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LEDER

Af Anders Balle

Attraktiv ledelse
For nylig deltog jeg med bl.a. vores næstformand Claus
Hjortdal i konferencen Improving School Leadership med
fokus på skoleledelse i grundskolerne. Det var den foreløbige kulmination på et OECD-projekt af samme navn, hvor
ledere og forskere fra 22 deltagerlande har udvekslet viden
og erfaringer om god skoleledelse samt identiﬁceret behov
for nationale politiske tiltag med henblik på at forbedre
mulighederne for vores ledelsesudøvelse.
I ﬂere omgange har vi rapporteret fra konferencen på
hjemmesiden og formidlet de vigtigste anbefalinger herfra,
så de skal ikke gentages. Blot skal det nævnes, at Danmark
synes at være godt med, når det drejer sig om at afsøge
mulighederne for at forbedre skoleledernes vilkår. Også i
forståelsen af vores rolle som ledere er vi foran, og det
Kodeks for god Skoleledelse, som vores forening har udarbejdet, blev fremhævet.
Jeg er glad for, at Bertel Haarder har inviteret folkeskolens interessenter inden for ledelsesområdet til at være
partnere i den fortsatte udviklingsproces, og at han specielt
har villet se Skolelederne og KL til et møde her i slutningen
af maj om folkeskolens forhold, hvor dagsordenen er: Nu
skal der handles! For der er jo bestemt stadig forhold på vores område, hvor der er behov for at handle – som fx:
• Skolelederjobbet skal være attraktivt med gode løn- og
arbejdsvilkår
• Vi skal sikre rekrutteringen og trække de unge – og ﬂere
kvinder – til
• Vi skal have styrket førlederuddannelsen og have fokus
på lederemnerne
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• Ledelsesopgaven skal afbureaukratiseres og delegeres
• Vi skal have klarere ansvarsfordeling, kompetenceforhold, større ledelsesrum
• Det er vigtigt at få styrket den pædagogiske side af ledelseopgaven
• Teamledelse, ledernetværk og livslang kompetenceudvikling skal styrkes
Jeg sammenfatter gerne det hele i ét spørgsmål: Hvordan
får vi skabt mere ledelseskraft i skolen? Når vi imidlertid
kan påstå, at Danmark er godt med, er det fordi vi allerede
har fat i enderne. Der er politisk forståelse for ledelseskulturens særlige plads, og vi er enige med undervisningsministeren, når han siger, at skoleledelse er en enhed, der ikke
skal splittes op i administrativ og pædagogisk ledelse.
I det såkaldte monsterudvalg arbejder vi på at fjerne unødigt bureaukrati. Med vores nye lederoverenskomst har vi
fået markeret skoleledelsens position. Samme målsætning
indgår i den reform af folkeskoleloven, der er på vej.
En sidste, vigtig udfordring er, hvordan de kommunale
skolevæsners økonomi lander. Forhandlingerne mellem KL
og regeringen er startet, men det koster at fusionere, og
der er dekreteret skatteloft, samtidig med at vi skal have
verdens bedste folkeskole. Det bliver meget vanskeligt at
få til at balancere.
Dette blad er et temanummer om folkeskolens økonomi
med fokus på de efterhånden også mange private initiativer, der tages for at sikre standarden rundt omkring. Er det
et symptom på, at der er noget, der halter? Ja. Men er det
en løsning på problemerne? Jeg mener: Nej.
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Alle

har brug for sparring

Netværksgrupper er kommet for at blive, og med større kommuner er der
ikke kun basis for, at ﬂere skoleledere kan få fornøjelse af dem, behovet kan
også være stigende

Af Jan Kaare • Foto Karin Riggelsen

Kært barn har mange navne. I landbruget, hvor de så dagens lys i 1980’erne,
hedder de erfagrupper. Et udtryk, som
skattemyndighederne har taget til sig.
I andre dele af erhvervslivet kaldes de
netværksgrupper, og når det er rigtigt
ﬁnt og organiseret af Dansk Selskab
for Virksomhedsledelse, hedder det
VL-grupper.
Under alle omstændigheder vil det
være en styrke for enhver skoleleder at
være med i mindst én af slagsen, altså
en netværksgruppe. Det mener Helga
Prehn, viceskoleleder på Bakkensbro
Skole i Sønderborg kommune. Hun er
med i to ledernetværksgrupper.
”Det er klart, at nye ledere har behov
for at udveksle erfaringer med andre
ledere, men uanset hvor mange år,
man har været en del af en skoleledelse, bliver man aldrig færdiguddannet
som leder. Derfor vil det altid være en
fordel at have et forum, hvor man har
mulighed for at diskutere ledelsesforhold med kolleger. Og hvis man ikke
selv en periode oplever at have behovet på en række områder, kan man
måske hjælpe andre”, udtaler hun.
Helga Prehn kom med i den første
netværksgruppe, kort efter hun ﬁk sit
lederjob, og gruppen har i dag eksisteret i omkring 10 år. Den blev oprettet
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gennem selvorganisering blandt skoleledere i Sønderborg. I dag er deltagerne
spredt over et stort område i Jylland.
”Vi er otte medlemmer og mødes
ﬁre til seks gange om året. Dagsordenen består af aktuelle situationer og
problemstillinger, der er behov for at
tage op. Vi støtter hinanden, coacher
og vejleder, hvor der er behov. Det er
det, jeg mener en netværksgruppe er
bedst til. Der er mange måder at arbejde på i sådan en gruppe, og ingen er
bedre end andre. På bundlinjen handler
det om at blive styrket som leder”.
Åben om usikkerhed
En netværksgruppe kan efter at have
eksisteret en del år udvise tegn på metaltræthed. Sådan oplever Helga Prehn
det dog ikke. En netværksgruppe bliver
først god, når der er opstået en god
portion tillid mellem medlemmerne.
Det kræver tid.
Ønsker man støtte og vejledning
om, hvordan f.eks. en personalesituati-

„

on skal tackles, bliver man nødt til at
være åben. Det forudsætter, at man
føler tryghed i gruppen. Begge netværk, som Helga Prehn er med i, består af kvindelige skoleledere. At der
kun er ét køn med er dog ikke en forudsætning for et godt netværk
”Det gamle netværk blev etableret,
fordi en gruppe kvindelige skoleledere
oplevede, at de så anderledes på nogle
problemstillinger end deres mandlige
kolleger. Jeg ved ikke, hvor stor en rolle
det kønsmæssige spiller i ledelse”.
”Uden at have andet end mine egne
erfaringer som belæg, mener jeg, at
kvinder måske er en smule bedre til at
erkende, når de har behov for hjælp på
et område. Jeg tror, det er et spørgsmål om tid før de ﬂeste har det sådan.
Skoleledere er generelt blevet bedre til
at modtage coaching og til at være
med i netværk. Udviklingen går i retning af større ledelsesmæssig åbenhed, hvilket er en stor styrke”, siger
hun.

Min mentor inviterede mig med i sin
netværksgruppe, og den fungerer rigtig godt

Lige børn leger bedst. De i alt 10 jydske skoleledere mødes i deres netværk for at diskutere ledelsesforhold 4-6 gange årligt.

Tog selv initiativet
Viceskoleinspektør Elisabeth Tang,
Augustenborg Skole i Sønderborg
Kommune, er en af initiativtagerne til
den anden netværksgruppe, som Helga Prehn er med i. At den kun består
af kvinder er tilfældigt.
”I forbindelse med sammenlægningen af kommunerne ville vi gerne danne nogle netværk for skoleledere i det
område, der i dag udgør Sønderborg
Kommune. Der blev dannet ni grupper
og for ikke at få for få mænd i hver enkelt gruppe, blev de samlet i otte. En
enkelt består derfor kun af kvinder”, siger hun.
Skolelederne tog selv initiativet til
dannelsen af de ni grupper. Det mener
Elisabeth Tang er en vigtig detalje.
”Kommunen vil have fordel af det,
hvis skoleledere har netværksgrupper,
men initiativet bør komme fra lederne
selv. Gør det ikke det, kommer gruppen til at fungere dårligt. Du føler ikke
det samme ejerskab til en netværksgruppe, som du ikke selv har været
med til at danne”.

Netværksgrupper kan have en tendens til at lukke sig om sig selv, fordi
deltagerne med tiden opbygger fælles
erfaringsrammer og gensidig tillid.
”Det er vigtigt, at nye skoleledere
har mulighed for at komme med i netværksgrupper. Derfor må gruppedannelsen ikke blive så uformel, at man
glemmer at samle nye op. Måske er
det ideelle, at de lokale lederforeninger
tager initiativet, og at alle nye ledere
automatisk bliver opfordret til at komme med”.
Alt vedrørende ledelse
Skoleleder Pia Guldbæk, Nygård Skole, Helsingør Kommune, har som forholdsvis ny skoleleder haft stor fornøjelse af sin netværksgruppe, der foruden hende består af ﬁre skoleledere,
der er ældre i gårde.
”Vi tager alt op, der vedrører skoleledelse, og hvis ikke vi snart skal mødes, korresponderer vi pr. mail. Jeg har
blandt andet brugt gruppen til at tage
emner op, hvor jeg ikke har kendskab til
fortilfælde, og hvor det vil være en stor

„

Efter et
pædagogisk
seminar var vi
nogle stykker,
der dannede en
netværksgruppe

hjælp at høre andres mening. Et andet
område har været at få indsigt i kulturen i folkeskolen. Jeg kommer fra et lederjob på en erhvervsskole, så meget
har været nyt i forbindelse med min ansættelse som skoleleder. Derfor har
Helsingør kommune også opfordret mig
til at være del af en netværksgruppe“.
I erhvervsskoleregi er der lang tradition for netværksgrupper blandt ledere,
og det er mere formaliseret end i folkeskolen.
”Det er en god idé at have nogle at
sparre med, men tidsfaktoren er et

»
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„

Er du på
gyngende
grund i en sag,
er det godt at
tage den op i
netværksgruppen
Der udveksles konkrete erfaringer…

Fint med
foreningsinitiativer
Anders Balle, formand for Skolelederne, er enig med viceskoleinspektør Elisabeth Tang, Augustenborg Skole, når
hun peger på, at det ville være ideelt,
hvis de lokale lederforeninger tager
initiativet til at danne netværksgrupper.
”Det er en glimrende ide med netværksdannelse for lederne i de lokale
afdelinger af Skolelederne, og det er
også en glimrende idé, at afdelingerne
tager initiativet”, siger Anders Balle.
Hvis der er behov for eller ønske om
netværk på tværs af kommunegrænserne, kan foreningens tværkommunale netværk eventuelt være initiativtagere.
”Netværk skal vedligeholdes, derfor
er det vigtigt, at der er nogen, som tager initiativ til at systematisere netværkenes virksomhed. Det kommer
ikke af sig selv. Jeg synes, at netværksdannelsen skal ske i et tæt samarbejde med skoleforvaltningen, som
har en stor interesse i og ansvar for, at
de etableres og vedligeholdes. Deltagelse i netværk er et fagligt professionelt anliggende, som bør vedrøre hele
skoleledergruppen”, siger formanden.
Han tror, at det vil kunne gøre det
mere attraktivt at søge lederstillinger,
hvis man er sikret adgang til sparring
mv. i netværk. Dog er gode løn- og arbejdsbetingelser generelt vigtigere
motivationsfaktorer, selv om netværksdannelse jo er et vigtigt element
i at have gode arbejdsbetingelser.
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problem. Som skoleleder må du nøje
prioritere, hvad du kaster dig ud i, og
der skal derfor være et klart udbytte af
at være med i en netværksgruppe.
Men det plejer ikke at være svært at få
øje på”.
Men kan man ikke bare bruge sine
lederkolleger på ens egen skole som
sparringpartnere?
”Det er godt at få inspiration ved at
kigge udefra og ind. Det kan et ledelsesteam ikke gøre selv. Derfor har du behov
for at have en netværksgruppe med ledere fra forskellige skoler”, siger Pia
Guldbæk. Det er også et spørgsmål om,
hvor stor en netværksgruppe skal være?

„

I dag er det legalt
at have en
netværksgruppe,
selv store
erhvervsledere er
åbne for coaching

Skal man opbygge den nødvendige
fortrolighed og komme rundt om alles
problemer, er syv, otte deltagere en
god størrelse, mener Elisabeth Tang,
der i forbindelse med en diplomuddannelse i coaching har skrevet afsluttende opgave om netværksgrupper.
Palle alene i verden
Søren Pedersen, der er skoleleder på
Skolen ved Kongevej i Helsingør, mener, at den godt kan være meget mindre.

…og der tænkes også strategisk.

”Vi er tre skoleledere, der har en netværksgruppe. Den størrelse fungerer
ﬁnt, men antallet af deltagere er ikke
afgørende. Det vigtigste er, at man har
samme interesse i at være åben som
leder og samme holdning til mennesker. Af samme grund tror jeg også, at
det bedste er, hvis netværksgrupper
opstår på et uformelt grundlag. Til
gengæld betyder det ikke så meget,
om man kommer fra små eller store
skoler”, siger han.

„

Der er øget behov
for netværk i de
nye kommuner,
hvor afstanden til
forvaltningen er
større

I Søren Pedersens optik er behovet
for en netværksgruppe knyttet til det
at være ny leder.
”Jeg tror, at behovet aftager, jo længere tid du har været leder. Som ny er
det til gengæld meget vigtigt at have
en gruppe, så man ikke føler sig som
Palle alene i verden”, siger han.
Hans adgangsbillet til netværksgruppen var den mentor, som kommunen gav ham, da han blev ansat. På
den måde kan den kommunale arbejdsgiver godt spille en rolle i dannelsen af netværksgrupper, men Søren
Pedersen mener ligesom sine kollega
fra Sønderjylland, at de bedste netværksgrupper bliver til ved selvorganisering.

SYSTEMET TIL BOGSTAVINDLÆRING OG RETSTAVNING

stav
NYHED TIL 0. KLASSE

stav
LISBET BJERG OG INGER-LISE JØRGENSEN

STAV 0-1 er et nyt materiale til
systematisk bogstavgennemgang
STAV er et systematisk stavemateriale til 0.-8. klasse, som opfylder
kravene i Fælles Mål. Selv om alle elever har den samme bog,
er det alligevel muligt at differentiere, da bogens diktater findes på
tre niveauer. Det giver en stor fleksibilitet for de elever, som har
behov for at skifte niveau i årets løb.
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DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

STAV-systemet 0-1 har
t systematisk bogstavgennemgang
t oplæg til arbejde med bogstavnavn, -form og -lyd
t instruktion til håndfonem til hjælp for bogstavindlæring
t skrivehuse til bogstavskrivning
t skrivevej for hvert bogstav
t kopiark
t metodisk oplæg til alle opslag
t henvisning til Fælles Mål
t forslag til sange og lege
t inddragelse af forældre

STAV-systemet 2-8 har
t samme diktat til alle, differentieret på tre niveauer
t staveregler og stavefælder forklaret for eleverne
t ordforråd bygget på det danske sprogs kerneord
t grammatik på alle klassetrin
t et system, hvor eleverne selv har kontrol med egne fejl
t til hver opgaveside metodiske forslag til klasseundervisning
t systematisk træning af elevernes skrift og orden
t systematisk rådgivning om orden og opsætning på pc
t facit til alle opgaver
t detaljeret henvisning til trinmål i Fælles Mål for hver side

Elevens bog, 80 sider, ill. i farver, 48 kr.
Lærerens bog, 88 sider, heraf 48 sider til fri kopiering, 140 kr.
STAV 0 er udkommet. STAV 1 udkommer forår 2009.

Elevbøger, 64-80 sider, ill. i farver, 42 kr.
Lærervejledninger, 58-76 sider, 136 kr.

Hold øje med posten. Brochure er på vej ud til skolerne.
STAV er udviklet af forfattergruppen bag ST-prøverne og bygger på de erfaringer, der er gjort efter, at ST-prøverne har været anvendt
1,5 mio. gange på skoler landet over.
Bestil STAV til gennemsyn på info@dpf.dk – husk at anføre klassetrin – eller på telefon 3538 1655.
Bestil også STAV-brochuren, ST-brochuren og det nye katalog Værktøjer til evaluering 2008.

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG
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Friværdi

værdifrihed

Skal skolen være 100% reklamefri zone og alene ﬁnansieres med offentlige
midler, eller er det nødvendigt også at skaffe penge ad andre veje?

Af Michael Diepeveen • Illustration Annette Carlsen

Møbelproducent donerer stole og borde til lokal skole. Humanitær organisation fremsender ﬁlm og pjecer. Fond
betaler kunstner for udsmykning. Mejeriselskab giver tilskud til køleskabe i
klasserne. It-ﬁrma forærer software
væk – med logo og navns nævnelse –
til elever og lærere. Bank sponserer
undervisningsmateriale. Viceinspektør
er en ørn til at indgå aftaler om rabatter. Forældre samler ind til ny skolegård… man kunne blive ved.
Listen er lang, og det er ikke et
spørgsmål, om der foregår supplerende ﬁnansiering af det offentligt ﬁnansierede danske skolevæsen, men i hvor
høj grad det sker og hvordan. For hvilken skole og skoleleder kan sige sig fri
for, at nogle ting handles i porten?
Man gør tingene så lovligt som muligt,
som det siges. Men igen, hvem vil
have siddende på sig, at man plejer
særlige interesser? Og ingen ved vel
præcist, hvor grænsen går?
På den ene side handler det om at
være bare lidt smart og få tingene til at
glide, når nu omgivelserne gerne vil
hjælpe. På den anden side handler det
om etik og moral, for den ene tjeneste
er jo som regel den anden værd. I et
større perspektiv er det spørgsmålet
om, hvilken form for ﬁnansiering man
ønsker, hvilken grad af forretning må
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komme ind over, ja hvilket samfund vil
man have?
Skattebetalt uddannelse
Den danske folkeskole er et offentligt
tilbud, så børn uanset baggrund skal tilbydes vederlagsfri skolegang. Udgifterne til at drive skolevæsen udgør for folkeskolernes vedkommende1 årligt ca.
31,5 mia. kr., og de afholdes ved indkrævning af skatter, så ingen forældre –
høj eller lav, rig eller fattig – umiddelbart skal have penge op af lommen for
at sende deres børn i skole.
Nu er der sjældent fuld enighed i et
demokrati. Men folkeskolen er en undtagelse. I tilbagevendende offentlige
debatter og målinger2 synes der at
være en grundlæggende folkelig og politisk opbakning til folkeskolen. Der lyder konkret kritik af skoler og undervisning, men idealet om fri og lige adgang
til uddannelse skal der ikke pilles ved.
Folkeskolen er folkets skole. Fælles for
alle. Et princip, der stadig er fundamentalt.
Skolen er en samlet reference i 10 afgørende år – et fælles udgangspunkt
på godt og ondt. De ﬂeste går eller har
gået i den, har familie med skolesøgende børn eller børnebørn. Dermed
opretholdes et lighedsprincip, idet der
er rimelig sikkerhed for, at alle børn får

en grundlæggende uddannelse – at
ﬂest mulig klarer sig godt personligt og
samfundsmæssigt, så vi får dannede,
velfungerende borgere med et forhåbentligt demokratisk sindelag.
Der er også tale om kalkulation. Skolen er en art kollektiv forsikring i, at de
kommende generationer løfter os i den
globale konkurrence, i kampen om velfærd, indtjening, ﬁnansiering af seniorernes pensioner mv. Den er en investering i en fælles fremtid, en garanti
for ro på bagsmækken. Men det er et
regnestykke, der har sværere og sværere ved at gå op.
Grænser for vækst?
Med årene har skoletilbuddet ændret
sig til det bedre. Det har betydet moderne bygninger, inventar, undervisningsmaterialer, længere læreruddannelse mv. Alt andet lige, er der efter 2.
verdenskrig tale om en vækstperiode
for både samfund og skole.
Fremgangen kulminerer dog til dels i
70’erne, hvor udbygningen af den offentlige sektor bremses. Desuden bliver en række reformer vedtaget op
gennem 80’erne og 90’erne for at effektivisere arbejdsgange. Senere kommer besparelser, der går ud over lejrskoler, tolærerordninger og andre pædagogiske tiltag. Desuden skæres der

på indkøb og renovering, og grønthøsteren ruller ikke kun over skolerne,
men også over sygehuse, daginstitutioner mv.
Fra dengang og til i dag har man på
de store offentlige områder haft svært
ved at få de økonomiske ender til at
mødes. For lykkes det at rationalisere
driften, får man ikke reguleret efterspørgslen, idet de forventninger, som
fx kvalitetsbevidste forældre har om,
at skolerne skal være tidssvarende i
form og indhold, ikke bliver mindre.
Således balancerer forholdet mellem
de midler, der kræves ind via skatter
og de behov, der er – for nye lokaler,
tidssvarende materialer, inventar, it og
for at gøre særlige indsatser over for
de knapt 20 %, der ikke fortsætter i en
ungdomsuddannelse, tosprogede og
inklusion af andre typer elever – kun
dårligt.
Og når man ser på ressourcemængden over for indførelsen af tiltag som
evaluering, test, elevplaner, kvalitetsudvikling, differentierede undervis-

ningsmetoder mv., der følges op af
professionelle ønsker om vilkår, der
svarer til udfordringerne, og dertil ikke
mindst et ydre forventningspres med
krav om øget faglighed og rummelighed, har vi dilemmaet.
På den ene side synes der i befolkningen at være forståelse for, at institutionerne mangler ressourcer til at
løse deres opgave. Og der er stor opbakning til, at uddannelse ﬁnansieres
over skatterne. Men på den anden
side, når den eneste ﬁnansieringskilde
er et i forvejen skattetungt system,
som der af ideologiske og globale, konkurrencemæssige hensyn ikke synes
ønske om at belaste yderligere, er det
svært at ﬁnde ﬂere midler ad den vej.
Skolevæsen og skattevæsen
At dække stigende offentlige serviceomkostninger ved blot at hæve skatterne har lidt skibbrud, og dogmet er i
dag, at skattetrykket skal holdes i ro, ja
det skal helst ned. Det rokkedes der
heller ikke ved ved det seneste folke-

tingsvalg. Og selv om der blev, ville der
nok blive tale om marginaler, som udtrykt med S-sloganet om at bruge en
20’er til at styrke de offentlige servicetilbud.
De skatte- og afgiftsmæssige reguleringer, der trods alt er sket de senere
år, har ikke for alvor kunnet møde det
ﬁnansieringsbehov, der er for ikke kun
skolevæsenet, men fx også det udgiftskrævende offentlige sundheds- og
sygehusvæsen.
Dette i realiteten misforhold mellem
ressourcer og behov søges talt både op
og ned. Hvem har ikke hørt argumentet om, at Danmark i forvejen har en af
verdens dyreste3 folkeskoler? Eller at
danske lærere underviser for lidt? Underforstået, at vejen frem ikke går via
øget forbrug, men over effektivisering,
og det er da også klart, at det altid er
fornuftigt at overveje, om ressourcerne
kan bruges bedre…
Finansministre og undervisningsministre fremhæver tillige gerne, at der
bliver sendt ekstra midler ud til det offentlige, herunder til skolerne. Og
sandt er det, at der portionsvis bevilges særlige puljer til at styrke naturfag, indføre de seneste års tiltag med
øget evaluering, test mv. samt til at
øge mulighederne inden for efteruddannelse for lærere og skoleledere.
Men med pengene følger krav om
nye ydelser og de, der arbejder og går i
skolen mærker ikke altid til en bedre
skoleøkonomi. Tværtimod vidner signaler om et presset arbejdsmiljø4 om
det modsatte. Og så er det et spørgsmål om, hvordan man regner.
Som kuriosum kan nævnes ordduellen nogle år tilbage mellem den daværende undervisningsminister og Danske Skoleelever med Arbejderbevægelsens Erhvervsråd i ryggen, om der var
brugt ﬂere penge pr. elev i skolen, hvor
eleverne trak det længste strå. Det

»
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konstateredes5, at der var brugt 1,5 %
eller 800 kr. færre pr. elev i folkeskolen
i 2004 end i 2003.
Under alle omstændigheder står disse matematiske skoleridt over for oplevelsen af et nedslidt skolevæsen, hvor
der ikke er nok tid eller ressourcer til at
gøre tingene, som man fagligt, professionelt ønsker det eller venter det fra
forældrenes og befolkningens side. I
medierne og den offentlige debat hører
man i hvert fald ofte om skoler i fysisk
forfald med dårligt indklima, ringe toiletforhold, problemer med støj, mangel på udstyr og nye undervisningsmaterialer, og at lejrture, udﬂugter, tolærertimer, vikartimer og alt ekstraordinært er skåret væk.
Kommunekasserne slunkne
Dilemmaet angår ikke mindst kommunerne, hvor udgiftsstyringen nu længe
har været holdt i et jerngreb med krav
om offentlig nulvækst og skattestop
med centrale sanktioner ved overforbrug. Særligt den nuværende regering
har gjort det til en mærkesag, og selv
om der har været lindet lidt på låget i
de seneste aftaler6 om den kommunale økonomi, er der ikke for alvor vilje til
at møde behovet. I får ikke en ’bøjet
femøre’ mere, som ﬁnansministeren
sagde for nylig.
Det økonomiske råderum er derfor i
de nye storkommuner fortsat stramt.
Bare at køre skolerne på et udgiftsneutralt grundlag er en kraftanstrengelse,
når der ikke tages højde for årtiers nye
krav til indhold i, og organisering af folkeskolen. Samt det stedvise ekstra
pres, der er på skolerne som følge af
væksten i børnetallet.
Kommuneøkonomierne er generelt
blevet belastet qua sammenlægningerne – nogle steder særligt som følge
af en ændret udligning. Tag Ballerup,
Århus eller Ebeltoft. Kombinationen af
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en omkostningsfuld strukturreform og
generelt svag økonomi medfører derfor
omorganisering af bl.a. børne- og unge
området med harmoniseringer, sammenlægninger, lukninger, fælles ledelse og nye stillingskategorier for nu at
sige det mildt.
At vi er ved begyndelsen, ses fx på
Bornholm, der er startet et par år før
resten, og hvor man har gennemført
en hårdhændet omlægning af skolevæsnet over nu to runder. Andre kommuner trodser skatteloftet, fx har Helsingør udvist ”kommunal ulydighed”
ved at give ﬂere penge til den folkeskole, man ønsker. En holdbar løsning er
det dog næppe, da regningen jo stadig
skal betales.
Et parameter, der presser den offentlige økonomi, er løn. På skoleområdet
går 80% af udgifterne til løn, og selv
om OK’08-forliget er ansvarligt, er det
også for samfundet et dyrt forlig. Lønningerne vil derfor gøre et nyt pænt
indhug i ressourcerne. Hvilket betyder,
at driften – pengene til vedligeholdelse, nyindkøb og ekstraordinære aktiviteter – igen må holde for.
At turde tænke nyt
Spændende er det, hvad der kommer
ud af KL’s forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi næste
år – de pågår nu. På skoleområdet bliver det næppe godt nok, for man kan
jo aldrig få nok penge til at drive skole
for. Der kommer derfor næppe føleligt
ﬂere offentlig ressourcer til skolen. Til
at møde de behov, krav og ønsker, der
er.
Der kan derfor være brug for at tænke nyt, og der kommer da også lejlighedsvis nogle bud. Et af dem er, at
skolerne skal lære af hinanden og bør
fremhæve de ’gode eksempler’. Godt
tænkt, da engagement og begejstring
ikke i sig selv er ressourcekrævende.
Men på den anden side kommer man
ikke uden om, at det ofte koster tid og
penge at realisere nye tiltag, fx indføre
sprogscreening, etablere læsegrupper
og inddrage læsevejledere – for nu lige
at fokusere på læsning.
Noget andet og mere håndgribeligt
er, at der i forbindelse med regeringens
og KL’s aftaler og den revision af folkeskoleloven, der er på vej – lægges op
til, at storkommunerne får større frihed

til at indrette børne/unge-området på
nye måder. Der er fokus på at øge ledelsesrummet på skolerne, hvilket naturligvis er godt, men skaber det bedre
skoleøkonomi?
Måske, idet en friere mulighed for at
kunne planlægge og beslutte skoleårets
gang – ikke mindst med den mere ﬂeksible lærerarbejdstidsaftale, der er kommet med OK’08-forliget – kan give gevinster. Men ellers ikke, for reformerne
handler mere om at øge kommunernes
og ledernes formelle kompetence end
om at øge muligheden for at bruge skolens ressourcer mere frit.
Hvad hvis skolerne kunne overføre
uforbrugte drifts- og lønmidler til kommende år? Hvis skolelederne kunne
foretage mere vidtgående økonomiske
dispositioner og friere trække på kontakter i lokalsamfundet? Man også kunne forestille sig, at pengene i højere
grad fulgte barnet, så skolerne får del i
midler, der bruges til sociale foranstaltninger – når nu skolen alligevel har en
stor andel i at samle de svage elever og
familier op?
Sæt værdierne fri?
Der er brug for at slippe kreativiteten
løs – i hvert fald er der brug for at kulegrave folkeskolens økonomi og med
henblik vurdere, hvordan man kan øge
omsætningen på det område i et samfund, der i øvrigt ikke mangler noget.
Og det må være muligt at rejse en debat om, i hvilket omfang – og på hvilken måde – man kan tilføre skolen ﬂere ressourcer.
15-20 år er snart gået med at veksle
fast ejendom, grunde og mursten om
til penge og forbrug; en tid med lav ledighed og rente, gode lånemuligheder,
pænt betalingsoverskud og nydelige
statsﬁnanser, høj indtjening og omsætning i erhvervslivet og stigende realløn. Men folkeskolen har ikke kunnet
få direkte del i den vækst, der har præget det danske samfund de senere år.
Absurd er det, at der er masser af
friværdi i folkeskolen. Men det er ikke
lykkedes at få sat den fri. Dels er den
øgede rigdom i samfundet ikke kommet den offentlige sektor, herunder
folkeskolen, til gode på samme vis
som man så det i 50’erne og 60’erne.
Dels er det offentlige område måske
stadig mere regelstyret, end man vil

»

HVERDAG
– med overskud
KMD Matrix og KMD Elev er to unikke IT-løsninger, som letter
de administrative opgaver på skoleområdet.
Systemerne sikrer jeres kommunikation, skaber overblik
og overskud i hverdagen.
Har du fået vores nye brochure? Ellers kontakt tlf 4460 2490
for yderligere oplysninger om, hvad KMD kan gøre for dig.

Administrative IT-løsninger til skoleverdenen
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være ved, og der kan måske ved behov
for et opgør med den puritanisme, der
hersker om så gamle hæderkronede
foretagender?
Det må antages, at den sidste ide
ikke er fundet til, hvordan det lykkes at
få råd til at drive en ordentlig skole
igen – uden at der brydes med idealet
om den fælles folkeskole. Og en vej
frem er måske at tænke sig andre måder at skaffe sig ﬁnansiering på end at
stramme skatteskruen – så længe det
sker adskilt fra skolens værdigrundlag
og opgaver?
Fordele og ulemper ved den mulighed ser vi på i de følgende artikler.

Noter
1. De offentlige ﬁnanser, budget for folkeskolen. Kilde: Danmarks Statistik, 2008.
2. Fx viste en Gallup-undersøgelse fra 2004 en – uanset alder, uddannelsesbaggrund
og bopæl – massiv opbakning til folkeskolen som en fælles institution. 82 % af de
adspurgte var enige i, at det er ’bedst for samfundet, at så mange børn som muligt
går i den lokale folkeskole’. Kilde: Ugebrevet A4, nr. 37/04.
3. Ifølge OECD-rapporten Education at a Glance 2006 er danske grundskoler femtedyrest pr. elev efter Luxembourg, USA, Schweiz og Norge.
4. Både DLF og Skolelederne har de senere år oplevet en klar stigning i henvendelser
fra ledere og lærere, der føler sig overbebyrdede og har brug for råd, vejledning og
professionel hjælp.
5. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Kilde: Besparelser på uddannelse i Danmark
2004, se www.ae.dk.
6. I 2008 har skolerne samme økonomi som tidligere år plus et beløb på 800 mio. kr. til
modernisering af bygninger samt 850 mio. kr. for opgaver, kommunerne har overtaget fra amterne, og så tildeles der i øvrigt 1,3 mia. kr. på hele området, dvs. ikke kun
skolevæsenet, til at lette overgangen til de nye strukturer.

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

08
DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2008
LÆS MERE PÅ WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

Folkeskolen

Folkeskolen.dk

Glæden ved at være lærer
Hvis ﬂere unge mennesker skal tage en læreruddannelse, skal vi fortælle dem hvorfor
Send en mail med navnet på en af de dygtige lærere på
din skole, der arbejder engageret. Som er glad for at
være lærer – og kan fortælle om det.
Skriv et par stikord om ham eller hende til os på
folkeskolen@dlf.org
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folkeskolen.dk bringer hver dag tre-ﬁre skolenyheder
Opret dig som bruger, så får du en mail, når der er nyt
om de emner, du har tilmeldt dig. Der er 14 interesseområder og 78 kategorier anmeldelser at vælge imellem.
Klik ind på folkeskolen.dk nu – eller senere.
Vi holder døgnåbent – også på vores jobsite.

Kampagnen er iværksat af Undervisningsministeriet og Skolestyrelsen i samarbejde med BUPL, Børnerådet, Børns Vilkår, Danmarks Lærerforening,
DR, Dansk Center for Undervisningsmiljø, Danske Skoleelever, KL, Mary Fonden, Red Barnet, Red Barnet Ungdom, Skolelederne og Skole og Samfund.

Public.dk

Mobning kan ramme alle.
Alle er anderledes på nogle områder. Børn, der mobbes, er udelukket fra
fællesskabet. Det giver dem en dårlig hverdag. Og det er ikke i orden.
En aktiv antimobbestrategi er et stærkt værktøj til at skabe bedre trivsel
for alle. Kom videre på www.sammenmodmobning.dk - her er der hjælp
at hente.
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Skolen fattes

penge

Midtsjællandsk skole åbnede sidste år for privat sponsorering af alt
fra gymnastikredskaber til legeplads og lejrture – hvilke erfaringer har
man gjort?

Af Michael Diepeveen • Illlustration Annette Carlsen

Fremtiden så lys ud for Lysholm Skole
ved Haslev, da skolebestyrelsen i foråret 2007 besluttede at skaffe ﬁnansiering ad privat vej til udstyr og aktiviteter, man ønskede gennemført – men
som det var svært eller umuligt at realisere som følge af kommunens og
skolens utilstrækkelige økonomi.
Som på andre skoler var pengene til
bl.a. lejr- og hytteture, og alt hvad der
havde været af ekstra aktiviteter for
eleverne år for år blevet mindre for til
sidst at gå i nul. Målet var derfor at ﬁnde nye midler – også gerne til opretning af andre mangelfulde forhold. Og
beslutningen ﬁk reklamemæssigt en
god start med medieomtale i først de
regionale medier Sjællandske Dagblad
og TV2-øst, der spredte sig til Politiken, Berlingske, DR1 samt 24-timer og
andre gratisaviser.

Nyheds- og reklameværdien for potentielle sponsorer lå altså lige til højrebenet. Men virkeligheden har det nu
et år efter vist sig at være knapt så
fantastisk, som skolen havde håbet på.
For appelsinerne dumper ikke bare ned
i turbanen. Skolen har derfor valgt en
ny strategi, nemlig at være aktivt opsøgende, og det har givet pote.
Ambitiøse forældre
Nøgtern betragtning lå bag Lysholm
Skoles åbning over for sponsorering
mv. Troen på, at der igen ville komme
penge via det offentlige i forhold til det
niveau skolebestyrelsen ønskede at
drive skole på hvad angår de fysiske
rammer samt aktiviteter – var væk. Erkendelsen var, at der fremover kun ville
være penge til at drive en skrabet skole, og det harmonerede ikke med en

skolebestyrelse med ambitioner på
sine børns og skolens vegne.
På den baggrund konkluderede skolen, at det var nødvendigt at åbne for
muligheden for at skaffe penge ad andre veje. Ikke så døren stod på vid gab
for krejlere og parfumesælgere, men
med større åbenhed over for at skaffe
penge via supplerende ﬁnansiering.
Den daværende formand for skolebestyrelsen Grete Olsen argumenterede i
medierne bl.a. for, at sponsorering afspejler den samfundsmæssige virkelighed:
”Allerede i dag er skolen ikke uden
reklamer. Der er plakater for det ene
og andet, der er mærkater, logoer og
ﬁrmanavne på materialer, bøger, computerspil etc. Og eleverne er via tv, radio og nettet vant til at agere i en kommerciel verden. De er på den måde

Bløde bakker

Visk tavlen ren

Gratis rejser

Faldsand. Nedsænket multibane.
Bløde bakker med fri leg, hop og
spring. På Elsted skole ved Århus er
en omfattende forældreorganiseret
renovering af udearealerne realiseret
med midler fra aktiviteter og indsamling via ’Støtteforeningen Elsted
Skoles Venner’.

På Bogense Skole glæder eleverne
sig over to interaktive tavler, som en
lokal virksomhed har foræret skolen.
Skolen ser gerne ﬂere gaver fra ﬁrmaer m.ﬂ. for at fremtidssikre sine
aktiviteter virksomhed, men efterlyser også klare regler fra kommunen
med hensyn til sponsorater.

Med en metode, der kaldes ’vennehvervning’ får rejseselskab elever til
at sælge skirejser til kammerater –
mod bonus og frirejser. Forbrugerrådet har dømt metoden ulovlig iht.
markedsføringsloven og opfordrer i
øvrigt skolebestyrelserne til at få
sig en politik på området.
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vant til at sortere i forskellige former
for information og dermed også de
hensigter, der kan ligger bag”.
”Vi har ikke råd til at være så puritanske, at vi vender ryggen til, at skolen
ikke har og ikke får de ressourcer, der
skal til for at dække de mest grundlæggende tilbud. Der må derfor på andre måder ﬁndes penge til, at vores
børn går glade og tilfredse gennem de
vigtigste år i deres liv, og det indebærer adgang til bl.a. lejrture, udlandsbesøg, ordentlig skolemad og opdateret
it, materialer, kort etc., så skolen matcher det omgivende samfund”, udtalte
hun.
Hverken skolens ledelse eller skolebestyrelsen ønskede dog at give los.
Man opstillede derfor en række retningslinier, som sponsorer m.ﬂ. må
indordne sig under. Undervisningsma-

terialer skal således være helt friholdt
fra reklamer o. lign., da skolen ikke ønsker tvivl om, at særinteresser kan beskyldes for at inﬂuere på undervisningens indhold, metodik mv.
Selv om Grethe Olsen fremhævede,
at man ikke skal undervurdere elevernes evne til at selv at tage stilling til
reklamer eller for den sags skyld politisk, religiøs og anden påvirkning, var
hun også opmærksom på, at der kan
være grund til at skærme aldersgruppen og skolen mod helt fri adgang til
de unge ubefæstede sjæle og forbrugere.
”Vi ønsker ikke, at skolen skal være
en reklamesøjle. Men vi er på den anden side åbne for næsten hvad som
helst, så længe det er noget, vi kan stå
inde for på skolen. Det handler om,
hvem det pågældende ﬁrma er, og

hvad de eventuelt ønsker til gengæld.
Det vurderer vi fra gang til gang og må
i givet fald forhandle om”, sagde Grete
Olsen dengang.
Skolens ledelse er med skoleleder
Marianne Svane i spidsen ”1. ﬁlter”
med hensyn til udvælgelse og vurdering af sponsorater. Derudover godkender skolebestyrelsen, hvilke sponsorater skolen indgår, og så har en arbejdsgruppe under bestyrelsen til opgave at
være kreative og foreslå konkrete, nye
projekter. Ledelsen udarbejder derpå
det konkrete projektmateriale.
Første sponsor fundet
I mellemtiden har Lysholm Skole fået
ny skolebestyrelsesformand. Det er
Peter Glerup, som har videreført tanken om supplerende ﬁnansiering af
skolens aktiviteter, og som også har

Frisk frugt

Sørøverborg

Skadedyrslaboratorie

16 mio. kr. har der været fra regeringen til projekter, der skal løfte kvaliteten på skolemaden. Skoler har
kunnet søge penge – helt op til 800
kr. pr. elev – til forsøg med skolemadsordninger. For nylig har Fødevareministeriet afsat 4,2 mio. kr. til
projektet ”Frugtkvarter 2008”.

På Strandskolen i Risskov har forældreinitiativet ’Aktivt frikvarter’ skrabet
300.000 kr. sammen gennem støttefester og private sponsorater, så en
stor sørøverborg kan aﬂøse slidt asfalt og gamle fodboldmål. Lotte Heise, der har sine tvillinger gående på
skolen, har bl.a. givet to gratis shows.

Levende kakerlakker, en vejrstation
og plastikrør til at spille på. Kristrup
Skole har fået 160.000 kr. fra ”Skolen
for Fremtiden”, et projekt under Globaliseringsrådet med bl.a. Microsoft
som sponsor, til kreativ naturfagsundervisning. Seks skoler er støttet, 94
skoler havde søgt.

»
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været med til at målrette initiativet –
efter reﬂeksioner i bestyrelsen om, at
det er nødvendigt at være mere aktivt
opsøgende fra skolens side og præcis
om, hvad det er, man vil opnå.
”Vi har oplevet, at potentielle sponsorer ikke har stået i kø for at få lov til
at sponsorere aktiviteter på Lysholm
skole, den store mediebevågenhed til
trods. Og vi besluttede os derfor for
selv at opsøge mulige sponsorer til
konkrete projekter, som vi forinden har
overvejet og udvalgt”, siger Peter Glerup, der er tilfreds med, at det nu er
lykkedes at få det første sponsorat aftalt.

På dybt vand
Når eleverne er til svømning på
Spangsbjergskolen i Esbjerg reklameres der for et supermarked og en
bank. Skolen er ikke glad for det,
men skolens bassin bliver brugt af
en svømmeklub, der ifølge kommunens børne/kultur-udvalg skal have
lov til at skaffe sig reklameindtægter. Skolen får 10%.
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Det er med en entreprenør, der i forvejen er involveret i en stor udstykning
tæt på skolen, og som har givet 15.000
kr. til bedre skiltning ved til- og frakørselsforholdene omkring skolen samt til
skolepatruljen. Eleverne skal have bedre udstyr og måske en lille belønning
for det ekstraarbejde, de har i forbindelse med byggeriet.
”Aftalen om sponsoratet er kommet i
stand uden krav om modydelser, så ﬁrmaet ikke behøver at få nævnt deres
navn – de har heller ikke noget imod
det, men det er ikke et krav. Alt i alt er
vi også meget tilfredse med, at vores
arbejde nu har givet resultat, efter at vi

besluttede at være aktivt opsøgende
med helt konkret, deﬁnerede projekter”,
fortæller Peter Glerup.
Han venter, at der nu kommer mere
skred i sponsorvirksomheden. Og hvad
der gælder for Lysholm Skole kan gælde resten af landet. For selv om antallet af skoler, der inviterer private virksomheder indenfor stadig er begrænset, ser fænomenet ud til at blive mere
almindeligt. Således ﬁnder man let eksempler på, at forældre og skoler ikke
længere vil vente på, at kommunerne
punger ud med de penge, det koster at
drive en god skole, jf. eksemplerne her
i artiklen.

Iværksætteri

Knæk mobbekurven

Der er penge at hente til undervisningsprojekter inden for iværksætteri. Prøv fx EU’s Socialfond, Selvstændighedsfonden eller Undervisningsministeriet.

Bikubenfonden har ydet 425.000 kr.
til skoler, der vil udvikle og implementere en antimobbestrategi – initiativet koordineres af Lyshøjskolen i
Kolding.

Splinterny skole

Kloge m2

McKinney Møllers fond ﬁnansierer
tegninger og byggeri af ny skole ”A.
P. Møller Skolen” i Slesvig by, Sydslesvig, der indvies til sommer. Bevillingen anslås til 2-300 mio. kr.

Realkredit Danmarks Kloge m2 Pulje
har for tredje år i træk og senest delt
2,3 mio. kr. ud til skoler, der – som
det hedder – vil skabe inspirerende og
motiverende rammer for eleverne.

Fortsætter den udvikling – der supplerer, men indirekte truer – den skattebetalte skole, kan der blive brug for
retningslinier for, hvad der bør kunne
lade sig gøre. Dem har skolebestyrelsen på Lysholm Skole allerede udarbejdet, hvor følgende forhold skal iagttages ved sponsorering:
• Sponsorvirksomhedens image og
produkter må ikke stride imod skolens grundholdninger, og virksomheden må heller ikke have direkte salg
til børn for øje.
• Sponsorering kan ske i forbindelse
med konkrete nyanskaffelser til sko-

•
•

•
•

len eller ved gennemførelse af projekter til gavn for hele skolen.
Der kan også gives ydelser til enkeltelever eller enkelte klasser.
Indtægterne ved sponsorering skal
indgå som et tilskud til den kommunale virksomhed og regnskabsmæssigt klart fremgå som en særlig indtægt.
Sponsorstøtte skal være uafhængig
af politiske og religiøse interesser.
Sponsorering må ikke binde lærerne
til at anvende bestemte undervisningsmaterialer, krænke lærernes
metodefrihed og ret til uafhængighed af kommercielle interesser.

• Som modydelse for sponsorering kan
markering ske i forbindelse med omtale i skoleblad, aviser og lignende.
Lysholm Skole regner ikke fondsmidler
eller særtildeling af offentlige midler
som sponsering. Det er derimod ydelser fra virksomheder, der kan ønske sig
modydelser, og hvor man forbeholder
sig ret til at afvise tilbud. Omvendt går
man decideret efter ﬁrmaer, der deler
værdier med skolen. Fx ved at koble en
producent af sund, økologisk mad til
skolens frokost/frugtbod. S Skole i
Hedensted Kommune har fået en bus doneret af Sydbank.

Skolebus

Fysikken i orden

Huskunster?

Lindved Skole i Hedensted Kommune har fået en bus doneret af Sydbank.

Fur Skole i Limfjorden har fået et nyt
fysiklokale, nye projektorer og mere
er på vej. Alt sammen er sponsoreret
af private virksomheder, og skolen
skulle ikke levere nogen modydelser.

Kunstrådet har for tredje år i træk sat
6,5 mio. kr. af i en pulje, så skoler
kan få kunstnerbesøg af kortere varighed eller til 75% tilskud til ansættelse af en huskunstner i op til et år.
Puljen er ikke brugt op, næste ansøgningsfrist er 1. september.

Nyt klasselokale
En 2. kl. på Bistrupskolen i Birkerød
kunne for nylig møde op til nye møbler og et nyistandsat klasseværelse.
Hele weekenden har deres forældre
nemlig knoklet for at istandsætte lokalet, fordi de var trætte af at vente
på, at det ikke skete.

Ny legeplads
Stolpedalsskolen i Aalborg har fået
betalt en ny legeplads af lokale virksomheder.

/6%2'2%"
¯ .%* 4!+
%T BRUGSHFTE TIL FORLDRE PDAGOGER OG LRERE OM
FOREBYGGELSE AF SEKSUELLE OVERGREB MOD BRN
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FORÅRSKAMPAGNE
Rammekontrakt 03.04

VS KLASSEMØBLER
Vi har et godt tilbud til dig
der skal bruge mindst
et klassesæt (24 pladser)
Tilbuddet gælder ved
bestilling senest den 26. juni
Kontakt din forhandler
og hør nærmere

danmark
FORHANDLERE:
SAPA A/S VIBORG - Tlf. 8662 4000 · ODENSE - Tlf. 6315 2525 · NÆSTVED - Tlf. 5577 7760 - www.sapa.as.
Scan Ofﬁce / CJC Gruppen A/S HILLERØD · KØBENHAVN · SLAGELSE - Tlf. 7024 7048 - www.cjcgruppen.dk
Thorsø A/S THORSØ · KØBENHAVN - Tlf. 8696 6075 - www.thorsoe-moebler.dk
Scan Ofﬁce / CJC Gruppen A/S ESBJERG · KOLDING · AABENRAA - Tlf. 7914 0700 - www.cjcgruppen.dk
Team Røsfeld A/S ÅRHUS - Tlf. 7021 9900 - www.roesfeld.dk

www.vs-danmark.dk

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler
Verner Panton var den vigtigste designpartner for VS i 90’erne.
Ud af dette samarbejde kom der en lang
række nytænkende produkter, som idag
indgår i Panton VS-stolefamilien.
Familien tæller PantoMove, PantoSwing,
PantoFour og PantoStack.

Folkeskoler mangler
sponsoreringspolitik
Skal de danske folkeskoler ikke ende som reklamesøjler, kan skolerne
udarbejde en politik for sponsorater, men i dag har kun få skoler en
nedskrevet politik

Af Christian A. Nielsen • Illustration Annette Carlsen

Bøgerne er udslidte, siderne hænger i
laser. Europakortet er fra efter opløsningen af Østrig-Ungarn, men før Berlin-murens fald. Gymnastiksalen er så
bedaget, at den kunne agere kulisse i
ﬁlm som ”Zappa” eller ”Det forsømte
forår”. Det er hverdagen for nogle børn i
den danske folkeskole…
På Bavnebakkeskolen i Støvring er
det anderledes. Her nyder børnene i
det daglige godt af skolens samarbejde
med sponsorer. I frikvarteret boltrer de
sig på skolens nyeste sponsorﬁnansierede projekt; en multiboldbane. Her
kan eleverne dyrke alle mulige former
for boldspil. Og banen er populær. Eleverne råber, griner, hujer og løber –
mens de nyder deres pusterum inden
næste time.
Bavnebakkeskolen har i de seneste
15 år samarbejdet med sponsorer, som
har hjulpet med at ﬁnansiere ting til
skolen. Det har bl.a. resulteret i maskiner til metalsløjd, biografstole til medielokalet og et komplet smedeværksted med esser og ambolte. Og ifølge
skolens leder Arne Sloth Kristoffersen
er enhver skole sin egen lykkes smed i
forhold til økonomien.
Ydelse og modydelse
Arne Sloth mener, at folkeskolerne
skal se sponsorstøtte som en mulighed
for at forbedre rammerne på de enkelte skoler.
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Han er godt tilfreds med, at der i dag
ikke er nogle centrale påbud, som går
ind og forbyder skolerne at samarbejde
med erhvervslivet. I øjeblikket er det
op til den enkelte skoles leder og bestyrelse at beslutte, hvor langt man vil
gå i forhold til sponsorering.
På Bavnebakkeskolen har man udarbejdet en sponsoreringspolitik. Men under alle omstændigheder mener skoleleder Arne Sloth, at han og bestyrelsen
godt kan vurdere fra gang til gang, hvad
de vil gå med til, når det drejer sig om
samarbejde med sponsorer.
I samråd med skolens bestyrelse har
han bl.a. valgt at tilgodese sponsorerne af skolens multiboldbane ved at ophænge en sponsortavle på skolen. Det
mener han, er en harmløs måde at
sige tak til sponsorerne på. Den holdning bliver imidlertid mødt med skepsis af formanden for Socialdemokraternes Skoleforum, Niels Chr. Sauer:
”Sponsortavlen er præcis et eksempel på, at det ikke er gratis for skolerne
at modtage noget som helst fra sponsorer. Her er jo helt klart tale om en
modydelse, og det er at gå for langt.
Det er jo at række fanden en lilleﬁnger”,
lyder det. Han mener, at det er betænkeligt, at mange skoler1 ikke har en decideret nedskrevet politik i forhold til
sponsorater.
”Det absolutte minimum må være,
at skolerne har en nedskrevet politik i

forhold til sponsorering. Ellers kan man
hurtigt blive fedtet ind i at tilgodese
sponsorer på måder, der kan skade
skolernes troværdighed”, siger Niels
Chr. Sauer.
Han er bekymret for, at man om få
år vil se danske skoler plastret til med
reklameskilte og med undervisningsmaterialer, som er sponsoreret af virksomheder.
”Det ender med at blive en kamp
mellem skolerne for at tiltrække de
bedste sponsorer. På den måde vil skolerne hen ad vejen begynde at levere
modydelser og så risikerer vi, at skolerne bliver det rene reklamecirkus”.
”Sponsorering er noget, der i høj
grad kan komme til at påvirke skolernes hverdag. Det kan i værste fald
ende med, at børnenes skoleliv bliver
en ren markedsplads. Firmaerne sponsorerer jo ikke af ren godhed. De har
en strategi og forventer et udbytte af
deres investering”, slutter han.
Sponsoreringspolitik – ja tak
En undersøgelse2 viser en ret ens
holdning til sponsorering blandt de
nordiske lærerforeninger. Hvor lærerforeningen i Island ikke har haft nogen
diskussion om sponsorering, anser lærerforeningerne i Norge ikke sponsorering for at være et stort problem. At
skolerne får gratis materiale må dog
ikke føre til, at kommunerne ikke tilfø-

Sponsortavlen
Et synligt sted på skolen og under
overskriften ”Sponsorer til Multibanen” hænger følgende oversigt over
de glade givere:

rer skolerne de nødvendige økonomiske midler.
De svenske læreres organisationer er
positive, så længe skolerne ikke kommer i et afhængighedsforhold. I Finland mener den faglige organisation, at
det er samfundets opgave at stille tilstrækkelige ressourcer til rådighed for
skoler, læreanstalter mv. Samme holdning har Danmarks Lærerforening. Og
det mener Skolelederne også – med
den tilføjelse, at det kan være muligt
at supplere med sponsorater, så længe
der ikke stilles krav om modydelser.
I begge foreninger mener man, at
det er en god ide, at skolerne får nedskrevet en fast politik i forhold til sponsorering. På den måde har skolerne noget konkret at forholde sig til. Og sponsoreringspolitikken bør lægges i fredstid, da det er noget nemmere at træffe
en beslutning, når der er en politik at
forholde sig til.
Undervisningsministeriet oplyser, at
der ikke er planer om at kræve, at skolerne har en generel politik i forhold til
sponsorering. Ansvaret for skolernes
drift påhviler de enkelte kommuner,
som det så også må være op til, om
deres skoler skal have en nedskrevet
politik omkring sponsorering. Og konkret træffes beslutningerne ude på de
enkelte skoler. Den indstilling bakkes
op af ﬂere politikere.
”Det er og bør være et kommunalt

anliggende. Det er kommunerne, der
er skoleejere og derfor dem, der har
ansvaret for det”, udtaler Marianne Jelved, MF og uddannelsesordfører for
Det Radikale Venstre. Et synspunkt,
som Tom Behnke, MF for Det Konservative Folkeparti, bakker op om: ”Det
vil være optimalt med nogle overordnede retningslinjer, når det drejer sig
om skolernes sponsoreringspolitik.
Men disse retningslinjer bør udarbejdes ude i de enkelte kommuner”.
KL vil dog ikke afkræve de enkelte
kommuner, at skolerne har en sponsoreringspolitik, og ude i de enkelte kommuner tegner der derfor sig et broget
billede, når det drejer sig om skolernes
sponsoreringspolitik.
Bünyamin Simsek, politisk ordfører
for Venstre i Århus Byråd, fortæller, at
man er ved at udarbejde nogle retningslinjer for de århusianske skolers
brug af sponsorater. Han understreger,
at retningslinjerne er brede og giver
stor indﬂydelse til den enkelte skole.
I Frederikshavns Kommune fortæller
skolechef, Arthur Corneliussen, at der
fra kommunens side ikke er retningslinjer endsige krav om en sponsoreringspolitik til kommunens skoler:
”I vores kommune er det den enkelte
skoles ansvar. Det gælder både i konkrete tilfælde overfor sponsorer og i
forhold til at formulere en politik på
området”, siger han.

•
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Buderup-Gravlev Sparekasse
Nordea- Danmark Fonden
Sparekassen Himmerland
Induﬂex Plastbearbejdning
Laulunds Auto
J J Kristiansen
Støvring Kommune
Olesens Busser
Støvring Bogtryk
Lions Club Støvring
Spar Nord
Super Best
Støvring VVS
Lokale- og anlægsfonden
Bendixen og Thomasen
VSK Holding
Ji Sport
Fonden Himmerland
Jens Ødum
Seritronic

Nye projekter på vej
Tilbage på Bavnebakkeskolen sidder
skoleleder Arne Sloth Kristoffersen på
sit kontor og fortæller om sit kommende sponsorﬁnansierede initiativ. Et
forskningsprojekt om, hvordan folkeskolen kan medvirke til, at alle unge
gennemfører en ungdomsuddannelse.
Han beretter engageret om projektet,
som bl.a. skal ﬁnansieres gennem
støtte fra private virksomheder.
Ude i skolegården er frikvarteret slut,
og bortset fra et par blades hvislen over
den nye asfalt, ligger multiboldbanen
øde hen. Om 45 minutter vil der igen
være liv og leg. Og sponsortavlen – ja
den bliver indtil videre hængende.

Noter
1. En rundspørge til en række skoler foretaget af Danmarks Journalisthøjskole i
2007 viste, at ca. 3 ud af 10 skoler har
en sponseringspolitik.
2. En undersökning av kommersiella aktiviteter i nordiska skolor och förslag till
vägledning för skolans bedömning av
sponsringserbjudanden, Nordisk Ministerråd 2000, www.norden.org.
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Det er

ingen gavebod
Virksomhederne kalder det social ansvarlighed, når de sponsorerer skolen.
Det er kun den halve sandhed, for der tænkes også på økonomisk gevinst

Af Jesper H. Pedersen • Illustration Annette Carlsen

Omfanget af sponsorering vokser på
alle områder og har bredt sig til den
kommunalt ﬁnansierede folkeskole.
Den er økonomisk presset, så virksomhederne bliver modtaget med åbne
arme, når de vil sponsorere. Legepladser, boldbaner, bøger, mad, computere – alt kan sponsoreres.
Virksomhederne sponsorerer folkeskolen for at vise socialt ansvar, men
aldrig kun det. De måler effekten af
deres indsats som ved alle deres øvrige aktiviteter, siger specialist i sponsorrådgivning af virksomheder.
Dansk Industri ser mange muligheder for samarbejde mellem skoler og
virksomheder, og ser sponsorering som
udtryk for virksomhedernes engagement i skolen og lokalsamfundet. Men
skolerne bør være fuldstændig sponsor- og reklamefri, for børnene er meget påvirkelige, mener forsker på Handelshøjskolen.
Dit barn og dit samfund
Holdningerne til skolesponsorering afhænger af samfundssyn og værdier.
Der sker allerede en stor reklamepåvirkning i tv, aviser og på nettet, ja
overalt i det danske samfund, så for
nogle er sponsorering i folkeskolen blot
en naturlig udvikling.
”Men der er forskellige værdier på
spil. I den markedsøkonomiske tænkning betragtes den enkelte som forbru-
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ger. Heroverfor har vi den danske folkeskole, som hviler på en forestilling
om, at vi ønsker at opdrage og udvikle
vores børn til selvstændige og kritiske
individer i et demokratisk samfund”,
advarer Birgitte Tufte, Head of Childrens Department ved Handelshøjskolen i København (CBS), i en artikel1.
Ifølge Birgitte Tufte er børn meget
påvirkelige. I debatten om sponsorering er der dog andre bud på børns evner som reklamelæsere og forbrugere.
”Vores børn er ikke dumme. De ved
godt, hvad sponsorering betyder. De
bliver stopfodret med reklamer fra en
tidlig alder, og undersøgelser viser, at
de ﬂeste børn godt kan manøvrere
rundt i reklamejunglen. Bare fordi vi er
reklame-forskrækkede, skal vores børn
ikke lide under det”, siger en forælder
under dæknavnet ”sigourney” på dr.dk/
debat.
Vilde med sponsorering
Sponsorering er indirekte, blød reklame, og det har vist sig, at borgerne er
positive over for det. Det mener Jeppe
Lauritzen fra Promovator, der er et mediebureau med speciale i sponsorrådgivning af virksomheder:
”Forbrugerne kan godt li’, at virksomhederne støtter, hvor de kan. Og
virksomhederne vil gerne optræde som
gode samfundsstøtter. Offentlig sponsorering er det nye vækstområde”, siger

han. Men man skal ikke se sponsorering som ren støtte og ansvarlighed,
hvor virksomhederne ikke har forventning om noget til gengæld.
”Særligt ved offentlige sponsorater
som til skoler og sygehuse vil virksomhederne angive social ansvarlighed
som bevæggrund. Men det kommercielle er altid med. Det skal være med,
sådan er det. Det er jo virksomheder,
hvis opgave er at handle forretningsmæssigt forsvarligt”, fremhæver Jeppe
Lauritzen og peger på, at man af væksten i sponsorering på alle områder og
nu også de offentlige virksomheder,
kan se, at de får noget for pengene.
Måling af sponsorater
Midtjysk Forsikring i Skanderborg har
arbejdet med skolesponsorering i forbindelse med skolestarten 2007. Firmaet uddelte traﬁkveste med ﬁrmaets
navn og logo til 39 skoler, i alt 3800
børn i Midtjylland.
”Vi har tre indsatsområder, der er
styrende for vores markedsføring:
Børn, billeder og biler. Når det handler
om forsikring og sikkerhed er der mere
fokus på biler end børn. Så vi vil gerne
i dialog med familierne om børnenes
sikkerhed. Derfor hører initiativet med
skolerne sammen med en direct mailkampagne, der skal øge kendskabsgraden til os. Skolesponsoreringen er med
til at tilføre værdi til vores brand på

langt sigt”, siger Casper Møller Pedersen, direktør i Midtjysk Forsikring.
Kendskabsgrad er noget, der kan
måles, og virksomhederne bruger forskellige målemetoder for at se udbyttet af deres sponsorater.
”Målemetoden kommer helt an på,
hvad målet med sponsoratet er. Hvis
det er lokal forankring og goodwill, vil
opmåling af spaltemillimeter omtale i

de lokale aviser være en god målestok.
Hvis det er sympati og eventuelt forretning med forældre på skolerne, må
man ﬁnde en måde, hvorpå man kan
registrere det i omsætningen”, forklarer
Jeppe Lauritzen fra Promovator.
Ud fra diverse vurderinger er Midtjysk Forsikring tilfreds med samarbejdet med skolerne. Samtidig er de glade for at have skabt en dialog i skole-

bestyrelserne på sponsorområdet, hvor
de enkelte skoler skal agere på egen
hånd.
”Vi ved ikke, hvor mange af skolerne, der har klare retningslinier på området, men to skoler sagde nej tak. Vores henvendelser til skolerne har givet
anledning til, at emnet er blevet vendt
i skolebestyrelserne”, siger Casper Møller Pedersen, Midtjysk Forsikring.

»
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Flydende grænser
Forsikringsselskabet har selv haft overvejelser om, hvor deres egne grænser
for sponsorering går.
”Der er en usynlig grænse et eller
andet sted. Vores tiltag rører ikke direkte ved indholdet i undervisningen
eller driften af skolen, og vi ville aldrig
uddele skolebøger med vores logo på.
Det er et ømtåleligt emne, og jeg synes også, at der ved fx madordninger
med ﬁrmanavne er en grænse”, uddyber Casper Møller Pedersen.
Danisco Sugar er et ﬁrma, der ikke
har betænkeligheder ved at bringe deres navn ind i skolernes undervisning.
Firmaet har lavet hæftet ”Fysisk aktivitet og vægt”, der er specielt rettet mod
sundhedsuddannelserne.
”Vi har ingen problemer med at bringe materiale med vores navn og logo
ind på folkeskolerne. Det er jo objektiv
og lødig information, fakta og forsk-

ningsresultater”, siger Dorthe Lindgreen, der er kommunikationschef i
Danisco Sugar og fortsætter:
”Vi har ikke folkeskolerne som direkte indsatsområde, men mange skoler
rekvirerer brochuren fra vores hjemmeside. Vores hæfte egner sig åbenbart
godt til tværfaglige projekter. Der ser
ud til at være et behov, og at lærerne
er taknemmelige for det materiale, de
kan få”.
Udvikling med konsekvenser
Sponsorering i folkeskolen ser ud til at
have bidt sig fast, skolerne tager stilling til det løbende og virksomhederne
er villige til at indgå sponsorsamarbejder på mange felter. Men der kan være
startet en udvikling, som ingen aner
konsekvenserne af.
”Lader man reklame og sponsorering komme ind i den danske folkeskole, er det at starte en tur ned ad en

Kandidatuddannelser
Efterår 2008

Generel pædagogik
IT-didaktisk design
Pædagogisk antropologi
Pædagogisk ﬁlosoﬁ
Pædagogisk psykologi
Pædagogisk sociologi
Didaktik inden for dansk,
matematik, materiel kultur og
musikpædagogik.
Der er ansøgningsfrist 1. juli.

lang og kringlet glidebane uden udsigt
til at vide, hvor den ender”, udtaler Birgitte Tufte fra Handelshøjskolen. Hun
fremhæver, at det gælder al sponsorering, lige fra den lille lokale købmand
til større ﬁrmaer. Hun ønsker at sætte
en helt klar grænse og undgå gråzoner
uden regler. Sponsorering på skoler
skal forbydes.
Dansk Industri mener, at et forbud
vil bremse de gode perspektiver, der
ligger i samarbejdet mellem skoler og
erhvervsliv.
”Vi ser sponsorering i folkeskolen
som udtryk for virksomhedernes sociale ansvar og et eksempel på en øget
dialog mellem skoler og virksomheder.
For virksomhederne handler det om
engagement i fremtidens medarbejdere og at tiltrække arbejdskraft, startende med f.eks. praktikophold, der også
er til gavn for de unge”, siger Hanne
Schou, Regionalforeningschef i Dansk
Industri.
Loven overhalet
Ifølge den senest reviderede (2003) folkeskolelov er sponsorering på kanten
af det lovlige. I § 49 lyder det: ”Alle
udgifter til folkeskolens undervisning
mv. påhviler kommunerne, for så vidt
der ikke er lovhjemmel for, at udgifterne helt eller delvis påhviler staten eller
andre”. Men såvel skoler som virksomheder, politikere og borgere ser stort
på det.
”Praksis har for længst overhalet
lovgivningen. Hvis kommunerne ikke
kan eller vil dække omkostningerne på
tilfredsstillende niveau, er det logisk,
at man kigger andre veje, og her er
forbrugerne meget indforstået med, at
private midler kan løse offentlige problemer”, slutter Jeppe Lauritzen fra
Promovator. Og et ﬂertal af forældrene er ifølge en Gallup-undersøgelse
tilbøjelig til at give ham ret, se artiklen
s. 30 ff.

Læs mere på

www.dpu.dk/kandidat
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Note
1. Artiklen ’Nej tak til reklamer i skolen’
ligger på skole-samfund.dk.

rôôSEôkLMôVIAô)NTERNETTETôIôDVD KVALITET
rôôôôAKTUELLEôOGôUNDERVISNINGSRELEVANTEôô
KORT ôOGôDOKUMENTARkLM
rôôALLEôDEôNYESTEôkLMôFRAô$&)ôERôNUôTILGNGELIGEôMEDôETôKLIK
rôôADGANGôVIAô5.) LOGINôTILôLRERNE
rôôCAôôNYEôTITLERôOMô²RET
rôôSUPPLERENDEôUNDERVISNINGS ôOGôBAGGRUNDSMATERIALER
rôUBEGRNSETôBRUGôAFôALLEôkLM

'2!4)3
!"/..%-%.4
) 3+/,%`2%4


$ETô$ANSKEô&ILMINSTITUTSôMANGEôUNDERVISNINGSRELEVANTEôkLMôVILôFREMOVERô
BLIVEôDISTRIBUERETôVIAô)NTERNETTETô$ERôERôIôJEBLIKKETôADGANGôTILôMEREôENDôô
KORT ôOGôDOKUMENTARkLMôAFôHJôKVALITETôP²ô&ILMSTRIBENô&REMOVERôVILôALLEôNYEô
KORT ôOGôDOKUMENTARkLMôFRAô$&)ôBLIVEôTILGNGELIGEôP²ô&ILMSTRIBENô$ETôBE
TYDER ôATôANTALLETôAFôkLMôVILôVOKSEôMEDôCAôôTITLERôHVERTô²Rô&ILMENEôLEVERESô
SOMôSTREAMING VIDEOôVIAô)NTERNETTETôOGôKANôSESôDIREKTEôP²ôCOMPUTEREN ô
P²ôENôTILKOBLETôSTORSKRM ôVIAôENôPROJEKTORôELLERôP²ôINTERAKTIVTôWHITEBOARDô
&ILMENEôLEVERESôIôôFORSKELLIGEôKVALITETER ôHVORôDENôBEDSTEôERôFULDTôP²ôHJDEô
MEDôDEN ôMANôKENDERôFRAôDVD MEDIET
!"/..%-%.4ô/'ô4),-%,$).'
!LLEôUNDERVISNINGSINSTITUTIONERôTILBYDESôGRATISôABONNEMENTôIôSKOLE²RETô
 ô'RATISôABONNEMENTôKANôTEGNESôFRAôAPRILôô4ILMELDINGôSKERô
P²ôE MAILôMEDôOPLYSNINGôOMôINSTITUTIONENSô)0 ADRESSEôTILô$"#ô ô4EAMô
9DELSERô% MAILôYDE DBCDK ôTLFôôô
9DERLIGEREôOPLYSNINGERôP²ôWWWkLMSTRIBENDKô

Skoleledelse • maj 2008 • 25

De ANDRE kan
Hvordan lykkes det lande med færre ressourcer at have skoler, der ikke står
tilbage for de danske? Ja, som slår os i de internationale undersøgelser?

Af Michael Diepeveen • Illustration Annette Carlsen

I det nye EU-land Bulgarien, hvis skolevæsen bladets udsendte besøgte1 for
et år siden, har man en på papiret elendig økonomi og ca. en tiendedel af det
danske budget til at drive skole for. Alligevel ser man tilsyneladende rimeligt
fungerende skoler med acceptable fysiske rammer, materialer, et godt fagligt
niveau, glade elever, ledere og lærere –
der dog gerne vil have mere i løn.
Forklaringen er – ud over at man her
er vant til klare sig for lidt – at lovgivningen for den bulgarske folkeskole giver mulighed for at supplere den ellers
statsﬁnansierede skoleøkonomi med
ekstraindtægter. Ja, det er skrevet ind
som et ansvarsområde og en pligt for
skolelederen at søge fondsmidler og
ﬁrmaer om alt fra rede penge til inventar, udstyr, varer og tjenesteydelser.
Det gør man så ﬂittigt – ligesom
man skaffer penge ved at holde skolen
åben fra 7-23 og leje ledig kapacitet ud
til andre formål, bl.a. til privat ekstra
undervisning. Der er også en stærk forældreorganisation, der samler penge
ind og ikke er bange for at hjælpe til
med transport, skaffe mad, gå gårdvagt
etc. Så bulgarerne lader sig ikke hæmme af restriktioner, hvilket betyder, at
meget kan lade sig gøre for dem…
Fordele og ulemper
Nu har bulgarerne nok sluppet det private initiativ løs mere af nød end af
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lyst, og der er gode grunde til at være
vagtsom med at indlade sig økonomisk
med udenforstående. Bl.a. risikoen for
at havne i et afhængighedsforhold. Få
giver penge fra sig uden at forvente at
få valuta for dem. Det er selve tanken
bag sponsering, reklame mv.
Kritikerne af sponsorvirksomhed peger på fordelene ved et skatteﬁnansieret system, hvor man ved, hvad man
har. Desuden kan det være den billigste måde at drive skole på. Dels tager
sponsering tid, og så er det endnu ikke
bevist, at udlicitering eller privatisering
af offentlige aktiviteter giver bedre og
billigere drift. Snarere tværtimod. Det
dyre og ulige amerikanske sundhedssystem er et klassisk skræmmeeksempel. Farum-sagen er at andet eksempel på kreativitet, der kom ud af proportioner.
Andre væsentlige anker mod supplerende ﬁnansiering ad denne vej er, at
sponsering, støtte fra fonde o. lign.,
der gerne vil have mere end deres navn
nævnt, griber ind i valg af indhold, undervisningsmateriale, metode mv. Eller
at en for succesfuld tilførsel af private
penge risikerer at føre et afhængighedsforhold med sig og inspirere til
(yderligere) besparelser på den offentlige grundﬁnansiering – eller at det vil
kunne argumentere skattenedsættelser igennem.
Her overfor er det et spørgsmål, om

fri og lige skolegang for alle børn kan
sikres totalt? Som bekendt er der herhjemme privat- og friskoler med forældrebetaling – de udgør pt. 13% af markedet, og her hersker ikke sjældent
allerede en kultur, hvor det er legitimt
at skaffe ekstra midler til skolearbejdet
af andre kanaler og på forældrenes initiativ. Gymnasier og universiteter er
blevet selvejende, erhvervsskoler fungerer også på andre præmisser. Brugerbetaling er kendt fra børneinstitutionerne omkring skolen – vuggestue,
børnehave, SFO og klub...
Dertil kommer, at der trods offentlig
ﬁnansiering af folkeskolen allerede
hersker ulighed på folkeskoleområdet.
De store byer bærer ofte på relativt ﬂere med såkaldt negativ arv og etniske
grupper, mange af skolerne er her fra
århundredeskiftet og helt nedslidte.
Samtidig er der stor forskel2 på, hvad
kommunerne bruger af udgifter på deres skolevæsen pr. elev.
Uligheden ﬁndes altså. Men det er
ikke i sig selv et argument for at åbne
for fx private sponsorater, brugerbetaling, forsikringsordninger mv., der lige
så godt kan øge skævheden frem for at
rette den op og dermed sætte lighedsprincippet under yderligere pres. Et almindeligt kritikpunkt mod sponsering
er, at de ressourcestærke skoler ofte
fysisk ligger i ressourcestærke omgivelser med velfungerende forældre og

et velfungerende erhvervsliv, og dermed vil blive favoriseret.
Men igen – der behøver ikke altid at
være slette motiver bag privat ﬁnansiering, og det er ikke sikkert, at det altid går så galt. Tværtimod kan man
måske slippe uden om stiv regelstyring
og frigøre initiativ og innovation blandt
ressourcestærke ildsjæle omkring skolerne. Fortalerne for sponsorering peger også på, at den deprimerende diskussion om, at der aldrig er penge, timer, materialer nok – er for trist, der
skal handles.
Sidst kan man måske spørge, om
det er muligt at organisere sig ud af de
problemer, som kritikerne peger på, så
man undgår øget ulighed og skævvridning?
Et tankeeksempel
Kigger man en stund på det danske

sundhedsvæsen, slås man her med
sine egne problemer – behov for nyt
udstyr, ventetid, langsom introduktion
af nye behandlingsformer etc. Det er
også et system, der langt hen ad vejen
er offentligt ﬁnansieret, men hvor der
er områder som medicin, tandlægehjælp og fysioterapi, der er helt eller
delvist brugerbetalt.
Der eksisterer som supplement til
det offentlige sundhedsvæsen en række private klinikker og nu også hospitaler. Der er private forsikringsordninger
samt Sygesikringen Danmark3. En
fondslignende pengetank, der i en
kombination af egen virksomhed og
medlemsbetaling udgør en væsentlig
supplerende økonomi til sundhedsvæsenet.
Dertil kommer diverse sundheds- og
sygdomsbekæmpende organisationer
som fx Hjerteforeningen og Kræftens

Bekæmpelse for nu at nævne de største, der varetager patientgruppers interesser, men også tilvejebringer midler til behandling, forskning, oplysning
mv. Medlemskab og bidrag hertil er
fradragsberettiget, og gaver, testamenteringer er skattefrie.
Findes der lignende forsikringsordninger og veldædige organisationer på
det store og sammenligneligt, samfundsmæssigt lige så betydningsfulde
offentlige område: Skolevæsenet?
Nej! Kunne der, burde der være det?
Måske?
I hvert fald har de senere år har budt
på tiltag – test, nye prøveformer, elevplaner, kvalitetsrapporter – i et omfang, så det har været nødvendigt at
oprette Styrelsen for Evaluering og
Kvalitetsudvikling af Grundskolen til at
forvalte molevitten. Skolestyrelsen har
40 medarbejdere og et årsbudget på
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brug
billeder
i skolen
Få en aftale med BilledKunst
= Så kan lærere og elever bruge billeder fra Internettet i undervisningen.
Aftalen dækker brug af billeder, fotografier, illustrationer og kunst fra
Internettet. Værkerne kan også gemmes på skolens intranet og bruges
i f.eks. præsentationer, e-mails og opgaver.
Læs mere om alle de spændende muligheder på www.billedkunst.dk.
BilledKunst er en non-profit organisation ejet af kunstnerne selv.
Vi sørger for, at pengene går til kunsterne. BilledKunst hører under
paraplyorganisationen Copydan.
Kontakt os på billedkunst@copydan.dk eller tlf. 35 44 14 00.
Én stor familie, © Leif Sylvester/billedkunst.dk

ca. 30 mio. kr. til rene
lønninger og drift4.
Der er separate bevillinger til udvikling
af nye test og drift af
folkeskolens afsluttende
prøver.
Hvis man nu som et tankeeksempel
lod Skolestyrelsen – ud over at beskæftige sig med ressourcekrævende
aktiviteter som dokumentation, evaluering og statistik – beskæftige sig med
ressourceskabende tiltag, såsom at
skabe alternative ﬁnansieringsmuligheder for grundskolen, kunne man måske etablere en ”Skolefond” eller en
”Skolesikringen Danmark” i stil med
den på sundhedsområdet.
En uafhængig, kontrolleret aktivitet,
der udarbejder retningslinier og håndhæver regler om sponsorering og markedsføring i skolerne, men særligt (jf.
boxen) har til opgave at samle penge
ind, som skolerne så kan søge om til
afgrænsede, nærmere deﬁnerede aktiviteter.
Yde efter evne,
nyde efter behov
Et (skræmme?)eksempel fra den anden ende af verden er New Zealand.
Her står skolebestyrelsen på de enkelte skoler, bestående af 5-7 forældre,
skolelederen og en medarbejder for
fundraising, altså for at få ﬁrmaer til at
donere penge eller sponsorere materialer. Forældrene samler også penge
ind til skolen ligesom de arrangerer
tombolaer og loppemarkeder.
Skolerne deles i kategori 1 til 5. Øverste kategori får ingen penge fra centralt hold, de kan klare sig selv – altså
100% fundraising! De andre ﬁre kategorier får statstilskud til driften, hvor skoler i de mest socialt belastede områder
får mest i tilskud, fordi de har ﬂest udgifter. Disse skoler har også færre muligheder for at få ﬁrmaer og beboere i
området til at donere penge.
Familierne må betale for børnenes

deltagelse i lejrture, ekskursioner og
for bøger. På en skole i et kvarter med
beboere fra middelklassen, betyder
det, at forældrene pr. barn må betale
op til måske 2000 kr./md. De familier,
der ikke har råd, får hjælp fra de midler, skolen har samlet ind eller må på
bistandskontoret. Eksamensbeviset
koster også.
I USA rammer krisen også skolerne,
og her må staterne prioritere. I Oklahoma skal øgede bevillinger ﬁnansieres
gennem et nyt statslotteri og nye afgifter på kasinoerne. I Missouri foreslås det at ﬂytte godt en milliard kroner fra puljen af bil- og benzin-skatter
til skolerne…

Noter
1. Skoleledelse nr. 7/07, s. 26-29.
2. Hvor mange midler, der speciﬁkt bruges på skolerne, afgør den enkelte
kommune – på basis af minimumskravene til timer, undervisning mv. Den
kommunale budgetoversigt viser et
spænd på mellem 47.000 kr. og 73.500
kr. pr. elev pr. år incl. specialundervisning og tilskud til privatskoler i de 98
kommuner, KL 2008.
3. Etableret i 1973 på basis af de tidligere
sygekasser som konsekvens af, at udgifterne til det offentlige sundhedssystem ikke alene kunne ﬁnansieres over
det offentlige skattesystem. Årlig omsætning ca. 2. mia. kr.
4. Skolestyrelsens årsrapport 2007 ligger
på www.skolestyrelsen.dk.

En skolefond?
Hvis man forestiller sig en ”Skolefond” organiseret på nationalt plan,
der – undergivet central styring på
basis af klart aftalte retningslinier
og principper for uddeling af midlerne – havde til opgave at forestå
en fonds/sponsor-virksomhed til
støtte af folkeskolen, kunne den
have følgende aktiviteter:
• Regulere sponsorater fra ﬁrmaer,
liberale erhverv o.a.
• Koordinere midler fra private og
offentlige fonde, donationer
• Formidle projektstøtte via EU,
OECD, Nordisk råd etc.
• Indsamlinger, støtteaktiviteter,
arbejdsweekender
• Få del i Tips & lotto midler,
landsindsamlinger fx via tv
• Skaffe fradragsberettigede tilskud fra private
• Måske også regulere OPPprojekter o. lign.
Fonden skulle i givet fald stå for
styringen af al sponsorering i forbindelse med folkeskolen. Vakse
læsere vil blot spørge, hvad så med
erhvervsskoler, gymnasier, universiteter… alle fattes jo penge?
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Kasinoøkonomi
eller kreativitet
Skolerne undergraves, hvis vi åbner op for sponsorater, mener nogle.
Nej, skolerne er i fuld gang med at grave sin egen grav, hvis vi ikke
gør noget, siger andre

Af Michael Diepeveen • Illustration Annette Carlsen

For eller mod sponsorering? Ifølge en
undersøgelse1 blandt forældre til skolebørn foretaget for nylig synes 52%, at
det er en god idé med private sponsorer, mens 37% er imod. Og når det fx
gælder støttefester for at skaffe penge
til skolen, mener 57% af forældrene, at
det er en god idé.
Dertil kommer, at mange folkeskoler
prøver sig frem. En anden undersøgelse2 har vist, at 83% af danske skoler er
blevet tilbudt en eller anden form for
sponsorering. I Sverige er det kun 53%,
mens 55, 64 og 72% af skolerne i Island, Finland og Norge har fået tilbud
om sponsorering. Og hvor næsten alle
de danske og islandske skoler tog mod
tilbuddet, gjorde kun ca. 2/3-del af skolerne det i de andre lande. Fænomenet
trives altså allerede.
Undersøgelsen af skolesponseringer
i Norden viste desuden, at 2/3 af de
danske skoler ﬁk tilbud om skriftlige
undervisningsmaterialer som brochurer
og hæfter, lidt over halvdelen ﬁk henvendelser om undervisning ved eksterne eksperter, mens 1/4 blev tilbudt deciderede lærebøger.
Skolerne har taget imod skriftligt
materiale eller sagt ja til gæstelærere.
Computere, software og videoprogrammer er andre ting, som skolerne
bliver tilbudt og tager imod. Enkelte
skoler tog imod direkte økonomisk
støtte fra sponsorer. Hvor 84% af de
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sponserede skoler ikke gav nogen form
for modydelse, nævnte eller viste de
resterende virksomhedens navn i undervisningen, i skolens lokaler eller i
skolens kommunikation.
En tredje undersøgelse3 viser, at lejrskoler, ekskursioner, frugt- og madordninger i vidt omfang bliver betalt af forældre. I 2 ud af 3 skoler betaler forældre til klassekasser og lignende. På
halvdelen af landets skoler betaler forældrene ekstra til lejrskole, og ekskursioner og ture bliver ﬁnansieret af forældrene på 15% af landet skoler. Hertil
kommer en ikke ubetydelig arbejdsindsats, når forældre hjælper med renovering af lokaler, legepladser eller er
hjælpere på ture og lejrskoler.
Undersøgelsen viser også, at private
virksomheder, organisationer og foreninger får henvendelser fra 29% af
skolerne med henblik på sponsorater.
Oftest i forbindelse med opførelse eller
vedligeholdelse af legepladser eller andre udendørs faciliteter. Derudover får
16% af skolerne leveret undervisningsmateriale fra private sponsorater.
Det private initiativ griber altså om
sig, og hvem har ikke hørt, at Team
Danmark nu sponseres af burgerkoncernen McDonalds? Det kan måske
være lige svært nok at fordøje. Alligevel er problematikken ikke fjern fra
skolens virkelighed, hvor spørgsmålet
om, hvem og hvordan fx skolemaden/

madpakken skal ﬁnansieres, har været diskuteret. Og således er der mange andre områder, der
kalder på supplerende ﬁnansiering.
Men hvordan forholder de centrale
aktører omkring folkeskolen sig til skolernes ressourcebehov og muligheden
for at supplere ﬁnansieringen ad andre veje end alene via skatterne?
Det har ”Skoleledelse” spurgt de
centrale aktører om, herunder om
man – hvis man åbnede op for en
fonds/sponsor/indsamlings-støttet folkeskole i en eller anden
forstand – kunne tænke sig
etableret en eller anden centralt styret, fondslignende koordination af alle sponsoraktiviteter, jf. omtalen s. 29.

Det mener ministeren

Det mener cheferne

Bertel Haarder (V)
Undervisningsminister
Undervisningsministeriet

Per B. Christensen
Formand
Børne- og Kulturchefforeningen

For mig at se er det en kompliment til skolen, når en virksomhed vælger at rette sin opmærksomhed mod Danmarks eneste råstof, som er den opvoksende generation.
Lad os få mere samarbejde mellem private og offentlige
virksomheder – og lad os håbe, at ﬂere virksomheder ﬂytter
lidt af deres reklamebudget over til sponsoreringer. Virksomhederne må blot ikke stille betingelser, og det offentlige må
naturligvis aldrig bruge det som sovepude og lade de private
penge træde i stedet for offentlige.
Det er et lokalt anliggende at tage stilling til,
hvilke reklamer for ﬁrmaer, foreninger og
organisationer der må optræde på skolens område. Der ﬁndes ikke noget absolut forbud mod reklamer på skoler.
Det må den enkelte skoles leder og skolebestyrelse tage stilling til i hver enkelt sag på
bag-grund af de rammer, som kommunalbestyrelsen eventuelt måtte have udstukket herfor.
Der er allerede i dag mulighed for, at klassens
elever og forældre i fællesskab kan tilvejebringe
midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af
kommunen i forbindelse med gennemførelsen af ekskursioner, lejrskoler og skolerejser. Den enkelte elevs ret til
deltagelse i disse arrangementer kan dog ikke betinges af, at
den enkelte elev indbetaler et beløb.
Man skal holde sig for øje, at muligheden for supplerende
ﬁnansiering ikke skævvrider skolerne i forhold til hinanden.
Det skulle nødig blive sådan, at de skoler, der har gode kontakter får del i supplerende ﬁnansiering, mens andre skoler
halter bagefter. Jeg vil ikke afvise, at en løsning herpå eventuelt kunne være, at der fx i regi af KL oprettes en folkeskolefond, der skulle forestå at fordele midlerne til landets folkeskoler.
Jeg kan i øvrigt oplyse, at det fremgår af regeringens udspil
til kvalitetsreformen ”Bedre velfærd og større arbejdsglæde“,
at der etableres en kvalitetsfond på i alt 50 mia. kr., som
blandt andet skal medﬁnansiere offentlige investeringer i sygehuse, skoler og daginstitutioner over de næste 10 år.

Det er nogle meget politiske spørgsmål, der kan være vanskelige at besvare for en organisation af embedsmænd.
Indledningsvis skal det understreges, at hvis folkeskolens
kerneydelse ﬁnansieres af anden vej end over skatterne, vil
det være et brud med Grundlovens bestemmelse om folkeskolens ﬁnansiering. Herudover synes jeg, at man skal skelne
mellem forskellige typer af bidrag:

Det mener kommunerne
Henrik Larsen (R)
Formand
KL’s børne/kultur-udvalg
Henrik Larsen har ikke ønsket at udtale sig om folkeskolens
økonomi, herunder sponsering mv.

1. Tilskud fra offentlige puljer og private fonde
Tilskud til udviklingsprojekter er relativ uproblematiske. Masser af skoler og kommuner benytter sig af dette. Problemet
kunne opstå, hvis en del af skolens drift reelt bliver afhængig
af sådanne tilskud, så man er nødt til igen og igen at skaffe
midler.
Det opleves i dag som et stort problem ikke mindst på børne-familieområdet, hvor kommunerne i perioder modtager
midler fra satspuljemidlerne, men ikke har mulighed for at ﬁnansiere aktiviteterne på sigt. En sådan problemstilling vil
være nærliggende, hvis man eksempelvis etablerer en skolefond eller udviklingsfond.
2. Private bidrag
En type er donationer uden krav om modydelser. Det sker f.
eks., hvis en stor virksomhed forærer en skole sine aﬂagte
pc’er (hvis skolen må modtage dem i henhold til kommunens
it-retningslinjer). En anden type er bidrag med krav om modydelser.
En virksomhed kunne ﬁnansiere et fysiklokale mod, at der
opsættes en lille messingplade med virksomhedens navn. Og
to problemer kan her opstå: Det ene er, at skolen bliver afhængig af private bidrag, og at disse måske kan blive et alibi
for kommunen for ikke at yde tilstrækkelige bevillinger. Det
andet problem kan være de etiske aspekter, som er forbundet
med reklame for private virksomheder.
3. Partnerskaber med private virksomheder
Denne samarbejdsform ﬁnder jeg spændende. Her kan en
skole og en eller ﬂere virksomheder indtræde i et fællesskab
om at udvikle noget nyt ud fra gensidige interesser. Det kunne f.eks. være en skole og LEGO Education, som sammen
ønsker at udvikle metoder til undervisning i innovation. LEGO
stiller ressourcer til rådighed i form af f.eks. materiel og uddannelse af lærere. Til gengæld ønsker de at bruge skolen
som case, når de senere vil holde en konference om innovativ
pædagogik.
Her er der ikke tale om kun en udveksling af ydelser, men
om et udviklingsprojekt, hvor en offentlig institution og en privat virksomhed bruger hinandens komparative styrker til at
udvikle noget helt nyt. LEGO har bestemte ekspertiser. Skolen har andre. Man bringer disse sammen og udvikler et koncept, ingen af parterne kunne have udviklet alene.
Dette handler altså ikke bare om ﬁnansiering. Men om at
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udnytte unikke kompetencer. Forfølger man denne strategi,
skal man som skole se efter virksomheder, som kan noget
helt specielt, som kan berige skolen.
4. Involvering af forældre og frivillige organisationer
At bruge gode kræfter i lokalsamfundet, som ønsker at medvirke mere aktivt i skolens liv, kan jeg kun se som noget positivt. Det kan f.eks. være et lektieværksted, bemandet af frivillige (f.eks. fra Ungdommens Røde Kors).
Jeg mener, det er helt nødvendigt, at der bliver et større engagement fra civilsamfundet omkring børne- og ungeområdet
i kommunerne. På sigt kan den offentlige sektor ikke magte
alle opgaver – hverken økonomisk eller medarbejdermæssigt.
Problemet opstår imidlertid, hvis kerneaktiviteterne og driften
kommer til at bygge på sådanne bidrag.
Konklusionen fra BKF bliver derfor: Skolens kerneaktiviteter
må være uafhængige af private og frivillige bidrag. Men private og frivillige må kunne bruges i udvikling af nye og supplerende aktiviteter.

Det mener lederne
Anders Balle
Formand
Skolelederne
Grundlæggende er det en offentlig opgave at drive skole og
sørge for, at folkeskolerne er i orden. Hele tankegangen om,
at det er en fælles opgave at tage os af vores børn og unges
uddannelse og dannelse er vigtig, og jeg har svært ved at forstå, at der i et rigt samfund som vores ikke skulle være råd til
en høj kvalitet overalt, så vi undgår at blive afhængig af personlige forbindelser, gavmilde sponsorer og om man har gode
kontakter eller ej mv.
Jeg er ikke afvisende over for, at skoler modtager gaver o.
lign., men der må ikke være krav om modydelser, og der må
ikke optræde reklamer i materialer eller i det hele taget på
skolens område. Desuden er det vigtigt at undgå at falde i
den grøft, det vil være, hvis skolens virksomhed og økonomi
bygger på sponsorvirksomhed.
Vi må erkende, at der nogle steder er et efterslæb med
hensyn til at skaffe sig moderne faciliteteter, it-forhold, et
bedre undervisnings- og arbejdsmiljø og udendørsfaciliteter –
og at man kan føles sig fristet til at søge andre græsgange.
Og i den sammenhæng skal man ikke pure afvise initiativer i
lokalbefolkningen eller blandt de erhvervsdrivende, men man
skal være meget forsigtig og altid nøgternt vurdere mulighederne konkret.
Der er derfor brug for, at skolerne – det vil reelt sige skolebestyrelserne – laver retningslinier for sponsering mv. Jeg tror
ikke, at vi har brug for en central styring af de aktiviteter. Og så
synes jeg, at det er skolelederen, der skal have det sidste ord,
når der skal tages stilling til, hvem der kan sponsere skolen –
ud fra de principper, skolebestyrelsen har udarbejdet.
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Det mener lærerne
Anders Bondo Christensen
Formand
Danmarks Lærerforening
I Danmark har børnene undervisningspligt i 10 år, og derfor
må samfundet stille et gratis kvaliﬁceret undervisningstilbud
til rådighed for alle børn i Danmark.
Undervisningstilbuddets kvalitet må ikke være afhængigt
af forældregruppens muligheder for at yde frivillige bidrag,
eller lokale virksomheders velvilje til at donere midler til skolen i lokalområdet. Alene af den grund må diverse alternative ﬁnansieringsforslag afvises.
Hertil kommer, at det vil være helt urimeligt, hvis skolerne
skal til at konkurrere om virksomhedernes gunst. Konkurrencen vil uden tvivl komme til at omfatte øvrige offentlige institutioner, hvis det bliver løsningen for at ﬁnansiere velfærdssamfundet. Det vil bringe skolerne i en utilfredsstillenede konkurrencesituation og kan i øvrigt lægge beslag på
betydelige ledelsesresurser.
Naturligvis kan skolerne søge og bruge de EU-midler, der
stilles til rådighed for konkrete internationale projekter, men
det er ikke et alternativ til en skatteﬁnansieret folkeskole.
På en del skoler har skolebestyrelsen taget initiativ til et
fælles forældreprojekt eksempelvis med det formål at renovere legepladsen. Kan skolebestyrelsen på den måde styrke
engagementet og fællesskabet om skolen blandt forældrene
samtidig med, at legepladsen får et tiltrængt løft, er det
selvfølgeligt helt OK, men forældrene må ikke bringes i en
situation, hvor det bliver en nødvendig pligt.
Den danske folkeskole skal ikke til at konkurrere med velgørende organisationer om at skrabe midler sammen til en
Skolefond. Siger man skolefond, siger man let også plejehjemsfond, dagplejefond, børnehavefond… fortsæt selv!

Det mener forældrene
Thomas Damkjær Petersen
Formand
Skole og Samfund
Med hensyn til ﬁnansieringen af den danske folkeskole lægger Skole og Samfund vægt på, at det er gratis for forældre i
Danmark at sende deres børn i folkeskole. Sådan er det i
dag, og sådan skal det være i morgen. Har vi ikke en 100%
skatteﬁnansieret folkeskole vil det betyde, at de forældre der
ikke har råd til at bidrage til deres børns uddannelse bliver
marginaliseret. Det er hverken i børnenes eller samfundets
interesse, da vi har brug for at ﬂest mulig får en uddannelse.
Så lad det være slået fast, at folkeskolen skal være 100%
skatteﬁnansieret. Og når det så er slået fast, kan det da
godt være, at der kan komme supplerende penge til skolen
gennem sponsorater, projektstøtte, indsamlinger el. lign.
Det må være op til den enkelte skolebestyrelse, der træffer

den endelige beslutning, hvis der lokalt er mulighed for at få
et tilskud til ekstra interesser for skolen.
Der ﬁndes allerede i dag skoler, der modtager sponsorstøtte, bidrag fra lokalt erhvervsliv/fagforening eller lignende, og det er sket efter en fornuftig diskussion i skolebestyrelsen. Det er til at leve med og kan enkelte steder være
med til at udvikle den lokale folkeskole i et højere tempo.
Med hensyn til oprettelse af en central Skolefond, lyder
det som en meget centralistisk løsning, hvor der bare skal
skaffes penge til den danske folkeskole. Vi har jo tidligere
haft en række puljer, hvor politikerne har afsat en række
penge til forskellige formål, hvor skolerne så har kunnet ansøge inden for det formål, der er for puljen. Det er en fornuftig politisk prioritering med hensyn til at ville præge skoleudviklingen i Danmark.
Hvis det er muligt at skaffe ﬂere penge til en sådan central
fond, er det afgørende jo formålet med fonden, og efter hvilke retningslinier pengene skal deles ud. Jeg vil således ikke
modsætte mig, at der oprettes en central fond med midler
fra fonde, indsamlinger m.m., under forudsætning af, at formålet med fonden er at udvikle den danske folkeskole.

Det mener eleverne
Troels Boldt Rømer
Formand
Danske Skoleelever
I Danske Skoleelever mener vi at det er det offentliges ansvar
at ﬁnansiere folkeskolen. Med folkeskolen kan vi sikre lige uddannelsesmuligheder til alle unge.
Bliver det pludseligt op til private virksomheder, forældre,
fonde o. lign., at bestemme hvorvidt en skole skal have nye
undervisningsmaterialer eller ej, kan der skabes et stort skel
mellem de enkelte skoler. Det betyder også, at ideen om
gode og lige uddannelsesmuligheder for alle, hurtigt kan blive
aﬂøst af en ny situation. I Danmark betales der skat til det
offentlige, og det er dermed også det offentliges ansvar, at vi
har en god folkeskole, hvor alle kan få et solidt grundlag til
deres videregående uddannelse. Det skal ikke være forældrenes lyst til at samle ind til deres børns skole, der skal afgøre,
hvorvidt en folkeskole f. eks. bliver renoveret eller ej.
Som elever er vi bevidste om, at sponsoraterne heldigvis
ikke er nået så langt endnu, at det er direkte etisk uforsvarligt. Vi ser dog den øgede tendens for at benytte sig af sponsorer som en glidebane, og den glidebane er yderst problematisk. Når det begynder at blive alment acceptabelt at have
reklamer i folkeskolen, er det svært at opsætte en skillelinje
for hvornår reklamerne har nået grænsen.
I stedet for at diskutere om supplerende ﬁnansiering er godt
eller skidt, burde vi i stedet koncentrere os om, hvordan vi kan
sikre, at alle folkeskoler er ligestillede og har en god standard.
Skolernes standard må aldrig komme til at afhænge af, hvilke
skoler der har nok overskud og tid til at ﬁnde lokale ﬁrmaer
der vil sponsorere deres skole.

Det mener eksperten
Lejf Moos
Lektor
Profession og Ledelse
Danmarks Pædagogiske Universitet
Skolerne klemmes nu, hvor strukturreformen og regeringens
skattestop mærkes. Forventningerne til skolernes ydelser
nedsættes dog ikke i takt med nedskæringerne, så skolerne
føler sig klemte og forsøger at opretholde en anstændig standard ved at supplere sine indtægter med penge fra andre kanaler end de skatteﬁnansierede.
Det er prisværdigt, at skolerne på den måde forsøger at
overleve i et klima, hvor det er helt tydeligt, at den langsigtede, politiske dagsorden handler om at omstille den offentlige
sektor til at blive privatﬁnansieret og privatdrevet. Jeg er sikker på, at repræsentanter fra regeringen vil bifalde denne udvikling på skoleområdet, så bidrag fra private ﬁrmaer eller
landsdækkende indsamlinger vil blive hilst varmt velkomne.
Problemet er ikke nyt. På mange skoler har man i mange år
diskuteret, hvordan man kunne få ﬁnansieret en ekstra ekskursion, maling af et klasseværelse eller særlige frikvartersmaterialer, som der ikke var plads til i budgettet. Kreativiteten
har været stor, når forældrene er blevet bedt om at yde en arbejdsindsats, når der skulle males i klassen, eller det handler
om at deltage som ekstra-voksne i ekskursioner.
Selv om problemet ikke er nyt, så får det nye udtryk i disse
år fordi det, man forsøger at få ﬁnansieret, nu må betragtes
som dele af skolens kerneydelse og ikke som luksus initiativer. Det kan f.eks. være computere eller undervisningsmaterialer til computerne.
Kreativiteten vil sikkert fortsætte med at udfolde sig, og
mange private ﬁrmaer vil blive budt indenfor. Det er vanskeligt at være moralsk forarget på de skoler, der tager imod tilbuddene. Men man må forvente, at de har overvejet konsekvenserne af valgene. Det er uden for enhver tvivl, at ﬁrmaerne på en eller anden måde vil tage sig betalt via en ’product
placement’-effekt, en reklameeffekt eller en brandingeffekt.
Er det overvejet, hvad et sådant skift betyder for skolen og
dens varetagelse af dannelsesopgaven, og hvad det betyder
for skolens værdier i en diskussion mellem skolens professionelle og dens forældregruppe?

Noter
1. Gallup-måling foretaget for Berlingske Tidende, august 2007.
2. En undersökning av kommersiella aktiviteter i nordiska skolor
och förslag till vägledning för skolans bedömning av sponsringserbjudanden, Nordisk Ministerråd 2000, www.norden.org.
3. Undersøgelsen ”Skjult brugerbetaling” blandt 511 skole- og institutionsledere blev bragt i FTF’s nyhedsbrev Resonans, maj
2006.
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Klar, parat til…

innovation
Innovation kan læres. Folkeskolen er et oplagt sted at starte. Og arbejdet
med innovation er udfordrende og lærerigt – for både elever og lærere

Af Morten Fisker • Fotos MM

Skru tiden tilbage til onsdag den 12.
marts. Klokken er 8:55 om morgenen
på Erritsø Centralskole i Fredericia. En
ny e-mail løber ind på skoleleder Per
Midtgaards pc. Den er fra Bertel Haarder. Undervisningsministeren har stillet
sin Innovationsudfordring: ”Klimaet –
en global udfordring – også for dig”.
Udfordringen er startskuddet til et intenst forløb, hvor elever fra udskolingsklasserne på tre Fredericia-skoler skal
forholde sig aktivt til klimaforandringerne og de konsekvenser, de kan få for
deres hverdag. Deres opgave er at komme med innovative løsninger på, hvordan vi kan undgå at klimaforandringerne bliver værre, eller hvordan vi kan
modvirke konsekvenserne og leve med
forandringerne.
50 elever og ni lærere tager imod udfordringen. De næste to dage arbejder
de intensivt med at undfange og optimere deres koncepter. De arbejder ikke
på lykke og fromme. De følger en plan.
Først diskuterer de klima-temaet og
bruger vigtig tid på at vende nogle af de
store problemstillinger, det rummer, så
alle har et godt udgangspunkt for at
tage fat. Så skal der brainstormes. Det
handler om at få mange ideer sammen
og om at bygge videre på hinandens
gode indfald, mens stopuret tikker.
Bagefter skal man beslutte sig for den
idé, man tror mest på. Og så skal ærmerne for alvor rulles op. Det hele foregår i grupper, og gerne med en snert af
venskabelig kappestrid.
Da Bertel Haarder dagen efter besøger skolen, er eleverne klar til at præ-
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sentere innovative løsninger som ”StatEl” (den elektroniske tankstation til bilbatterier) – vel at mærke godt en uge
før DONG går i medierne med samme
historie, Sparebruseren (der først sender vandet ud, når det har den rette badetemperatur og genanvender brusevandet som toiletvand) og ”Fitnamo”
(en dynamo, der er tilsluttet ﬁtnesscenter-cykler, som sender overskydende
energi videre til energiselskaberne og er
et bidrag til kampen mod fedme).
Innovation kan læres
Innovation er meget sjældent resultatet
af en pludselig indskydelse eller inspiration, men af en planlagt indsats. Jo
mere erfaring og øvelse man får i at
mestre de processer og opgaver, der
ligger i et innovationsforløb, desto større er sandsynligheden for, at man vil få
succes med at realisere sine gode ideer.
Eleverne og lærerne på de tre Fredericia-skoler, som modtog Bertel Haarders
innovationsudfordring, havde ”tyvstartet”.
De var alle trænede i at arbejde med
innovationsforløb. Det behøver ikke at
være hele forklaringen på, at de på kun
to dage ﬁk lavet så mange spændende
bud på innovationer for et bedre klima,
men det er en stor del af forklaringen.
På Erritsø Centralskole, som husede
campen, har de satset mest og etableret en Innovationslinje i 7. Klasse, hvor
de 24 elever – 6 piger og 18 drenge –
hver uge arbejder 4 timer med innovation med LEGO Mindstorms som ”byggeklods” og understøttende teknologi.

Det hele startede med ABC Innovation.
Målsætningen for ABC Innovation –
et udviklingsnetværk af førende producenter, forskere, myndigheder, brugerrepræsentanter samt syv testskoler fra
Fredericia, Gentofte og København – er
at lære skolebørn at innovere.
For at indfri målsætningen har deltagerne i netværket fra sommeren 2006
til foråret 2008 arbejdet med at udvikle
og teste en model for hvordan elever og
lærere i folkeskolen kan arbejde med innovation. Sammen har deltagerne udviklet et gennemprøvet, velfungerende
innovationsforløb med klart deﬁnerede
arbejdsopgaver i en problembaseret,
elevstyret arbejdstilgang med læreren i
rollen som coach, sparringspartner og
temposætter.
På ABC Innovations hjemmeside
www.abcinnovation.dk kan skoleledere
og lærere dels skabe sig et hurtigt
overblik over, hvordan de kan arbejde
med innovation på deres skole, dels
læse mere i dybden om, hvordan man
kan planlægge og facilitere de forskellige innovationsfaser. De kan også ﬁnde gode råd, værktøjer samt inspiration fra andre skoler, der allerede har
været igennem et ABC Innovationsforløb.
Tilbage til Fredericia
Hvordan oplever lærerne og eleverne i
Fredericia så at arbejde med innovation? Fredericia Kommunes Pædagogiske Udviklingsafdeling har i samarbejde
med SIS Akademi A/S gennemført en
evaluering af de tre Fredericia-skolers

Innovative gennembrud vokser gerne ud
af planlagte forløb tilsat lidt uforudsigeligt fællesskab.

Innovative partnere
Følgende organisationer har deltaget
i ABC Innovation:

erfaringer. Hér opsummeres i ultrakort
form nogle af de vigtigste konklusioner:
For eleverne er det meget motiverende, at de så tydeligt kan se målet med
aktiviteterne hele vejen igennem processen, og at de får umiddelbar feedback på deres handlinger med det samme: Virker det – eller virker det ikke?
Den tætte dialog og opmærksomhed på
aktiviteten virker tydeligvis også meget
befordrende på deres motivation.
Alle lærere oplever det som en spændende udfordring at understøtte og
være medvirkende til at udfolde elevernes kreative og innovative kompetencer
i undervisningen. De oplever, at deres
faglighed bliver sat under lup på en helt
ny måde. Innovative processer fordrer,
at de har et stort fagligt overblik – men
fagligheden kommer mere til at handle
om processtyring – og viden om, hvor
eleverne er i innovationsprocessen. De
oplever LEGO Mindstorms som et særdeles velegnet redskab, som hjælper
eleverne til hurtigt at omsætte deres idé
til et håndgribeligt og konkret produkt.
Og hverken på rådhuset eller på de

tre skoler er man i tvivl. Arbejdet med
innovation fortsætter. Taulov Skole følger trop og etablerer deres egen Innovationslinje fra starten af næste skoleår.
Og Bertel? Han er altid velkommen
med en ny udfordring.
Mandag Morgen, som står bag ABC
Innovation, har udviklet to tilbud til
kommuner og skoler, der vil i gang med
at arbejde med innovation i skolen.
Det er en Innovationscamp i to intensive dage, hvor elever og lærere på din
skole udvikler spændende løsninger på
en aktuel udfordring i et gennemtestet
forløb, bistået fra start til slut af Mandag Morgens ABC Innovations team.
Eller et tilbud om et Inspirationsoplæg:
Innovation i min skole – hvorfor og hvordan? Hvorfor skal vi arbejde med innovation i vores skole? Hvordan kommer
vi godt fra start?
Udviklingsnetværket ABC Innovation
har udviklet en webbaseret Innovationsguide www.abcinnovation.dk til skoler,
der gerne vil i gang. Eller kontakt Innovationsteamet på tlf. 33 93 93 23

• Producenter: Arkitema, Apple,
Carl Bro, Bosch & Fjord, Danfoss
Universe, DR Undervisning, Gyldendal Uddannelse, LEGO Education, Mikroværkstedet, SIS International, UNI-C.
• Forskere og eksperter: Center for
Interactive Spaces, DPU, DREAM,
Kunstakademiets Arkitektskole,
Selvstændighedsfonden, Statens
Byggeforskningsinstitut, Center
for Didaktisk Innovation på Frederiksberg Seminarium.
• Myndigheder: Undervisningsministeriet.
• Nøgleinteressenter: Børne- og
Kulturchefforeningen, Skolelederne, Danmarks Lærerforening og
Skole & Samfund.
• Testskoler: Fredericia Kommune
(3 skoler), Gentofte Kommune (2
skoler) og Københavns Kommune
(2 skoler) har deltaget som modelkommuner i projektet. Hver testskole har deltaget med to klasser i
projektet fra skolernes ældste
klassetrin (7. til 9. klasse). Herudover deltager CVU Sønderjylland.
Mandag Morgen har været initiativtager, facilitator og inspirator for udviklingsnetværket.
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Stillinger
Koldingegnens Idrætsefterskole
Sorø Kommune

Sorø søger Skoleledere

Folkeskoleområdet
Ved Sorø Kommune er der pr. 1. august 2008
2 ledige stillinger som skoleledere.
Den ene stilling er ved Sorø Borgerskole og den anden
stilling er ved Frederiksberg Skole. Begge skoler er 0.-9.
klasses skoler. Sorø Borgerskole har derudover Sorø
Kommunes 10. klassestilbud.
Ansøgningsfristen for begge stillinger er
den 16. maj 2008 kl. 12.00.
Stillingsopslaget kan læses i sin helhed på kommunens
hjemmeside: www.soroe.dk.

søger viceforstander
Koldingegnens Idrætsefterskole ønsker at udvide ledelsen
med en loyal, engageret og udviklingsorienteret viceforstander. Opdragelse til demokrati er en væsentlig del af hverdagen. På det idrætslige felt tager vi udgangspunkt i et folkeligt
idrætssyn og vægter alsidighed i elevernes aktiviteter højt.
Vi søger et menneske som
- sætter pris på samværet med unge mennesker
- har lyst til og ﬂair for administrative opgaver
- kan samarbejde med alle personalegrupper på skolen
Vi tilbyder…
- mulighed for (videre)uddannelse i ledelse
- engagerede medarbejdere
- en fantastisk ﬂot beliggende arbejdsplads
- en skole i en spændende udviklingsprocesproces som du
skal være med til at præge
Der indgår undervisning og tilsyn i stillingen. Ansættelser sker
efter overenskomst mellem Finansministeriet og LC .
Lønnen forhandles i intervallet 342.233-398.258 kr (april 07).
Ansøgningsfrist er mandag d. 19. maj og stiles til:
Koldingegnens Idrætsefterskole, Att. Thorsten Matthiesen,
Drejensvej 100, 6000 Kolding
Yderligere oplysninger samt aftale om evt. rundvisning kan
fås ved henvendelse til skolens forstander, Thorsten Matthiesen på tlf. 75 56 54 00/27 26 19 70. Læs mere på www.kie.dk.
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JOB I KOMMUNEN

Skoleleder til
Ankermedets Skole
Ankermedets Skoles leder har valgt at gå på pension.
Vi søger derfor en ny skoleleder med tiltrædelse
1. september 2008.
Vi forventer, at skolens nye leder
tWJMTJLSFEFOGPSUTBUUFQPTJUJWFVEWJLMJOHBGTLPMFOT
QEBHPHJTLFPHWSEJNTTJHFHSVOEMBH
tIBSFOMFEFMTFTTUJMQSHFUBGIVNPSPHQPTJUJWUMJWTTZO
tFSWJTJPOSPHLSFBUJWUUOLFOEF
tLBOTFNVMJHIFEFSGSFNGPSCFHSOTOJOHFSJEFEBHMJHFBSCFKETPQHBWFS
tFS´CFO VEBEWFOEUPHTZOMJH
tIBSMFEFMTFTFSGBSJOH QEBHPHJTL BENJOJTUSBUJWUPH
LPOPNJTLPWFSCMJL
tLBOIPMEFCFHHFCFOQ´KPSEFOJUJMTQJETFEFTJUVBUJPOFS
tIBSMFUWFEBULPNNVOJLFSFPHTBNBSCFKEFNFEC´EF
CSO GPSMESF NFEBSCFKEFSFPHGPSWBMUOJOH
Vi er Ankermedet, - Børneskolen på toppen.
&OTQPSFUTLPMFNFELMBTTF NPEUBHFLMBTTFS 
GSJUJETPSEOJOH FMFWFSPHMSFSFPHQEBHPHFS
7JBSCFKEFSPWFSPSEOFUJUPEJNFOTJPOFS%FMTNFEVOEFSWJTOJOHFOTTPDJBMFEJNFOTJPOTPNFUHSVOEMBHGPS
VOEFSWJTOJOHFOPHJLLFTPNFUUJMMH IWPSWFECSOT
PHWPLTOFTUSJWTFMPHBSCFKETHMEFCMJWFSDFOUSBMFPH
BGHSFOEFFMFNFOUFSJTLPMFOTUSFBGEFMJOHFS%FMT
NFEVOEFSWJTOJOHFOTGBHMJHFEJNFOTJPOIWPSHFEJHFO
MSJOH QSPKFLUPSJFOUFSFUVOEFSWJTOJOHPHVEWJLMJOHTQSPKFLUFSFSFOOBUVSMJHEFMBGTLPMFOTIWFSEBH
:EFSMJHFSFPQMZTOJOHFSLBOG´TWFEIFOWFOEFMTFUJM
TLPMFDIFG"SUIVS$PSOFMJVTTFOUMGFMMFS
TLPMFMFEFS$BSTUFO)BOTFOUMG

Afdelingsleder
Vores afdelingsleder har valgt at trække
sig tilbage og derfor søger vi nu en ny
afdelingsleder til Paarup Skole, Centret.
Her undervises 52 elever af en stab af lærere/
pædagoger på 24 og de samme elever fortsætter dagen i et fritidstilbud, aktiveret og
beskæftiget af 17 pædagoger.
I Centret underviser vi elever med gennemgribende udviklingsforstyrrelser:
højt fungerende autister, børn med Aspergers
Syndrom, børn med grænsepsykotiske/psykotiske tilstande og psykisk belastede børn med
ADHD m.m.
Du kan få mere at vide om skolen og om
jobbet ved at henvende dig til afdelingsleder
Steen Kjeldsen eller skoleinspektør Merete
Møller Rasmussen.
Du er også velkommen til at aflægge os et
besøg – ring og aftal et tidspunkt.
Du kan se nærmere på vores hjemmeside
www.paarupskole.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til
gældende overenskomst.

4FEFTVEFOTLPMFOTIKFNNFTJEF 
www.ankermedetsskole.dk

Ansøgning sendes til skoleinspektør Merete
Møller Rasmussen, Paarup Skole, Paarupvej
19, 5210 Odense NV.

-OPHBOTUUFMTFTWJML´SJIFOIPMEUJMHMEFOEF
PWFSFOTLPNTU%FSWJMCMJWFJOEIFOUFUCSOFBUUFTU

Se hele stillingsopslaget på
www.odense.dk/job.

Ansøgningsfrist: Tirsdag den 13. maj 2008 kl. 12.00.
5FTUPHBOTUUFMTFTTBNUBMFSGPSWFOUFTHFOOFNGSUJ
VHFPH
"OTHOJOHFONFESFMFWBOUFCJMBHTFOEFTNFEQPTUUJM
"OLFSNFEFUT4LPMF
4LBHBWFK
4LBHFO
BUU4LPMFMFEFS$BSTUFO)BOTFO

-TNFSFPNEFMFEJHFKPCJLPNNVOFOQ´
www.frederikshavn.dk
Frederikshavn Kommune
3´EIVT"MM±
'SFEFSJLTIBWO
5FM
XXXGSFEFSJLTIBWOEL

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler
primo juni måned og regner med tiltrædelse
pr. 1. september 2008.
Ansøgningsfrist: 23. maj 2008 kl. 12:00
Jobnr. 5582 bedes anført på kuvert og
ansøgning.

For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med
unge under 15 år, indhentes der altid børneattest
(§36-attest).
Odense Kommune ser mangfoldighed som en styrke og
opfordrer alle uanset alder, køn, religion eller etnisk
tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

www.odense.dk
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Stillinger

Køge Kommune søger ny skolechef

Vores nye skolechef
■
■
■
■

er pædagogisk og fagligt stærk – men først og fremmest en rigtig dygtig leder
vil gerne skabe resultater – men er også optaget af at skabe de gode involverende udviklingsprocesser
brænder for skoleområdet – men ser skole og sfo som dele af de samlede tilbud til børn, unge og familier
er klar til at engagere sig i Køges skoleområde – men har samtidig godt fat i de varme dagsordener
på landsplan

Vi giver dig
■
■
■

■

stor politisk bevågenhed på området og et meget engageret og dialogorienteret Skoleudvalg
god kollegial og faglig dialog og et engageret samspil mellem ledelse og medarbejdere
et fagligt og pædagogisk kompetent skoleområde, der har tradition for at arbejde med udvikling
gennem store projekter og gerne vil fortsætte denne tradition, men også gerne forny og nytænke
samspil og arbejdsformer
en forvaltning, der vægter udvikling af gode faglige og ledelsesmæssige samspil og dermed sammenhæng
i tilbuddene til børn og unge, såvel på almenområdet som omkring sårbare børn og deres familier

Vores forventninger til dig er, at du
■

■

■

■

holder fast i de store skoleudviklingsprocesser, så disse forankres og udvikles i dybden ude på skolerne
og i samspillet mellem skoler og samarbejdspartnere
sikrer, at der på den enkelte skole/sfo er sammenhæng mellem Køge Kommunes politikker og værdier om
inklusion og rummelighed og skolens vilkår og muligheder
videreudvikler vores nye ledelsesstruktur på skolerne, herunder
■ sætter retning for skolelederrollen - også i den direkte samtale
■ udvikler skoleledelserne ansvar og arbejdsdeling, ledelsesmæssigt, pædagogisk og administrativt
■ udvikler den fælles ledergruppe som forum for faglig og ledelsesmæssig dialog og strategisk
udvikling af området
skaber udviklingsværksteder, der kan inspirere og formidle udvikling af praksis lokalt og supplere de
centralt initierede udviklingsinitiativer på området

Køge Kommune har godt 56.000 indbyggere, 16 folkeskoler og 2 specialskoler.
Skoleudvalgets budget er på ca. 1 mia. Skolechefens årsløn vil være ca. 550.000 kr. plus pension
og evt. tillæg for åremålsansættelse. Job- og personprofil findes på www.lundgaard-konsulenterne.dk
og Køge Kommunes hjemmeside www.koege.dk. Yderligere oplysninger kan fås hos direktør Malene Hansen
på 2339 3317 eller Børne- og Ungedirektør Inger Andersen på 5667 2302.
Ansøgningen skal være modtaget på adressen post@lundgaard-konsulenterne.dk
senest den 15. maj 2008 kl. 9:00
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Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

Tlpmfmfefs
GbwstlpwLpnnvoftÀhfsfooz
tlpmfmfefsujmIbetufoTlpmf
qs/2/bvhvtu3119/

SKOLEN I PETER VEDELS GADE

Pæd. afdelingsleder
Skolen i Peter Vedels Gade er en specialskole med integreret fritidsordning/KKFO til elever med autisme. Skolen er etableret i august 2005.
Vi søger en pæd. afdelingsleder der
s HAR KENDSKAB TIL SPECIALSKOLEOMRËDET OG SOM VIL VRE MED TIL AT UDVIKLE
AUTISMEPDAGOGIKKEN
s HAR INDGËENDE KENDSKAB TIL AUTISMEPDAGOGIK OGELLER LEDELSESERFARING
s HAR GODE SAMARBEJDSEVNER OG ER GOD TIL AT ARBEJDE SELVSTNDIGT
s SER MULIGHEDERNE I ET TT TVRFAGLIGT SAMARBEJDE n OGSË I LEDELSESteamet
s SYNES DET ER SPNDENDE AT VRE MED TIL AT OPBYGGE EN NY SKOLE
s ER ENERGISK ROBUST OG POSITIV

FavrskovKommune
Skovvej20
8382Hinnerup
Tlf.89641010
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

xxx/gbwstlpw/el

PROFESSIONEL SPARRING

3E HELE ANNONCEN PË WWWPETERVEDELSGADEKKDK

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.

9DERLIGERE OPLYSNINGER HOS SKOLELEDER 'RETHE ,OOFT PË TLF  
Ansøgningsfrist DEN  MAJ

Københavns Kommune ser mangfoldighed
som en ressource og værdsætter, at medarbejderne hver især bidrager med deres
særlige baggrund, personlighed og evner.

L¾smerepxxx/gbwstlpw/elvoefs
TlpmfphVeeboofmtfÐMfejhftujmmjohfs/

KØBENHAVNS
KOMMUNE
Børne- og
Ungeforvaltningen

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

www.kk.dk/job

Skoleledernyt
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.
Nyhedsbrevet indeholder et sammendrag af skolepolitiske temaer
og problemstillinger fra den aktuelle skoledebat samt faglig og
fagpolitisk information.
For at få ”Skoleledernyt” skal du blot tilmelde dig øverst
til højre på hjemmesiden!

Ansvarshavende redaktør
Michael Diepeveen
Tlf.: 3336 7616
Mail: midi@skolelederne.org
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Køb funktionelle undervisningsmøbler
og tavler til gode priser
Som skoleleder har du nu mulighed for at
købe møbler til undervisningsbrug via SKI’s
nye indkøbsaftale på undervisningsmøbler.
Aftalen giver adgang til mange funktionelle
leverandørsortimenter og designmuligheder i
ﬂere kvalitetsniveauer samt tilsvarende priser.
Du kan både købe møbler og tavler til undervisningslokaler, og møbler til faglokaler på den
nye aftale. Dertil kommer mødemøbler, hvilemøbler, opholdsmøbler og designermøbler.

priser og leveringsbetingelser. Alle produkttyper opfylder en række miljøkrav. Flertallet
af samtlige hovedprodukter er testet og opfylder Dansk Indeklima Mærkning.
Kontakt SKI på 33 42 70 07 og hør mere om,
hvordan du kan købe undervisningsmøbler
og tavler igennem SKI. Du kan også gå ind
på www.ski.dk/undervisningsmobler for at
læse mere om dine muligheder.

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

■

■

■

■

Læs mere på www.ski.dk/undervisningsmobler

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

SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den
offentlige og halvoffentlige sektor. Udbuddene udmønter sig i attraktive rammeaftaler, der
fremmer og effektivisere offentlige indkøb.

UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST

Flere penge til dem, det egentlig handler om
Du kan handle via SKI hos en række af branchens største og mest anerkendte leverandører og dermed måske hos de samme leverandører som hidtil. SKI har opnået gode

