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Skolelederne runder snart det halve år, og vi kan nå at gøre 
status inden ferien. Fik vi sat foreningen ordentligt på skin-
nerne? Har vi fulgt køreplanen? Er passagererne tilfredse? 
Man kan stille mange spørgsmål – mit svar på dem er helt 
overordnet: Ja! Jeg synes, det er gået godt! Vi kan være 
glade og stolte over vores nye lederforening! 

Lokomotivet skyder en god fart. Ja, der er fuld damp på. 
Indadtil og udadtil bevæger landets skoleledere og Skole-
lederne sig hurtigt og resultatorienteret i samme retning 
og mod samme mål. Vi har skabt respekt hos vores samar-
bejdspartnere, og vi har haft god omtale i medierne. Vores 
organisation er kommet politisk på plads næsten alle ste-
der, også i de kommunale afdelinger, og vores sekretariat 
fungerer som en helhed – alt i alt med stor trækkraft. 

Vi kørte OK’08 igennem, selv om det i perioder var en 
vanskelig, kuperet strækning. Vi har fået vores egen selv-
stændige lederoverenskomst med alt, hvad det indebærer 
af forbedrede løn- og arbejdsvilkår, leder-TR og yderligere 
styrkelse af vores position. Vi satser også hårdt i de lokale 
lønforhandlinger, på at yde effektiv konsulentbistand og vi 
prøver hele tiden at holde et højt kommunikationsniveau. 
Husk at sidste nyt fi ndes på hjemmesiden!

Jeg synes selv, at vi husker at standse ved stationerne og 
give tid til på- og afstigning. Vi ønsker nemlig fl est muligt 
en behagelig rejse, hvor man nyder udsigten, også selv om 
der er fart på. På den anden side skal vi ha’ tog til tiden. Og 
jeg er ikke bange for at blæse til afgang, for det kan ikke 

nytte at blive for længe på perronen. Vi skal altid være i be-
vægelse, på vej mod nye horisonter. Det gælder skolen, le-
delsen af den og for vores lederforening.

Undervisningsministeren har netop inviteret Skoleleder -
ne, KL og Børne- og kultur-cheferne til nyt projekt ”Partner-
skab om ledelse i folkeskolen”. Arbejdsgiverrepræsentan-
terne har sat sig sammen med det forpligtende formål at 
forbedre vores forhold, og så det bliver så attraktivt at være 
skoleleder, at vi rekrutterer de bedste. Dette partnerskabs-
samarbejde tror jeg er et sporskifte, der fører os et sted hen 
med mere ledelseskraft, hvilket også er vores hovedkrav til 
partnerskabet. 

Voldsomme konsekvenser af regeringens styring af kom-
munernes økonomi ser vi i disse tider. Kommunerne og 
skolerne må ikke bruge de penge, de allerede har i kassen. 
Mange skoler står derfor i en særdeles klemt og urimelig si-
tuation. Der sker voldsomme besparelser, og vi oplever en 
statsstyret strafpolitik, der betyder, at skoler øjeblikkeligt 
skal spare halve mio. kr., og at skoler, der i fl ere år har spa-
ret op til større initiativer, ikke må bruge pengene!

Det er helt urimeligt og umuligt at drive skoleledelse på 
den baggrund. Derfor siger vi også klart fra overfor denne 
økonomiske politik lokalt, centralt og i medierne. Imens fort-
sætter togturen, og jeg ved, at I kører ekspres på skolerne. 
Men jeg håber alligevel, at I snart kan overgå til sommerkø-
replanen. Jeg ønsker foreningens valgte og ikke mindst alle 
medlemmer en rigtig god ferie, når den kommer!.

Toget kører! 

LEDER

Af Anders Balle
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Flere skoleledere går ned med fl aget på grund af pres. Nu sætter Skolelederne 
øget fokus på ledernes arbejdsvilkår og det psykiske arbejdsmiljø

Af Karen Pedersen • Foto Colourbox

Planlægningen af det kommende sko-
leår var netop ved at være på plads i 
Silkeborg, da beskeden kom: Kommu-
nalbestyrelsen havde haft den store 
lommeregner fremme, og der skulle 
spares gevaldigt for at holde årets bud-
getter.

Gør kommunen ikke det, bliver over-
skridelserne i budgettet nemlig straffet 
krone for krone i bloktilskuddene næste 
år, har regeringen meldt ud. 150 lærer- 
og pædagogjob er i fare i Silkeborg på 
grund af besparelserne. Og planlægnin-
gen for næste skoleår sat på hold.  

Eksemplet er ét blandt mange på, at 
skoleledernes rammer ofte defi neres af 
udefrakommende forhold. Samtidig er 
lederne under pres fra fl ere sider.  

”Det brænder på rundt omkring. 
Sammenlægninger efter kommunalre-

formen giver ekstra administrativt ar-
bejde mange steder. De fl este skoler 
har fået lønsumsstyring, og det inde-
bærer et voldsomt øget ansvar for den 
enkelte skoleleder. Undervisningsmini-
steriet sprøjter regler ud, som lederne 
skal forholde sig til, og skolerne står 
for skud i medierne. Og så er der krav 
og forventninger fra forvaltningen, for-
ældre og børn”, siger Karsten Hansen, 
konsulent i Skolelederne.

”Alt det lægger et gedigent pres på 
lederne. Og presset betyder, at mange, 
der måske var på kanten, er røget ud 
over den. Vi ser fl ere, der bliver syge-
meldt med stress og for højt blodtryk”.   

Lederne skal støtte hinanden
Skoleledernes arbejdsvilkår og ledernes 
psykiske arbejdsmiljø var til debat på 

Mentorordning 
i Kolding 

Kolding Kommune har etableret 
en mentorordning for viceskole-
ledere. Når der bliver ansat en ny 
viceskoleleder, kan han eller hun 
søge om at få en anden ’vicer’ 
som mentor. Mentoren afl ønnes 
af kommunen, og man aftaler fra 
gang til gang, hvor længe ordnin-
gen skal vare. 

”Mentorordningen er god, fordi 
viceskolelederne skal forholde sig 
til mange komplekse ting i hver-
dagen, særligt i forhold til det ad-
ministrative arbejde, komplicere-
de edb-programmer mv. For man-
ge er det en stor lettelse at få en 
mentor, og det er en fl ot ordning 
af kommunen. Et godt initiativ”, 
siger skoleleder Jørn Jørgensen fra 
Lyshøjskolen i Kolding.

 
på arbejdsmiljøet
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repræsentantskabsmødet i marts, og 
her blev der efterlyst politiske initiativer.

Hovedbestyrelsen har derfor beslut-
tet at sætte ekstra spot på arbejdsmil-
jøet. Det skal ske i to spor. Ved at sæt-
 te fokus på hhv. ledelse af ledere og 
ved at se på, hvordan skolelederne kan 
gøre noget aktivt for at støtte hinan-
den, fortæller Skoleledernes næstfor-
mand Claus Hjortdal.

”Vi vil gerne være med til at skabe en 
ny virkelighed for rammerne for det at 
være leder. En virkelighed, hvor der er 
større fokus på lederens arbejdsvilkår, 
og hvor man i højere grad inddrager le-
derens leder – forvaltningschefen. Der 
er behov for, at forvaltningen går tæt-
tere på, er opmærksom på den enkelte 
leders kompetencer og tilrettelægger 
støtte til den enkelte ud fra det. En le-

der, der er god til det pædagogiske, kan 
fx have brug for at får hjælp og støtte 
det administrative – og omvendt”, siger 
Claus Hjortdal og fortsætter: 

”Samtidig vil vi gerne se på, hvordan 
skoleledere kan gøre noget aktivt for at 
støtte hinanden. Det handler blandt an-
det om at blive bedre til at bruge net-
værk og måske skabe nogle organisato-
riske rammer for det. Fx ved at organi-
sere en slags obligatorisk mentorord-
ning for ledere. Der fi ndes nogle ’følord-
ninger’ for nye ledere rundt omkring, 
men måske kunne man gøre det mere 
formelt. Jeg tror, det kunne være nyttigt 
og udviklende for unge skoleledere”. 

Overenskomst giver nye muligheder
En lederpejling fra FTF tidligere i år (se 
boks s. 6) viser, at skolelederne gene-

relt er godt tilfredse med deres job. 
Hvordan hænger det sammen med, at 
skoleledernes forening samtidig ople-
ver, at fl ere bukker under for presset? 

”Man føler som leder, at man gør en 
forskel for elever og personale i det 
nære miljø, men ramme-betingelserne 
kan være svære”, siger Claus Hjortdal.

Der er nok en tendens til, at skole-
ledere ’holder ved’ ekstra længe. Men 
når lederne så sygemelder sig eller går 
ned, så går de for alvor ned, fordi de 
har overhørt en lang række signaler i 
for lang tid. Jeg tror, at mange bider 
tænderne sammen og sætter sig selv 
til side for at gøre noget for andre. Hvis 
man så ikke oplever støtte og anerken-
delse, så bliver det svært. 

Hidtil har der ikke været et formali-
seret forum, hvor skolelederne kunne 

Den rette balance mellem opgaver og ressourcer giver arbejdsglæde, en skæv ofte det modsatte...

»
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drøfte deres arbejdsvilkår. Det bliver 
der nu. Med den nye overenskomst får 
skolelederne deres eget kommunale 
TR-system og dermed også en beskyt-
tet ret til at tage løn- og arbejdsvilkår 
op. Som noget nyt bliver det også mu-
ligt at lave en APV for lederne.   

”Det kan være en styrke, at vi nu får 
en formel TR-repræsentation. Det be-
tyder, at der bliver bedre muligheder 
for at tage skoleledernes forhold op 
over for chefer og politikere”, siger 
Claus Hjortdal.

Lederoverenskomsten træder i kraft 
pr. 1. april 2009, hvor der skal vælges 
tillidsmænd mv. Men Claus Hjortdal 
opfordrer Skoleledernes formænd i 
kommunerne til løbende dialog med 
forvaltningen om deres arbejdsvilkår. 

APV for ledere på vej 
Arbejdsvilkår og -miljø er på dagsorde-
nen fl ere steder. I Aalborg Kommune 
har man prøvet med en APV for skole-
lederne, jf artiklen s. 7 ff. Og noget til-
svarende fi nder man i Kolding Kom-
mune, hvor skolelederne og Børne- og 
Uddannelsesforvaltningen er på vej 
med en aftale om arbejdsvilkår. 

”Kommunen er allerede nu positivt 
indstillet på at betale tid til skoleleder-
nes TR-repræsentant”, fortæller Jørn 
Jørgensen, skoleleder på Lyshøjskolen i 
Kolding og formand for Skolelederne, 
Kolding Afdeling. 

Den kommende aftale indeholder af-
snit om bl.a. uddannelsesforløb til ny-
ansatte ledere, herunder en mentor-
ordning til viceskoleledere (se boks 
s. 4), kompetenceudvikling, pædago-
gisk udvikling og psykisk arbejdsmiljø.

”Vi har netop haft en konstruktiv 
drøftelse med kommunen og beslut  -
tet, at der skal laves en APV for skole-
lederne. Planen er, at den skal gen-
nemføres hvert tredje år, første gang i 
foråret 2009”, fortæller Jørn Jørgensen.     

”Det, at vi fremover kan lave en APV 
for lederne er et stort fremskridt. Jeg 
tror, at APV’en kan være med til at 
forebygge og vise, hvor vi skal sætte 
ind. Skoleledere er udsat for pres for 
mange sider. Og med de rammer, der 
er sat, bliver det ledelsesfelt, vi har at 
agere i, mere og mere indskrænket. 
Det går ud over arbejdsmiljøet”. .

Lederpejling 

FTF’s seneste lederpejling fra marts i år fokuserer på ledernes vilkår, udannelse 
og erfaringer med lederevaluering. 530 skoleledere indgår i undersøgelsen, og-
langt de fl este er ledere for 51-100 ansatte. 

Skolelederne er gennemgående tilfredse med deres arbejde
89 % fi nder deres job attraktivt.
68 % overvejer ikke at søge væk fra den offentlige sektor.
17 % overvejer at søge væk – primært på grund af tidspres.

Skolelederne arbejder meget
62 % arbejder 41-50 timer pr. uge. 
69 % oplever ofte, at de ofte har for meget at lave på arbejdet.
Lederne vil generelt gerne bruge mere tid til især strategisk og faglig ledelse – 
og sætte tiden til administrativ ledelse ned.

Lederne er generelt kun lidt syge
60 % har været syge i 0-1 dag.
4 % har været syge over 15 dage.

De fl este ledere oplever, at de krav, der stilles til dem som ledere er højre, 
men at de har de kompetencer, der skal til for at udfylde jobbet.

63 % oplever at de i høj grad eller meget høj grad har tilpas store handlemulig-
heder til, at de selv kan lede deres organisation/afdeling.

Skolelederne er delte med hensyn til, hvordan de oplever, at deres leder/chef 
støtter op om lederuddannelse, har fokus på lederudvikling og deres vilkår som 
leder. 
• 50 % oplever ikke, at deres leder følger op på lederuddannelsesaktiviteterne.
•  40 % oplever ikke at der er fokus på ledelse af dem som ledere, fra deres 

egen leders side.
• 55 % holder udviklingssamtale med deres leder/chef.
• 71 % vil gerne lederevalueres, 37 % har været evalueret tidligere. 

I sammenfatningen hedder det bl.a., at en stor del af lederne gerne vil have 
mere viden om håndtering af psykisk arbejdsmiljø, herunder at kompetencer 
heri kan indgå i lederuddannelsen.

Kilde: Lederpejling 6. FTF-ledernes vilkår, lederuddannelse og erfaring med 
lederevaluering. FTF, marts 2008. 

Det psykiske arbejdsmiljø

BAR Undervisning & Forskning har udgivet et hæfte om skoleledernes psykiske 
arbejdsmiljø.

Hæftet giver en række bud på, hvad man som skoleleder selv kan gøre for 
at bedre sit psykiske arbejdsmiljø og skabe et handlemæssigt frirum, der kan 
hjælpe én til at opnå fl ere og bedre resultater og øget arbejdstilfredshed.

Hæftet indeholder også en række cases med tilhørende spørgsmål til refl ek-
sion over ens arbejdsliv, tilrettelæggelse mv.

Hæftet kan downloades på www.arbejdsmiljoweb.dk



KEY2SEE´S EFTERÅRSKONFERENCE OM

LEDELSE OG ORGANISERING AF KREATIVE PROCESSER
Tirsdag den 18. november 2008 på Varna-palæet i Århus

Hvordan kan ledere og konsulenter lokalisere, skabe og fastholde de kreative ressourcer i organisationen?

Kom og deltag i denne inspirerende 
konference om kreativitet, ledelse og 
organisering af kreative processer. 
Konferencen giver handlingsanvi-
sende bud og mulige svar på aktuelle 
problemstillinger.

Hvordan kan ledere, medarbejdere og 
organisationskonsulenter, der arbejder 
med udvikling i den offentlige sektor 
i dag lokalisere og give plads til det krea-
tive – dér, hvor skabertrangen og flowet 
opstår?  Mange kender udfordringen, 
da det rationalistiske paradigme og sty-
ringstænkning er et vilkår i den offentlige 
sektor i dag. Fokus er rettet mod at måle 
og målrette kvaliteten i organisationens 
løsning af kerneopgaven. 

Spørgsmålet er, hvordan man som leder 
og som organisationskonsulent kan 
arbejde paradoksalt målrettet med både 
målstyring og kreative/innovative po-
tentialer i opgaveløsningen, i organisa-
tionen, i teamet - og i sig selv? Hvordan 
kan man skabe de rette rammer, som 
også evner at give plads til kreative ud-
viklingsprocesser, hvor fejl og vildfarelser 
er centralt brændstof til nye resultater?

Konferencens overordnede bud er, at det 
gælder om at skabe rammer med flek-
sibilitet til at rumme flere opgavefoku-
serede paradigmer: Rationalitet, LEAN, 
New Public Management og kreativitet 
anerkendes på lige fod som forskellige, 
men målrettede arbejdsprocesser og 
skal indgå i både lederens og konsulen-
tens værktøjskasse. Håndværkeren ved, 
at man ikke slår søm i med en sav. 

Kom og deltag i denne inspirerende kon-
ference med masser af inputs og bud på 
hvordan ting kan gøres. Eftermiddagens 
workshops med en håndfuld eksperter 
på området giver deltagerne uddybende 
oplæg og mulighed for selv at indgå i 
kreative processer og dialoger.

PROGRAM
9.30: Velkomst

9.40- 10.00: Elsebeth Gerner, cand.soc. og rektor for Designskolen Kolding,
 tidligere kulturminister: 
 Fra ideologi til daglig ledelse: Hvordan bygges broen? 

10.00-10.25: Thea Mikkelsen, cand.psych. og cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne
 kulturformidling, leder af Center for Kreativitet, ekstern lektor Københavns Universitet:
 Kreativitetens psykologi.
 Hvilke psykiske ressourcer trækker vi på, når vi er kreative?

10.25-10.45: Jeppe Debois Baandrup, cand.mag. i filosofi og kunsthistorie,
 innovationskonsulent Mindswitch:
 Hvad er vigtige pejlingspunkter i tilrettelæggelse af kreative processer?

10.45-11.05: Pause

11.05-11.25: Peter Dreyer, astronom, PhD, partner i Seismonaut:
 Hvordan kan man benytte virtualisering i kreative udviklingsprocesser?

11.25-11.50: Inger Thyrre, videncenterchef for Pædagogisk Udvikling, Århus Kommune:
 Hvordan kan en leder give ilt til de kreative processer i en tid med stærk fokus på 
 målstyring?
 Kropslige og eksistentielle dimensioner i ledelse af kreative processer.

11.50–12.15: Niels Wendelboe, cand.psych., HR-chef og vicedirektør på Københavns Universitet:
 Ledelse, der lykkes: Hvordan holder vi liv i kreativiteten i måletyranniets tidsalder?
 Hvordan ledes vidensproducerende virksomheder - og de ustyrlige kreative - bedst?

12.15-13.15: Frokost med udsigt

13.15-14.45: Workshops i open space:
 Thea Mikkelsen, Lars Gundersen erhvervspsykolog, DalbyGundersen
 Erhvervspsykologi, Poul Søgren, grafisk designer og modtager af flere priser,
 Søgren Design- og tankevirksomhed, Jeppe Debois Baandrup, Peter Dreyer,
 Niels Wendelboe. 

14.45-15.15: Kaffepause i løsdrift

15.15-15.30: Afslutning

 Arrangeret af:
 Mette Møller, Mette Møller Erhvervspsykologi
 Morten Jac, Btween Konsulent- og Kommunikationsvirksomhed
 Palle Isbrandt, Isbrandt Erhvervspsykologisk Rådgivning

Tilmelding senest onsdag d. 15. oktober 2008.
Konferencegebyr: 2.200,- kr. ekskl. moms, inkl. forplejning fra Restaurant René.

Tilmelding:
Send tilmelding til isbrandt@post.tele.dk, herefter modtager du bekræftelse på mail med faktura og konto nr.

Konsulenthuset key2see  Frederiks Allé 112 b  8000 Århus C
Se mere om konferencen på www.key2see.dk
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Debut for 

  leder-A 

Aalborg har gennemført en APV for kommunens ca. 120 skoleledere med 
udgangspunkt i det, der virker – for at få mere af det fremover
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PV Af Karen Pedersen • Foto Colourbox

Da Aalborg Kommune for et par år si-
den skulle lave arbejdspladsvurdering 
for lærerne, besluttede man at vende 
den traditionelle APV på hovedet.

I stedet for at tage fat i problemer i 
arbejdsmiljøet, som man typisk gør i 
en APV, ville man tage de positive bril-
ler på og tage udgangspunkt i det, der 
virker – og tale om, hvordan man kun -
ne få mere af det. Metoden kaldes 
også værdsættende APV, og den blev 
godt modtaget.

”Lærerne synes, det var så god en 
proces, at vi tænkte, at modellen også 
med fordel kunne bruges til at gen-
nemføre en APV for skoleledere”, for-
tæller Ole Lindholm, skoleleder på So-
fi endalskolen i Aalborg og formand for 
Skolelederne, Aalborg. Og det gjorde 
lederne så, tidligere i år. 

I Aalborg Kommune er der ca. 120 
skoleledere fordelt på ca. 50 skoler. 
Skolerne er delt op i fem områder, og 
lederne i hvert område gennemførte en 
APV over to timer efter en på forhånd 
aftalt køreplan (se boks). Arbejdet med 
APV’en blev igangsat af skolelederne, 
og processen blev gennemført med 
hjælp fra forvaltningen. 

Også for lederne var det en god pro-
ces, fortæller Ole Lindholm:

”Jeg synes, det er er en god model 
for en APV. Den giver mulighed for at 

snakke om, hvad man har lyst til, man 
er ikke bundet af ledende spørgsmål 
eller en fast dagorden”. 

At det kan være lidt af en øvelse at 
huske at tage udgangspunkt i det posi-
tive, indrømmer Ole Lindholm gerne – 
men en god øvelse.

”Som skoleledere ønsker vi ikke at 
fremstå som nogle, der bare brokker 
os. At lave en APV ud fra den værd-
sættende metode passer godt til den 
tilgang”, siger han. 

 
Fælles handleplan
Et udvalg blandt skolelederne har ef-
terfølgende sammenfattet APV’erne 
for hver af de fem områder til en fælles 
handleplan. Lederne har valgt følgende 
to indsatsområder, som de nu arbejder 
videre med:

 
1. Rummelighed
Lederne ønsker en tilbundsgående un-
dersøgelse, der bl.a. skal afdække om:
•  Snittet i forhold til rummeligheden i 

forhold til børn, der har det svært, er 
det rigtige 

•  Måden at fordele resurser mellem 
de forskellige skoler er den rigtige

•  Der er administrative og organisato-
riske barrierer mellem PPR, social-
forvaltningen og skolerne.

2. Ledelse
Skolelederne vil afdække, hvilke for-
ventninger og vilkår der skal være for en 
moderne skoleledelse i Aalborg Kom-
mune.

Umiddelbart ikke punkter, der går så 
tæt på skolelederens personlige psyki-

Hvorfor fokusere på, at glasset er 
halvtomt, når det lige så godt kan 
være halvfyldt? »
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Værdsættende vurdering

Skolelederne i Aalborg gennemførte deres APV efter den værdsæt-
tende metode, hvor hovedfokus er på det, der virker – og på hvad 
man ønsker at opnå i fremtiden. 

Selve APV’en  blev gennemført over to timer efter modellen neden-
for:

1. Gruppearbejde om energi og stolthed i nutiden (15 min.) 
• Hvad giver os mest energi i vores arbejde?
• Hvad er vi stolte af i vores fysiske og psykiske arbejdsmiljø?
Udsagnene skrives op på store ark, som hænges op i lokalet.

2. Gruppearbejde om fremtiden (30 min.)
•  Hvilke drømme har vi for det fysiske og psykiske arbejdsmiljø i 

fremtiden?
• Hvilke elementer er de vigtigste i drømmene?
 Fx: 
 - Vi drømmer om et bedre samarbejde i gruppen.
 -  Vi drømmer om at relation til børn og forældre understøtter 

en konstruktiv udvikling af skolen

3. Præsentation af drømmene (10 min.)
Gruppernes plancher med drømme hænges op på væggen i 
fælleslokalet.

4. Gruppearbejde om prioritering (20 min.)
Hver gruppe prioriterer de tre vigtigste drømme ud af samtlige 
drømme, som blev præsenteret under punkt 3.

5. Gruppearbejde: Hvordan opfylder vi vores drøm? (45 min.)
Grupperne diskuterer
• Hvad skal VI gøre anderledes
• Hvad skal LEDEREN gøre anderledes?
• Hvad skal SAMARBEJDSPARTNERNE gøre anderledes?

Efterfølgende bearbejdes materialet til en handleplan. Det kan ske 
på to måder:
•  En arbejds(miljø)gruppe bearbejdet materialet til en handleplan, 

som fremlægges på et efterfølgende møde, hvor opgaverne 
ud delegeres til alle involverede.

•  Hver gruppe (fra punkt 5) tager ansvar for, at der sker aktiviteter 
i forhold til drømmen det næste år.   
 

Handlingsplanen skal være meget konkret, både hvad angår 
aktiviteter og tidsplan.

Kilde: Materiale fra Aalborg Kommune

Læs mere om værdsættende APV på 
www.arbejdsmiljoweb.dk

ske arbejdsmiljø – som man måske 
kunne have forventet? 

Nej, medgiver Ole Lindholm, der for-
tæller, at man oplevede det samme, da 
APV’en blev gennemført for lærerne. At 
det ikke kom helt tæt på – og det kan 
måske være en svaghed ved metoden. 
At man ikke kan være sikre på, at alt er 
kommet frem. 

”Meget af det, der kom frem på 
leder nes APV, handlede om at fi nde 
nogle andre måder at gøre noget på, le-
delsesmæssigt. Børn med særlige be-
hov tager meget af vores tid. Vi er opta-
get af, hvordan vi skabe et bedre sam-
arbejde mellem skolerne, socialforvalt-
ningen og PPR. For børnenes skyld – 
men også for vores egen skyld. Hvis 
samarbejdet bliver bedre, får det også 
indirekte effekt på skoleledernes ar-
bejdsmiljø”, siger Ole Lindholm, som i 
bedste værdsættende ånd understre-
ger, at skolelederne allerede har et rig-
tig godt samarbejde med forvaltningen.  

Pilotprojekt på tre skoler
Konkret har ledernes APV ført til, at der 
nu bliver sat et pilotprojekt i gang på tre 
skoler i kommunen. Der skal fl ere res-
sourcer ud til skolerne, og der er planer 
om at have en børne- og ungeforvalt-
ning, hvor socialrådgivere og psykologer 
skal referere til skolelederne. 

Alt i alt synes Ole Lindholm at arbej-
det med APV’en har været en succes. 
Og han vil gerne anbefale den værd-
sættende metode og ”Aalborg-model-
len” til andre kommuner.

”Metoden har den store fordel, at når 
man er færdig efter to timer, så er der 
både sat mål og defi neret fokus for ind-
satsen. Det gør, at der er et betydeligt 
større ejerskab end tidligere. Alle føler, 
de har været med i processen og påvir-
ket slutproduktet”, slutter han..

En APV kan af-
dække forventnin-

ger og vilkår for 
skolelederne, siger 

Ole Lindholm.
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Den nye centrale aftale om lokale arbejdstidsaftaler giver mere plads til 
ledelse og mere plads til at respektere lærerarbejdet

til ledelse

regulering af tidsfaktorer. Fremover 
bygger vi i stedet på tillid til den en-
kelte lærers professionelle ansvar og 
på, at det, at man får frihed og ansvar 
som lærer, er med til at styrke kvalite-
ten i undervisningen. Det er en anden 
måde at tænke lærerarbejdet på, og 
dermed får vi også defi neret en anden 
lederrolle”, siger lærerformanden.

Fokus på kvalitet
I stedet for at bruge ressourcer på at 
forhandle akkorder og at diskutere, om 
timer ligger inden for den såkaldte 155 
timers pulje, kan skolelederen og læ-
rernes tillidsrepræsentant koncentrere 
sig om kvalitet i undervisningen. 

”Det skal ikke længere diskuteres, 
hvor meget tid der skal afsættes til di-
verse møder. Fremover kan man sætte 
fokus på, om møderne er vigtige for 

undervisningen, eller om der skal prio-
riteres anderledes. Det bliver mere 
kvalitet end kvantitet, der bliver ud-
gangspunktet for drøftelserne på sko-
len”, siger Anders Bondo Christensen, 
der har været LC’s centrale forhandler 
på området.

Arbejdsgiverpartens holdning frem-
går af KL’s Nyhedsbrev for skoleledere 
nr. 2, 2008:

”For KL har det især været afgørende 
at indgå en aftale, som har fokus på 
undervisningen, og som giver fl eksible 
rammer for planlægningen og arbejds-
tilrettelæggelsen på skolerne. En af-
tale, som giver skoleledelsen adgang 
til at løse ledelsesopgaven som på an-
dre arbejdspladser”.

”Hermed mener vi, at skolelederen 
skal kunne have fokus på kerneydel-
sen, at lede det pædagogiske arbejde. 

Mere plad sMere plad 

Når der bliver indgået aftaler mellem 
arbejdsmarkedets parter, fi nder for-
handlerne tit de store ord frem for at 
sikre, at medlemmerne ser positivt på 
resultatet. 

I den forbindelse er den nye centrale 
aftale på folkeskoleområdet mellem 
Kommunernes Landsforening (KL) og 
Lærernes Centralorganisation (LC) om 
lokale arbejdstidsaftaler ikke nogen 
undtagelse.

Den er blevet kaldt en aftale, som 
”har et principielt anderledes syn på læ-
rerrollen” og en aftale, der ”sender et 
signal om respekt for lærergerningen”.

Begge citater stammer fra Anders 
Bondo Christensen, formanden for LC 
og Danmarks Lærerforening, DLF.

”Vi har i mange år haft en traditionel 
grundtanke om tidstildeling til enkelte 
opgaver og styring af kvalitet gennem 

Af Jan Kaare • Foto Kim Agersten

Vi bemærker, at 
skole lederen i 
sidste ende træf-
fer afgørelsen

Anders Balle, 
formand,  Skolelederne

„
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Det skal man ikke være afskåret fra, 
fordi nogle timer ligger i en eller anden 
pulje, som lærerne selv administrerer”, 
siger Nanna Abildstrøm, der er for-
handlingsleder i KL.

Den nye aftale rummer ifølge KL-re-
præsentanten mulighed for større fl ek-
sibilitet og større ledelsestilgang:

”Det har vist sig ikke at være hen-
sigtsmæssigt, at der har skullet indgås 
faste aftaler, der gælder hele skole-
året.  Det, der er væsentligt, er, at le-
derne kan observere, hvad er det for 
ting, der udvikler sig, og så foretage 
dispositioner i løbende dialog med hin-
anden” 

Ledelsesvenlig?
Anders Bondo Christensen mener lige-
som KL, at aftalen er god for ledelsen 
af folkeskolen, men…”at man skal 
kunne lede skoler som alle andre ar-
bejdspladser er et mantra, som KL er 
velkommen til at bruge, men ret beset 
er det noget vrøvl. Der er hverken i det 
offentlige eller i det private én bestemt 
måde at lede arbejdspladser på”.

Som udgangspunkt har både KL og 
LC tillid til lærernes professionelle vur-
dering og prioritering: ”Det har både 
Mads Lebech (KL´s chefforhandler, 
red.) og jeg understreget i de beskrivel-

ser, som vi har lavet af aftalen”, siger 
LC-formanden.

”Det betyder ikke, at der ikke er 
plads til ledelse. Tværtimod. Der er 
bedre plads til en anden og mere rele-
vant form for ledelse. Vi har sammen 
med KL i det meget grundige forhand-
lingsforløb haft en del cases på bordet. 
De har vist, at der er plads til og brug 
for ledelse. Og når vi først kommer ind 
i grundige drøftelser om, hvad vi ser 
som god skoleledelse, er vi ikke langt 
fra hinanden”. 

I nogle af Danmarks Lærerforenings 
kredse er aftalen blevet kritiseret for at 
give lederne for stor magt. John Jen-
sen, formand for Ballerup Lærerfor-
ening, fi nder i et indlæg på folkesko-
len.dk, at det er et problem, at skole-
lederen har mulighed for at sige, at der 
skal være fuld tilstedeværelse i den in-
dividuelle forberedelsestid.

”Hvis man tænker aftalen ind i den 
forældede time-kontrolstyringstanke-
gang, kan man lægge de værste ting i 
den. Udgangspunktet for det hele er, 
at det er lærerne, der prioriterer. Og i 
det øjeblik prioriteringen ikke skaber 
den kvalitet, som skoleledere er for-
pligtet på, har han eller hun selvfølge-
ligt et ansvar for at gribe ind”, siger An-
ders Bondo Christensen.

På Tofteskolen i Helsinge er man tyvstartet med den såkaldte Gribskovaftale, her 
med TR Bo Petersen og skoleleder Bjarne Olsen for bordenden. 

»

Mere plad ss
Nye tider
Den nye lærerarbejdstidsaftale 
indebærer:

En opdeling af lærernes opgaver i • 
tre kategorier: Undervisning, op-
gaver i tilknytning til undervisning 
og andre opgaver.

At der lokalt skal aftales, hvad læ-• 
rernes pligtige undervisningstime-
tal er.

Herunder hvad omregningsfakto-• 
ren er for, hvor meget tid en un-
dervisningstime udløser til opga-
verne i tilknytning til undervisnin-
gen.

Og herunder igen en eventuel an-• 
den faktor for vikararbejde og to-
lærertimer.

At alle lærernes arbejdstimer kan • 
gøres til genstand for tilstedevæ-
relse på skolen, hvis det giver me-
ning i forhold til arbejdsopgaverne.

At de lokale arbejdstidsaftaler skal • 
træde i kraft 1. august 2009, men 
at kommunerne kan afprøve dem i 
skoleåret 2008-09.

At aktivitetsplanen og mødepla-• 
nen bliver erstattet af en opgave-
oversigt, der løbende kan ændres 
efter dialog mellem leder og lærer.

Den nuværende centrale arbejds-• 
tidsaftale gælder, hvis de lokale 
parter ikke kan blive enige om 
overgang til den nye aftale.

At aftaleparterne i fællesskab hol-• 
der konference og kurser om, hvor-
dan den nye aftale kan implemen-
teres. Første gang i slutningen af 
juni, siden følger arrangementer i 
efteråret.
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SkolelederNYT
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.

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

For at få ”Skoleledernyt” skal du blot tilmelde dig øverst
til højre på hjemmesiden!

www.skolelederne.dk

Bygger på tillid
Formanden for Skolelederne, Anders 
Balle, lægger ikke vægten helt det 
samme sted. I aftalen bliver det slået 
fast, at det er skolelederen, der i sidste 
ende træffer afgørelsen, hvis der ikke 
kan opnås enighed om, hvordan afta-
len skal udmøntes på den enkelte 
skole.

”Det giver lederen mulighed for at 
foretage de nødvendige prioriteringer. 
Den kompetence skal lederen have for 
at få en velfungerende skole. Der skal 
fi ndes plads til, at lærerne kan være 
professionelle i deres eget job og i de-
res samarbejde i teams, men det må 
ikke gå ud over, at skolen faktisk skal 
kunne ledes. Der skal være en balance. 
Det er tomrummet mellem ledelse og 
autonomi, som arbejdstidsaftalen skal 
fylde ud”, siger Anders Balle. 

Aftalen bygger på tillid parterne 
imellem. Lederne skal have tillid til, at 
lærerne udfører deres arbejde, og læ-

rerne skal have tillid til, at deres ar-
bejdskraft ikke bliver skamridt.

”Udgangspunktet er samarbejdskul-
turen i den kommune og på den skole, 
hvor man er, og balancen kan ligge for-
skellige steder lige fra meget stor tillid 
til lærerne til en meget lederstyret af-
tale. Uanset hvor balancen ligger, stil-
ler aftalen store krav til lærerne. De 
skal påtage sig ansvaret for at priori-
tere og udføre de konkrete opgaver, så 
resultatet bliver bedre, end det ville 
være uden aftale”, siger skolelederfor-
manden.

Noget af det gode ved arbejdstidsaf-
talen er, at skolelederne kan ændre ar-
bejdsfordelingen i løbet af skoleåret.

”Hvert eneste skoleår sker der på de 
fl este skoler forandringer, som kræver 
omstruktureringer og ændring af be-
manding. Med det centrale udspil får 
skoleledelsen langt bedre mulighed for 
at tage højde for det forhold og justere 
undervejs”, siger Anders Balle.

Ingen kan blokere
Den nye aftale skrotter det såkaldt ud-
videde undervisningsbegreb. Det er 
ifølge Anders Balle positivt:

”Det er i mine øjne forkert at tale om 
undervisning, bare der er en elev til-
stede. Andre opgaver skal også hono-
reres. Men i det omfang, hvor forbere-
delsesfaktoren kobles på undervis-
ningstimetallet, bør det handle om den 
reelle undervisning“. 

“På samme måde synes jeg, det er 

Vi skal få fl est 
mulige kommuner 
til at gå over til 
den nye aftale

Nanna Abildstrøm, 
forhandlingsleder, KL

„

Aftalen kan være 
med til at gøre 
lærerfaget 
attraktivt igen

Anders Bondo Christensen, 
formand, DLF

„ fi nt, at aftalen giver mulighed for at 
beslutte en anden faktor, når der er 
tale om vikardækning og tolærerord-
ninger. På de felter er det heller ikke ri-
meligt, at det udløser den samme tid 
til forberedelse som anden undervis-
ning”.

Ifølge aftalen kan skolelederen be-
slutte, at lærerne skal være til stede på 
skolen. Det tæller også på plussiden, 
mener skoleledernes formand:

”Samarbejde er en afgørende faktor i 
folkeskolen. Derfor skal det ikke være 
sådan, at en enkelt lærer i et team kan 
blokere med henvisning til, at et møde 
eller andet ligger i fritiden. Selvfølgelig 
skal skolelederen kunne pålægge så-
dan en lærer at være til stede”. 

Ifølge Anders Balle er det et væsent-
ligt element i arbejdstidsaftalen, at 
den har fokus på samarbejdet, så der 
er mere tid til fællesskabet på skolen i 
forhold til den enkelte læreres individu-
elle tid. Det er en måde at sikre læ-
rerne frihed til i fællesskab at udøve 
deres arbejde professionelt. 
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Få en aftale med BilledKunst
= Så kan lærere og elever bruge billeder fra Internettet i undervisningen.

Aftalen dækker brug af billeder, 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.

brug
billeder
i skolen

Én stor familie, © Leif Sylvester/billedkunst.dk
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tager Kulturskift 

Af Jan Kaare • Foto Kim Agersten

Medarbejderne skal vænne sig til at 
tænke anderledes, når skolen skifter 
til en samlet lokal arbejdstidsaftale

I de to år, hvor skolerne i Gribskov Kom-
mune har været omfattet af en fælles 
arbejdstidsaftale, har det ikke givet an-
ledning til kontroverser mellem ledelsen 
og lærerne på Tofteskolen i Helsinge. 
Men skoleleder Bjarne Olsen og tillids-
repræsentant Bo Petersen har taget en 

del samtaler om hvordan aftalen bliver 
modtaget blandt skolens lærere.

”Aftalen virker godt”, siger tillidsre-
præsentant Bo Petersen, men han kan 
mærke ”på kolleger, som har været 
vant til at tælle timer, at de kan have 
svært ved at vænne sig til den. Jeg bli-
ver spurgt om, hvor timerne til en be-
stemt opgave kommer fra og skal så 
forklare, at de er en del af den faktor, 

som alle undervisningstimer bliver 
ganget med”.

Blandt lærerne med længst ancien-
nitet bliver arbejdstidsaftalen en gang 
imellem mødt med kritiske spørgsmål.  

”Nogle synes at det er lidt uretfær-
digt, at de har en stor arbejdsbyrde et 
år, men aftalen skal ses over et langt 
lærerliv. Det kan være, at de næste år 
ikke har klasser med problemer, som 
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tid

række hånden frem, hver gang de 
skulle yde et stykke arbejde. Det var 
fuldt forståeligt, men var i realiteten en 
ny måde at tænke lærerjobbet på. Si-
den har mange lærere vænnet sig til, 
at sådan skal tingene fungere. Derfor 
kan man ikke vente, at de ubesværet 
hopper direkte ind i en ny aftale, hvor 
der ikke skal tælles og foretages be-
regninger. Det kræver en tilvænnings-
fase og mange overvejelser”.

Tofteskolens ledelse har sammen 
med lærerne og deres tillidsrepræsen-
tant været på arbejde for at sikre den 
bedst mulige overgang til Gribskovaf-
talen, som den fælles arbejdstidsaftale 
hedder.

”Man skal ikke tro, at alle klapper i 
deres hænder, når man får sådan en 
aftale”, siger Bjarne Olsen. 

”Der er mange lærere, der synes, at 
det, der var tidligere, var meget lettere 
at håndtere. Derfor kræver det tid at 
gennemføre det nødvendige kultur-
skifte, så folk holder op med at være 
utrygge ved, hvad de skal deltage i, og 
holder op med at tænke over, om de 
har fået betaling for dette eller hint”.

Aftalen har ifølge skolelederen 
mange kvaliteter.

”Det er en fantastisk fl ot aftale både 
for ledelsen og medarbejderne”, siger 
han. ”Lærerne skal som udgangspunkt 
ikke undervise mere end 23,5 lektioner, 
og de er selvstyrende omkring rigtig 
mange ting lige fra skemalægning over 

vikardækning til mødeplanlægning. 
Men den kræver både en dygtig le-
delse og dygtige lærere, for at fungere 
ordentlig”.

Grundig beregning
Det sidste går på, at der ikke i særlig 
stort omfang er udstukket retningslin-
jer for, hvordan tingene skal gøres.

”Som medarbejder kunne du tidli-
gere få klar besked. Nu skal du gå 
rundt i noget, der for nogle ligner et 
vakuum, hvor det ikke er defi neret 
præcist, hvad du skal deltage i, og 
hvad du kan holde dig udenfor”. 

Når lærerne skal undervise forholds-
vis få lektioner, skal det ses i sammen-
hæng med, at de deltager i fl ere møder 
som følge af øget teamsamarbejde og 
andre aktiviteter. Timetallet medfører 
efter planen hverken fl ere eller færre 
lønudgifter end skolerne tidligere 
havde.

Det ved Bjarne Olsen alt om. Han 
repræsenterer skolelederne i det ud-
valg, som kommunen og lærerkredsen 
har nedsat til at fortolke Gribskovafta-
len.

”Der blev på forhånd foretaget me-
get grundige beregninger, så vi kunne 
være sikre på, at aftalen var neutral 
med hensyn til lønudgifter. På den 
måde kan man ikke sige, at aftalen er 
speciel fl ot. Lærerne arbejder de 1680 
timer om året, de skal”, siger skole-
lederen.

TR Bo Petersen og skoleleder Bjarne Olsen er glade 
for Gribskovaftalen, der fjerner papirfnidder. Det ser 
eleverne også ud til at være…

Gribskovaftalen kort

Arbejdstidsaftalen omfatter lærere og børnehaveklasseledere.
En fuldtidsbeskæftiget lærer opfylder sin arbejdstidsforpligtigelse ved et un-

dervisningstimetal på 705 timer årligt. Opgaver i relation til undervisningen ho-
noreres for en lærer ved, at hver undervisningstime afregnes med 2,16 time.

En fuldtidsbeskæftiget børnehaveklasseleder opfylder sin arbejdstidsforpligti-
gelse ved et undervisningstimetal på 750 timer årligt. Opgaver i relation til un-
dervisningen honoreres for en børnehaveklasseleder ved, at hver undervisnings-
time afregnes med 1,88 time. Nettoarbejdstiden fastsættes til 1680 timer.

Hele aftalen kan læses på webstedet www.gribskov34.dk/aftaler.htm.

»

koster ekstra kræfter”, siger Bo Peter-
sen.

Meget skal ændres
Arbejdstidsaftalen fra 1993 proletarise-
rede lærerne. Derfor er der i dag me-
get, der skal ændres, mener skoleleder 
Bjarne Olsen:

”Da den aftale kom til verden for 15 
år siden, betød det, at lærerne skulle 
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Gribskovaftalen handler i bund og 
grund om at få mindre papirfnidder om 
det at være lærer, mener Tofteskolens 
leder. Det samme gør Steen Nygaard, 
der kredskasserer i Gribskov Lærer-
kreds. Han peger også på en anden 
konsekvens. 

”På nogle skoler var der tidligere læ-
rere, der havde op til 30 eller 31 lektio-
ner. Det er der ikke mere. Arbejdsbyr-
den er blevet anderledes fordelt, fordi 
aftalen sætter fokus på den primære 
opgave for lærerne”, siger han.

Værd at bevare
Nogle skoleledere har givet udtryk for, 
at Gribskovaftalen sætter grænser for, 
hvor mange undervisningstimer, de 

kan pålægge den enkelte lærer. Det er 
rigtigt, men samlet set forringer den 
ikke deres ledelsesmuligheder på dette 
område.

”Aftalen er indgået på kommune-
plan, og der kan være lidt variation fra 
skole til skole, men i det store hele rå-
der den enkelte skole over lige så 
mange undervisningstimer, som de 
havde før. Men aftalen gør det ikke 
lige pludselig let at få løst en masse 
opgaver”, siger Bjarne Olsen.

Hvis man skal undgå unødig diskus-
sion om, hvordan en kommunal ar-
bejdstidsaftale skal fortolkes, kræver 
det ifølge Bo Petersen, at der bliver 
brugt en del energi på kommunikation. 

”Alle skoleledere og tillidsrepræsen-

tanter skal være velorienterede om de 
beslutninger som fortolkningsudvalget 
træffer, så der ikke opstår særlige regler 
på enkelte skoler. På den måde er der i 
dag et større behov for god information”.

Der er også behov for at tage aftalen 
op til revision, når der sker ændringer.

”Den tager for eksempel ikke højde 
for, at der skal afholdes prøver efter 
udtræk. Det er et af de områder, som, 
lærerne på vores skole mener, kan 
gøre det nødvendigt med ændringer”, 
siger Bo Petersen.

Men selvom tingene tager tid og 
selvom der kan være behov for juste-
ringer, er der på Tofteskolen enighed 
om, at Gribskovaftalen på en god 
måde er kommet for at blive.  

Fra modparter… til samarbejdsparter?             En ny arbejdstidsaftale kan gøre forskellen.

Aftenundervisning - det bliver aldrig for sent !

Engelsk, fransk, italiensk, spansk og tysk
Fra begynder til A-niveau

Københavns Voksenuddannelsescenter, Vognmagergade 8, tel 82 32 66 00, www.kvuc.dk
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Mens andre skoleledere må æde nedskæringer, knopskyder ledelsen 
på Herningsholmskolen, godt nok som den eneste i kommunen

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Tre ledere er blevet til fi re le-
dere. Udvidelsen med en ny 
administrativ leder har givet le-
delsen bedre kort på hånden.

Så det går godt for ledelsen 
på Herningsholmskolen i Herning. 
Mens andre skoleledere – i kølvandet 
på strukturreformen – må bøje hove-
derne og æde nedskæringer i ledelsen, 
har antallet af ledelsestimer her fået et 
spark op ad i den rigtige retning.

”Det holder ikke, at skoleledelse op-
prioriteres i festtaler og så nedpriorite-
res, når der skal lægges budget. Derfor 
er det også mere end almindeligt til-
fredsstillende, at vi har fået en admini-
strativ leder, der har overtaget en del 
af vores opgaver”, fortæller skolein-
spektør Karsten Matzen.

”Vi har fået forøgede ressourcer, og 
det er værd at lægge mærke til”, tilføjer 
han og er fornøjet. Det samme er vice-
skoleinspektør Mogens Andersen, af-
delingsleder Verner Østergaard og ny-
ansatte afdelingsleder Ketty Nørgaard, 
der er leder af administrationen. 

Nu er der plads til nye roller i leder-
teamet på den store skole. Dørene til 
kontorerne står på vid gab, og skolens 
ledere dukker pludselig op i klasseloka-
ler og til arrangementer. Ikke mindst er 
det klart for medarbejderne, hvem de 
skal gå til, når der er et problem. 

Afgrænsede arbejdsområder
Herningsholmskolen har 420 elever i 
en distriktsskole og 120 elever i en cen-
terafdeling for elever med generelle 
indlæringsvanskeligheder. Arbejdsti-

den er fordelt med 45 procent i di-
striktsskolen og 55 procent i centersko-
len. I alt er der 90 ansatte på skolen.

Afdelingsleder Verner Østergaard 
har fået ny titel som pædagogisk leder 
af centerafdelingen, men han har de 
samme arbejdsopgaver som hidtil. Til 

gengæld har skoleinspektøren allerede 
overdraget økonomiopgaver til den nye 
administrative leder, og viceskolein-
spektøren, der nu er pædagogisk leder 
af distriktsskolen, har også kunnet give 
fl ere personaleopgaver videre til hen -
de. Det har givet luft.

Selv om vi har fået mere at se til, er det lykkedes at fordele tre lederes arbejde på fi re, 
hvilket en stor medgang, siger skoleinspektør Karsten Matzen yderst t.h.
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Skoleinspektør Karsten Matzen taler 
på teamets vegne, når han siger:

”Det er lykkedes at fordele vores tre 
personers arbejde på fi re. Der er en 
stor forandring. Ketty har overtaget 
meget af personaleadministrationen 
og økonomien. Alt det, vi har ønsket i 
forhold til at få en administrativ leder, 
er gået i opfyldelse”.

”Nu har de tre hver deres fi nt af-
grænsede arbejdsområder, og jeg laver 
resten”, siger han smilende.

Tre ledere til 87 medarbejdere
Udefra kan det se ud, som om stillin-
gen er opstået ud af det blå. Men sko-
lens vokseværk er en part af en større 
helhed bag, at det har været muligt at 
få endnu en lederstilling. 

Skolelederen forklarer, at skolen lø-
bende har fået opgaver, der før blev va-
retaget centralt. Primært er centerafde-
lingen steget med rasende fart – fra 36 
elever til 120 på ti år. Og 3-4 elever i cen-
terafdelingen udløser en lærerstilling.

”Det eksploderede, og en masse nye 
er blevet ansat hvert år. Da jeg blev le-
der for ti år siden, var vi den skole med 
fl est lærere med nedsat arbejdstid – 
fordi de var 60 år og derover. Det vil 
sige, at rigtig mange er gået på pen-
sion. Og der er kommet 35-40 lærere 
fl ere til. Der er desuden en bastant de-
centralisering. Vi får lov til at lave det 
hele selv. F.eks. lønstyring, indberet-
ninger af sygdom og fravær osv.”, for-
tæller Karsten Matzen.

Han synes, det er klart, at ingen kan 
forvente en super synlig ledelse med 
kun tre ledere og så mange medarbej-
dere.

”Det var også argumentet for at 
bede om den administrative stilling. At 
vi kunne komme mere ud på skolen, ud 
af kontoret og være nærværende, og 
den fi k jeg så åbenbart solgt”.  

Karsten Matzen forklarer, at ifølge 
skolechefen er stillingen opstået af 
uforbrugt funktionslærertid. Den var 
ikke blevet reguleret i takt med, at an-
tallet af elever steg i centerafdelingen.  

”Man kan ikke lade alting vokse uden 
at forholde sig til ledelse, og her kunne 
forvaltningen heldigvis se, at nok er 
nok. Opgaven var steget så voldsomt, 
at der var basis for den nye stilling. Alt 
hvad der skulle laves, blev lavet, men 
friheden til at komme ud på skolen og 
være med, havde vi ikke tid til, konsta-
terer afdelingsleder Verner Østergaard. 

”Den pædagogiske del har fået et 
kvalitativt løft, og det var også det, der 
var meningen”, siger viceskoleinspektør 
Mogens Andersen.  

Verner Østergaard peger på, at Her-
ning Kommune forventer, at alle skole-
ledere har en diplomuddannelse i le-
delse.

”Det er svært at juble over, når det 
tager arbejdstiden, selv om idéen er 
rigtig god”, siger Verner Østergaard, 
der mangler det afsluttende modul. 

Skoleinspektøren har uddannelsen, 
viceskoleinspektøren er på vej, mens 

Ketty Nørgaard begynder efter som-
merferien.

”På den ene side er det fl ot, at Her-
ning Kommune sigter så højt med sine 
skoleledere, og det kan vi kun være 
glade for. På den anden side er der tale 
om et helt årsværk, som skal absolve-
res på 2-3 år uden tidsmæssig kom-
pensation. Også i den forbindelse er 
det afgjort en fordel at være fl ere på 
kontoret”, siger Karsten Matzen.

Forøget ressource
Ketty Nørgaard kommer fra en almin-
delig lærerstilling i dansk og engelsk, 
men har altid gerne villet ”have snuden 
ned i skoleadministration”, som hun si-
ger. Foreløbig har hun været ansat på 
skolen i to måneder, og selv om det er 
tidligt med konklusioner, er lederkolle-
gerne overbevist om succesen. 

”En begrænset egenbetaling har været 
nødvendig i form af lidt undervisning fra 
ledelsens side, ud over hvad vi har haft 
tidligere, men der er ikke blevet skåret 
nogen steder”, siger Karsten Matzen.

”Det er fi nt, at der er en forståelse 
for, at ledelse er vigtig – ellers var den 
stilling jo ikke dukket op. Vi er den 
eneste skole i Herning, der har fi re le-
dere”, siger han.

Viceinspektør Mogens Andersen har 
konkret fået mere tid til at være ude i 
klasserne og har kunnet deltage i for-
skellige arrangementer, som det har 
været svært at nå før hen.

LÅN TIL
lav rente

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

uden gebyrer 
& omkostninger



Skoleledelse • juni 2008 • 23

Flere opgaver, 
mere ledelse

Skolechef i Herning Kommune, 
Sven Nørgaard, fortæller ganske 
nøgternt, at årsagen til, at Her-
ningsholmskolen kan oprette en 
ekstra lederstilling er, at skolens 
elevtal specielt i centerafdelingen 
(elever med vidtgående handicap) 
er vokset betragteligt de seneste 
år. 

Skolerne i Herning tildeles res-
sourcer, herunder også ledelsestid 
efter elev- og klassetal, efter 
samme model som alle andre 
skoler. Stigningen i skolens elev-
tal og dermed ressourceforbrug 
har bevirket, at der kunne opret-
tes en ekstra stilling fi nansieret af 
elev/ressourcestigningen. 

”Vi ér i en opstartsfase. Vores husaf-
tale siger, at første august er den nye le-
delse fuldt implementeret. Jeg forventer, 
at jeg får tid til at være med til pædago-
gisk sparring og drøfte problemstillinger 
med lærerne”, siger Mogens Andersen.

For nylig drog lederne i samlet fl ok til 
Herning Højskole, hvor alle centerele-
vernes dramauge sluttede med et tea-
terstykke. Det plejer at være Verner 
Østergaard, der alene tropper op, men 
denne gang var de der alle fi re. 

”Der bliver talt så meget om synlig 
ledelse, og det må jo handle om at 
komme ud af lederkontorerne. Når der 
kommer fl ere og fl ere opgaver, bliver 
man mindre og mindre synlige. Der er 
ikke meget synlighed tilbage, når man 
som i Tønder bliver beskåret med en 
femtedel. Alle medarbejdere skriger på 
mere synlighed, så det hænger ikke 
sammen”, pointerer Verner Østergaard. 

”Hvis man kigger på, hvor mange an-
søgere, der er til lederstillinger generelt, 
må det give anledning til betænkelig-
hed. Tre-fi re ansøgere til en lederstilling 
er for få”, siger Mogens Andersen.

”Det viser, at skolelederjob ikke er 
det mest attraktive job at søge, fordi 
der bliver hugget i fundamentet den 
ene gang efter den anden”, fastslår 
Ketty Nørgaard.

Er kommet for at lede
Skoleinspektøren understreger, at de 
hellere ville have ledelse end en sekre-
tær mere.

”Det er langt vigtigere for os at få en 
leder mere med en indbygget mulig-
hed for sparring. At hun så oven i kø-
bet er kvinde, er et plus, fordi ledelsen 
så er bredere sammensat. Ketty er 
kommet for at lede. Hun kommer ude-
fra og ser nye måder at gribe det an 
på. Det værdsætter vi meget”, siger 
Karsten Matzen. 

Under ansættelsessamtalen var 
Ketty Nørgaard opmærksom på, hvad 

lederteamet gik efter. Hun spurgte 
blandt andet, om Karsten var i stand til 
at lægge ansvar fra sig. Og det svarede 
han et stort JA til. 

”Når vi arbejder, skal det ikke være 
sådan, at man skal have godkendelse 
af mig, så kommer vi ingen vegne”, si-
ger han. 

Hidtil har ledelsen haft halvårsmø-
der, hvor de har udstukket de lange lin-
jer. På møder et par gange om ugen 
samler de op og fi nder ud af, hvem gør 
hvad. 

”Vi står ryg mod ryg, og så skal man 
som lærer kun spørge et sted. På den 
måde får man mulighed for at være en 
selvstændig leder”, siger Karsten Mat-
zen. 

”Fra første time var der lærere, der 
rettede henvendelse til mig direkte. 
Det var imponerende, at lærerne i den 
grad tog det til sig, at jeg nu var den 
administrative leder”, siger Ketty Nør-
gaard.

Foreløbig er den administrative le-
derstilling en forsøgsordning på to år. 
Ledelsen ønsker, at forløbet bliver eva-
lueret gennem CVU. 

”Der hænger et tungt åg på mine 
skuldre for at gøre mig uundværlig”, si-
ger Ketty Nørgaard med et smil.

”Hvis man vil have ordentlig skole-
ledelse, må man give ordentlig mulig-
heder. Derfor bør ordningen bliver per-
manent, men også derfor er det vigtigt 
at få den evalueret undervejs”, siger 
Karsten Matzen.  

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Sommerferie?

FOLKESKOLEN
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medarbejdere hele sommeren.
På www.folkeskolen.dk/job lægger vi løbende annoncerne på nettet. Du får en e-mail, 
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er ikke død

Af Michael Diepeveen • Foto Philip Adrian  

I en tid med større udskiftning på pladserne har to ledere på samme 
skole holdt sammen som lederkollegaer i over 25 år

Kontinuitet og forandring. Det ene be-
høver ikke at udelukke det andet. Alli-
gevel står de to begreber ofte som 
modsætninger i form af tradition og 
tryghed over for fornyelse og mobilitet. 

I en tid, hvor forandringens vinde 
blæser ind over folkeskolen, sættes 
kontinuiteten under pres, og velerhver-
vede sandheder tages kritisk op. Det er 
sundt nok, men indebærer også en ri-
siko for, at møjsommeligt opbyggede 
erfaringer, værdier og kulturer går tabt.

Kontinuiteten sættes fx på spil ved 
stillingsskift. I dag anses det at være 
professionelt og karrierefremmende at 
skifte arbejde. Man skal jo nødigt gro 
fast. Et fænomen, der også har bredt 
sig til skoleverdenen. Ikke mindst på 
lederposterne, hvor en ny leder ventes 
at præge og forny skolen. Ej heller læ-
rerne bliver nødvendigvis i samme stil-
ling for evigt.

På den anden side er traditionen, at 
man ikke bare render af pladsen. Ar-
bejdet med børn og unge er kendeteg-
net ved at være et træk over måneder 
og år. Så man holder fast, og der kan 

være kollegaer, elever og klasser at 
tage hensyn til, ja som man ligefrem 
holder af…   

Et eksempel på, hvor man er gået op 
mod tidens trend med hyppig udskift-
ning, fi nder man på Holmebækskolen 
uden for Herfølge, syd for Køge. Her 
har to medlemmer af ledelsesteamet 
holdt sammen fra næsten den dag, 
skolen stod nybygget for 32 år siden. 

Ny ledelsesstruktur
Da Køge Kommune et par år siden ville 
gennemføre en ledelsesreform, fi k 
Holmebækskolen et efter forholdene – 
418 elever, 42 lærere, 19 normalklasser 
og fem specialklasser – ganske pas-
sende ledelsesteam, bestående af 
skoleleder Bente Rasmussen, pæda-
gogisk afdelingsleder Allan Lundby-
Hansen, administrativ leder Leif Pe-
dersen og SFO-leder Karen Christen-
sen.

Bente Rasmussen har nu været sko-
lens leder i et år, men hendes tilknyt-
ning til skolen går dybere. Hun har 
nemlig i 8 år været afdelingsleder og 

inden da lærer i 14 år på skolen. Det 
kan ikke måle sig med Allan Lundby, 
der har været viceinspektør her i ca. 25 
år. Og slet ikke med Leif Pedersen, der 
har været skolens leder i 30 år. Og så 
er der Karen Christensen, som er SFO-
leder på 23. år.

Specielt på denne skole – ud over at 
alle i lederteamet altså har været på 
skolen ganske længe – er, at man har 
byttet pladser. Afdelingsleder Bente 
Rasmussen blev skoleleder, mens sko-
lens mangeårige øverste leder, Leif 
Pedersen, blev administrativ leder. 

Da han efter eget valg annoncerede 
sin afgang, søgte Bente jobbet på lige 
fod med andre eksterne ansøgere – og 
fi k det helt efter bogen med udvæl-
gelse, samtaler, testning og både sko-
lebestyrelsens, medarbejdernes og for-
valtningens velsignelse.

”Egentlig var jeg klar til at forlade 
butikken, men da teamet skulle sup-
pleres med en administrativ leder – og 
det kneb med at fi nde den rette til job-
bet – var jeg villig til at tage tjansen”, 
fortæller Leif, der dog til sommer slut-

Lederteamet på Holmebækskolen  Leif, Karen, 
Bente og Allan – gør sig fælles anstrengelser for at 
skabe medejerskab og undgå top-down styring.

jer
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ter sin 32-årige ledelseskarriere på sko-
len og i alt 40 års tro tjeneste i kom-
munen.

Dermed var en usædvanlig rokade 
en realitet. Det er jo ikke almindeligt at 
rekruttere fra egne rækker og heller 
ikke normalt, at den tidligere leder bli-
ver på skolen. Men ikke mere, end at 
alle parter på Holmebækskolen væg-
tede fordelen ved den ro og kontinui-
tet, det kunne give.

”Udskiftning i sig selv giver ikke bare 
fornyelse. Jeg har fx bemærket, at er-
hvervslivet arbejder med professionelle 
personskift. Her kører man målrettet 
folk i stilling som ledere, men for os på 
skoleområdet virker den tankegang 
fremmed, hvorfor mon?”, spørger Leif. 

I medgang og modgang 
Leif har været med til at bygge skolen 
op. Også Allan, der blev ansat som en 
af de første lærere og siden avance-
rede til leder, har i høj grad været med 
til at præge skolen fra grunden.

”Vi har arbejdet med at fremme vær-
dier som anerkendelse, livsduelighed 
og begejstring, hvor vi er rollemodeller 
for hinanden – ledere, medarbejdere, 
elever. Vi har søgt at skabe et sted, 
hvor man er glad for at være. Det er jo 
en væsentlig indikator for, at tingene 
fungerer”.

”Ordet opførsel er at ’føre dig op’ 
over for andre. Hvordan du præsente-
rer dig for dine medmennesker. Det ar-
bejder vi med. Ikke for at imponere, 
men fordi man lærer gennem kontakt 
og ved at samarbejde – det er en god 
tradition, der også stimulerer til udvik-
ling i form af både at skabe sit eget liv 
og tilegne sig viden”, fortæller Leif.

Han understreger, at det ikke ude-
lukker det øgede fokus på fag-faglighe-
den, der er kommet. Tværtimod har 
det været en fordel at få præciseret, 
hvad børnene skal lære, men at dette 
kan realiseres på fl ere måder, fx uden 
for mange tidskrævende møder og bu-
reaukrati.

”Skolen har måttet rette ind efter den 
udvikling og skal være en serviceinstitu-
tion. Det mener jeg har taget overhånd. 
Man mister let sine mål og værdier af 
syne, når man altid halser efter det, der 
er om hjørnet. Det gør ikke noget, at 
der er en vis inerti i skolen i forhold til 
samfundet, så de værste fejl opfanges 
og ikke bare gentages”, siger Leif. 

”Vi har begge altid været optaget af 
at se meningen med at være på sko-
len. Og vi har prøvet at oparbejde en 
kultur, hvor man udvikler sin – man 
kan kalde det – fi ngerspitzgefühl. Det 
betyder bl.a., at når du siger noget, så 
ved folk, hvad der menes”.

”Det er mærkeligt, for Leif og jeg har 
aldrig skændtes. Vi har lavet fagforde-
ling kl. 4 om morgenen og har stået 
sammen i krisesituationer. Vi mener 
nok det samme om, hvad der er rigtigt 
eller forkert. Men vores udtryk er for-
skelligt. Hvor Leif går til sagen over-
ordnet, tager jeg tingene i situationen 
og er bedre til at dele skideballer ud”, 
siger Allan.

Begge har de været aktive i for-
eningsarbejde. Leif har tidligere været 
formand for skolelederne i Roskilde og 
var med i repræsentantskabet i Dan-
marks Skolelederforening. Allan er be-
styrelsesmedlem i Skolelederne og har 
været aktiv Lederforeningen og førhen 
i lærerkredsen.

”Det giver indsigt og nyttig viden. 
Derudover giver det et engagement, 
som jeg bilder mig ind smitter positivt 
af på kulturen på skolen”, siger Allan.

Fra makkerpar til ledelsesteam
Leif og Allan har dannet par så længe, 
at de på et tidspunkt blev kaldt ’Butch 
Cassidy and The Sundance Kid’. Bente 
er ’kommet til’, men med sine år som 
bl.a. afdelingsleder langt fra nogen no-
vice. Hun fremhæver, at Holmebæk-
skolen er et sted, hvor man bliver hæn-
gende, fordi man kan lide at være der, 
og fordi der sker noget – det er konti-
nuitet på den positive måde.

Zen 
& kunsten at
vedligeholde 
en skole

På Holmebækskolen har man dis-
kuteret Qvortrups beskrivelser af 
et samfund i opbrud, præget af 
færre fælles værdier og større in-
dividualisme, herunder arbejdet 
med muligheden for at gå nye 
veje gennem refl eksiv tænkning 
og netværksdannelse. 

”Jeg blev en gang spurgt, hvad 
vi er gode til på skolen og svare-
de, at vi er ’fi losofi sk kompetente’, 
og der blev helt stille. Det bety-
der, at vi vil lave en oplevelsesrig 
skole for børnene, et godt ar-
bejdsmiljø for de ansatte – et 
sted, hvor målsætninger og vær-
dier er noget, der er levende, hvor 
man hjælper hinanden og vinder 
respekt gennem naturlig autori-
tet”, siger Allan.

Skolen har også haft fat i Løg-
strup og hans idéer om, at der 
ikke fi ndes regler, der er fuldend-
te. Der er altid en menneskelig 
faktor at tage hensyn til. Samt at 
man skal have ’mod til at opdra-
ge’, som den spanske fi losof Fer-
nando Savater siger.

”Man må påtage sig sin rolle 
som forælder, lærer og leder, hvil-
ket bl.a. betyder at man må ved-
kende sig grundlæggende værdier 
og traditioner, som man ønsker at 
viderebringe gennem opdragelse 
og uddannelse, uden at det kom-
mer til at fremstå som noget sta-
tisk”, siger Leif, der også opfordrer 
til ikke at glemme, at tiderne på 
mange måder er gunstige.

”80% af børnene føler de har et 
godt liv. Selvfølgelig skal vi tænke 
på marginalerne, men i stedet for 
altid at ynke situationen, så husk, 
at den danske økonomi er en af 
verdens stærkeste, befolkningen 
er et af de lykkeligste. Danmark 
er en succes, og at det er sådan, 
har skolen også en andel i”. 
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I dag er skolens ledelse et team på 
fi re, der ser sig som en helhed. En 
gruppe, der ved, hvad de vil, og hvor 
de vil hen – og også af omverdenen 
opfattes sådan. 

”Vi er fælles om at tage ansvar, men 
deler områderne og ledelsesopgaver ne, 
så den, der har ansvaret, også har be-
slutningskompetencen. Det betyder, at 
de beslutninger, Allan tager på sit om-
råde eller Karen på SFO-området, gæl-
der alle. Ikke kun medarbejderne, men 
de øvrige ledere”, også selv om vi har 
forskellige måder at gøre tingene på”, 
fortæller Bente.

Man fi nder altså ikke her den hierarki-
ske struktur, man måske ser andre ste-
der, men kollektiv ledelse er der ikke 

tale om. Det er hende som skoleleder, 
der har det sidste ord. Hun har markeret 
sin position og har indtaget den tidligere 
leders kontor. Symbolikken er vigtig.

”Ledelse er også systematik, plan-
lægning og økonomi. Det betyder, at vi 
skal bakke vores folk op, men også pri-
oritere og tage de nødvendige beslut-
ninger, når det halter – og især skal vi 
kunne forklare, hvorfor tingene er, som 
de er – gerne sat ind i et større per-
spektiv”, siger Allan.

Men at blive hængende så længe 
samme sted, giver det ikke indforstå-
ethed? Hvor man kommer så tæt på 
hinanden, at man ved, hvad den anden 
vil sige, allerede inden munden åbnes? 

”Man kan også mene, at når vi nu 

har en skole i god gænge, skal den ikke 
bare laves om. Reformeres ja – ved at 
bygge videre på de gode resultater, vi 
har opnået fagligt og socialt, og være 
åbne over for idéer og initiativer, hvil-
ket jeg mener, vi i høj grad er. Men ik -
ke nødvendigvis revolutioneres – ved 
at starte om igen fra begyndelsen”.

”Hvorfor ikke bevare det, der virker? 
Så man har et ståsted og kan forholde 
sig konstruktivt til det bombardement 
af forandring, skolen udsættes for”, si-
ger Bente, der må forlade interviewet, 
da hun skal til møde i forvaltningen. 
Det betyder bare ikke så meget, for 
som hun siger på vej ud af døren, ple-
jer ”de andre at kunne svare for mig 
også”. Plejer er ikke død. 

Plejer
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Hvad er det for faktorer, der får en elev 
til at vælge en så dramatisk afslutning 
på livet, hvor han tager andre elever og 
lærere med i døden for til sidst at begå 
selvmord?

Let adgang til våben, bliver ofte 
fremhævet, som en af de vigtigste 
grunde til, at der har været så mange 
massakrer i USA, men der skal mere 
til. En college-killer, som begrebet 
hedder på engelsk, er typisk en dreng, 

der har et had til andre elever eller læ-
rere. Et had, som længere tids mob-
ning, kan være med til at nære.

Danske eksperter mener, at der gø-
res alt for lidt ude på skolerne, for at 
hjælpe de hårdeste mobbeofre på sko-
lerne, og skoleledernes formand giver 
dem ret. Samtidig viser ny amerikansk 
forskning, at børn og unge, der spiller 
voldelige computerspil, bliver mere ag-
gressive.

Fra mobbeoffer til…
Helle Rabøl Hansen, Ph.d. stipendiat 
på Institut for Pædagogisk Psykologi, 
er med i en forskergruppe, der har sat 
mobbekulturen herhjemme under lup, 
og hun mener, at der er en stor sam-
menhæng mellem mobning og en 
eventuel skolemassakre.

”Vi har set det i Danmark, da en stu-
derende dræbte to på Århus Universi-
tet i 1994. Der er også studerende her-

Mordere 
i klasseværelset
Adgang til våben, mobning og et ønske om at blive berømt eller berygtet. 
Risikoen for en skolemassakre herhjemme er ifølge ekspert øget

Af Torben Christensen • Foto Scanpix
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hjemme, som føler sig ensomme, og 
det er en af de betingelser, der går 
igen, når man kigger på fænomenet 
college-killers. Et andet træk, som vi 
støder på, er, at morderne har været 
udsat for massiv mobning gennem de-
res skoletid”, siger hun.

Hun er godt klar over, at der gennem 
de sidste 10 år, er kommet mere fokus 
på mobning generelt i folkeskolen.

”Det kommer de ’stærke elever’ til 
gode, men når det kommer til de hår-
dest ramte mobbeofre, så ser vi en 
mindre bevægelse mod en skoletid 
uden mobning. Der tænkes stadig for 
meget i individer. Kan det ikke også 
være hans eller hendes egen skyld, at 
de andre ikke gider have noget med 
dem at gør. I stedet skal der fokuseres 
mere på et ’vi-ansvar’. At alle, lærere, 
ledelse og de andre elever, har et an-
svar for, at alle elever føler sig godt til-
pas i skolen”, siger hun.

Den manglende indsats kan ifølge 
Helle Rabøl Hansen skyldes mang-
lende viden blandt lærere og ledere 
ude på skolerne.

”Mobning har været kendt siden de 
første skoler, men der forskes ikke ret 
meget i dette fænomen. Hvis meka-
nismerne bag mobning blev tydeligere, 
så ville det også være lettere for lærere 
og ledelser at håndtere problemerne”, 
siger hun.

Helle Rabøl Hansen har studeret 
mange mobbesager herhjemme, hvor 
skoleelever går amok og kaster med 
møbler og tæver løs på deres plageån-
der. Bagefter gengives udøveren ofte 
som værende ’aggressiv’, ’umoden’, og 
’uden empati’. 

”Personen genkendes ikke som mob-
beoffer, men beskrives i disse tilfælde 
som voldsmand. Eller også transfor-
meres forklaringen om den voldsomme 
reaktion til årsagsforklaringen på mob-
ning. Han bliver mobbet, fordi han er 
aggressiv og umoden. Konsekvensen 
af mobning gøres dermed til årsagen 
til mobning, og offeret får skylden. I 
vores retsforståelse ligger skyld og 
straf i samme skuffe, og det står lige 
for at intervenere med udsmidning af 
skolen”. 

Hun peger på, at college-killer histo-
rierne måske er en mere ekstrem ud-

gave af situationen i klasseværelset 
med mobbeofferet, der slår og kaster 
med stole.

”Man kan spørge sig selv, om vi i vir-
keligheden ser en del college-killer 
handlinger i mikromålestok. Ligesom 
afbrændinger af biler i fl ere danske 
byer kan være mikro-reaktioner fra 
børn og unge”.

Ifølge Helle Rabøl Hansen giver et 
kulturperspektiv på skolemorderhistori-
erne os en reel mulighed for at fore-
bygge, i stedet for at sidde bange til-
bage, når medierne gengiver brutale 
massemord.

”Et sted, hvor vi kan tage fat, er at 
udvikle mobbe-begrebet, så vi ikke 
fastlåses i en piktogram-forståelse af 
fænomenet og kun genkender den bil-
ledlige og synlige form for mobning 
som buksevand, sms-hån og tæv. 
Stille ensomhed kan også være et ud-
tryk for udstødelse, om ikke direkte, så 
angsten for den. Mobning handler 
mere om det relationelle, end om en 
given, konkret udtryksform”, siger hun.

Men hvad kan skolelederen ude på 
den enkelte skole gøre for de ”tunge” 
mobbeofre?

”Det er vigtigt med en synlig ledelse, 
der skal prioritere fokus på mobning, og 
det skal prioriteres meget højt. Det må 
aldrig være i orden, at børn og unge 
trækker sig fra det sociale samspil med 
legitimeringer, som at ’hun er underlig’ 
og lignende selvskylds-betragtninger. 
Ethvert barn vil inderst inde gerne det 
sociale, men nogle gange skal de ’kil-
des’ ind i det, og nogle gange skal kam-
meratgruppen ’kildes’ til det. Skolemil-
jøet har det med at blive utålmodigt, 
hvis der ikke kommer hurtige resultater, 
men social ansvar kræver tålmodighed”, 
fastslår Helle Rabøl.

Menneskeligt underskud
Jørn Beckmann, chefpsykolog og pro-
fessor, giver Helle Rabøl Hansen ret, 
og han er ikke i tvivl om, at en trage-
die, som man har set i udlandet, også 
kan ske i Danmark.

”Vi ser en udvikling i samfundet med 
stigende vold og egoisme. Hvis samfun-
det var en af mine patienter, ville jeg 
sige, at patienten ikke er i bedring. Der 
er børn og unge, som har en total man-

gel på grænser, se bare på sagen med 
avisbuddet, som blev overfaldet. For mig 
at se, er risikoen for en skolemassakrer 
herhjemme øget”, siger Jørn Beckmann.

Han peger på, at i den ideelle skole, 
ville der være tid nok til at spotte børn 
med psykopatiske træk, så de kunne få 
den behandling, de har brug for.

”Sådan er skolerne jo ikke i dag. Læ-
rerne skal bruge mere og mere tid på 
at sidde og registrere i stedet for at 
have nærkontakt med børnene”, siger 
han og fortsætter:

”Mobning hænger sammen med tab 
og nederlag. Den der mobber er en un-
derskudsperson. Vi er et rigt land målt 
i materielle goder, men vi er blevet et 
underskudssamfund, når vi kigger på 
det menneskelige. Det giver grobund 
for mobning, og det kræver en konse-
kvent pædagogik. Skolerne skal bruge 
meget mere tid på at diskutere disse 
ting med ungerne. Men i dag gælder 
det mest om at lære dem tal og bog-
staver, så regeringens krav kan blive 
opfyldt, og det sociale fylder mindre og 
mindre”, siger han.

Han tror også, at udbredelsen af sko-
lemassakrer kan hænge sammen med 
den adgang til hurtig berømmelse, som 
internettet giver mulighed for.

”Hvis der er så meget medieopmærk-
somhed omkring det, og de unge men-
nesker som laver sådanne ting får en 
form for ’heltestatus’, så er der nogen 
brodne kar som siger: Jeg vil også være 
berømt”, siger Jørgen Beckmann. Hans 
bud på en hypotetisk profi l af en poten-
tiel dansk skolemorder er:

”Morderen er højst sandsynligt en 
mand, eftersom drenge er de mest 
skrøbelige, også med henblik på at 
give efter for aggressive impulser. Per-
sonen har været udsat for grove om-
sorgsvigt i sin unge år bl.a. i form af for 
lidt kærlighed, og har sandsynligvis 
været udsat for meget uro og for man-
 ge skiftende ansigter, fra han var et 
halvt – til et helt år gammelt. Bega-
velse spiller ingen rolle, men det er 
sandsynligt, at personen har været, el-
ler er i konfl ikt med sin uddannelsesin-
stitution. Han synes måske ikke om 
lærernes måde at undervise på, og han 
væmmes ved etikken blandt sine sko-
lekammerater”. »

Politiafspærring af Gutenberg overbygningsskole ved 
Erfurt i Tyskland i 2002, efter at en bortvist elev dræber 
14 lærere, 2 elever, 1 politimand og begår selvmord.  



30 • Skoleledelse • juni 2008

Trusler skal tages seriøst
Anders Balle, formand for skoleleder -
ne, kan godt genkende en virkelighed 
ude fra skolerne, hvor der er pres på for 
at nå de faglige mål. Det efterlader 
mindre tid til blandt andet at tage hånd 
om de tungere mobbeofre.

”Vi skal være bedre ude på skolerne 
til at bruge tid på de tilfælde af mob-
ning. Det kan blandt andet gøres ved 
at styrke opmærksomheden blandt læ-
rer og elever, og få snakket om, hvad 
konsekvenserne af mobning kan blive”, 
siger han.

Han er enig i, at man ude på sko-
lerne skal være meget opmærksomme 
på de stille mobbeofre, og han oplever 
ikke, at der er en berøringsangst.

”Vi opdager det nok ikke, fordi der er 
så meget andet vi skal. Det er vigtigt, 
at forældre og børn henvender sig på 
skolen, når der er problemer. De fl este 
forældre ved jo godt, hvis deres barn 
ikke trives i skolen, og det skal være 
sådan, at de ikke skal være nervøse for 
at henvende sig”, siger han.

En undersøgelse fra København, 
hvor en overraskende stor del af læ-
rerne havde oplevet fysisk vold og trus-
ler, giver stof til eftertanke.

”Trusler og vold skal tages seriøst, ja 
måske ligefrem overseriøst set i lyset af 
de tragedier, vi har set i udlandet. Vi må 
ikke bare afvise det, og slå det hen. Vi 
har nok sat bagatelgrænsen lidt for højt, 
og den skal ned igen”, siger han.

Spil fremmer aggressivitet
Voldelige computerspil har gennem 
fl ere år været under mistanke for at 

fremme en aggressiv adfærd hos spil-
lerne, men hver gang en påstand kom-
mer frem, så står der eksperter klar til 
at modbevise den. 

En ny amerikansk undersøgelse ad-
varer om, at jo længere tid børn spillet 
et voldeligt computerspil, des større ri-
siko er der for, at børnene tager kogni-
tiv skade.

To amerikanske forskere, Ronald, 
professor emeritus i børne- og uddan-
nelsespsykologi og Douglas, forsker i 
mediers påvirkning af unge, far og søn 
med efternavnet Gentile, har lavet en 
undersøgelse, der viser, hvordan de 
pædagogiske metoder brugt i spil, ikke 
bare lærer børnene spillet, men også 
lærer dem at være aggressive.

Undersøgelsen omfatter i alt 2.500 
børn fordelt på tre aldersgrupper med 
gennemsnitsaldre på henholdsvis ni, 
fjorten og nitten år. Undersøgelsen 
foregik to gange med fem måneders 
mellemrum. Hver gang målte for-
skerne, hvor aggressive hvert barn/ung 
i undersøgelsen var. Det blev sam-
menholdt med hvor meget, hvordan og 
hvilke computerspil, de spillede. Efter 
de fem måneder, som forsøget varede, 
var det muligt at måle en klar forskel i 
forsøgspersonernes aggression.

En af konklusionerne i undersøgel-
sen var, at spillerne kommer i en 
sindsstemning, hvor de er konstant på 
vagt og er meget mere klar til at op-
fatte handlinger som aggressive.

I USA spiller børn ofte fl ere timer 
hver dag. Tidligere troede man, at kun 
hvis man i forvejen var disponeret for 
aggression, blev man skubbet over 

kanten. Det mener forskerne bag un-
dersøgelsen ikke.

”At slå nogen er en tærskel, som de 
fl este socialt veltilpassede ikke vil blive 
drevet over. Men hvis man spiller vol-
delige computerspil, vil man øge sit 
aggressionsniveau, og social vold kan 
ytre sig på mange andre måder end fy-
sisk vold”, udtaler Douglas Gentile.

Det kan være alt fra ubehagelige be-
mærkninger til at stirre stift, og det er 
noget som alle kan gøre, hvis man be-
gynder at tolke andres handlinger som 
aggressive.

En studerende i Houston USA lave -
de en bane, i computerspillet Counter 
Strike, der er et strategi/skydespil, som 
tog udgangspunkt i hans egen skole. 
Det resulterede i, at han blev suspen-
deret fra skolen og sendt til en alterna-
tiv skole. Begrundelsen var, at han 
kunne udgøre en fare for folk omkring 
ham. 

Der blev fundet fem sværd hos den 
studerende. Alligevel mente fl ere 
medlemmer af skolens bestyrelse, at 
ledelsen overreagerede ved at sende 
den studerende på en specialskole. 

Læs mere på: http://www.public.
iastate.edu/~nscentral/news/2007/
nov/vvgteachers.shtml 

God akustik på 2 timer
Effektiv og dekorativ forbedring af 
akustik med hvide eller malede 
Capacoustic paneler eller bafler. 

Let og enkel montage, når lokalet  
er ledigt. Klar til brug straks efter. 

Til væg og loft. Beklædning af blot  
20% af loftarealet sikrer effekten. 

Tilskæres nemt til figurer eller tal. 

www.rockidan.dk
Tlf. 74 61 33 66
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EPISODER 
med skoleskyderi

Elever omfavner hinanden i sorg over ofrene ved skoleskyderiet på Gutenberg skole.

Europa
2007-08 Sverige. Efter massakren i 
Finland anholder svensk politi to gym-
nasieelever, der mistænkes for at ville 
myrde skolens rektor.

I november 2007 skyder 18-årige fi n-
ske Pekka-Eric Auvinen otte personer 
på Jokelaskolen – Finland.

November 2006. Tidligere elev tog 
sit eget liv på en skole i Emsdetten i 
Nordtyskland efter at have såret fi re 
elever og en pedel. Tyve andre kom til 
skade.

I april 2002 blev Tyskland ramt af 
den hidtil værste gidseltagning på en 
skole, da en bevæbnet mand dræbte 17 
mennesker på en overbygningsskole i 
Erfurt i den østlige del af landet.

USA
13. februar 2008. En tidligere studeren-
de skød vildt omkring sig på Northern 
Illinois University. Fem blev dræbt og 
16 såret. Gerningsmanden begik selv-
mord.

16. april 2007. Mindst 32 mennesker 
bliver dræbt på det Polytekniske Insti-
tut i Virginia. Det er det hidtil værste 
skyderi på et universitet i USA siden 
1927. 

Oktober 2006. En 32-årig mand sky-
der fem piger på en Amish skole i 
Pennsylvania, hvorefter han skyder 
sig selv. 

September 2006. En mand i Colora-
do skyder en teenagepige på en skole, 
hvorefter han skyder sig selv. To dage 
senere skyder en teenager overlæreren 
på en skole i Wisconsin. 

November 2005. En studerende i 
Tennessee skyder en vicerektor og så-
rer to kontoransatte. 

Marts 2005. En skoledreng i Minne-
sota dræber ni, hvorefter han skyder 
sig selv. 

Maj 2004. Fire personer bliver såret 
ved et skyderi på en skole i Maryland. 

April 2003. En teenager skyder en 
overlærer på en skole i Pennsylvania, 
hvorefter han skyder sig selv. 

Marts 2001. En elev åbner ild på en 
skole i Californien. To elever bliver 
dræbt. 

Februar 2000. En seksårig pige bliver 
skudt af en klassekammerat i Michigan. 

November 1999. En trettenårig pige 
bliver skudt af en klassekammerat i 
New Mexico. 

Maj 1999. En studerende sårer seks 
elever ved et skyderi i Georgia. 

Maj 1999. På Columbine High School 
i USA skyder Eric Harris og Dylan Kle-
bold 12 af deres gymnasiekammerater.

Juni 1998. To voksne bliver såret, da 
en teenager åbner ild på en highschool 
i Virginia. 

Maj 1998. En femtenårig dreng sky-
der sig selv i hovedet efter at have ta-
get en pige som gidsel. 

Maj 1998. En femtenårig dreng skyder 
to elever i en skolekantine i Oregon. 

April 1998. En fjortenårig dreng sky-
der en lærer og sårer to elever i Penn-
sylvania. 

Marts 1998. To drenge på 11 og 13 år 
dræber fi re piger og en lærer i Arkan-
sas. 

December 1997. En fjortenårig dreng 
dræber tre elever i Kentucky. 

Oktober 1997. En sekstenårig dreng 
knivdræber sin mor, hvorefter han sky-
der to elever på en skole i Mississippi 
og sårede adskillige andre. 

August 1996. En 36-årig ingeniørstu-
derende i Californien hiver et skydevå-
ben frem under sit specialeforsvar og 
dræber tre professorer.

August 1995. En elev dræber en an-
den elev og en lærer på en highschool i 
Tennessee. 

November 1991. En 28-årig kinesisk 
fysikstuderende skyder fem personer 
og sårer to på universitetet i Iowa, 
hvorefter han skyder sig selv. 

Maj 1988. En 30-årig kvinde dræber 
to elever og sårer fi re andre på en 
grundskole i Illinois. 

Maj 1970. Fire studerende bliver 
dræbt og ni såret, da det amerikanske 
hjemmeværn sættes ind for at standse 
demonstrationer på Kent State Univer-
sity i Ohio. 

August 1966. Den 25-årige ingeniør-
studerende Charles Joseph Whitman 
skyder og dræber 13 mennesker og så-
rer 31 fra et tårn på University of Texas. 
Efter halvanden times skyderi lykkes 
det en politimand at komme op i tårnet 
og skyde Whitman. Politiet fi nder se-
nere liget af Whitmans mor og kone i 
deres hjem. 

18. maj 1927. Andrew Kehoe spræn-
ger en skole i Bath, Michigan, i luften. 
38 børn og syv lærere bliver dræbt. 61 
andre bliver såret. 



32 • Skoleledelse • juni 2008

Normalt forbinder man dyder med no-
get, der foregår på et nonnekloster. 
Man kan dog også gøre en dyd af en 
nødvendighed, bl.a. ved italesættelse 
af det besværlige arbejde – en disciplin, 
der især kendes fra den offentlige sek-
tor.

Enkelte pigeskoler kan stadigvæk 
fremhæves ved den stædige fasthol-
delse af at være dydig og mønstervær-
dig – enkelte taler forsat om forbilled-
lighed uden at fortabe sig i anakronis -
me eller fobi for samme. Men hvad har 
dette at gøre i en klumme i et tidsskrift 
for skoleledelse, vil den opmærksom -
me læser indvende?

Jo, gen-replikken kunne være et for-
søg på identifi kation af en række dy -
der – nærmere sagt syv dyder – ikke til 
hverdag, men en til hver dag i ugen. 
Med andre ord en karakteristik af lede-
ren, der lykkes.

Til syvende og sidst
Dyd nummer ét er redelighed i betyd-
ningen af at være ordentlig i omgangen 
med andre mennesker – at der er tillid 
til, at det man vil, er det bedste; og at 
man vil lytte på en medarbejder. Ikke 
fordi medarbejderen skal have ret – 
mere fordi medarbejderen ved, at man 
har tænkt sig om, når man svarer i re-
spekt for andres holdninger. Redelighed 
er kort sagt bl.a. evnen til at se en sag 
fra to sider.

Hæderlighed er dyd nummer to. Når 
man bliver taget ved næsen, blokerer 
det normalt for luftindtaget. Efter no-
gen tid vil de fl este fægte med armene 

Dydernes

smalle stier

Klumme

for at skaffe sig ilt. Reaktionen er den 
samme i omgangen med kollegaer og 
medarbejdere, hvis man mere billedlig 
talt forsøger at tage dem ved næsen og 
snyde. Hæderlighed er den lille pille el-
ler dyd, der modvirker omgivelsernes 
basken med armene. 

Dyd nummer tre er anstændighed. Et 
synonym for anstændig er sømmelig. 
Anstændighed kunne derfor tolkes i ret-
ning af forbuddet mod at gå med korte 
bukser om sommeren eller et hip om 
kjolelængen ved Skoleledernes års-
møde eller tilsvarende. Om det er den 
korte eller lange model, der er mo-
derne, afgør tiden. Anstændighed er fri-
heden og ansvaret for at nævne og tale 
om det unævnelige og dybt problemati-
ske for en medarbejder på et passende 
sted og på et passende tidspunkt.

Dyd nummer fi re er retskaffenhed. En 
af lederens fornemste opgaver er afgø-
relsen. Er en bestemt elev eller medar-
bejder skikket til forsat at være på sko-
len. Kunne en anden skole give nye 
muligheder eller udfordringer for den 
enkelte under hensyntagen til helhe-
den, der bebyrdes af den enkelte? Af-
gørelsen træffes kun af en. Modtageren 
af beslutningen skal sidde med en fø-
lelse af, at afgørelsen er velbegrundet 
og nøje overvejet. 

Ordholdenhed kunne som direkte an-
tonym godt karakterisere lærerstanden 
under et. Evnen til at tale længe og alle 
sammen – ikke i munden på hinanden, 
men mere i sikker forvisning om, at Jen-
sen siger det samme, som han altid har 
sagt og vil gøre i evigheder fremover. 
Ordholdenhed i en ledelsesmæssig 
kontekst er tilliden til, at man ubetinget 

kan stole på lederen. Ubetinget eller 
uden betingelser karakteriserer kommu-
nikationen, hvor støjen er reduceret til 
et absolut minimum. Altså klar tale 
med høj grad af gennemsigtighed.

Punktlighed kunne opfattes og place-
res i en matematisk sammenhæng, 
som f.eks. to punkter, der er ens, og 
som dermed er hinandens gensidige 
spejlinger. En spejling kræver præcision 
i tid, sted og optik og er på denne måde 
en udvidelse af dyden ordholdenhed. 
Punktlighed er samtalen på det rette 
tidspunkt og sted med aftaler, der hol-
der for begge parter.   

Et umage par er to størrelser, der ikke 
passer sammen. De ses hyppigt i gen-
ren ægtefæller til låns, til vands og i 
luften, men umage i en urmagers ver-
den er en kompetence, der gør, at tand-
hjul og fjedre forbilledligt og med en vis 
nøjagtighed og stor vedholdenhed kan 
vise tiden. Så lederen, der stædigt gør 
sig umage, opnår ved sin forbilledlig-
hed, at hans medarbejdere gør det 
samme. Brydningen i optikken gør, at 
mønsteret i umagen er ikke spejlinger, 
men udvikling.

Skibet er lastet med… 
Ledelsesmæssige dyder søger legitimi-
tet i det faktum, at magt er noget, man 
tager, og autoritet er noget, man får 
overdraget. Er den ledelsesmæssige 
udfordring besværlighed, er valget 
klart. Vælg dyderne fra! 

Tanken om, at enkelte laster (ikke i 
betydningen bagage eller skibsfart) vil 
stimulere den ledelsesmæssige indsats 
vil blive udforsket i en kommende 
klumme.  

Af Michael Rasmussen
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Danmarks største fagmesse for undervisningsmidler

Skolebogmessen 2009

Sæt allerede nu tid af i skolens årsplan og planlæg en kursusdag for fagteamenes besøg på 
Skolebogmessen 2009

Mere end 60 forlag og udstillere præsenterer 
de nyeste boglige og elektroniske undervisningsmidler

Der er også mulighed for at deltage i de mange workshopper og events, 
hvor man bl. a. kan møde: 

Læg en strategi for indkøb af skolens læremidler!

www.skolebogmessen.dk

Roskilde 
Onsdag den 1. og 
torsdag den 2. april
begge dage kl. 10.00 - 17.00

Århus
Onsdag den 11. og 
torsdag den 12. marts
begge dage kl. 10.00 - 17.00

Peter Bastian

Peter Langdal

Steffen Kretz

Morten Albæk

Jens Smærup 
Sørensen

FONDEN
UNDERVISNINGS
INFORMATION

Ann. Skolelederen.indd   1 26/05/08   14:42:51
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!
Debat

På Skoleledernes repræsentantskabs-
møde den 6. marts 2008 blev der ved-
taget et budget for vores forening for 
2009. Og i det skriftlige materiale, der 
blev udsendt før repræsentantskabs-
mødet, er der et specifi ceret budgetfor-
slag for 2009 med et angivet ordinært 
kontingentbeløb på 568 kr. pr. måned.

Budgetmaterialet rummer en detalje-
ret gennemgang af de enkelte poster 
opdelt i indtægter og udgifter. Der rede-
gøres for lønninger, udgivelser, kursus-
udgifter, frikøb, lokaleudgifter, kontor-
hold m.m. Endvidere for forventede ud -
gifter til LC-lederforum og for rammen til 
de lokale afdelinger af Skolelederne.

Men i budgetforslaget, som blev 
vedtaget på repræsentantskabsmødet, 
er der kun redegjort for anvendelsen af 
59% af kontingentindbetalingerne til 
vores forening! De 41%, svarende til 
233 kr. pr måned/medlem, er i en note 
angivet som udredt til DLF, jf. vedtæg-
terne. I alt et beløb på 11,3 millioner kr.

Blev der på repræsentantskabsmø-
det givet en gennemgang af den for-
ventede anvendelse af de ”centrale” 
kontingentindbetalinger? Nej – og hel-
ler ikke i reportagen fra repræsentant-
skabsmødet i ”Skoleledelse” 4/08, side 
23 fremgår det, hvad de ”centrale” kon-
tingentmidler bruges til.

Er det til ekstern konsulentbistand. 
som vores egne konsulenter i 2009 ikke 
kan udføre? Hjælp til sekretariatsfunk-
tioner i 2009? Juridisk bistand til med-
lemmerne i 2009? Kontingent til LC, 
FTF, KTO? Politiske initiativer (ud over 
de 140.000 kr. (!) som er på budgettet) 
m.m.?

Ved nærlæsning af formandens be-
retning (både den skriftlige og mundt-
lige) kan man se, at DLF’s sekretariat i 

øjeblikket varetager medlemsadmini-
stration (hen under IT-funktioner) og 
økonomiske arbejdsopgaver. Og så er 
der DLF medlemsrettighederne (bladet 
”Folkeskolen” og åben adgang til DLF’s 
sekretariat) samt et 60% frikøb af for-
manden via DLF.

Jeg savner et højt informationsniveau 
fra vores forening vedrørende den frem -
tidige økonomi og en fremadrettet stra -
tegi- og handleplan for varetagelsen af 
de administrative opgaver, konsulent- 
og juridisk bistand m.m.

Jan Hougaard 
Skoleleder 

Skanderborg

SVAR
Som Jan Hougaard nævner, blev der på 
repræsentantskabsmødet redegjort for 
foreningens økonomi, ligesom den blev 
drøftet i en grad, der efter min mening 
syntes tilfredsstillende for de fl este. I 
hvert fald blev formandens beretning 
godkendt énstemmigt.

Vores kontingent er stykket sammen 
af to selvstændige kontingenter. Et til 
Skolelederne og et til DLF. Da det kun 
er anvendelsen af Skoleledernes kontin-
gentmidler, som repræsentantskabet 
kan behandle, var der kun redegjort for 
det på vores møde.

De 233 kr. pr. md., som medlemska-
bet af DLF koster, giver os fulde med-
lemsrettigheder, og det er deres kon-
gres, der afgør, hvordan disse penge 
anvendes. Så med hensyn til, hvad kon-
tingentkronerne konkret går til i DLF, vil 
jeg henvise til deres regnskaber, der kan 
ses på DLF’s hjemmeside. 

Sådan som det fagretlige system er 

Skoleledernes

   budget
strikket sammen pt., er det en klar for-
del for landets skoleledere, at vi via 
medlemskabet af DLF er en del af dette 
system. Det giver adgang til aftaleret-
ten, ligesom vi har fordel af at kunne 
trække på fællesskabets sekretariats-
mæssige kompetencer og politiske ind-
fl ydelse. 

Det blev i forbindelse med dannelsen 
af Skolelederne og på repræsentant-
skabsmødet via vedtagelse af beretnin-
gen godkendt, at vi er medlemmer af 
DLF, og det er min vurdering, at det ikke 
nu tjener Skoleledernes interesser at 
ændre balancen mellem det nævnte 
politiske og administrative samarbejde 
og sikringen af vores egen integritet.

Samtidig holder vi nemlig et skarpt 
fokus på ledelsens betydning, på at få 
styrket skoleledelsens position og for-
bedret ledernes løn- og ansættelsesvil-
kår. I ethvert samarbejde er Skoleleder -
ne altid vores strategiske position be-
vidst. En position, som besluttes af os 
selv – og kun af os selv.

Vi skal imidlertid løbende vurdere ra-
tionalet i såvel vores egen drift som i 
samarbejdet i øvrigt, og jeg er enig i, at 
niveauet for det centrale kontingent til 
DLF er højt. Men det er altså prisen nu. 

Jeg ønsker, at vi hele tiden skal drøfte 
vores organisatoriske forhold, og denne 
henvendelse er en anledning til at gå i 
nærmere dialog om, hvad vores politik 
er på dette og andre relevante områder. 
Jeg har derfor henvendt mig til forman-
den for Skolelederne i Skanderborg med 
tilbud om, at jeg gerne deltager i et lo-
kalt medlemsmøde.

Anders Balle
Formand 

Skolelederne
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Også elektronisk!
I vores nyhedsbrev og på hjemmesiden kan du altid læse     mere & læse videre...
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Anmeldelser

Skolelederne har for tiden følgende 
bøger til anmeldelse:

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

Genopfi ndelsen af den offentlige 
sektor – Ledelsesudfordringer i re-
formernes tegn
Dorthe Pedersen, Carsten Greve og 
Holger Højlund
Børsens Forlag

Positiv adfærd og støttende læ-
ringsmiljø i skolen
Anne Arnesen, Terje Ogden og 
Mari-Anne Sørlie
Dafolo

Den kreative klasses fl ugt – den 
nye globale konkurrence om talent
Richard Florida
Klim

Anerkendende skoleledelse
Grethe Andersen
Dansk Psykologisk Forlag

Ledelsesevaluering
Frode Boye Andersen, Marianne 
Nykjær Madsen, Birgit Ryberg
VIA University College
Knæk kridtet – Et bud på fremti-
dens folkeskole
Søren Bøjgaard
Informations Forlag DEBAT

Ikke mere mobning – Værktøjer 
for lærer og pædagoger
Helle Høiby
Dafolo

Folkeskolens Fantastiske Fortæl-
linger – storytelling i praksis
Mette Krogh og Henning Risager
Kommuneinformation

Teamets arbejde med holddannel-
se og undervisningsdifferentiering
Birgit Nielsen og Lars Wørts 
Kroghs Forlag

Elevplaner i skolen – et nyt red-
skab i skole/hjem-samarbejdet
Søren Aksel Sørensen
Skole og Samfund

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

Anmeldereksemplarer

Det Etiske Råd og Børnerådet har udgivet under-
visningshæftet ”Mærker for livet – om tatovering,
piercing og omskæring”. Undervisningshæftet er
en del af Det Etiske Råds og Børnerådets 
projekt Etisk Forum for Unge 2009.

PROJEKTETS FORLØB
NU: Bestil GRATIS undervisningshæfter
til din klasse på www.etiskraad.dk 
eller www.boerneraadet.dk
EFTERÅR: Indstil en elev til Etisk 
Forum for Unge 2009. 
JANUAR: 17 udvalgte fra hele landet 
mødes og debatterer emnerne,

DET ETISKE RÅD
Kontaktperson: Thomas Laursen
Ravnsborggade 2-4
2200 København N
Tlf. 35 37 58 33
www.etiskraad.dk
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Dit og mit modersmål

Tvetunget uddannelsespolitik
Dokumentation af etnisk ulighed 
i folkeskolen.
Nyt fra Samfundsvidenskaberne
Lene Timm og Bergthóra Kristjansdóttir
288 sider, 275 kr. 

Få sider inde i bogen står det klart, at 
der er tale om en debatbog med mar-
kante holdninger. Bogens forfattere 
Lene Timm og Bergthóra Kristjans-
dóttir argumenterer og advokerer 
stærkt og utvetydigt for modersmåls-
undervisning – undervisning i dansk 
som andetsprog gennem hele skolefor-
løbet i en fl erkulturel folkeskole. 

De begrunder deres budskab med en 
kritisk skolehistorisk beskrivelse, der i 
valg af indhold og sproglig beskrivelse 
erklærer de sidste 30 års uddannelses-
politiks fallit. Bogen dokumenterer, at 
politikken ligefrem har været med til at 
forstærke og institutionalisere den et-
niske ulighed i folkeskolen.

Det sker gennem en sammenligning 
mellem dansk skolepolitik, svensk sko-
lepolitik, Børnekonventionen og andre 
af de internationale forpligtelser, Dan-
mark er tiltrådt. Desuden underbygges 
argumenterne med en række cases fx i 
form af interview med unge og deres 
forældre. Der afsluttes med en række 
forslag til handlemuligheder på alle ni-
veauer:

1. Det nationale niveau.
2. Det kommunale niveau.
3. Skolen som organisation.
4. Lærerne i undervisningen.
5. Forældrene.
6. Professionshøjskolerne.

Der er ikke tale om de store nuance-
rede syn på uddannelsespolitikken i re-
lation til tosprogede – indvandrere og 
efterkommere. Som læser får man 

serveret argumenter og dokumentation 
råt og usødet – ja nærmest med en 
syrlig eftersmag.

Som Mads Hermansen skriver i 
foror d et: ”Syrligheden er tydelig og 
kommer særligt til syne i beskrivelsen 
af det politiske spil, som har forfulgt 
dagsordner fokuseret på ressource-
svaghed frem for at forbinde sig med 
mangfoldighed som en samfunds-
mæssig ressource… Den syrlige tone 
forbliver lavmælt insisterende og gør 
indimellem forestillingen næsten 
uhyggelig”. Målet er debat – og det er 
givet en bog, der kan give stof til en 
heftig debat – god debat!

Grethe Andersen
Skoleleder, pd

Vester Mariendal Skole
Aalborg Skolevæsen 

Bergthóra S. Kristjánsdóttir
og Lene Timm

– dokumentation af etnisk

ulighed i folkeskolen
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Stillinger

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Sommerferie?

FOLKESKOLEN
folkeskolen.dk/job

Den trykte udgave af Folkeskolen udkommer én gang i juli måned. Men du kan søge 
medarbejdere hele sommeren.
På www.folkeskolen.dk/job lægger vi løbende annoncerne på nettet. Du får en e-mail, 
når dit stillingsopslag er lagt på. Nemt og enkelt!

Kontakt Stibo Zone for fl ere oplysninger på tlf. 8939 8939

Skoleledernes årsmøde 

Det næste årsmøde fi nder sted:
Torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2009 i Århus
 
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes dagen før. 

Yderligere oplysninger ved henvendelse på 
skolelederne@skolelederne.org

Husk!Husk!
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 PROFESSIONEL SPARRING

Skolelederne giver dig mulighed for professionel sparring med bl.a. kon-
sulenter, der selv har mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder. 
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få 
rådgivning. 

 VEJLEDNING MED LEDERVINKLER

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

 SEKRETARIATET ER ÅBENT 

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

 FÅ HURTIG KONTAKT

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

 POLITIKERE OG PERSONALE

 HOVEDBESTYRELSEN
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cava@skolelederne.org  
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Formand Anders Balle 
Næstformand Claus Hjortdal 
Axel Bay-Petersen
Kim Brøbech 
Claus Heiredal

Allan Lundby-Hansen
Torben Mørup
Sinne Pedersen
Michael Rasmussen
Per Ungfelt
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Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S  
Zeppelinerhallen ■  Islands Brygge 55 ■   DK-2300 København S 
Tlf. +45 33 42 70 00 ■   Fax +45 33 91 41 44 ■   ski@ski.dk ■  www.ski.dk

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

købe møbler til undervisningsbrug via SKI’s 

nye indkøbsaftale på undervisningsmøbler. 

Aftalen giver adgang til mange funktionelle 

leverandørsortimenter og designmuligheder i 

flere kvalitetsniveauer samt tilsvarende priser. 

Du kan både købe møbler og tavler til under-

visningslokaler, og møbler til faglokaler på den 

nye aftale. Dertil kommer mødemøbler, hvile-

møbler, opholdsmøbler og designermøbler. 

Du kan handle via SKI hos en række af bran-

chens største og mest anerkendte leveran-

dører og dermed måske hos de samme leve- 

randører som hidtil. SKI har opnået gode 

priser og leveringsbetingelser. Alle produkt-

typer opfylder en række miljøkrav. Flertallet 

af samtlige hovedprodukter er testet og op-

fylder Dansk Indeklima Mærkning.

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

hvordan du kan købe undervisningsmøbler 

og tavler igennem SKI. Du kan også gå ind 

på www.ski.dk/undervisningsmobler for at 

læse mere om dine muligheder.

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

offentlige og halvoffentlige sektor. Udbudde-

ne udmønter sig i attraktive rammeaftaler, der 

fremmer og effektivisere offentlige indkøb.

Læs mere på www.ski.dk/undervisningsmobler


