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Af Anders Balle

Overenskomst med X-faktor
Mens pædagoger, sygeplejersker m.ﬂ. styrer mod konﬂikt, synes
vi på folkeskoleområdet at være havnet i smult vande. Lærerne
har stemt deres OK-forlig hjem med et stort ﬂertal, og hos os
skoleledere har ca. 95 % udtrykt tilfredshed med vores nye, selvstændige lederoverenskomst. At vi således ”vandt” afstemningen, er jeg glad for, da jeg med en enig hovedbestyrelse anbefalede et ja, men navnlig fordi resultatet er så godt. Ikke alene har
vi fået mærkbare forbedringer af vores løn- og arbejdsvilkår – der
er store udviklingsmuligheder i lederoverenskomsten.
Ca. halvdelen af vores medlemmer stemte, hvilket selvfølgelig ikke er optimalt, men på den anden side tilfredsstillende, da
OK-afstemninger sjældent når længere op. Jeg vil tillade mig at
tro, at de, der tier, samtykker – og så har den chance, vi tog med
at stemme elektronisk, vist sig at kunne bære. Ja, på det punkt
og andre er jeg stolt over, at Skolelederne har X-faktor. Vi har på
kort tid manifesteret os i forhold til omverdenen og samarbejdspartnerne, vi er offensive, synlige og så når vi resultater! Læs reportagen s. 18 ff. fra repræsentantskabsmødet.
Den samlede OK’08-aftale giver alle skoleledere månedlige
lønstigninger på 4-6.000 kr. Vi får et nyt lønsystem, hvor indplacering på grundlønnen sker på trin 46, 48, 49 eller 50 ud fra en
vurdering af stillingens placering, omfang, indhold og ansvar.
Der afsættes fortsat 2,5 % af lønsummen til Lokalløn. Og så har
vi som alternativ til tjenestemandsordningen accepteret en ansættelse på kontraktvilkår med et centralt tillæg på 15 % og et
års løn ved uansøgt afsked. Én i vor tid nødvendig modernisering
på vilkår, der er ens med vores chefer.
Vores nye overenskomst er imidlertid også historisk, da den er
den første kommunale lederoverenskomst indgået nogensinde.
Det er en selvstændig overenskomst, hvor vi sammen med de
andre undervisningsledere aftale- og overenskomstmæssigt skilles fra medarbejderne, og hvor vi får vores egen tillidsrepræsen-
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tantfunktion. De vilkår, der knytter sig hertil, kan vise sig at blive
den afgørende X-faktor i fremtidens fokus på skoleledernes lønog arbejdsvilkår, arbejdsmiljø og i det hele taget styrkelse af LCledernes position i organisationslandskabet.
Når vi nu for en stund har badet os i stjerneskæret, ligger der
et stort arbejde foran os centralt og decentralt i foreningen. Den
nye lederoverenskomst skal færdigredigeres med KL, så der ikke
hersker tvivl om det fælles grundlag. Dertil kommer implementeringen af overenskomsten i de 98 kommuner med en lang række lokale forhandlinger om indplaceringer, konverteringer mv. Og
så forestår etableringen af de lokale forhandlingslederes tillidsmandslignende position med tilpasning af vores egen organisation, tilrettelæggelse af uddannelse og strategi.
Her kan vi ikke improvisere os igennem. Med lederoverenskomsten lægges grunden til vores fremtidige lønproﬁl, aftaler
om Lokal løn, arbejdsforhold og arbejdsmiljø, konditioner ved
omdannelse af skolevæsner, ledelsesstrukturer, stillingsindhold
mv. Der er mange muligheder, men også faldgruber. Derfor er
det glædeligt, at vi får tiden til at gøre tingene ordentligt, da
Skolelederne og KL er enige om det hensigtsmæssige i, at lederoverenskomsten først træder i kraft 1. april 2009. Dog træder de
generelle lønstigninger i kraft efter de aftalte terminer.
Det giver os tid til at implementere delene i overenskomsten
i en fornuftig rækkefølge og i høj kvalitet. Alligevel er Skolelederne straks gået i øvelokalet. Hovedbestyrelsen har nedsat en
projektgruppe med deltagelse af politikere og sekretariat, der
skal udarbejde planer for at klæde de lokale repræsentanter på i
OK’08´s aspekter med orienteringsmøder og kursusvirksomhed
samt ikke mindst udrede, hvem der centralt/decentralt har ansvar for – og charge til – at gøre hvad. Nu skal X-faktoren omsættes, nu skal resultaterne i hus! Og tak for støtten til overenskomsten!
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Vi holder ikke samtaler alene med
forældre bag lukkede døre, hvis vi
fornemmer, der er optræk til noget,
siger Lis Spang-Thomsen

Hver fjerde lærer er udsat for vold eller trusler
fra især elever og forældre. Også skoleledere
står model til trusler og politianmeldelse

Ellers er der…

…kontant
Af Karen Pedersen • Foto André Andersen

”Skoleleder meldt til politiet”. Sådan
lød den første overskrift, der poppede
op på skærmen, da Lis Spang-Thomsen på et tidspunkt for sjov ’googlede
sig selv’. Jo, tak for reminderen!
Lis Spang-Thomsens historie er ikke
unik. Vold og trusler i skolen er efterhånden et udbredt fænomen. En ud af
ﬁre lærere og mange skoleledere har
været udsat for vold eller trusler inden
for det seneste år, viser en undersøgelse fra CASA, Center for Alternativ
Samfundsanalyse.
Volden kommer både fra elever
og forældre. Den psykiske vold i form
af verbale overfald og trusler fylder
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mest, og forældrene holder sig ikke tilbage.
”De ﬁnder sig ikke i noget. Mange
har en holdning om, at ’vi ved selv
bedst, og vores barn skal ikke lide
overlast’”, siger Lis Spang-Thomsen,
som er skoleleder på 11. år på Brøndbyvester Skole. Hun har oplevet forældre
troppe op for at kontrollere, om læreren møder til tiden, eller dukke op i
skolegården for i bogstaveligste forstand at tage fat i kraven på andre elever.
”Heldigvis er det et fåtal, der opfører
sig sådan, men der er en tendens i
samfundet til, at man ser på sine egne

rettigheder frem for på fællesskabet,
og hvad der er god opførsel. Man har
ikke stor respekt for offentlige myndigheder, og hvis man ikke får sin vilje
over for skolelederen, truer man og går
til skolebestyrelsen eller kommunalbestyrelsen”.
Vigtigt med opbakning
Det var også, hvad hun selv oplevede
sidste efterår, da en ophidset far troppede op på hendes kontor og under råben og skrigen bad hende med det
samme sætte sig ind i, hvad der var
foregået i hans søns klasse dagen før,
hvor nogle elever havde været oppe at

afregning
toppes. Ellers skulle han sørge for, at
der blev ’kontant afregning’.
”Truer du mig”, spurgte Lis. Og det
”kunne hun lige tro”, at han gjorde! Faren blev vist væk af kollegaerne, men
Lis Spang-Thomsen sad tilbage lettere
rystet. Hvad gør man i sådan en situation? Hun ringede til sin chef i skoleforvaltningen i kommunen, hvor beskeden klar var: ”Det skal du ikke ﬁnde dig
i, meld det til politiet”. Det gjorde hun,
nærpolitiet talte med faren, og så langt
så godt…
Et par uger efter modtog Lis et brev
fra samme far, som nu havde hyret en
advokat. I mellemtiden havde der væ-

ret en episode i SFO’en, hvor hans søn
under en fodboldkamp blev sparket af
et af de andre børn. I brevet anklagede
faren Lis Spang-Thomsen for ”forsømmelighed i tjenesten”. Han sendte kopi
af brevet til skolebestyrelsen, kommunalbestyrelsen og den lokale avis, som
bragte forsidehistorien om ”skoleleder
meldt til politiet”. Den røg også i det
regionale TV Lorry.
”Det er meget ubehageligt at blive
udsat for den slags, når man gør, hvad
man kan for at passe sit arbejde. Og
selvfølgelig var jeg påvirket af det. Det
skabte også utryghed blandt elever og
forældre. Der gik rygter om, at jeg

havde set et barn blive slået, og at jeg
såmænd selv havde slået et barn. Ja,
skal du nu ’i fængsel?’, spurgte nogle
af børnene…”.
”Som leder har jeg tavshedspligt og
kan ikke bare stå frem og forsvare mig
selv i medierne. Heldigvis ﬁk jeg god
opbakning fra kolleger, mit lederteam
og fra min chef i forvaltningen, som gik
i tv og udtalte sig. Men sagen er ikke
slut endnu, og den skaber stadig usikkerhed”.
At der er opbakning i den slags situationer er meget vigtigt, understreger
Lis Spang-Thomsen: ”Det er afgørende
at have nogle at tale med. For mig var

»
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det en hjælp, at mange kolleger sagde,
at det lige så godt kunne være sket for
dem. Når man kommer ud for den
slags, kan man blive bragt ud, hvor
man tænker: Har jeg gjort noget forkert, er jeg et ordentligt menneske?”.

Også ’mindre’ episoder på skolen anmeldes nu til
Arbejdstilsynet, siger skolelederen.

Viden om vold
Der ﬁndes en del informationsmateriale om psykisk arbejdsmiljø i skolen, herunder om at forholde sig til vold og trusler:
• Branchearbejdsmiljørådet Undervisning & Forskning har udgivet hæftet Vold i
skolen (2004), som ﬁndes på alle skoler.
• BAR U & F står sammen med to andre branchearbejdsmiljøråd bag hjemmesiden www.arbejdsmiljoweb. Her ﬁndes set særligt tema om vold og trusler.
• Også hjemmesiden www.arbejdsmiljoviden.dk fra Videncenter for Arbejdsmiljø er et godt sted at hente information.

Vold og APV
Alle skoler har pligt til at udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV for at identiﬁcere og kortlægge arbejdsmiljøforholdene på skolen,
herunder psykiske forhold som stress, indﬂydelse, mobning, chikane og vold.
APV’en skal også indeholde en handleplan for, hvad skolen vil gøre ved problemerne.
Skoleledernes nye overenskomst åbner muligheder for at lave en særlig APV
for lederne på kommunalt niveau.

Alles ansvar at forebygge

Retningslinjer forebygger
Brøndbyvester Skole har et sæt retningslinjer for, hvad man gør i tilfælde
af vold. Det bør man have, mener Lis
Spang-Thomsen.
”Som ledere har vi ansvar for arbejdsmiljøet og for at have retningslinjer og sørge for at tage hånd om medarbejdere, som bliver udsat for vold
eller trusler. Meget havner naturligt
hos skolelederen, som har ansvaret og
skal tage affære. Men hvem tager sig
af os, når vi er udsat for vold og trusler? På en eller anden måde forventes
det, at lederen er en særlig støbning”.
”Alene bevidstheden om, at der er
en ’køreplan’, skaber en vis tryghed. Jeg
synes også, at retningslinjerne har
gjort, at vi er blevet bedre til at forebygge. Jeg er selv blevet mere opmærksom på, at det er vigtigt at melde
tydeligt ud, hvilke regler vi har på
skolen. Hvad må man, og hvad må
man ikke. Vi er en stor personalegruppe, som ikke altid har samme
grænser for, hvad der er ret og rimeligt”, siger hun.
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Det er et fælles ansvar at forebygge vold i skolen:
Skoleledelsens opgave og ansvar er at sætte forebyggelse på dagsordenen
og sætte gang i en proces, der integrerer forebyggelse i personalepolitikken.
MED og SIO har en vigtig opgave i og et medansvar for at sætte voldsforebyggelse på dagsordenen og integrere det i arbejdsmiljøet.
Medarbejderne har ansvar for at overholde de regler for god opførsel, som
skolen har vedtaget.
Det er oplagt at involvere elevrådet og evt. elev-sikkerhedsrådet i arbejdet
med at udarbejde forholdsregler mod vold på skolen og i arbejdspladsvurderingen, APV.
Det kan også være en god ide at involvere SSP, det kriminalitetsforebyggende samarbejde mellem skole, de sociale myndigheder og politiet.
Forebyggelse af vold er desuden en opgave for PPR, Pædagogisk, Psykologisk Rådgivning.

EU mod vold og trusler
Den europæiske fagbevægelse og de europæiske arbejdsgivere indgik sidste år
en aftale, som skal gøre arbejdspladser over hele Europa bedre til at forebygge
og håndtere situationer med trusler og vold. Forebyggelsen sker ved at øge opmærksomheden om problemet og ved at forsyne chefer og ansatte med nogle
redskaber til at tackle situationerne, hvis de opstår.
For eksempel skal arbejdspladserne have en nedskreven erklæring om, at
vold og chikane ikke accepteres. Den skal også beskrive de konsekvenser, som
uacceptabel opførsel kan medføre. Aftalen er en rammeaftale, som det nu er
op til de enkelte lande at udmønte.
Kilder: www.arbejdsmiljoweb.dk og www.arbejdsmiljoviden.dk

Europas længste
klasseværelse

Europas længste akvarium
– nu fri adgang med Turpas
Tag eleverne med i Tivoli og oplev
bl.a. det 30 meter lange saltvandsakvarium. Med over 1.600 farvestrålende koralfisk, rokker og hajer.
Se fiskene blive fordret kl. 13.

Lær og leg

Skolepakker med rabat

Tivoli tilbyder de perfekte rammer for
en dag med både læring og leg. Vi har
det hele – historie, kultur, fysik, geografi
og arkitektur. På tivoli.dk/skoler kan
du hente skoleopgaver og deltage
i konkurrencen om en studietur til
Tivoli for hele klassen.

Mandag – fredag, min. 15 personer.
Book online på tivoli.dk/skoler
Entré & Turpas 160 kr./person
Entré, Turpas & Madkupon
210 kr./person

·
·

Ved bestilling på 33 75 02 47 tillægges 20 kr./person
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Vold og trusler mod lærere er steget
stærkt. Kun en mindre del af de
voldsomme episoder anmeldes som
arbejdsskade. Der er brug for
større fokus på problemet

Lun

Af Karen Pedersen • Foto André Andersen

”Fuck dig, din luder”. En knytnæve i
maven. Trusler om tæv…
En ud af ﬁre folkeskolelærere har
været udsat for vold eller trusler på
jobbet inden for det seneste år. Det viser en undersøgelse, som CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse,
sidste år lavede for Danmarks Lærerforening. Ifølge en anden undersøgelse, bestilt af magasinet Arbejdsmiljø, har hele 44 pct. af lærerne på et
tidspunkt i deres arbejdsliv været udsat
for vold og trusler.
Siden 1993, hvor CASA også undersøgte lærernes arbejdsmiljø, er antal-
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let af voldsepisoder steget heftigt. For
15 år siden var det ”kun” hver 10. lærer,
der havde været udsat for vold eller
trusler, i dag er det altså hver fjerde.
Hvad skyldes den udvikling?
Det har cand.psych. Jørgen Møller
Christiansen, faglig koordinator i CASA,
nogle bud på. Han står bag undersøgelsen og har i mange år forsket i psykisk
arbejdsmiljø. Stigningen er både reel
og et udtryk for øget synlighed, mener
han.
”Begrebet vold og trusler har ændret
sig over årene. Hvor man tidligere kun
opfattede vold som fysisk vold, er man

i dag mere opmærksom på det psykiske, altså trusler. Samtidig er holdningen om, at det at blive udsat for vold
eller trusler ’hører med til jobbet’, på
retur”.
”Så er der sprogbrugen, som har ændret sig. Tidligere sagde man alt det
frække ude i skolegården – i dag er den
grænseoverskridende adfærd rykket
ind i klassen. Børn og unge i dag er
ikke så autoritetstro og har mindre respekt for myndigheder. At der forekommer mere vold, skyldes også krav
om, at folkeskolen skal være mere
rummelig og i stigende grad have

ten er kort

plads til utilpassede elever, som tidligere kom i specialklasser. Der følger
ikke ressourcer med svarende til opgaven”, siger Jørgen Møller Christiansen.
Volden anmeldes ikke
Det er især i specialskoler og i folkeskolens specialklasser, at lærerne bliver udsat for fysisk vold fra elever.
Men også i den almindelige undervisning er volden stigende. Det er ikke
undersøgt, hvilke elever og forældre
der er primært begår vold, men formodentlig er problemet størst i områder
med mange socialt udsatte familier.

Det tyder også, på at skoler med
mange etniske elever er særligt udsatte.
Volden og truslerne mod lærerne
sker mest i klassen og kommer primært fra eleverne. Men forældre og
pårørende fylder pænt i statistikken.
Ifølge CASA’s undersøgelse har hver
fjerde, af dem, der har været udsat for
vold eller trusler, oplevet det fra forældre.
”Det er typisk skolelederen, det går
ud over, og ofte sker det i den svære
samtale med forældrene. Forældrene
stiller krav – til tider umulige krav – til
skolen. Lunten er kort, det handler om
’jeg har ret til’ – pligten er lidt forsvundet,” siger Jørgen Møller Christiansen.
Selv om volden i skolen er stigende,
er det de færreste voldsepisoder, der
anmeldes som arbejdsskade. Kun 20
pct. af lærerne anmelder volden til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen, viser undersøgelsen fra magasinet
Arbejdsmiljø.
Statistikkerne over anmeldelser bevidner de lave tal. I 2007 ﬁk Arbejdsskadestyrelsen 59 anmeldelser fordelt
på kategorien psykisk chok og vold/bid/
stik. Antallet af anmeldelser til Arbejdstilsynet ligger på 40-50 om året.
Tallene skal sammenholdes med, at

der er ca. 60.000 aktive lærere og
4.000 ledere.
Der er ﬂere grunde til, at episoder
med vold og trusler ikke anmeldes.
Lærerne ønsker ikke at anmelde – og
lederne kender ikke altid reglerne. Næsten halvdelen af skolelederne ved
ikke, at de har pligt til at anmelde arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen
eller skolens forsikringsselskab, og lidt
færre ved ikke, at man skal anmelde til
Arbejdstilsynet, hvis episoden fører til
sygefravær på mere end en dag.
”Bekymrende”, mener arbejdsmiljøkonsulent Stine Kofoed fra FTF, der
mener, at ”arbejdsgiveren har et ansvar
for at anmelde volden, og når det ikke
sker i højere grad, kan jeg være bekymret for, om det betyder, at der ikke
bliver taget hånd om volden ude på
skolerne. Det kan godt være, at nogle
lærere ikke mener, der er grund til at
anmelde. Men det er vigtigt at gøre
det, også fordi det er med til at synliggøre problemet”.
Signe Kofoed påpeger, at små hændelser, som ikke virker så slemme hver
for sig, tilsammen kan føre til psykiske
lidelser på længere sigt.
Tilbageholdenheden med at anmelde kommer ikke bag på Skolelederne’s formand Anders Balle:

»
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”Skolelederne har primært fokus på
det pædagogiske arbejde og på personaleledelse, men selvfølgelig skal man
også have øje på arbejdsmiljøet. Det
psykiske arbejdsmiljø, herunder vold
og trusler, har nok været lidt lavt prioriteret hidtil. Jeg vil gerne være med til
at opprioritere det, så det kommer
længere frem i lyset”, siger Anders
Balle. Han henviser blandt andet til det
arbejde, der sker i branchearbejdsmiljørådet for undervisning og forskning,
hvor også skolelederne er repræsenteret (se boks s. 6).
Støvede voldspolitikker
En måde at blive bedre til at forebygge
og håndtere vold på er at have en
voldsforebyggende politik. 87 pct. af
lederne i undersøgelsen fra magasinet
Arbejdsmiljø svarer ja til, at deres
skole har en sådan, men kun godt
halvdelen af lærerne mener, at det er
tilfældet. Noget tyder altså på, at
nogle politikker samler støv i skuffen.
Jørgen Møller Christiansen: ”Da jeg
undersøgte det i Århus for nogle år siden, viste der sig samme billeder.
Mange mente ikke, de havde en voldspolitik, men politikkerne fandtes – de
var bare ikke aktive. De eksisterede
måske som et stykke papir i et ringbind, og mange var skrevet af efter andre. Og det dur ikke, for så er man ikke
bevidst del af processen med voldsforebyggelse”.
Arbejdsmiljøkonsulent Signe Kofoed
fra FTF anbefaler, at alle skoler har en
voldspolitik, der også omfatter lederen.
Det samme gør Anders Balle:
”Vi vil bestemt opfordre til, at man
har en politik, og at man fx en gang
om året arbejder retningslinjerne igennem. Det er vigtigt at vide, hvad man
stiller op, hvis eller når situationen opstår. Lærere og ledere skal vide, hvordan de agerer. Det giver stor tryghed.
Voldspolitikken bør også omfatte lederen, så man i ledelsesteamet er klar på
retningslinjer, fx at lederen skal gå videre til sin chef i forvaltningen”.
Jørgen Møller Christiansen: ”Hvor
henter skolelederne hjælp og støtte?”
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Der kunne måske være brug for at
etablere et netværk, hvor man kan få
rådgivning – det har de praktiserende
læger fx gjort”.
Også et samfundsanliggende
Retningslinjer for, hvornår vold og trusler skal anmeldes til politiet, bør også
være en del af skolernes voldspolitik,
mener Anders Balle:
”Nogle kan måske være lidt skræmte
over at politianmelde. Men vold og
trusler er alvorligt. Og det er ikke kun
et skoleanliggende, det er også et
samfundsanliggende, hvordan man opfører sig. Jeg har selv som skoleleder
haft glæde af samarbejde med SSP og
set gode eksempler på, at politiet har

indkaldt forældre og elev til vejledningssamtale. Hvis det er forældre, der
truer, ville jeg ikke tøve et øjeblik med
at anmelde. Dilemmaet kan være, at
det kan være svært, at vurdere, hvornår der er tale om en trussel. Hvad
skete der egentlig lige i situationen?”
Så altså – ja, tak til voldspolitikker
og retningslinjer, der sætter forebyggelse og håndtering af vold og trusler
højere på dagordenen, lyder det bredt.
Og skolelederne har et ansvar for at
sætte yderligere gang i den proces.
Jørgen Møller Christiansen: ”Lederne
skal gå forrest, hvis der skal skabes en
forståelse for, at vold og trusler ikke er
individuelt problem, men et fælles anliggende for hele arbejdspladsen”.

Vold og trusler i tal
To undersøgelser fra 2007, fra hhv. CASA, Center for Alternativ Samfundsanalyse, og analyseﬁrmaet Wiinblad & Partners (for magasinet Arbejdsmiljø) sætter
fokus på det psykiske arbejdsmiljø og vold og trusler i skolen.
CASAs undersøgelse viser:
• 24 % af lærerne har været udsat for vold eller trusler inden for det seneste år.
• Ledere med personaleansvar har hyppigere end lærerne været udsat for fysisk vold.
• Mænd har hyppigere end kvinder været udsat for psykisk vold, trusler.
• Den fysiske vold er mest udbredt i specialklasser.
• Volden udøves primært af elever, men en ud af ﬁre udsatte har oplevet trusler eller vold fra pårørende.
• 45 % blev chokerede eller bange i situationen.
• 34 % ﬁk synlige mærker eller skader på kroppen.
Undersøgelsen fra Wiinblad & Partners viser:
• 44 % af lærerne har på et tidspunkt i deres arbejdsliv været udsat for vold og
trusler.
• 20 % anmelder volden til Arbejdstilsynet eller Arbejdsskadestyrelsen.
• 44 % af lederne ved ikke, at de har pligt til at anmelde arbejdsskader til Arbejdsskadestyrelsen eller til skolens forsikringsselskab.
• 38 % af lederne ved ikke, at man skal anmelde volden til Arbejdstilsynet, hvis
den fører til sygefravær på mere end en dag.
Kilder: www.casa-analyse.dk og www.arbejdsmiljoviden.dk
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Sammen
mod mobning
Startskuddet er gået for en storstilet kampagne, der sætter fokus på
mobning i folkeskolen med aktiviteter på skolerne, tv-dækning mv.

Af Helle Birch • Foto DR-TV

I et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen
samt en række organisationer, herunder Skolelederne, der alle har interesse
i børn og trivsel er kampagnen ”Sammen mod mobning – for trivsel, tolerance og tryghed” nu søsat. Kampagnen er iværksat med det formål at
skabe bedre trivsel for alle ved at få
ﬂere skoler til at formulere en effektiv
antimobbestrategi og arbejde systematisk med den.
Mary Fonden er en af initiativets
mange støtter, og derfor var Kronprinsesse Mary med til pressemødet på Peder Lykke Skolen i København den 28.
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marts, hvor kampagnen blev skudt i
gang. Undervisningsminister Bertel Haarder fortalte på mødet om kampagnens baggrund og indhold. Her deltog
også Anders Balle i en paneldiskussion.
Samme dag blev der offentliggjort en
undersøgelse foretaget af Børnerådet,
og webportalen www.sammenmodmobning.dk blev lanceret. På denne side kan
man ﬁnde historier om skoler, der med
succes har bekæmpet mobning, de nyeste mobbetal, råd og værktøjer til hvordan mobning bekæmpes, en elevtest,
fora til videndeling og meget mere. Endvidere blev en række af kampagnens
projekter præsenteret på pressemødet.

Undersøgelse blandt skoleledere
Kampagnen løber af stablen frem til
uge 17, og der er en lang række projekter på programmet. I uge 14 afholdes
en stor fælles Camp i DR-byen, hvor
170 kommunalpolitikere, forvaltningschefer, skoleledere m.ﬂ. får lejlighed til
at deltage i faglige workshops, høre
ekspertoplæg, udveksle viden og erfaringer, samt opleve Kronprinsesse
Mary fortælle om social isolation.
BUPL’s bidrag til kampagnen hedder
”Graﬃti mod mobning” og er en konkurrence henvendt til SFO’erne. Tanken er,
at børn og voksne i fællesskab skal
lave en graﬃticollage på en mur eller

Fra ”Forældre på Banen”; et tvprogram og en dvd, der ser nærmere på, hvordan voksne tager
medansvar for børnenes trivsel.

et plankeværk i skolegården eller på
SFO’ens legeplads. MobSquad er Red
Barnet Ungdoms pilotprojekt, hvor elever i 3. klasse får uddelt ridderordener,
der giver dem værktøjer til at standse
mobning. Andre initiativer gemmer sig
bag navne som Mobstopperuddannelse
og Trivselsambassadør-projekt.
Endelig er resultatet af en kvantitativ
undersøgelse foretaget blandt ca. 850
skoleledere – for at skabe et overblik
over ledernes behov i indsatsen mod
mobning, og som Skolelederne har bistået med at få gennemført – netop
offentliggjort.
Hovedkonklusionerne er, at 80 % af
skolelederne mener, at deres skole i
mindre grad har problemer med mobning, mens 10 % oplever det i nogen
grad. Ca. 10 % mener slet ikke at have
problemer med mobning.
54 % af skolelederne mener, at problemet med mobning er størst på 4-7.
klassetrin, mens ca. 30 % mener, at
problemet er generelt. Skoler med over
500 elever har ﬂest problemer med
mobning, og problemet stiger proportionelt med skolernes størrelse.
Stort set alle skoler gør en indsats
mod mobning. 96 % har en Undervisningsmiljøvurdering. 53 % har en Trivselserklæring, mens 79 % har en AKTordning. 87 % mener, at samarbejdet
med forældrene er godt/meget godt,
mens 32 % tillige har et indgående
samarbejde med forældrene.

91 % anser samlet set engagement
hos lærere/ledere og/eller elever for at
være et vigtigt element i kampen mod
mobning, mens et velfungerende skolehjem-samarbejde med forældrene er
vigtigt for 87 %. Erfaringsudveksling er
også vigtigt for 64 %, og tilgængelige
værktøjer er vigtige for 59 %.
Det er oftest klasselæreren (92 %) eller skolelederen (89 %), der tager initiativ
til at forebygge eller bekæmpe mobning.
Mobning tages op på alle niveauer. Det
tages altid op i klasserne, men tages
også op i skoleledelsen og på forældremøder på over 90 % af skolerne.
Selv om kun 73 % har en handlingsplan mod mobning, iværksætter 90 %
af skolerne aktiviteter, der forebygger
og bekæmper mobning. Det vil sige, at
næsten alle gør en indsats, men ikke
alle arbejder systematisk med en handlingsplan eller en antimobbestrategi.
Af skoler, der gennemfører aktiviteter, hævder 58 %, at aktiviteterne har
stor/meget stor effekt, mens 41 % mener, at de har nogen effekt. De mindste
skoler iværksætter færrest aktiviteter,
men oplever til gengæld større effekt af
aktiviteterne. Læs mere om undersøgelsen på www.skolelederne.org.
Projektet når altså vidt omkring, og
henvender sig til børn, forældre, skolefolk, politikere og befolkningen generelt. Danmarks Radio vil i hele perioden
sætte fokus på mobning i deres børneprogrammer og har desuden produceret

to DVD’er: En, som skolerne kan bruge
i klassearbejdet, og en, som er særligt
målrettet mod forældrene.
Kompetenceafklaring
Skolelederne er repræsenteret i såvel
kampagnens styregruppe som ekspertgruppe og bakker derfor aktivt op
om initiativet. Næstformand Claus
Hjortdal fortæller om, hvorfor han mener, det er nødvendigt med en kampagne:
”Som skoleledere går vi selvfølgelig
ind dér, hvor vi aktivt kan fremme et
godt undervisningsmiljø. Elevernes
trivsel har stor betydning for udbyttet
af undervisningen og derfor er fokus på
mobning vigtigt, og det er ikke lykkedes at dæmme ordentligt op for mobning endnu. Det vil heller aldrig lykkes
helt, for det er en løbende proces, og
det er vigtigt med tilbagevendende,
målrettede aktiviteter på området”.
Den nuværende kampagne er mere
omfattende end tidligere kampagner,
og Claus Hjortdal venter sig især meget af Danmarks Radios bidrag: ”Tv er
et stærkt medie, der kan sætte fokus
på emnet. Lærere og skoleledere spiller en vigtig rolle, men det er vigtigt
med offentlig bevågenhed, så også
elever og forældre bliver opmærksomme på sagen”.
Han pointerer, at en kampagne ikke
gør det alene, men skal ses i sammenhæng med andre initiativer, og han

»
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Vi kommer med
KAGE og LØSNINGER
Kontakt KMD (BUO) og få ﬂere informationer om de to unikke IT-systemer,
KMD Elev og KMD Matrix, som løser administrative opgaver for medarbejdere
i skoleverdenen.
Hvis I laver kaffen, medbringer vi kagen - kontakt tlf. 4460 2490 for en aftale.

Administrative IT-løsninger til skoleverdenen
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fremhæver et lovforslag fra Undervisningsministeriet, som pt. er under behandling i forbindelse med den kommende revision af folkeskoleloven.
I forslaget lyder det foreløbigt: ”…
skolebestyrelsen skal fastsætte et
værdiregelsæt for skolen. Ved et værdiregelsæt forstås retningslinjer for
god adfærd på skolen og pejlemærker

for, hvordan der opnås trivsel for eleverne og de ansatte (et godt psykisk
undervisnings- og arbejdsmiljø), herunder en overordnet antimobbestrategi”.
Altså ikke en decideret lov mod
mobning, men hvis lovforslaget bliver
vedtaget senere på året, skal alle skoler formulere en aktiv politik omkring
trivsel og mobning samt informere

elever og forældre om denne, f.eks.
på skolens hjemmeside.
Et andet initiativ er opstået i forlængelse af sagen, hvor en elev hængte en
lærer ud som pædoﬁl, men alligevel ﬁk
lov til at fortsætte på skolen. I den forbindelse har Skolelederne ytret ønske
om at sikre skolelederens ret til at bortvise elever, der ikke følger spillereglerne
og fx udøver mobning. Der er endnu ikke
sket ændringer på området, men undervisningsministeren er positiv over for
også at give det spørgsmål prioritet i den
kommende revision af folkeskoleloven.
Claus Hjortdal sammenfatter de forskellige initiativer således: ”Jeg håber,
at alt dette til sammen – lovforslag og
kampagne – vil gå op i en højere enhed
og komme eleverne til gode, så der bliver mindre mobning. I den forbindelse
er skolelederens rolle og indsats helt
central, og også på det område må vi
derfor gå foran”.

Prioriter trivslen
I sin egenskab af lærer og leder i folkeskolen gennem 30 år,
bl.a. som viceinspektør på Humble Skole, Langeland fra
2001-07 og tidligere Vester Skærninge Skole ved Svendborg,
har Eva Dam Thrane haft mobning og dens konsekvenser
tæt inde på livet.
”Jeg mener, det er vigtigt, at læreren involverer sig som et
varmt, imødekommende og åbent menneske. Men på skolerne har jeg oplevet, at man ikke gik i dialog. Skolelederne
må sætte mobning på dagsordenen. Der er ikke sket nok på
området. Mange voksne, der er blevet mobbet, har et dårligt
forhold til skolen. Det er livsvarigt, og det forplanter sig til
næste generation”, siger hun.
Eva Dam Thrane venter sig meget af kampagnen ”Sammen mod Mobning”, fordi den kan give lærere og alle andre
nogle redskaber til at sætte ind mod mobning. Selvom der
har været fokus på mobning i mange år, ﬁndes der stadig
lærere, som ikke tager fat på de problemer, der ﬁndes mellem børnene. Hun mener, at der er to årsager hertil: Frygt
og mangel på redskaber.
Frygten udspringer af, at lærerne er bange for at blive kastet ud på det dybe vand. Når de underviser i noget fagligt
kan de forberede sig grundigt, og derved opnå faglig tilfreds-

hed. Men hvis de åbner op overfor børnene og går i dialog
om, hvordan de trives og har det i skolen, så kan de ikke forudse, hvad der vil ske. Frygten for at miste kontrollen og
ikke kunne styre situationen får nogle lærere til at vige tilbage fra at tage dialogen.
Det andet problem er, at lærerne ofte mangler redskaber.
Eva Dam Thrane anbefaler metoden ”klassemøde” til at arbejde med trivsel. Metoden går i al sin enkelhed ud på at
man skemasætter et møde, måske en gang ugentligt, hænger en dagsorden op i klassen, så eleverne kan skrive de
emner på, de gerne vil snakke om. Der skal være en klar rollefordeling, nogle elever har til opgave at sætte stolene i
rundkreds, andre fungerer som ordstyrere.
På den måde får alle ejerskab for, at mødet går godt. Eva
Dam Thrane har års erfaring med metoden og er imponeret
over, hvor dygtige eleverne kan blive til at sætte ord på tingene. Hun har bidraget til bogen ”Er du med mod mobning”, der
er udgivet i 2006 i samarbejde mellem DCUM og DR-U (kan
downloades på www.dcum.dk), og hun har netop udgivet
håndbogen ”Den Demokratiske Skole” på Forlaget Isager.
Gå ind på sammenmodmobning.dk.
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På en

forårsdag
Åbenhed, samarbejde, nytænkning og indﬂydelse var blandt nøgleordene,
da formanden karakteriserede den nye forening i sin beretning
Af Michael Diepeveen • Foto Claus Holstein

En solbeskinnet martsdag mødtes
Skoleledernes ca. 100 repræsentanter i
København til det første ordinære repræsentantskabsmøde i foreningen.
Der var ingen valghandlinger, da såvel
formand, næstformand som bestyrelse
tidligere ved selve fusionen var valgt
for de næste to år, så målet var primært at gøre status over arbejdet og
tegne de politisk-organisatoriske linjer
fremover. Og status var OK!
Skolelederne står i en situation med
et fokus på ledelse i samfundet og
skolen, hvor der er stor lydhørhed over
for skoleledernes synspunkter. Det
forpligter. Det kræver, at vi har noget
at byde på, og derfor er jeg glad for, at
organisationen er på plads, det ”fælles
tredje” er en realitet, og fremtidsmulighederne for os centralt og lokalt er
gunstige, indledte Anders Balle sin
mundtlige beretning.

Man ﬁnder sine pladser…
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Ny lederoverenskomst
På papiret er Skolelederne ellers kun
to-tre måneder gammel, så det er begrænset, hvor meget man kan bedømme foreningen på sine gerninger.
Til gengæld har der været knald på fra
starten. Ikke mindst med OK’08 forhandlingerne, som for nu anden gang
er ført selvstændigt for LC-lederne, og
som har trukket adskillige dage, aftener og nætter ud af kalenderen, sagde
formanden.
Men tiden har været givet godt ud,
mente Anders Balle og fremhævede,
at alle skoleledere er sikret en særdeles god lønudvikling. Læs mere i lederen s. 2. Desuden er hovedpunkterne i
forliget gennemgået i artiklen s. 26 ff.
i dette blad.
Sammenlægger man de generelle
lønstigninger, regulering, særlig feriegodtgørelse og det særlige LC-ledertil-

læg på 10.000 kr. stiger skoleledernes
årsløn fra 50.000 kr. og op til mere end
70.000 kr. over de næste tre år. Skoleledere på kontrakt vil derudover få et
årligt tillæg på op til 80.000 kr. Og så
er der Lokal Løn, som skolelederne
fortsætter på med forhåbentlig samme
succes som hidtil.
Samlet set er det min overbevisning,
at vi med forliget har fastholdt fokus
på ledelsens betydning og vilkårene for
ledelsesudøvelsen, og vi har styrket
skoleledelsens position og forbedret
vores løn- og ansættelsesvilkår væsentligt, sagde Anders Balle, der også
fremhævede Anders Bondo’s indsats
som formand for LC og KTO i de generelle forhandlinger.
Siden repræsentantskabsmødet har
lederoverenskomsten været til urafstemning. Det har vist sig, at medlemmerne i stort tal har stemt ja. Skole-

…der indledes med en sang…

Formanden takkede de lokale frontﬁgurer
for deres store ildhu og engagement i opbygningen af den nye, fælles forening.

lederne får dermed deres egen, selvstændige overenskomst. Der ligger
nu et stort arbejde med at få implementeret overenskomsten, hvilket i høj
grad involverer de lokale led, da der følger forhandlinger om ny lønindplacering
samt et TR-system med rettigheder,
beskyttelse og uddannelse med.
Skolelederne’s overenskomst rykker
ud af lærernes, hvilket giver særlige
rettigheder og muligheder. Det er et
stort skridt i retning af en professionalisering af foreningens forhandlings- og
foreningsarbejde. Den nye status vil
give øgede lokale indﬂydelsesmuligheder, vilkårene for lønforhandlerne bliver
bedre, og afdelingernes økonomi aﬂastes, sagde Anders Balle.
Godt fra start
Anders Balle var glad for, at der hurtigt
er skabt et konstruktivt samarbejde i

…og mikrofonen står åben.

Skolelederne’s bestyrelse og i sekretariatet. Hertil kommer, at etableringen af
de kommunale afdelinger er forløbet så
godt, at foreningen i næsten alle kommuner er i stand til at gennemføre forhandlinger og indgå aftaler på samme
måde som centralt. Skolelederne er nu
en fagforening, sagde han.
Vi er respekterede forhandlings- og
samarbejdsparter i skole- og ledelsesspørgsmål. Vi har også mødt stor imødekommenhed fra Undervisningsministeriet, de politiske partier, interesseorganisationerne og medieverdenen –

alle har budt os velkomne til et samarbejde, som vi indgår i med fuld
skrue, men med påpasselighed om
ikke at blive omklamret, tilføjede formanden.
Anders Balle pegede på, at der fx
lige nu er kontakt til KL og ministeren
om at øge ledelsesrummet, men at
foreningen også kæmper mod bureaukratisering og overdreven kontrol af
skolens arbejde. Også relationerne til
DLF blev berørt. Skolelederne er en
selvstændigt forhandlende fagforening, men udgør samtidig fraktion 3 i
DLF. Et medlemskab, der giver et organisatorisk tilhørsforhold, et politisk
og et administrativt samarbejde.
Det organisatoriske tilhørsforhold
betyder, at vi er medlem af LC, FTF,
KTO mv., og det giver os adgang til
de respektive sekretariater samt
diverse fordele, som vi skal benytte
os af, sagde formanden. Det politiske
samarbejde giver mulighed for lave

Ny(e) lærerarbejdstidsaftale(r)
DLF og KL har indgået forlig om decentrale lærerarbejdstidsaftaler. Det bliver en
stor udfordring for de lokale parter at indgå aftalerne, men ikke mindst at gennemføre dem, sagde Anders Balle. Han sigtede til, at der er lagt op til, at andre værdier
end optælleri skal ligge til grund for de nye aftaler, der i højere grad skal hvile på
tillid lærere og ledere imellem.
Formanden nævnte, at Skolelederne i et tæt samarbejde med KL og DLF vil lægge op til, at der gennemføres fælles kurser mv. for skolechefer, skoleledere og tillidsrepræsentanter. For der er – for at knække den golde registrering – brug for
størst muligt konsensus om forenklingen og afbureaukratiseringen af arbejdstilrettelæggelsen i skolen.
Ledelsesrollen har været drøftet grundigt i forbindelse med forhandlingen af den
nye lærerarbejdstidsaftale. Anders Balle fandt, at der var kommet en fornuftig balance mellem tillid og ledelse samtidig med, at det er slået fast, at det i sidste
ende er lederen, der træffer afgørelserne.
Det stiller imidlertid også krav til os som ledere om at være fremme i skoene og
få lavet principper på skolen, der skal arbejdes efter, sagde formanden. Fx for
teamsamarbejdet, skole/hjem-samarbejdet, holddannelse og samarbejdet med
SFO. Principper, som beskriver indhold, rammer for og forventninger til arbejdet,
herunder tidsrammer – og som vil være afgørende for arbejdstidsaftalens succes.

»
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fælles projekter, fx omkring den ændring af folkeskoleloven, der er på vej,
samt i forhold til Skolerådets arbejde.
Og via formandens faste sæde i DLF’s
hovedstyrelse får Skolelederne ud over
indﬂydelse mange vigtige informationer.
Som eksempel kan nævnes de fordele det direkte link til på én gang
DLF’s, LC’s og KTO’s formand gav, da
LC-lederforum’s kage skulle skæres.
Den kontakt hører positivt med til det
”fælles tredje”, og derfor er det naturligt, at DLF betaler for Skolelederne’s
hovedstyrelsesmedlem, som de betaler for de øvrige medlemmer, fastslog
Anders Balle.

Samarbejdet i Skolelederne’s formandskab og bestyrelsen har udviklet
sig meget positivt i den korte funktionsperiode. Der satses på en arbejdsform præget af ﬂeksibilitet, dynamik
og fremadrettethed i en løs koblet arbejdsform. Samtidig er der nedsat to
udvalg og nogle arbejdsgrupper, hvor
alle bestyrelsesmedlemmer er repræsenteret.
Foreningens professionelle og stærke
sekretariat tager sig af det daglige arbejde på et højt kvalitetsniveau. Vi skal
altid være i stand til at yde den service
og hjælp, som er nødvendig, sagde Anders Balle. Også sekretariatets effektivitet og struktur vil til stadighed blive

vurderet, og i efteråret foretages den
første evaluering.
Skoleledere og skolepolitik
Formanden kommenterede i sin beretning udviklingen i skolen. Den går på
én gang i retning af større decentralisering, når det drejer sig om driften. På
den anden side oplever man, at regering og folketing forlanger stadig større
grad af dokumentation og kontrol af
undervisningens resultater.
Det er en forkert udvikling, fastslog
Anders Balle, som har vist sig at give
for meget spildt arbejde i forhold til
skolens primære ydelse – undervisningen. Det betyder også, at fokus i sko-
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MASTER I
SOCIAL INTEGRATION
Masteruddannelse i Social Integration kombinerer deltagernes
praktiske erfaring med forskningsbaseret viden
Masteruddannelsen giver praktikere mulighed for at dokumentere det sociale arbejde og
planlægge og gennemføre konkrete integrationsmetoder på det sociale felt
STED: Psykologisk Institut, Aarhus Universitet
VARIGHED: Toårig deltidsuddannelse
START: September (modul 1)
ANSØGNINGSFRIST: 1. juni for modul 1.

Læs mere på www.psy.au.dk/msi
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len bliver skæv. Skolen skal danne og uddanne
mennesker med stærke kompetencer inden for
ikke blot det faglige, men også det personlige og
sociale. I stedet for kontrol er der brug for større
frihed og værktøjer til, at vi på skolerne selv udvikler evalueringskulturen, sagde formanden.
Derfor er Skolelederne gået ind i ministeriets såkaldte monsterudvalg for at få fjernet alle unødige
funktioner i skolens drift. Vi skal undgå dobbeltadministration og unødig indberetning. Vi skal udnytte de elektroniske muligheder til det yderste og
have fokus på det, der giver mening i skolens dagligdag. Det er håbet, at udvalgets arbejde fører
konkrete ændringer med sig i forhold til fx kravene
til elevplaner og kvalitetsrapporter, sagde Anders
Balle.
Netop omkring udviklingen af folkeskolen fremhævede formanden fordelene ved at indgå i et politisk samarbejde med alle interessenter. Det være
sig UVM, KL, børne- og kulturcheferne, lærerne,
pædagogerne, forældrene og eleverne.
Er de væsentligste parter omkring folkeskolen
enige, giver det genlyd i omverdenen, sagde formanden og fremhævede det samarbejde, der udmøntede sig i hæftet ”Sådan kommer vi videre”
(se hjemmesiden) med anbefalinger til at mindske
bureaukratiet og udvikle kvaliteten i skolen. Det
har fået undervisningsministeren til at lytte og
genforhandle det seneste forslag om ændring af
folkeskoleloven, herunder om skolens ledelse.
Anders Balle nævnte også, at Skolelederne bevidst satser på at kommunikere sine resultater.
Derfor har foreningen sit eget blad, nyhedsbrev,
hjemmeside mv. for at formidle viden og erfaringer
om skole og ledelse, udbrede foreningens synspunkter og politikker samt orientere om tilbud og
aktiviteter. Dertil kommer en offensiv mediestrategi for at skabe opmærksomhed om og respekt
for skoleledernes vilkår i aviser, radio, tv og andre
medier.
Efter afslutningen af sin mundtlige beretning
overgav formanden den sammen med den skriftlige til repræsentantskabets behandling, der efter
en grundig voteren (læs uddraget af drøftelsen s.
22 ff.) enstemmigt kunne godkende dem. Begge
beretninger ligger på hjemmesiden.

Der summes i pausen.

PROFESSIONEL SPARRING
Skolelederne giver dig mulighed for professionel sparring med
bl.a. konsulenter, der selv har mangeårig erfaring med arbejdet
som skoleleder. 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

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Man.-ons.: 9.00-15.30, tors.: 9.00-18.00 og fre.: 9.00-14.00.

FÅ HURTIG KONTAKT
Brug ved alle henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen: 7025 1008 eller
• Hovedmailen: skolelederne@skolelederne.org

POLITIKERE OG PERSONALE
Formand Anders Balle
abal@skolelederne.org
Direkte 3336 7615
Mobil 5117 1904

Konsulent Poul Boeskov
pobo@skolelederne.org
Regionskontor 8610 6940
Mobil 2927 0485

Næstformand Claus Hjortdal
clhj@skolelederne.org
Direkte 3336 7613
Mobil 2327 4327

Konsulent Karsten Steen Hansen
ksha@skolelederne.org
Direkte 3336 7618
Mobil 2962 5916

Sekretariatsleder Poul Krogstrup
pokr@skolelederne.org
Direkte 3336 7614
Mobil 2962 5915

Konsulent Søren Schnack
sors@skolelederne.org
Direkte 3336 7620
Mobil 4045 3383

Souschef Michael Diepeveen
midi@skolelederne.org
Direkte 3336 7616
Mobil 4063 2840

Konsulent Søren Teglskov
sote@skolelederne.org
Direkte 3336 7619
Mobil 2120 9666

Konsulent Carsten Ancker
cava@skolelederne.org
Regionskontor 7640 1064
Mobil 5127 1064

Konsulent Søren Thomsen
stho@skolelederne.org
Direkte 3336 7621
Mobil 5124 1979

Konsulent Dorrit Bamberger
dbam@skolelederne.org
Regionskontor 4876 3340
Mobil 2927 0484

Sekretær Dorete Folmer-Skov
dofs@skolelederne.org
Direkte 3336 7617
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Konﬂiktkontingent: Det handler ikke om solidaritet, men om hvem, der har
kompetencen, sagde John Møller, Skanderborg.

Voksne
og følsomme
Debatten i repræsentantskabet kredsede om den centrale og decentrale
opgavevaretagelse samt foreningens organisatoriske relationer

Af Michael Diepeveen • Foto Claus Holstein

Inden repræsentantskabet enstemmigt
kunne godkende Anders Balles beretning, var man igennem en længere
drøftelse, præget af fornuft og følelser.
Der var ros til arbejdet i foreningen hidtil, og naturligt nok blev der også peget
på områder, hvor det kan gøres bedre.
Alt i alt tegnede der sig et billede af
stor opbakning til Skolelederne parret
med et fælles ønske om og forventning til, at foreningen skal være i front
på alle områder!

22 • Skoleledelse • april 2008

Skoleledernes arbejdsvilkår
Bente Helms fra Bornholm var glad for
foreningens klare ledelsesproﬁl, men
efterlyste, at man trådte stærkere op
over for KL/kommunernes omstruktureringer. Øen har oplevet en skole- og
ledelsesstruktur i frit fald, sagde hun.
En proces, der er gået ud over skoleledernes arbejdsvilkår og arbejdsmiljø,
og hvor der har været behov for at udvise rettidigt omhu...
Anders Balle medgav, at det var gået

hårdt for sig på Bornholm med bl.a. en
reduktion af tjenestemandsstillingerne
fra 12 til 4. Men han pegede også på,
at strukturændringerne utvivlsomt fortsætter de kommende år over hele landet. Så vi skal være fremme i skoene
også på det felt, og den nye lederoverenskomst kan i den forbindelse vise sig
nyttig, når det gælder om at få mest
muligt ud af situationen.
Lars Hanghøj, Assens, efterlyste,
hvilken indsats foreningen agter at

Det er en give-and-take situation, sagde Anders Balle, der ikke ville sætte LC-sammenholdet
på spil for én isoleret sag.

sætte i gang for at belyse og forbedre
skoleledernes arbejdsmiljø. Steen
Skaarup, Favrskov Kommune pegede
på muligheden for at få lavet APV’er
for ledere og foreslog foreningen at
tage kontakt til Børne- og Kulturcheferne for at tage emnet op i fællesskab.
Anders Balle nævnte, at FTF for nylig
har lavet en Lederpejling med særlige
tal for skoleledelse (se skolelederne.
org). Den giver et faktuelt grundlag,
der bekræfter de meldinger, der kommer om skoleledernes – pressede –
forhold, og som foreningen vil inddrage
i sin indsats for at ændre forholdene.
Således havde formanden for nylig i
Skolerådet været med til at få sat to
undersøgelser i gang af effekten af
skoleledelse og af ledelsens vilkår.
Temaet har højprioritet sagde formanden, der sekunderet af Allan
Lundby-Hansen fra bestyrelsen gav tilsagn om, at Skolelederne vil arbejde
på at få beskrevet og sat rammer for
ledernes arbejdsopgaver og -vilkår i
kommunerne. Det kan til dels ske i regi
af det TR-system, der kan komme qua
lederoverenskomsten, og som giver en
helt ny platform for at tage skoleledernes særlige forhold op over for kommunale chefer og politikere.

Arne Sloth Kristoffersen, Støvring,
var inde på, at det skal sikres, at skolelederne har beslutningskompetencen
på skolen. Det var formanden enig i.
Det skal være en ledelsesprofessionel
vurdering og ikke andre forhold, der ligger til grund ved afgørelser i fx elevsager, og foreningen prøver derfor bl.a.
at få dette slået fast i den revision af
folkeskoleloven, der pågår.
Overenskomst og synlighed
Der var mange spørgsmål til OK’08-lederoverenskomsten. Bl.a. spurgte Mogens Steenbuch fra Gladsaxe til de
øverste skolelederes mulighed for at
forhandle løn individuelt med den nærmeste overordnede. Ja, det er der åbnet lidt op for nu, replicerede Anders
Balle, men det er stadig den lokale afdeling af LC-Lederforum, der har aftalekompetencen.
Hvilken strategisk tanke ligger der
mon bag, at Skolelederne har givet afkald på den udmøntningsgaranti, der
før indgik i lokallønsordningen, spurgte
Claus Larsen, Varde, retorisk. I sit svar
erkendte Anders Balle, at garantien var
afgivet, idet man i en forhandling om
at nå et forlig må gi’ for at få. Til gengæld var formanden ikke bekymret for
fremtiden.

Regnskab...
...og budget
Da der ikke var et 2007-regnskab at godkende for Skolelederne, gav næstformand
Claus Hjortdal en kort orientering om de to nedlagte foreningers revisionspåtegnende og
reviderede regnskaber og
fremlagde en såkaldt åbningsbalance for den nye forening
pr. 1. januar 2008, der enstemmigt blev godkendt.
Claus Hjortdal fremlagde
desuden forslag til et budget
for Skolelederne i 2009, herunder forslag til fastsættelse af
ydelser til hovedbestyrelsen,
midler til de lokale afdelinger
og kontingent. Budgetforslaget, herunder de tre detailforslag, blev med nogle få opklarende spørgsmål godkendt, og
det samlede kontingent vil således i 2009 blive 568 kr./md.
Alle hovedtal ligger på hjemmesiden.

»
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Bente Helms taler bornholmernes sag…

Skolelederne er med lederoverenskomsten en selvstændig løngruppe og
er derfor ikke længere i konkurrence
med andre grupper om lokalløn. Dertil
kommer, at erfaringerne for lederne
har været særdeles gode med hensyn
til at få del i midlerne, og intet tyder
på, at vi skulle stå dårligere i spillet om
den kommende udmøntning, sagde
formanden.
Hans Jørgen Bollerslev fra Esbjerg
glædede sig – med ﬂere andre – over
muligheden for, at lederne kan få deres
eget TR-system. I det hele taget blev
der udtrykt tilfredshed med OK’08-forliget. Såvel med det samlede økonomiske resultat som nyskabelserne for
skolelederne, herunder nyt lønsystem
og accept af at tjenestemandsansættelsen suppleres af en ny kontraktansættelse.
De mange spørgsmål til overenskomsten af opklarende karakter blev
henvist til en temadrøftelse om eftermiddagen efter repræsentantskabsmø-

… Søren Dybdal de nordjydskes…

det. Her gennemgik sekretariatsleder
Poul Krogstrup de mange teknikaliteter
i forliget, og der var yderligere debat
om emnet.
Skoleledernes nye overenskomst –
dens indhold og konsekvenser – er beskrevet i en artikel på s. 26 ff., ligesom
der ﬁndes baggrundsinformation på
hjemmesiden. Læs også formandens
leder på s. 2, som er skrevet efter resultatet af medlemmernes elektroniske urafstemning, og som, hvis man ikke ved
det allerede, blev et utvetydigt Ja.
Fra Ole Thorn Madsen, Herning og
andre var der ros til foreningens nyhedsbrev og blad samt ikke mindst til
formanden for hans synlighed i tv, radio og aviser. I har gjort et mærkbart
fremskridt på medieområdet – fortsæt
med det, lød det.
Samarbejde og selvstændighed
Adskillige repræsentanter fremhævede, at samarbejdet i Skolelederne’s
lokale afdelinger går godt, og der var

ros til foreningens konsulenter. Vigtigt
er også afklaringen af den centrale/decentrale opgavevaretagelse. Således
var Christian Bonde, Kolding, og Niels
Bo Nielsen fra Århus inde på, at man
kunne organisere sig med et Århuskontor i kombination med sekretariatet
i København. Også Kristian Pedersen,
Vejle, støttede en delvis decentral
ordning.
Anders Balle orienterede om, at organiseringen af Skolelederne’s konsulentfunktion netop nu afprøves ud fra
målsætninger om, hvordan foreningen
yder medlemmerne og de lokale politiske led den bedste og mest effektive
service – i en form, der også sikrer intern vidensdeling, udvikling mv. Ordningen vil blive evalueret inden for det
næste halve år.
Kristian Mikkelsen fra Silkeborg
nævnte, at man kunne samarbejde
med de lokale lærerkredse for at få aflastning for økonomi og administration. Søren Dybdal Møller, Jammer-

Folkeskolen

Folkeskolen.dk

Klik et forspring
Opret dig som bruger på folkeskolen.dk,
så får du en mail, når der er nyt fra emneområder, du har tilmeldt dig. Det
kunne for eksempel være om skoleledelse, om tosprogede og om skolepolitik.
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folkeskole
hver dag n.dk bringer
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Der er 14 interesseområder at vælge
imellem.
Hvis du også vil have mail om anmeldelser af nye undervisningsmidler, kan
du vælge mellem 70 kategorier.

Klik ind på www.folkeskolen.dk nu
– eller senere.
Vi holder døgnåbent
– også på vores jobsite

Voksne
og følsomme
…og der reﬂekteres så det knager.

bugt, kunne fortælle, at man netop
havde besluttet ikke at samarbejde
med lærerkredsen for at markere, at
skolelederne kan selv. Det blev startskuddet til en debat om foreningens ledelsespolitiske proﬁl.
Per Ungfelt fra hovedbestyrelsen
fandt det vigtigt at lægge vægt på
selvstændighed, hvilket ikke behøver
at udelukke et samarbejde. Axel BayPetersen fra hovedbestyrelsen pegede
på, at det er i orden at samarbejde, når
man opretholder en klar politisk adskillelse. Børge Tamsmark, Ballerup,
havde samme synspunkt med den tilføjelse, at der ikke må være økonomiske bånd.
Anders Balle understregede, at det er
op til den lokale forening, om og hvordan man vil samarbejde med andre interessenter skolefagligt, skolepolitisk,
administrativt – når blot ikke man havner i et afhængighedsforhold. Vi har
fælles – men også modstridende – interesser, i forhold til bl.a. lærerne. Hovedoverskriften for et samarbejde må
derfor være: Får vi udbytte af det?
I ethvert samarbejde vil vi altid være
vores strategiske position bevidst. En
position, som ikke kan anfægtes af andre end os selv. En position, som skal
give os maksimal indﬂydelse, og som
skal sikre os resultater. Det strategiske
udgangspunkt har vi også haft i OK’08forhandlingerne, sagde Skoleledernes
formand.

Anders Balle fastslog, at det at være
med i LC-forhandlingsfællesskabet giver både fordele og styrke, men også
forpligtelser. Så hvis nogen går i konﬂikt, er alle det principielt, og det betyder, at hvis fællesskabet opkræver
konﬂiktkontingent, omfatter det alle.
Man kan ikke få rettighederne uden
også at ville påtage sig forpligtelserne,
sagde formanden.
Der kom ﬂere, følelsesfulde indlæg,
der truede med at åbne den gamle diskussion om, hvor lederne bedst placeres i det organisatoriske billede. Bundlinien var dog, at det er vigtigt ikke at
splitte, men bakke den nye forening
op, og der lød opfordringer til at vise
tillid til formandskabet og bestyrelsen,
der jo kun for kort tid siden er valgt til
at føre os alle ind i det forjættede land.
Claus Hjortdal, næstformand, præciserede, at Skolelederne ikke er uafhængige, men selvstændige. Uafhængig bliver man aldrig, heller ikke, hvis
man står uden for det hele, og visionen
er derfor størst mulig selvstændighed,
sagde han. Axel Bay-Petersen, hovedbestyrelsen, appellerede til at acceptere tingenes tilstand ud fra en forud-

sætning, at der også arbejdes på at
ændre den.
Forslaget fra Skanderborg blev trukket efter en udredning fra formanden
af, hvordan forholdet omkring betaling
af konﬂiktkontingent eller ej ikke kan
ses isoleret, men skal indgå som led i
foreningens fremtidige overvejelser om
deltagelse i det store organisatoriske
fællesskab.
Melder vi fra på konﬂiktkontingentet
nu, melder vi fra på det hele. Og det vil
jeg ikke være med til – især ikke, når
vores fokus er at nå resultater sammen, som det senest er sket i OK’08
forhandlingerne, sagde Anders Balle.
På den anden side forandrer organisationsverdenen sig, og Skolelederne vil
udvikle sig organisatorisk og ledelsespolitisk i retning af øget selvstændighed i kølvandet på den nye lederoverenskomst, og måske i regi af LCleder forum, tilføjede formanden.
Herefter erklærede John Møller på
Skanderborgs vegne, at man havde
fået den debat og de tilkendegivelser,
man havde ønsket sig. Og repræsentanterne kunne godkende beretningen
énstemmigt.

Summa summarum: 100% opbakning til den nye, fælles forening.

Både stort og småt
I debatten indgik også behandlingen
af et forslag fra den lokale skolelederforening i Skanderborg om, at Skolelederne selv skal kunne beslutte at betale konﬂiktkontingent. John Møller,
motiverede forslaget og kaldte det for
et ”dårligt signal”, at kompetencen ikke
ligger hos Skolelederne…
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Overenskomst…
…med perspektiver
Den nye selvstændige overenskomst for skoleledere giver absolut pæne
lønstigninger til alle, men udfordrer også vanetænkningen!

Af Karsten Hansen • Fotos Scanpix

Farvel til skoleinspektøren, farvel til
tjenestemanden, goddag til egen lederoverenskomst og lokal grundløn er
nogle af de markante ændringer, der
sker som følge af det nye OK’08-forlig.
Ændringer, der tilpasser overenskomst og kommunal virkelighed. Og
ændringer, der betyder en langt mere
ﬂeksibel aftalemodel, der kan skræddersys til lokale behov. Samtidig vil
OK’08 gå over i historien som en overenskomst, der giver de højeste lønstigninger i 20 år og – for skoleledernes
vedkommende – helt nye faglige og organisatoriske udfordringer.
Nogle husker måske stadig de overenskomstkrav, Skolelederne opstillede til OK’08: De lavest lønnede skulle
have de største lønstigninger, der skulle ryddes op i stillingsbetegnelserne,
og der blev stillet forslag om en rammeaftale, der skulle sikre lokal dialog
om ledernes vilkår.

Hvordan gik det egentlig med de
krav? Jo, en nærlæsning af OK-resultatet viser, at kravene faktisk er blevet
indfriet – og mere til, vil nogle hævde.
Så det er et meget tilfredsstillende resultat, der er nået. Der er tillige mange
muligheder i den nye lederoverenskomst.
Ramme på 12,8% Plus
Den overordnede økonomiske ramme
over de næste tre år endte med at
blive 12,8% svarende til den ramme,
der er aftalt på det statslige område.
Alligevel kan det med en vis ret hævdes, at der på det kommunale område
er opnået lidt mere på plussiden.
Et løft på 0,45% til den særlige feriegodtgørelse er nemlig holdt uden for
reguleringsordningen. Løftet på 0,45%
er aftalt til at ”koste” 0,40% og da reguleringsordningen fortsat er aftalt
som en udmøntningsprocent på 80%,

betyder forhøjelsen på de 0,45%, at
den kommunale lønudvikling fremadrettet forbedres med ca. 0,32 % (80%
af 0,40%) i forhold til lønudviklingen på
det private arbejdsmarked.
Ikke uvæsentligt får alle ledere i
folkeskolen pr. 1.4.2009 et tillæg på
10.000 kr./år (i 31.3.2000 kr.). Den aktuelle værdi er ca. 11.600 kr./år.
Hvordan de 12,8% Plus udmøntes,
fremgår af ﬁg. 1, hvor man kan se, at
de procentuelle stigninger i perioden er
størst for de lavest lønnede ledergrupper – afdelingsledere, konsulenter og
viceinspektører. Det er den logiske effekt af et fast kronetillæg på 10.000 kr.
(i 31.3.2000 kr.) til samtlige lederkategorier i folkeskolen.
De aftalte lønstigninger giver en betydelig reallønsstigning. Det Økonomiske Råd skønner i deres seneste rapport, at forbrugerindekset vil stige i alt
7,3% i årene 2008 til og med 2010, og

Fig. 1. Hvad betyder en “12,8% Plus“-lønstigning over de næste tre år?
Løntrin
1.10.2007

1.4.2008:
4,09%
Generelle
lønstigninger

1.10.2008:
1,62%
reguleringsordning

1.4.2009:
LC-tillæg:
10.000 kr.
1,25%
lokalløn

1.10.2009:
Reguleringsordning
skøn 0,55

1.4.2010:
1,25%
lokalløn

1.10.2010:
Reguleringsordning incl. feriegodtgørelsesforhøjelsen ca. 1,49%

I ALT
Stigning i
månedsløn i
OK-perioden

46

1256

518

1390

186

48

1337

551

1416

198

49

1427

588

1445

50

1526

629

1478

51

1686

695

1529

52

1918

791

1604

426

514

4290

51475

13,97

452

546

4501

54014

13,76

211

482

582

4735

56820

13,57

225

515

621

4995

59934

13,38

248

567

685

5410

64926

13,12

282

644

777

6016

72196

12,83

Note: Beregningen forudsætter, at udmøntningen af lokale lønmidler (2 x 1,25%) fordeles ligeligt på alle.
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I ALT
Stigning
pr. år i OKperioden

I ALT
Stigning i
procent i OKperioden

holdes det op imod lønstigninger på de
anførte 12,8-13,97 % i perioden, betyder
det en reallønstigning på godt 5%.
I lederoverenskomsten indgår i øvrigt
de samme bestemmelser som i LC’s
øvrige overenskomster med de nødvendige tilpasninger. Det gælder bl.a.
Funktionærloven, Aftale om ferie, Aftale om fravær af familiemæssige årsager, spørgsmål om pension, gruppelivsforsikring, ATP, barns 1. og 2. sygedag, opsigelse, tjenestemandsforhør.
Fortsætter på Lokal løn
Den lokale løn vil også fremover udgøre en del af ledernes løn. Lokallønsandelen er ikke øget ved OK’08,
men udgør stadig 2 x 1,25%, der udmøntes henholdsvis pr. 1.4.2009 og
1.4.2010. I 2008 vil der altså til forhandling kun være de midler, der måtte
være fra tilbageløb og éngangstillæg
fra 2007, der er til genforhandling.
Lederne bliver – i modsætning til lærerne – fremover ikke omfattet af den
”snævre” udmøntningsgaranti, der hidtil har sikret udmøntning af lokallønsmidlerne i hver kommune til separate
udmøntningsgarantigrupper. I stedet
vil lederne blive omfattet af den såkaldte ”Aftale om Gennemsnitsløngaranti”. En garanti, der sikrer den enkelte
grupper en gennemsnitslønstigning på
landsplan, men ikke giver sikring i den
enkelte kommune.
Det bekymrer imidlertid ikke hovedbestyrelsen i Skolelederne, der med
henvisning til den hidtidige lokallønsudvikling for skolelederne er fortrøst-

ningsfulde. Lønstatistikken taler da
li sprog: Som
S
også sit tydelige
gruppe
har skolelederne ved de lokale forhandlinger hidtil formået at få en større andel af de lokale midler end de 1,25%,
der var afsat pr. år.
Farvel til skoleinspektøren
Den kendte lønmodel med centralt aftalte grundlønninger og lokalt aftalte
tillæg forsvinder. Det sker samtidig
med, at de traditionelle stillingsbetegnelser forsvinder fra overenskomsten.
Mange kommuner er egentlig allerede

tyvstartet på en proces, h
hvor en skolel d og en afdelingsleder
fd li
l d ikke mere er
leder
det, vi traditionelt forstår ved en sådan.
Lokal grundløn er også virkelighed
mange steder, selv om der egentlig ikke
hidtil har været belæg for at aftale en
sådan. Dertil kommer, at mange kommuner har opfundet stillingskategorier,
der har været vanskelige at forene med
overenskomst og folkeskolelov.
Frem til 1.4.2009 skal alle stillingers
grundlønsindplacering aftales lokalt.
Der kan vælges mellem ﬁre løntrin:

Fig. 2. Uddrag fra vejledningen om skolelederes stillingsindplacering.
Øverste niveau
• Refererer direkte til forvaltning/politisk niveau
• Har overordnet økonomisk ansvar
• Har tværgående ledelsesmæssige opgaver i forhold til hele eller dele af skolevæsenet
• Har det overordnede pædagogiske og administrative ansvar
• Har den faglige pædagogiske og personalemæssige ledelse af en geograﬁsk enhed
• Ansætter og afskediger personale samt har øvrig personaleadministration og/eller
• Er den ansvarlige leder i forhold til folkeskoleloven
Mellemste niveau
• Refererer direkte til leder på øverste niveau
• Har souscheffunktion i forhold til leder på øverste niveau
• Har ansvar for overholdelse og udfyldelse af økonomiske rammer og/eller
• Har faglig pædagogisk og personalemæssig ledelse af en afdeling
Laveste niveau
• Har konkrete pædagogiske og administrative ledelsesopgaver i forhold til dele af skolens
virksomhed
• Har tværgående konsulentopgaver i organisationen og/eller
• Souscheffunktion til leder på mellemste niveau
Note: Fra Fælles lederoverenskomst og lederaftale, bilag 1.
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løn under trin 46 vil selvfølgelig få en
økonomisk gevinst.

46, 48, 49 og 50. Til
hjælp for arbejdet har
parterne udarbejdet et
bilag, der er et forslag til
vejledende kriterier, der
kan lægges til grund ved
grundlønsindplaceringen. Overordnet taler vejledningen om, at der ved
grundlønsfastsættelsen skal tages
hensyn til stillingens samlede ansvar
og kompleksitet. Endvidere skal stillingens organisatoriske placering i forhold
til andre lederstillinger i kommunen tages i betragtning. Se ﬁg. 2.
I forbindelse med den nye grundlønsindplacering er det aftalt, at ingen nuværende ansatte kan gå ned i løn. Omvendt er der generelt ingen, der stiger i
løn som følge af den nye grundlønsindplacering. Hele ordningen er udgiftsneutral, men enkelte konsulenter
og afdelingsledere, der har en aktuel

Ingen pligt til at
tjenestemandsansætte
Fra og med 1.4.2008 vil pligten til at
skoleledere som tjenestemænd forsvinde. Fremover kan kommunalbestyrelsen vælge at ansætte den øverste
leder på en skole:
• Som hidtil på tjenestemandsvilkår
• Som hidtil på åremålsvilkår i henhold
til rammeaftale om åremålsansættelse eller
• Som noget nyt på kontraktvilkår i
henhold til rammeaftale om kontraktansættelse for chefer
Tjenestemænd i den lukkede gruppe
bevarer retten til fortsat tjenestemandsansættelse på uændrede vilkår,
hvis der ikke kan opnås enighed om vilkårene for åremålsansættelse eller
overenskomstansættelse. Ledere af
sprogcentre ansættes som hidtil på
overenskomstvilkår.

Vilkårene for kontraktansættelse er
de samme som aftalt i Rammeaftale
om kontraktansættelse af chefer: Der
ydes et centralt aftalt løntillæg på 15
%, men det kan aftales, at tillægget i
stedet for løn anvendes til højere pension, yderligere fratrædelsesgodtgørelse o. lign. Der ydes ved uansøgt afsked en godtgørelse svarende til 1 års
løn, med mindre afskedigelsesårsagen
er væsentlig misligholdelse.
Andre ledere ansættes som nu på
overenskomstvilkår, på åremål eller
som tjenestemænd efter kommunalbestyrelsens beslutning.
Pligten til at tjenestemandsansætte
skoleledere har hidtil været betragtet
som én af foreningens kronjuveler.
Ikke desto mindre er der allerede fuld
gang i skolestrukturændringerne, der
har været og vil være ensbetydende
med en voldsom decimering af tjenestemandsansatte skoleledere. De
kommende ændringer af folkeskoleloven ventes at skubbe yderligere til den
proces. Og i den situation har Skolelederne’s hovedbestyrelse altså valgt
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at ”sælge” mens der endnu er noget at
sælge.
Ledelsesteam og tid til ledelse
En enkelt normeringsbestemmelse bevares i den nye lederoverenskomst og
det har sin baggrund i, at både KL og
Skolelederne er enige om, at det er
hensigtsmæssigt med et egentligt ledelsesteam. Ved skoler, hvor skolelederen er indplaceret på grundløn lig
med løntrin 48, 49 eller 50, skal der
således oprettes yderligere en lederstilling på minimum løntrin 46.
Når det gælder tid til ledelse, hedder
det blot – og indtil videre – at der skal
ske en koordinering mellem de ledergrupper, som overenskomsten omfatter. Parterne udtrykker derudover, at
ledere som udgangspunkt er ansat på
fuld tid, og det anbefales, at der kun
fastsættes et minimum af andre opgaver end ledelsesopgaver med henblik
på at fastholde størst mulig ledelseskraft på skolen.
Skolelederne med i TR-systemet
Selv om det ikke lykkedes at skabe
enighed om en rammeaftale om ledelsesvilkår opnåede foreningen noget,
der kan vise sig lige så værdifuldt,
nemlig – som den første ledergruppe
nogensinde – egen overenskomst og
dermed også muligheden for at blive
omfattet af TR-aftalen.
Det giver helt nye muligheder for det
lokale faglige arbejde, at Skolelederne’s valgte repræsentanter kan opnå
TR-status og -beskyttelse. Dermed
anerkendes det samtidig, at skolele-

derne – ud over at være kommunens
loyale ledelsesrepræsentanter også er
ansatte med legitime krav om rimelige
løn- og arbejdsvilkår.
Et hyppigt tilbagevendende debatemne i Skolelederne har været spørgsmålet om at ﬁnde tid og løn til den
person, der varetager det komplicerede
og tidskrævende arbejde med at forhandle kollegernes løn- og arbejdsvilkår. En oplagt mulighed for løsning ligger i et af delforligene i KTO – nemlig,
at der lokalt skal forhandles tid og løn
til den person, der varetager en tillidsrepræsentantfunktion.
Dertil kommer muligheden for at få
del i de midler, der ligger i AKUT-fonden. Midler, der er øremærket til at ﬁnansiere uddannelsen af valgte tillidsrepræsentanter.
Ledere i skolen skal have
læreruddannelse
Lederoverenskomsten omfatter ledere
i folkeskolen, ungdomsskolen, ungdomskostskoler, sprogcentre, vejledningscentre, institutioner med specialundervisning for voksne og PPR. Som
nævnt vil stillingsbetegnelserne udgå
af overenskomsten, men der er ikke
hermed tilsigtet en udvidelse eller indskrænkning af overenskomstens dækningsområde, som det hedder i forhandlingsprotokollen.
Ledere i folkeskolen bevarer retten til
at undervise, og dermed bevares ”linket”
til folkeskolelovens uddannelseskrav.
Man skal med andre ord stadig have en
læreruddannelse for at blive leder i folkeskolen og dermed omfattet af leder-

overenskomsten. Det nævnes i øvrigt
speciﬁkt, at SFO-ledere og administrative ledere på anden overenskomst ikke
kan være dækket af overenskomsten.
Ufærdig overenskomst
Tid til ledelse og procedurer for overgang til det nye lønsystem er eksempler på områder, der endnu ikke er afklaret mellem parterne. Læser man
den nye lederoverenskomst, støder
man således på henvisninger til §’er
og områder, der endnu ikke er fuldt beskrevet eller færdigaftalt.
Underskrevne forhandlingsprotokoller og den færdige aftale er ikke helt
det samme. I de kommende uger forestår derfor et koordinerende og afklarende arbejde, der skal ”fylde” de enkelte §’er ud – herunder sikre overensstemmelse i forståelsen af detaljerne i
lederoverenskomsten mellem KL og
LC-Lederforum.
Derfor kan man som medlem desværre endnu ikke forvente klare svar,
når man henvender sig til foreningen
om enkeltelementer i den nye aftale.
Det forventes, at det grundlæggende
arbejde med afklaring, fælles forståelse etc. er på plads ultimo maj.
OK’08 forliget er tillige er meget
mere end lederoverenskomst og lønstigninger. Ikke mindst har lærerne fået
en ny central aftale om lokale arbejdstidsaftaler, og på KTO-niveauet er der
som nævnt aftalt seniordage, bedre
ATP og gruppelivsordning mv., der
også har betydning for skoleledernes
arbejdsvilkår. Læs mere om OK’08 på
foreningens hjemmeside.

INTERAKTIVE S
WHITEBOARD
PÆDAGOGISK KONFERENCE & UDSTILLING I SKIVE
Torsdag den 29. maj 2008 i Kulturcenter Limfjord

Et bredt udsnit af danske leverandører af software og hardware til folkeskoler
vil være repræsenteret på udstilllingen.
Derudover vil der være et spændende konferenceprogram.
Præ-konference med studietur og overnatning den 28. maj 2008
www.interaktivewhiteboards.dk
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Løn, vilkår og miljø
Strukturreformen hvirvler gennem de danske kommuner med masser af
ændringer, men også nye muligheder, man kan bruge positivt…

Af Michael Diepeveen • Foto Sine Fiig

I lighed med de tidligere år har Skolelederne afholdt en række velbesøgte
møder rundt om i landet for foreningens lønforhandlere i de knapt 100
storkommuner. Her var der foruden en

„

Vi tror på lønevolution snarere
end -revolution

gennemgang af gældende regler og
praksis på relevante områder anledning
til at erfaringsudveksle og vidensdele.
Og så var den nye lederoverenskomst
naturligvis sat på dagsordenen.
Målet med møderne er at styrke det
lokale forhandlingsberedskab - for at
sikre og gerne øge skoleledernes andel
af Lokal Løn, men ikke mindst også at
ruste foreningen til at matche kommunerne i strukturreformens næste faser,
som de ubønhørligt udvikler sig med
en lind strøm af omlægninger af stillinger, skoler og skolevæsener…

Konsulent Poul Boeskov fortæller…
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Lederes arbejdsmiljø
På Scandic Hotel i Ringsted var 35 lønforhandlere mødt op, og blandt ﬂere
vigtige emner, der var til drøftelse, var
ét meget presserende. For med strukturreformen, men også qua de mange
centrale krav til skolerne om at dokumentere og præstere bedre, har tommelskruen fået et par ekstra vrid.
Således får foreningen et stigende
antal meldinger fra skoleledere om
stress og øget arbejdspres, så vi er nu
oppe på 80-100 tilfælde årligt, fortalte
Skolelederne’s tre konsulenter, der
stod for undervisningen. Og henvendelserne er så alvorlige, at de kan føre
til bl.a. sygemeldinger, uarbejdsdygtighed og opsigelse. Derfor skal der gøres
noget ved problemet.
Det gør foreningen også med bl.a.
konsulenthjælp og ekstern bistand af
juridisk og/eller psykologisk art. Men
det er klart, at det vil være endnu tidligere bedre at sætte ind over for årsagerne frem for at symptombehandle.
Det sker fx ved, at der i kommunerne
etableres en kultur og en struktur, der

En vej er at få gennemført et APVforløb for ledere, og på mødet blev der
bl.a. henvist til Arbejdsmiljøloven og
den gældende vejledning om APV. Det
blev drøftet, hvilket forløb skolelederne

…konsulent Søren Schnack forklarer…

…og konsulent Karsten Hansen uddyber.

legitimerer, at sager af den art tages
op i tide over for forvaltningschefen.
Først og fremmest handler det om at
få gjort arbejdsmiljø til noget objektivt.
At få fokus væk fra, at det skulle være
et personligt problem. For det er sjældent alene skoleledernes eget arbejdspres, men presset på hele skolen, lærere og lederkollegaer – der trykker. Og
derfor skal løsningerne også ofte ﬁndes
ud fra en vurdering af hele sammenhængen.

„

Vi nørkler med
forhåndsaftaler
om diplomuddannelsen

Der erfaringsudveksles om bl.a…

har mest gavn af (mht. omfang, indhold, metoder), om der er brug for ekstern bistand, og hvordan man med fordel følger op på forløbet. I Roskilde har
man haft BST til at fokusere på skoleledernes psykiske arbejdsmiljø, og det
sker nu også i Slagelse.
En anden mulighed er at søge at få
indgået en rammeaftale om ledernes

„

Vi har reddet
200.000 hjem i
Lokal Løn!

vilkår i kommunen med nedsættelse af
et udvalg – et dialogforum – med deltagelse af ledere og chefer. De lokale
fora skal drøfte personalepolitikken i et
ledelsesperspektiv, ledernes kompetenceudvikling mv. ud fra gennemførte
lokale undersøgelser af ledernes rammer og vilkår.
Disse fora skal give anbefalinger til
handling i forhold til kommunens strategi og politik på lederområdet, samt
hvis der i undersøgelserne ﬁndes forhold, der bør ændres, fx vedrørende ledernes (psykiske) arbejdsmiljø og trivsel.
Ønsket om at lave rammeaftaler indgik i Skolelederne’s overenskomstkrav.
Det gik ikke igennem, men i stedet
blev det til noget endnu bedre, nemlig
den nye lederoverenskomst, der åbner
op for skoleledernes eget kommunale
TR-system med en formaliseret, beskyttet ret til at tage ledernes løn- og
arbejdsvilkår, herunder arbejdsmiljø
op.
På mødet i Ringsted blev hovedpunkterne i OK’08-forliget gennemgået
af foreningens næstformand Claus
Hjortdal, der på møderne skiftedes
med formand Anders Balle om at præ-

…arbejdet med løn- og ledelsesvilkår…

sentere ledernes andel af forliget – læs
også artiklen s. 26 ff. i dette blad.
Se muligheden, grib chancen
Da Skolelederne har lokal og central
aftaleret, forventes foreningen at være
aktiv og opsøgende af medlemmerne.
Og da der nok er kommet færre kommuner, men det ikke synes at have
give færre forskellige måder at gøre
tingene på eller enklere tolkninger af
begreber, der normalt er konsensus
om, er der nok at tage fat på – og
strikke de rigtige aftaler sammen.
Til eksempel har omlægningerne
ført en brug af konstituering i lederstillinger med sig, der kan være meget
langvarig, også selv om der i tjenestemandsregulativet § 11 står, at dette
højst må vare 4 måneder. Men ved at
skubbe fastansættelserne foran sig
sparer kommunerne penge uden skelen til, om det er en optimal situation
for skolen, de ansatte mv.
Her ligger altså en opgave i at pege
på, at konstitueret ansættelse er en
midlertidig ansættelse – og hvis kommunen ønsker at trække konstitueringen sikre en rimelig betaling herfor.
Der er ikke kun ulemper ved at gå alternative veje, der kan også være fordele. Og det er ikke kun presset på
skolelederne og andre, der er steget –
der er også kommet nye knapper at
skrue på. Fx når man skal have regnet
sin pension ud, og hvor slutresultatet
kan variere meget. Det kan dreje sig
om, i hvilken grad tillæg i henhold til
aftale om lokal løndannelse medregnes, hvordan man foretager trinkonverteringer og høkerberegninger mv.
Den overenskomstbestemte Rammeaftale om seniorpolitik giver også lokale muligheder, der blev gennemgået
med illustrative regneeksempler. Der
kan således blive tale om udligningstillæg ved lønnedgang og timereduktion.
Eller optjene ekstra pensionsalder, få

…og om udbygningen af foreningen.

særlig bonus, tjenestefrihed med løn,
særlig fratrædelsesordning mv.
Beregning af merarbejde blev vendt,
herunder grænsedragning mellem lokalløn og merarbejde. Hvad efteruddannelse angår, ligger der en opgave i
at lave kommunale aftaler om kompetenceudvikling, ja bare gennemført
samtalerne herom, men også konkret
at få honorering for diplomuddannelse
o.lign. I Struer ydes fx et grundbeløb
på 8.000 kr., og i Aalborg udløser det
et tillæg på ca. 15.000 kr.
Fokus var, hvordan man kan hjælpe
hinanden, men også hvordan den centrale/decentrale opgavefordeling bedst
lander. Noget, der – igen – vil hænge
sammen med implementeringen af
den nye lederoverenskomst.
Man drøftede også i fællesskab,
hvordan forholder Skolelederne sig til

„

Vores personaleafdeling er fundamentalistisk på
trin og tillæg

de ændrede skolestrukturer, der med
så stor intensitet indføres fx på Bornholm og Lolland, i Skive og Hjørring
med fælles ledelse, distriktsledelse og
stillingsnedlæggelser? Hvad er ”passende stillinger”, og hvad siger diverse
domme, ud over at de stritter i forskellig retninger?
Der er ikke ét svar. Bundlinien er,
at Skolelederne skal gøre alt for at
komme ind over, både før og når beslutningerne træffes – og alt for, at vores medlemmer får de bedste vilkår.
Midt under den lidt tunge diskussion
gik brandalarmem, og alle måtte ud –
det var dog kun en fejl, og der blev tid
til at grine lidt også!
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Dette maleri hænger stadig i den gamle skolestue, der byggedes efter dansk model. I dag danses der tango i lokalet...

Skolepionerer i

Argentina
Danske skolefolk har været ledende i opbygningen af skoler i Argentina for de
danskere, der udvandrede og er endt som integrerede mønsterborgere
Tekst og foto Øjvind Hesselager

Tandil, Argentina – plakater med Den
lille Havfrue, Dronningen og Garderne.
Finn Søeborg og en stribe andre danske
klassikere i biblioteket. Det hele er et
signiﬁkant billede af Danmark – men
nogle år gammelt. Som om billedet er
frosset.
De gamle klasseværelser i den tidligere danske skole i den argentinske
provinsby Tandil vidner om, at efterkommerne af de 13.000 danskere, der
for halvandet hundrede år siden forlod
den danske armod for at søge lykken i
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Sydamerika, har bevaret og plejet en
meget klar forestilling om, hvad Danmark er for dem.
”Skoleuret er fra dengang”, forklarer
den tidligere elev Ann Maria Andersen,
der bor i byen. Hun kommer stadig i lokalerne, når de danske efterkommere
fester, for eksempel til guldkonﬁrmationer – en argentinsk tradition, hvor
konﬁrmander mødes 50 år efter konﬁrmation. Ellers har en tangoskole overtaget bygningen.
Hun er selv 4. generation efter ud-

vandrerne. Begge hendes forældre er
danske, hendes bedsteforældre også.
Men de har levet livet i Argentina. Selv
blev hun lærer i Argentina. Hun besøgte Danmark for ti år siden og så alle
ikonerne: Kronborg, Carlsberg, Tivoli,
Bornholm.
Ann Maria og hendes mange venner
med danske aner værner om det danske – og er samtidig aktive og respekterede borgere i det argentinske samfund. De ﬁk lov at trodse den argentinske stats skolepolitik og blev under-

vist på dansk noget af tiden – men
lærte også spansk.
”Det har aldrig været et problem for
os at være danske. Tværtimod har argentinerne altid ladet os være os selv”,
siger hun. Og ganske bemærkelsesværdigt har danskerne aldrig følt sig
set ned på. Tværtimod.
”Danskerne var en slags pionerer,
der rykkede frem samtidig med jernbanen. Der står stadig stor respekt om
danskerne, fordi de var med til at opdyrke pampasen”, forklarer historiker
Per Agertoft, der til sit speciale har
studeret skolearkiverne i Tandil.
Lærer gik i front
I 1844 udvandrede den nyuddannede
lærer Hans Fugl fra Møn. Han var ikke
forfulgt, men fulgte et menneskeligt
instinkt om at forbedre sine livsvilkår.
Som mange andre ﬁk han lov at indvandre – men han ﬁk også lov at passe
sig selv uden nogen form for støtte.
Det gik ham godt.
Foran skolen står en stor bronzebuste af Hans Fugl. ”Juan Fugl 1811-1900.
Fundador De La Colonia Danesa de
Tandil” står der under busten.
Hans Fugl var en ledende ﬁgur i opbygningen af selve byen. Argentinerne
er tydeligvis stolte af Hans Fugl. Han
står i fuld ﬁgur og skuer i bronze ud
over byen fra en smuk bakketop. En
indvandrer, der ikke alene har opbygget sit hjemlands institutioner i det
fremmede. Men også bliver hyldet af
sit nye hjemland, fordi de nye argentinere blev betragtet som en gevinst –
ikke en byrde.
Hans Fugl reklamerede så meget for
Tandils lyksaligheder, at byen blev en
magnet for lykkesøgende danskere fra
Maribo Amt, der kædevandrede til Argentina. Danskerne udgjorde 10 procent af byens befolkning i 1860.
Det var også Hans Fugl, der sørgede for, at traditionerne fra den danske
kirke blev holdt i live. Han var med da
Det protestantiske selskab i 1872 sikrede sig et hjørne af den katolske kirkegård, hvor danskerne kunne lave de
gravsteder, de ønskede – uden at blive
forstyrret af argentinske traditioner.
I 1880 kom næste danskerbølge skyllende ind over Tandil – 40 år efter Fugl
satte fødderne i byen. Danskerne lod
sig kun i meget begrænset omfang op-

tage i det argentinske landsbysamfund. Danskerne beskrev argentinerne
som uciviliserede og moralsk tilbagestående og værnede om deres ”medbragte dyder ubesmittet af den desværre her på Civilisationens Grænse så
almindelige Vantro, Lethed og Overﬂadiskhed i Tænkemåde …”, som det hed
i et brev til den danske regering fra udvandrerne, da de søgte om tilskud til
en dansk præst.
Argentina havde indført en skrap
skolepolitik, der skulle koble det spanske med det indianske. Skoleloven fra
1884 havde som formål at skabe en
ensartet befolkning og et fælles argentinsk folk. Grebet blev strammet om
de etniske privatskoler i landet.
Men de danske skoler modstod
myndighedernes pres. De stod værn
om danske værdier og lukkede kun
langsomt det spanske ind. Det kunne
ligefrem give konﬂikter, at nogle danskere mente, at skolerne skulle være
åbne for argentinerne. Og da argentinerne blev lukket ind, var det mest af
økonomiske grunde. Lærerlønnen
skulle jo betales.
Hold fast og giv slip
Først omkring 1920 begyndte danskheden langsomt at nedsmelte. Det
sker samtidig med at en ny dansk skolemand sætter sit præg på danskernes
uddannelse i Argentina.
Lars Bækhøj udvandrede sidst i
1880’erne til Argentina. Han er drevet
af drømmen om højskolerne og er med
til at institutionalisere skolen i Tandil.
Men selve højskoleformen trives ikke i
Argentina. Bækhøj bliver en central
skikkelse i videreudviklingen af skolen i
Tandil, men han rejser senere hjem og
bliver højskoleforstander for Ollerup
Højskole.
Skolen i Tandil, der langt fra var den
eneste danske skole i Argentina, lukker
midt i 50’erne. Historiker Per Agertoft
sammenfatter historien således: ”De
udvandrede danskere og deres efterkommere havde behov for at holde fast
i noget, der føltes som en del af dem
selv”, mener han uden at se de danske
skoler som noget mur og nagelfast.
”Skolerne var snarere sluser. De murede ikke folk inde, men byggede heller
ikke bare bro. Og skolerne har betydet,
at efterkommerne har fået en solid

identitet, hvor de ser sig selv som argentinere med dansk baggrund. Jeg har
opfattelsen at, at et folk ikke giver slip
på sin nationalitet, blot fordi man er
inde på et nyt arbejdsmarked”. Og det
mener Per Agertoft, Danmark kunne
lære noget af.
”Da jeg have skrevet mit speciale om

Fra Møn
til Argentina
Den unge lærer Hans (Juan) Christensen Fugl fra Møn udvandrede
i 1844 til Buenos Aires. Han satte
gang i første kæde af emigration
til Argentina fra Møn.
13.000 danskere, dvs. 3–4 procent af samtlige udvandrere –
valgte at emigrere til Argentina i
perioden frem til 1930. 60 procent
slog rødder i landet. Resten rejste
hjem igen.
80 procent af danskerne slog
sig ned i provinsen Buenos Aires,
primært de 45.000 km2 centreret
om amterne Tandil, Necochea,
Tres Arroyos og Coronel Dorrego.
Både i 1. og 2. generation giftede
danskerne sig næsten kun med
hinanden. 3. generation havde
dermed ofte to danske forældre.
Lidt historiske data om Argentina i øvrigt: Argentina løsrev sig
fra Spanien og blev selvstændig
nationalstat i 1816. I 1880-1900
blev pampasen opdyrket, og Argentina tiltrak unge, enlige mænd
fra Europa til landbrugsarbejdet.
Argentina modtog fra 1871-1914
op mod 6 millioner migranter. 3
millioner slog sig fast ned i landet, hvor der i 1859 kun boede 1,3
millioner mennesker. 80 procent
af indvandrerne var fra Middelhavsområdet, heraf var halvdelen
italienere.
Kilder: www.danes-in-argentina.dk og historiker Per Agertoft

»
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Du milde verden
Vores medlemsblad ”Skoleledelse” har i en årrække i en serie artikler beskrevet
skolevæsenet og forholdene for skoleledelsen i andre lande. Med den skolehistoriske artikel fra Argentina i dette nummer stopper vi en stund for serien.
Her en oversigt over lande, der har været besøgt – og som man – hvis man er
interesseret – kan rekvirere en kopi af.
Venlig Hilsen
Redaktionen
Skoleledelse nr.

Artiklens navn

8/2002 – side 14-18

Skole og/eller – Sydslesvig

4/2003 – side 19-21

Idéshopping – New York

7/2003 – side 8-10

Skolerne er fremtiden – Afghanistan

1/2004 – side 20-25

Børn må både ses & høres – Tyrkiet

2/2004 – side 18-19

Den andalusiske hund – Spanien

3/2004 – side 21-23

This parrot is dead – England

4/2004 – side 32-34

Den farlige tavshed – Zambia

6/2004 – side 20-24

Høje nord – Sverige

10/2004 – side 26-31

Harlem-skole bryder social arv – New York

2/2005 – side 24-26

Milde madonna – Italien

3/2005 – side 18-19

De gør det… hammergodt – USA

3/2005 – side 26-29

Demokrati på skoleskemaet – Mongoliet

1/2006 – side 28-31

Undervisning i livet – Indien

2/2006 – side 24-27

Frie skoler i enevældigt emirat – Qatar

8/2006 – side 28-31

Reformernes tid – Ungarn

7/2007 – side 26-29

Unionens nye østgrænse – Bulgarien

1/2008 – side 20-22

Skoleleder på fransk – Frankrig

4/2008 – side 32-35

Danske skolepionerer – Argentina

den danske skole i Argentina, ville jeg
have skrevet et debatindlæg, men det
blev ikke til noget. Min følelse var, at
integration er mange ting. Den ydre kan
gå hurtigt, men den indre tager lang tid.
Og den skal ha’ den tid, der skal til”.
Hvor godtfolk kommer
Tilbage i Ann Maria Andersens gæstfrie
hjem, hvor hun i dag lejer værelser ud.
Her kommer mange danskerne. Men
mindst lige så mange argentinere.
Ann Maria repræsenterer en slags
parallelkultur. Hun anerkender Argentinas kultur – men hylder også sin egen.
I hendes hus hænger danske platter af

Tiden er gået i stå på uret, der
er det originale fra dengang.

I et af Tandils pæne kvarterer står
dette vejskilt, der hylder Hans Fugl.

Jørgen Wiinblad. Og en klokkestreng:
”Hvor godtfolk er – kommer godtfolk
til”. Men hun nyder også dagligt en
mate – traditionel argentinsk te – sammen med sin argentinske ægtemand.
”Min forældre forstod ikke, at jeg tog
en argentiner. Men jeg kunne ikke
ﬁnde en dansker, jeg elskede”, siger
hun med et grin. I dag må hun leve
med, at det danske langsomt dør ud
nu. Hendes fem børn har ikke lært sig
sproget.
”Danmark er jo en følelse, jeg ikke
kan give slip på. Men mine børn kan
godt. Og de fungerer jo ﬁnt. Både med
mig og Argentina”, slutter hun.
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Klumme

Den professionelle leder…

…er det muligt?
I de senere år har ledelse været på
dagsordenen i det offentlige, både via
KL’s Kodeks for god topledelse og for
skoleledere gennem Kodeks for god
skoleledelse, ligesom de politiske udmeldinger har været klare; der skal uddannelse til for at udvikle god ledelse.
I dette lys kunne det være interessant at se på, om det overhovedet er
muligt at lave god ledelse med de betingelser, en skoleleder har – ligesom
diskussionen om, hvad der skal til for
at god professionel skoleledelse kan
ﬁnde sted, også er interessant.
Det særlige ved ledelse
For det første bør vi se på os selv – er
vi i stand til at navigere professionelt i
forhold til dem, vi leder og i forhold til
de andre ledere i det offentlige, som vi
skal samarbejde med.
Er skoleledelse en profession? Hvis
man ser på det i klassisk, teoretisk forstand er svaret enkelt, nemlig nej; af
ﬂere grunde, den vigtigste er, at man
ikke har en formel uddannelse der giver en særegen kompetencer – som
dem Talcot Parsons f.eks. beskriver for
særegne for en profession eller som
dem Richard Hall beskriver som særegne for en profession.
Det kan også medføre et prestigetab i forhold til andre ledere i det offentlige, at man ikke nødvendigvis er
valgt pga. sine kvaliﬁkationer, men på
grund af, at man har den samme uddannelse som dem, man skal lede.
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I forvejen er det ikke nemt som skoleledere at proﬁlere sig, da den vare, man
leverer til samarbejdet, er videnarbejde – altså ikke umiddelbart målbart arbejde. Det ses ikke på den økonomiske
bundlinje, hvor stor succes en skole har.
Arbejdet med dannelse og videnarbejde betyder, at en skoleleder ikke har
valgfrihed når det gælder ledelsesstil.
Skolelederen skal kunne hæve sig til
det, Dale kalder det 3. Kompetenceniveau, nemlig det at kunne forholde sig
strategisk, visionært til visioner og udviklingspunkter.
For at være visionær og strategisk
kræver det indsigt og viden i det felt
man leder. Samtidig skal skolelederen
besidde så megen autoritet, at de han
leder har en naturlig respekt for ham
og har tillid til, at han kan fastholde og
udvikle visioner, samtidig med han kan
afvikle, så personalet ikke overbebyrdes i en allerede travl tid.
Det bringer mig tilbage til Richard
Hall som påpeger, at en profession er
gyldig, når den indeholder viden, autoritet, respekt, særlig viden om et felt –
altså krav, man med rimelighed kan
stille til skolelederen, hvis denne skal
være en god leder, men disse kvaliﬁkationer er ikke nødvendigvis iboende en
lærer, der er blevet leder.
Så en skoleleder må afstå fra at se
sig selv som fremmest blandt ligemænd og i stedet arbejdet professionelt med faget ledelse. Den opmærksomme læser vil nu måske påstå, at

det gør vi allerede, min påstand er, at
vi ikke gør det konsistent og insisterende.
Der er en tendens til at føle den
samme smerte som den lærere oplever, når man taler om evalueringskultur, kvalitetsrapporter, nationale test
og lignende evidensbaserede ledelsesinstrumenter, hvilket ikke er professionelt, men nærmere en identiﬁkation
med dem man leder.
Andre offentlige ledere kunne få den
tanke at skoleledere klynker, hvilket
heller ikke er befordrende for et udviklende samarbejde i en tid, hvor netværksdannelse og erfaringsudveksling
på tværs af faggrænser er nøgleord i
ledelse.
Selvprofessionalisering
En del af at være skoleleder handler
altså om at acceptere visse grundvilkår
for ledelse.
Samtidig er det en diskussion værd
at forholde sig til de ledelsesfelter, en
skoleleder har. I en tid, hvor NPL er et
kerneord i offentlig ledelse, skal skolelederen kunne se sig selv i mange forskellige ledelsesfelter, der er både administrative, organisatoriske, udviklings- og strategifelter i den daglige ledelse. Det kræver sin embedsmand at
kunne navigere i.
Måske kræver det af skolelederen,
at han tænker ledelse mere bredt end
blot skoleledelse, men mere i retning
af offentlige ledelse, at vi som skole-

ledere begynder at diskutere, hvad god
offentlige ledelse er og hvor vi ser skoleledelse i dette felt. Skolelederens
vigtigste regnskab er det etiske – hvordan går det de elever, der forlader skolen?
Det er umiddelbart ikke et regnskab,
som de andre offentlige ledere ﬁnder
interesse i og på den måde kan skolelederen komme til at beﬁnde sig i vakuum, hvor det, der er det allervigtigste i hans job, er meget uinteressant
for andre. Derfor må skolelederen ﬁnde
andre måder at proﬁlere sig på over for
andre offentlige ledere.
En tese kunne være, at en skoleleder, der har en sag, der ikke handler
om de bløde værdier, vil gøre meget
for, at netop den sag bliver hørt,og
skolelederen kan komme til at fremstå
pedantisk, på en sådan måde at skolelederen ikke vinder anseelse for sit arbejde, men tværtimod bringer sig selv
væk fra andre offentlige lederes ledelsesfelt.
For at bringe sig på linje med andre
offentlige ledere og for at skabe et
frugtbart samarbejdsklima skal skolelederen byde ind i ledelsesfeltet med
det, en skoleleder har som kompetence – for skoleledelse handler om
værdier. Det handler om at have store
mål og visioner for, hvor man gerne vil
bringe sine kernekunder (læs elever)
hen, så de får gode livsbetingelser.
Skoleledelse handler om borgeren i
centrum, og for os der færdes i skolen
er det naturligt, mon ikke vi kunne lære
andre offentlige ledere noget om det?
Og mon ikke det var der, vi skulle påbegynde vores vej til en mere tydelig
selvprofessionalisering, så skoleledelse
opnår, med tiden, en status som profession?
Selvfølgelig gøres dette ikke uden
uddannelse, men det kan godt gøres
uden at klynke over betingelserne i lederjobbet. Kan en lærer, der er blevet
skoleleder løfte en sådan opgave – ja
det tror jeg, for det handler ikke om
man har været lærer, det handler om
man besidder de kvaliﬁkationer, jeg

nævnte tidligere i artiklen, nemlig, viden autoritet, respekt etc.
Til gengæld kunne man argumentere
for, at det ikke behøver at være en lærer, der er skoleleder, da andre professionelle har de samme kvaliﬁkationer,
men blot ikke viden om feltet de leder,
men det kan vel læres?
Hvis man fastholder, at en leder skal
være leder af egenprofession, når vi
taler om skole, skal vi blive bedre til at
stille krav til os selv. Vi skal blive bedre
til at acceptere jobbets grundvilkår og

ikke tro, at vores betingelser, når det
handler om at præstere resultater, er
anderledes end andre offentlige lederes. Vi er bare længere tid om at
se resultatet af arbejdet.
Skoleledelse er ikke anderledes –
det er bare svært.
Charlotte G. Nielsen
Viceskoleinspektør
Hvidebækskolen
Jerslev

Stillinger

SPECIALSEKTOREN

Udviklingsorienteret leder
Taleinstituttet i Aalborg
Hvis du ﬁnder stillingen attraktiv, er du måske vores
nye leder af Taleinstituttet. Taleinstituttet er organisatorisk placeret under Specialsektoren i Region
Nordjylland. Vi søger en dynamisk, visionær leder,
der har mod på organisatoriske udfordringer og personaleudvikling.
Som leder har du ansvaret for personale, personaleog driftsbudget samt ansvar for, at der ydes et fagligt kvaliﬁceret tilbud til børn, unge og voksne med
tale- og sprogvanskeligheder samt til børn, unge og
voksne med erhvervet hjerneskade.
Yderligere oplysninger:
Sektorchef Bente Brink Nielsen,
telefon 96 35 15 30/bbn@rn.dk

WWW.JOB.RN.DK
her kan du læse mere om de ledige stillinger
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Stillinger

M`gg\iµ[Jbfc\
jµ^\iepjbfc\c\[\i]iX
(%Xl^ljk)''/
M`gg\iµ[Jbfc\\i\ekf$jgfi\kjbfc\Y\c`^^\e[\`\kgXi$
Z\c_ljbmXik\i.bdl[\e]fi?fcY´bYp%
@cfbXcfdi[\k\i[\ijXdXiY\a[\d\cc\dfdi[\kjXe[\e
jbfc\f^[X^k`cYl[%Jfdjbfc\c\[\i`?fcY´bBfddle\
`e[^i[lf^j`[\e]´cc\jl[m`bc`e^X]k`cYl[[\e\k`cYµie
`?fcY´bBfddle\%
M`jµ^\i\ejbfc\c\[\i#[\i
 _Xic´i\iYX^^ile[f^c\[\cj\j\i]Xi`e^]iX]fcb\jbfc\e
 _Xi\ec\[\cj\jjk`c[\i\ibXiXbk\i`j\i\km\[\dgXk`#
d\ee\jb\c`^_\[#i\jg\bk]fi]fijb\cc`^_\[\i#e´im´i#
Y\^\ajki`e^f^_ldfi
 ]µc\ijXd_µi`^_\[d\[Yµie
 \icfpXcfm\i]fijbfc\ejkiX[`k`fe\if^kµim´i\epjbX$
Y\e[\
 _XiÔe^\i\egglcj\e`]fi_fc[k`c[\eg´[X^f^`jb\l[$
m`bc`e^f^bXefdj´kk\[\ek`cgiXbj`j
 _Xi\me\i]fil[[\c\^\i`e^X]XejmXif^Y\jclke`e^j$
bfdg\k\eZ\g\eXe\ib\e[\e[\d[\#jd\[XiY\a$
[\ie\jbfdg\k\eZ\iYc`m\iXem\e[k%
 bXefgi\k_fc[\fm\iYc`bb\kf^j`bi\fg]µc^e`e^f^\mXcl$
\i`e^`[X^c`^[X^\e
 bXej`bi\\e]X^c`^#fi^Xe`jXkfi`jbf^µbfefd`jbbmXc`k\k
 _Xii\jg\bk]fi]X^^ilgg\ie\j]fijb\cc`^_\[f^XiY\a[j$
m`cbi
 bXe_e[k\i\bfeÕ`bk\ig\em´i[`^f^i\jg\bk]lc[
d[\
 ]i\dd\if^l[m`bc\ijXdXiY\a[\kd\cc\d]fi´c[i\f^
jbfc\
 \i\ee´im´i\e[\jbfc\c\[\igjbfc\ef^jpec`^`cfbXc$
fdi[\k#f^jXdk`[`^\ecfpXcd\[Æf^df[jg`cc\i`[\e
bfddleXc\fi^Xe`jXk`fe%
M`k`cYp[\i1
 +-,^cX[\Yµie]iX'%$0%bcXjj\
 ,'XiY\a[jfdd\#Õ\o`Yc\f^\e^X^\i\[\c´i\i\&g´[X$
^f^\i
 <kc\[\cj\jk\XdY\jk\e[\X]jbfc\c\[\i#m`Z\`ejg\bkµi#
X[d`e`jkiXk`mc\[\i#J=F$c\[\i#jfljZ_\]`J=Ff^k\be`jb
j\im`Z\c\[\i
 <ejbfc\d\[kiX[`k`fe\i
 <ejbfc\d\[i\jjfliZ\jk´ib\]Xd`c`\i
 <ejbfc\d\[\k^f[kXiY\a[jbc`dX
 <eX][\c`e^jfg[\ckjbfc\d\[\k^f[kk\XdjXdXiY\a[\
 <ejbfc\#[\i\i`^Xe^d\[Xk]fidlc\i\jbfc\ejm´i[`$
^ile[cX^
 <ejbfc\#[\iXiY\a[\id\[l[m`bc`e^X]k\XdjXdXi$
Y\a[\#dci\cXk\i\[\ijgcXe\i#\mXcl\i`e^#\c\mgcXe\i#
g´[X^f^`jbgcXk]fid#l[m`bc`e^X][\eX][\c`e^jfg[\ck\
jbfc\d\[[\e_\c\jbfc\]fiµa\f^\ejbfc\#[\ij´kk\i
jbfc\$_a\djXdXiY\a[\k_µak%
P[\ic`^\i\fgcpje`e^\ifdjbfc\ef^jk`cc`e^\ebXe]j_fj
bfejk`kl\i\kjbfc\c\[\i@e^\i9XZ_.)*--*'0#jbfc\Y\$
jkpi\cj\j]fidXe[:\Z`c`X9aiZb,0+++)(/\cc\i[`i\bkµi
`?fcY´bBfddle\C`jY\k_Dfckq\e.)*--*,/%
8ejµ^e`e^\e`e[\_fc[\e[\i\c\mXek\Y`cX^]i\dj\e[\jk`c
M`gg\iµ[Jbfc\#I\ej[pim\a)#+*0'M`gg\iµ[j\e\jk),%
Xgi`c)''/%8ej´kk\cj\jjXdkXc\im`cÔe[\jk\[`l^\(0%
Cµef^Xej´kk\cj\j]fi_fc[`_\e_fc[k`c^´c[\e[\fm\i$
\ejbfdjkf^gi`eZ`gg\ie\`EpCµe%
8ej´kk\cj\`?fcY´bBfddle\\iY\k`e^\kX]k`c]i\[jjk`c$
c\e[\Yµie\Xkk\jk%
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Jbfc\c\[\ik`c
K_%CXe^jJbfc\
Jbfc\ejc\[\i_XimXc^kXk^gg\ej`fe%;\i]fijµ^\im`
\ejbfc\c\[\i#[\i`jXdXiY\a[\d\[jbfc\ejXejXkk\f^
Y\jkpi\cj\ebXejkµkk\f^m`[\i\]µi\[\el[m`bc`e^#m`\i
`^Xe^d\[%
Jbfc\c\[\i\ejXejmXijfdi[\i\i1
 XkmXi\kX^\[\efm\ifi[e\[\g´[X^f^`jb\c\[\cj\
 Xkdfk`m\i\f^jkµkk\\e\e^X^\i\kd\[XiY\a[\i$
^ilgg\
 Xkk\^e\jbfc\el[X[k`cf^mXi\kX^\[\e[X^c`^\c\[\cj\
 Xk_Xm\XejmXi\k]fi[\e]fii\ke`e^jd´jj`^\[i`]k
K_%CXe^jJbfc\\i\e]i`^ile[jbfc\d`[k`J`cb\Yfi^d\[
**'\c\m\i#*-XejXkk\f^\e(),icXe^_`jkfi`\YX^j`^%
Jbfc\e_Xikjgfi]iXYµie\_Xm\$bcXjj\k`c('%bcXjj\f^
\^\eJ=F$fi[e`e^%
M`_XijkfibcXjj\i#f^^µil[jkiXbkYil^X]Õ\i\c´i\i\
gi%k`d\`\kk´kk\XdjXdXiY\a[\%
@`e[jbfc`e^\e#]iX'%k`c*%bcXjj\#jXdXiY\a[\ig´[X^f$
^\if^c´i\i\%
P[\ic`^\i\fgcpje`e^\ibXeÔe[\jg1nnn%k_cXe^%[b
M`]fim\ek\iXk[l1
 jbXc`e[^`c\[\cj\jk\Xdd\[m`Z\jbfc\c\[\i\ef^
 J=F$c\[\i\e
 jbXcjXdXiY\a[\d\[Y\jkpi\cj\e
 bXej`bi\jgXii`e^f^l[m`bc`e^X]k\Xdj
 jbXcm`[\i\l[m`bc\jbfc\e`jXdXiY\a[\d\[
 d\[XiY\a[\ie\
 jbXc_Xm\fm\iYc`bfm\id\[XiY\a[\ie\j]X^c`^\l[m`b$
c`e^
 f^jkµkk\[\ee\
 _Xifm\iYc`bf^\me\iXkgi`fi`k\i\f^k´eb\i\Õ\bj`mk
 \i`e`k`Xk`mkX^\e[\`YiXe[`e^X]jbfc\e
 Y`[iX^\ik`cXkc`m\k`jbfc\e\igi´^\kX]^c´[\f^Y\$
^\ajki`e^
 \ic´i\il[[Xee\k
8ej´kk\cj\jb\i\]k\i[\fm\i\ejbfdjkd´jj`^\i\^c\i#
jfd\iX]kXckd\cc\d=`eXejd`e`jk\i`\kf^C´i\ie\j
:\ekiXcfi^Xe`jXk`fe]fic\[\i\#c´i\i\f^Yµie\_Xm\$
bcXjj\c\[\i\m\[[\]i`\^ile[jbfc\i#jXdk\]k\ijbfc\if^
_lj_fc[e`e^j$f^_e[XiY\a[jjbfc\i%
8ejµ^e`e^j]i`jk\i),Xgi`c)''/%
8ej´kk\cj\jjXdkXc\i\igcXecX^kk`c[%('%dXa%
K`cki´[\cj\(&/)''/
=fiXkY\mXi\[\e[`i\bk\bfekXbkk`cle[\im`je`e^#d\[$
XiY\a$[\i\f^\c\m\i`e[\_fc[\ijk`cc`e^\ef^j\kXekXc
le[\im`j`e^j$k`d\i%
=fie´id\i\fgcpje`e^\if^X]kXc\fdXkj\jbfc\e#
\i[lm\cbfdd\ek`cXkbfekXbk\m`Z\jbfc\c\[\iAXbfY
Bc\`jk1
K_%CXe^jJbfc\
Jbfc\kfim\k
/-''J`cb\Yfi^
kc]%/-/))/0.
\$dX`c1k_cXe^7k_cXe^%[b

Jbfc\c\[\ig9iXdje´jm`^jbfc\e
9iXdje´jm`^jbfc\ejµ^\igi%(%Xl^ljk)''/\ejbfc\c\[\i#
[\ijbXcm´i\`ejg`iXkfi]fijbfc\ejl[m`bc`e^`jXdXiY\a[\
d\[jbfc\ejXejXkk\f^jbfc\Y\jkpi\cj\e%
G9iXdje´jm`^jbfc\e\iki`mj\c#^c´[\f^]fijb\cc`^_\[
]le[Xd\ek\k]fi\kc´i\e[\d`caµ#_mfim`XiY\a[\i#j[\k
\eb\ck\YXie]i\k_µak]X^c`^kl[Ypkk\f^\ejkfijfZ`Xcf^
blckli\c]fijk\cj\%
>\ej`[`^i\jg\bk#XejmXij]lc[_\[f^d\[Y\jk\dd\cj\
d\cc\dXbk`m\f^\e^X^\i\[\\c\m\i#]fi´c[i\f^d\[XiY\a$
[\i\gi´^\ic´i`e^jd`caµ\kf^Xckc`mgmfi\jjbfc\%
9iXdje´jm`^jbfc\e\ieX]k`]fcb\jbfc\i`C\ai\Bfddle\%
9iXdje´jm`^jbfc\efd]Xkk\iYµie\_Xm\bcXjj\k`c('%bcXjj\
d\[\k\c\mkXcg*-,#jfd\ijk`^\e[\%9iXdje´jm`^jbf$
c\e\idf[kX^\jbfc\]fifm\iYp^e`e^j\c\m\ie\]iXB`ib\
Jfee\ilgjbfc\%
Jbfc\ejd\[XiY\a[\ijkXYY\jkiX]jbfc\c\[\i\e#\em`Z\$
jbfc\c\[\i#\eX][\c`e^jc\[\i#(J=F$c\[\i#+.c´i\i\f^g´$
[X^f^\i#(jbfc\j\bi\k´if^(g\[\c%
Jbfc\e_Xi\e\e^X^\i\kjbfc\Y\jkpi\cj\#[\iYc%X%_Xi]fblj
gjle[_\[#ki`mj\cf^[\e`^Xe^m´i\e[\gifZ\jd\[Xk
^µi\jbfc\eX][\c`e^jfg[\ck#jXdk]\kXYc\i\k\k^f[kjXd$
XiY\a[\d\cc\dJ=Ff^jbfc\#[XJ=FË[\c\e\id`e[i\\e[(
i^Xdd\c%
G<IJFEGIF=@C
M`jµ^\i\ejbfc\c\[\i#[\i
 bXem`[\i\]µi\[\kgfj`k`m\XiY\a[jd`caµ
 \ijpec`^#e´im´i\e[\f^kifig[`Xcf^\e
 _Xi^f[\bfddle`bXk`m\\me\i
 Yp^^\i[`Xcf^f^bfddle`bXk`feg\kXe\ib\e[\e[\
^ile[cX^
 \i^XiXek]fijbfc\ej]X^c`^_\[
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 \i_Xe[c\biX]k`^f^Y\m`[jkfdj`eg\ijfec`^\c\[\cj\jjk`c
 \ijk´ibk`cXkjkilbkli\i\f^l[[\c\^\i\fg^Xm\i#jm`$
j`fe\i]µi\jl[`c`m\kf^]fiXebi\j`[\k[X^c`^\XiY\a[\
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C<AI<BFDDLE<K@C9P;<I
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Jk`cc`e^\eXÕµee\j`_k%]fi_e[jX]kXc\d\[[\e]X^c`^\
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=c\i\fgcpje`e^\ifdjbfc\ebXeÔe[\jgjbfc\ej_a\d$
d\j`[\nnn%YiXdjeX\jm`^jbfc\e%[b\cc\im\[_\em\e[\cj\
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[\iA\jj`\?Xej\e+-+',(((%
8ejµ^e`e^\ej\e[\jk`cC\ai\Bfddle\#Cpe[Yp>X[\(0#
Cpe[Yp#GfjkYfbj,(#+'.'B`ib\?pcc`e^\%8kk%1;`i\bkµi
]fi9µie#Le^\f^BlckliK_\X?Xjj\cc\igi%\$dX`ck`c
gfjk7c\ai\%[b%
8ejµ^e`e^\ejbXcm´i\C\ai\Bfddle\`_´e[\j\e\jk
kfij[X^[\e(.%Xgi`c)''/bc%01''%
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d\[Xej´kk\cj\e%
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Formålet med Dåserydderen er at skærpe elevernes viden om og forståelse for, hvordan de selv
kan bidrage til at passe på miljøet. Opgaverne er
tilrettelagt således, at eleverne både skal arbejde
kreativt og praktisk med emnet. Det giver mulighed for at kombinere faglige input, fælles oplevelser og tværfagligt samarbejde inden for dansk,
natur/teknik og billedkunst.
Alle materialer ligger klar. Du behøver blot at gå
ind på ‘Lærerværelset’ på sitet www.daaserydderen.dk. Her får du direkte adgang til alle re-

levante informationer om Dåserydderen – og til
de materialer du har brug for til at gennemføre
konkurrencen. De er lige til at printe ud.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen ved uge
43-44-45! Når vi er så tidligt ude, er det selvfølgelig for at give dig og dine kolleger en fair chance
for at planlægge jeres deltagelse – og dermed
muligheden for at vinde en af de mange
pengepræmier i den region, I hører til.
Få en forsmag på noget af konkurrencen i dag:
Gå ind på ’Lærerværelset’ på sitet og vær med i
lærer-quiz’en! Til og med november vil der være
nye spørgsmål og nye præmier hver måned.
Skulle du have spørgsmål, som sitet ikke giver
dig svar på, er du velkommen til at kontakte os
på telefon 43 32 32 32 eller på mailen daaserydderen@dansk-retursystem.dk.

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

For 3. år i træk sætter Dansk Retursystem fokus
på miljø, affald og genbrug med en konkurrence
målrettet til 2.-3. og 4.-5. klassetrin. Og for at få
ﬂest mulige klasser til at deltage, vil vi allerede
nu opfordre alle interesserede lærere til at gøre
plads i læseplanen i uge 43-44-45.

UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST

… og vind 3.000 kr. til klassekassen

