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Af Anders Balle

Ikke ﬂere tilbagefald
Finanslov 2009 forhandles i skrivende stund, og et vigtigt
tema er de nye storkommuners økonomi. Før sommer viste
det sig, at det står skralt til i kommunerne. Regningen for
fusionerne skal betales, den aftalte ramme slår ikke til,
stordriftsfordelene ligger ikke lige rundt om hjørnet, og regeringens stramme styring af kommunerne betyder voldsomme besparelser i skolevæsnerne.
I dette blad har vi taget nogle stikprøver, der viser, hvordan
man ﬂere steder stadig er meget klemt. Det indikerer nødvendigheden af at få løst de økonomiske problemer i skolen.
Og det er næppe nok, når regeringen henviser til udmøntningen af de midler til udvikling af den offentlige sektor, som er
aftalt i trepartsforhandlingerne og kvalitetsreformen. Nej,
oven på en fusion er der behov for en transfusion, og hvordan
den gives er mindre vigtigt, bare den kan mærkes!
Hvordan lærernes nye arbejdstidsaftale lander, spiller en
stor rolle for både læreres og lederes mulighed for at skabe
den bedst mulige skole. Aftalen kan ikke ligefrem kaldes
ideel, men rummer på den anden side klare forbedringer i
forhold til den eksisterende aftale. Den kan blive et godt
skridt i den rigtige retning, og derfor bakker vi naturligvis op
om den og opfordrer alle til at gå positivt og aktivt ind i arbejdet med at få lavet de kommunale aftaler.
Jeg skal understrege, at Skolelederne ønsker den enkelte
skoles råderum udvidet og ikke begrænset af snævre kommunale aftaler mellem forvaltning og kreds. Vi ønsker aftaler, der er skolenære. Vi går efter forenkling og afbureaukratisering i arbejdstilrettelæggelsen, så der skabes rum til
ledelse. Vi vil understøtte lærernes professionelle frihed og
ansvar, men samtidig arbejde for et udvidet ledelsesrum.
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Det vil vi gerne snakke med alle medlemmer om og arrangerer derfor en møderække i regi af de tværkommunale
netværk om lederrollen i den nye arbejdstidsaftale.
Som det står i indledningen til aftalen, er målet at ”give
skoleledelsen ansvaret for at udvise klar og tydelig ledelse
og for at sætte mål og give retning for lærernes arbejde” og
muliggøre en ”enkel, ﬂeksibel og ubureaukratisk planlægning
på skolerne” samt foretage ”omprioriteringer, så arbejdsopgaverne tilpasses til de aktuelle behov”. Vi skal ﬁnde den
rette balance mellem autonomi til lærerne og klar og tydelig
ledelse, og det er vigtigt at fastholde, at der på den enkelte
skole skal være frihed til at lave de nødvendige aftaler.
Hvad vores egen lederoverenskomst angår, er vi fuld
gang med at følge op og geare foreningen til at løse opgaven til UG. Til november starter regionale kurser for de lokale formænd m.ﬂ. I næste nr. af Skoleledelse bringer vi en
orientering om overenskomsten som indstik. Denne introduktion ﬁndes også på hjemmesiden, hvor den ligger sammen med den endeligt formulerede overenskomsttekst, bemærkninger og anden relevant information.
Sidst vil jeg rette opmærksomheden mod årsmødet den
19.-20. marts 2009. Med hensyn til deltagere, udstillingsvirksomhed mv. har mødet antaget en størrelse, så kun få
steder i landet kan ha’ os. Vi har derfor måttet ﬂytte begivenheden til Odense og beklager den ulejlighed, det kan
give. Samtidig skal jeg opfordre alle til at møde op! Årsmødet er chancen for social, skole- og ledelsesfaglig inspiration
for dig som skoleleder, for ledelsesteamet og hele kommunens skoleledergruppe. Se programmet s. 30-31.
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Besparelses-

tornado
Flere steder har politikerne lyttet til skolelederne, så
besparelserne på skolerne ikke er så store, mens man
andre steder har skåret helt ind til benet

Af Torben Christensen • Foto Scanpix

Før sommerferien blev der varslet
store besparelser på skoleområdet
rundt omkring i landets kommuner. Alligevel skrev ﬁnansminister Lars Løkke
Rasmussen i Folkeskolen nr. 18/08, efter at han havde remset de mange millioner op, som de kommende år vil tilﬂyde bl.a. skoleområdet, følgende:
”Der er således på ingen måde tale
om besparelser. Faktisk er realiteten
det stik modsatte, nemlig investeringer i folkeskolen. Det kan vi opnå ved
at sikre, at vi får mest mulig kvalitet
for pengene og får dem til at række
længst muligt”.
Men mange skoleledere har svært
ved at få øje på millionerne, når de ude
i kommunerne bliver mødt med krav
om besparelser fra de lokale politikere,
som febrilske leder efter besparelser i
kommunerne for at undgå at blive
straffet af regeringen. I foråret kom der
for alvor gang i sparetankerne rundt
omkring i landet.
Men hvor galt gik det så? Skoleledelse har spurgt skoleledere rundt om i
landet, hvor der er en generel oplevelse af frustration, og der tegner sig
et billede af, at en vis grad af kaos hersker ude på rådhusene, hvor politikerne
griber til hovsaløsninger i forsøget på
at ﬁnde penge.

4 • Skoleledelse • september 2008

Gik ud over SFO
I Silkeborg Kommune blev det helt store
sparekatalog fundet frem før ferien, og
lokalpolitikerne slog op på skoleområdet.
Men efter lang tids tovtrækkeri frem og
tilbage over bordet i byrådssalen, endte
det med et forlig, og besparelserne blev
stort set taget af bordet igen.
”Den almindelige undervisning blev
stort set friholdt, men i stedet kom det
til at gå ud over vores SFO-personale”,
siger Kim Brøbech, der er skoleleder på
Vestre Skole.
På skolen har man ellers hidtil kørt
en model, hvor en pædagog var tilknyttet klasserne fra 0. til 3. klassetrin,
og det er nu blevet skåret ned, så 3.
klassetrin må undvære den pædagogiske hjælper.
Kim Brøbech er bange for, at undervisningen kan blive ramt allerede næste år.
”Der venter en ledelsesmæssig udfordring i forhold til de reelle lønudgifter. Budgettet er fremskrevet efter
KL´s anvisninger, og det kan give problemer. Så jeg frygter, at faren ikke er
drevet over, den er bare udskudt til
næste år”, siger han.
Han har meget svært ved at se, hvor
der skal kunne ﬁndes yderligere penge
på skoleområdet.
”Hvis vi skal opretholde de timetal,

der er meldt ud fra regeringen, så kan
der ikke skæres mere på vores skole”,
understreger han.
Kim Brøbech oplyser, at selv om de
varslede besparelser på undervisningen blev fjernet, har misforholdet mellem den bevilgede lønsum og personalets reelle løn medført en reduktion i
timetallet og dermed lærerantallet. For
at tilpasse lønsummen har man måttet
skære på undervisningstimetallet.
2-lærertimerne, skole/hjem samarbejdet samt ledelses- og sekretærtid.
Ville skære ledelsestid
I Tønder endte det med, at skolerne
skulle spare op til 20% på ledelsestiden, men det har blandt andet skoleleder Mogens Marcussen fra Tønder
Kommuneskole fundet en anden løsning på.

KLs forhandlere (tv) sætter sig til bords for at forhandle med ﬁnansminister Lars Løkke Rasmussen og økonomiminister Bendt
Bendtsen den 6. juni 2008.

”Her på skolen prioriterer både lærere og ledere ledelsestiden højt, så vi
fortsætter med samme ledelsestid, og
så har vi fundet besparelserne andre
steder”, siger han.
Besparelserne har betydet, at Tønder
Kommunes visioner for skolevæsenet
har skolelederne lagt i mølposen.
”Det kan ikke lade sig gøre at lave de
tiltag, når vi skal spare så meget”, siger
Mogens Marcussen.
Skolen havde som så mange andre
skoler sat penge til side til renovering
og nye bygninger, men de penge er
Mogens Marcussen blevet opfordret til
at overføre til budgettet for 2009.
”Vi havde planlagt at bruge pengene
til et nyt musiklokale, og den beslutning var taget, inden vi ﬁk det andet at
vide, så nu laver vi det for egne midler,
og det betyder, at vi ikke kan overføre

så mange midler til næste års budget
som ønsket”, siger Mogens Marcussen.
Fingrene i opsparingen
På Herskindskolen i Skanderborg sidder skoleleder Kim Sørensen og venter
på en stor pose penge. En opsparing,
som skolen og SFO’en i fællesskab
gennem ﬂere år har opbygget.
Men da der skulle sættes gang i tiltag som læringsmiljøer på legepladsen
og gangarealerne, lød der besked fra
kommunen om, at pengene ikke måtte
røres. Budgettet skulle holdes, og det
kunne opsparingen være med til at
sikre.
”Nu ligger alt stille. Vi havde nået at
bestille klassesæt i forbindelse med et
IT-tiltag, og det må vi så ﬁnde midler
til andre steder”, siger Kim Sørensen.
Men han er en optimistisk skoleleder,

og når meldingen er, at overskuddet
bliver frigivet den 1. januar, så er der jo
noget at se frem til.
”Ja, det har jeg da en klar forventning
om. Jeg har i hvert fald ikke hørt andet”,
siger Kim Sørensen.
Ny besparelse oveni
På Hjerm Skole i Struer havde man
også lidt penge på bogen, da der kom
en overraskende melding fra kommunen. Resten af 2008 skulle der spares
1,5% og fra 1. januar ville den besparelse blive hævet til 3 %.
”Politikerne havde meldt ud, at der
ville komme besparelser, og det havde
vi taget højde for. Alle ledere i kommunen var indkaldt til møde om, hvor
pengene kunne ﬁndes, og direktionen
var rundt i de enkelte institutioner for
at høre, hvor der kunne spares”, siger

»
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Claus Rokkjær, skoleleder på Hjerm
Skole. En konstruktiv proces, der ﬁk en
brat ende, da den ekstra besparelse
blev meldt ud.
”Jeg kan kun tale for mig selv, men
villigheden er nok ikke så stor næste
gang, man beder mig om hjælp til at
ﬁnde penge på min skole”, siger han.
Som andre steder i landet, er Claus
Rokkjær noget forundret over, at politikerne tror, at den pludselige udmeldte
besparelse kan hentes hjem.
”Det er umuligt at gennemføre. Vi
kan kun kigge på lønsumsdelen, og vi
har ingen ansatte, som vi kan fyre med
så kort varsel, så uanset hvad, kan det
ikke nå at få den ønskede effekt i år”,
siger han.
Claus Rokkjær er ærgerlig over, at de
opsparede penge nu ser ud til at ryge
ind i den samlede mølle.
”Det er jo ødelæggende for den tankegang, der er lagt op til med pædagogiske tiltag. Det ender med at blive

som i gamle dage, hvor hver eneste
krone bliver brugt, fordi alternativet er,
at vi mister dem”, siger Claus Rokkjær.
Samlet protest
I Næstved var der også optræk til besparelser på skoleområdet, og det ﬁk
lidt usædvanligt de forskellige faggruppers organisationer til at stå sammen
om en protest til politikerne.
Skolelederne i Næstved, Næstved
Lærerkreds, BUPL og FOA skrev et
brev, hvor de sagligt men bestemt forklarede politikerne, hvad besparelserne
ville betyde, Samtidig med, at organisationerne kom med anbefalinger til
det kommende budget for 2009.
”Byrådet lod forslaget falde, og der
er nu nedsat et udvalg, som skal se på
de punkter, som vi påpegede i brevet”,
siger Poul Jørgensen, der var medunderskriver på vegne af Skolelederne i
Næstved Kommune.
Det var blandt andet på tale, at sko-

lelederjobbet skulle opdeles i en administrativ og en pædagogisk stilling.
”Hvis ledelsens vilkår ændres, så får
det også indﬂydelse på de andre personalegrupper, så det var rart, at politikerne lyttede til os”, siger han.
Poul Jørgensen oplevede samarbejdet med de andre organisationer som
ﬁnt, og han vil ikke tøve med at bruge
den taktik en anden gang.
”I sådan en sag, har vi jo en fælles
interesse, og så er det naturligt at stå
sammen”, siger Poul Jørgensen.

.

En undersøgelse lavet af Danmarks
Lærerforening før sommerferien viste,
at 48 % af landets kommuner enten
havde vedtaget besparelser eller havde
planer om besparelser med konsekvenser for folkeskolen.

Skolelederne mener…
Anders Balle, formand for Skolelederne, ﬁnder det problematisk, at politikerne på Christiansborg siger, at mere
ledelse ude på skolerne er meget vigtigt, mens de med deres skarpe linje
overfor kommunerne fremtvinger besparelser, der sætter dette ledelsesløft
i stå eller tilbage.
”Politikere taler hele tiden om styrket ledelse på skolerne, og så skærer
man. Det er den forkerte vej. Der skal
mere ledelseskraft til. Ledelse gør en
forskel, og personalet ude på skolerne
efterspørger hele tiden synlig ledelse”,
siger Anders Balle, og samtidig bekymrer det ham, at man ser ﬂere og
ﬂere genopslag på lederstillinger .
”Vi har været inde i en god periode,
hvor alle er enige om, at skoleområdet
skal have et prestigeløft for at tiltrække ledere og personale. Det er den forkerte vej at gøre arbejdsbetingelserne
for lederne dårligere med besparelser”,
siger han.
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Der er kommuner, hvor der er lagt op
til at spare 250.000 kr. pr. skole. Et beløb, der kan syne af lidt på en skoles
samlede budget, men skolerne, der
har ansat personale og disponeret sin
tid året frem, bliver ramt af en spand
koldt vand. For beløbet svarer måske
til to lærerstillinger på et halvt år, samtidig med at opsigelsesperioden gør
det umuligt at lave besparelsen ved fyringer.
Formanden så derfor gerne, at politikerne blev meget klarere og mere
langsigtede i deres udmeldinger om
besparelser.
”Hvis politikerne var mere ærlige
omkring besparelser, så tror jeg også,
at de ville glide lettere ned. I stedet ser
vi nu, at de pludselige besparelser
sætter skoleledere i meget svære situationer, hvor de slet ikke kan nå at spare de udmeldte beløb på et halvt år”, siger Anders Balle.
Eksempler med opsparinger ude på

skolerne, som pludselig bliver inddraget eller indefrosset, ﬁnder formanden
også meget betænkelig.
”Når der bliver sået tvivl om, hvor
vidt skolerne kan disponere over opsparede midler, så ender det med, at
motivationen forsvinder helt”, siger formanden.
Han understreger, at Skolelederne
selvfølgelig bliver ved med at prøve at
påvirke landspolitikerne, og han er glad
for eksemplet fra Næstved.
”Det er nyt, at vores lokale afdelinger agerer i forhold til at påvirke de lokale politikere. Vi balancerer mellem
den loyale embedsmand og foreningsrepræsentanten. Foreningsrepræsentanten skal naturligvis kunne udtale sig
i den politiske proces. Derfor er det
også klogt at gemme krudtet til det er
virkelig nødvendigt, så vi kan bevare
vores troværdighed som skoleledere”,
siger Anders Balle.

Skoleindskrivning på nettet
Tabulex Webindskrivning lanceres nu til indberetning af skoleønsker og registrering af data fra
forældre til kommende børnehaveklassebørn.
Web-modulet, som er indført med succes i første kommune, integreres i kommunens hjemmeside og bruges af forældre med digital signatur. Indberetningerne vil derefter være til rådighed
direkte i Tabulex TEA Elevadministration, som allerede bruges af forvaltning og skoler i 64 kommuner.

Med Webindskrivning opnås:

Store tidsbesparelser på indtastning, - nu lagt ud til forældrene
Mange ekstra informationer fra forældrene direkte ind i TEA (mobilnumre etc.)
Altid opdateret information i TEA Elevadministration
Mulighed for simulering af klassedannelser undervejs i processen
Ensartet proces for alle skoler
Ingen indtastningsfejl via fejllæsning af blanketter
Forvaltningen får et værktøj med øget overblik

Et let skridt i digitalisering

De offentlige myndigheder arbejder sammen om at udvikle sammenhængende digitale løsninger, som tager udgangspunkt i borgernes konkrete hverdagsbehov. Tabulex er med i dette udviklingsarbejde under borger.dk, hvor webindskrivning bliver en del af de første borgertemaer,
nemlig ”Mine Børn”.

Kontakt os for tilbud, besøg eller mere information:
Tabulex ApS / tlf. 4676 1888/ salg@tabulex.dk/ www.tabulex.dk
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Claus Heiredal og Ingrid Fabricius, begge aktivt medvirkende til et godt samarbejde mellem skolelederne, forvaltning og andre faggrupper i Aabenraa kommune.

Af Michael Diepeveen • Foto Nils Rosenvold

Reformer er ikke altid populære. Det ser
vi med omlægningerne af skolevæsenerne i kommunerne. Også i den relativt
nyfusionerede Aabenraa Kommune skal
der harmoniseres og nyudvikles fra a-z,
og også her er meldt besparelser ud.
Men på den anden side giver forandring
nye muligheder for at agere og få indﬂydelse.
Et eksempel på en sådan proaktiv
tænkning ﬁnder man hos den lokale afdeling af Skolelederne. Allerede inden
den fælles lederforening var en realitet, dannede man fælles front. På
samme måde knyttede skoleledergrupperne i de fem kommuner, der nu
er samlet til én, hurtigt bånd på tværs
af de tidligere kommunegrænser.
Man satsede på at stå stærkt. Og det
betyder i dag, at Aabenraas skoleledere
har fået organiseret sig meget målrettet
for at få mest mulig indﬂydelse på be-
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slutningsgange vedrørende skolevæsenet samt markere sig tydeligt i sager
om egne løn- og arbejdsforhold.
Blander sig i alt
I spidsen for skolelederne i Aabenraa
står afdelingsformand Ingrid Fabricius.
Hun har adskillige års erfaring med foreningspolitisk arbejde. Det samme har
Claus Heiredal, der foruden at være
medlem af afdelingsbestyrelsen sidder
i foreningens hovedbestyrelse og på
den måde er bindeled mellem det decentrale og centrale niveau i Skolelederne. De fortæller:
”Ved kommunesammenlægningen
besluttede byrådet en meget decentral
struktur, hvilket har givet os et godt
grundlag for at agere. I den samlede
skoleledergruppe har vi besluttet at
nedsætte arbejdsgrupper, der forhandler alt, hvad der har betydning for de

enkelte skoler, bl.a. løn til de forskellige personalegrupper i skolen”.
”Skoleledergruppen afgiver et forhandlingsmandat til forhandlergrupperne. Og vi går efter at få indﬂydelse
alle de steder, vi kan. Ved ændringer af
skole- og ledelsesstrukturen, ledernes
særlige overenskomstforhold og lokale
løn- og arbejdsforhold og selvfølgelig
indførelsen af den nye lærerarbejdstidsaftale er det bare med at være ind
over”, er Ingrid og Claus enige om.
Efter en stabil platform for varetagelsen af skoleledernes interesser blev
skabt med dannelsen af den 65 medlemmer store lokale lederafdeling, var
næste skridt at positionere sig. I den
forbindelse er Aabenraa-skolelederne
godt repræsenteret i de forhandlinger,
kommunen på bedste decentrale vis
har lagt ud for at klare lokale overenskomstspørgsmål.

Op på
Ca. halvandet år efter strukturreformen og et halvt år efter dannelsen af
Skolelederne, har de lokale afdelinger for alvor fundet deres ben

”Forvaltningen er ofte med i forhandlergrupperne, men det er mest for at
kende hele sagsforløbet og have mulighed for at være sparringspartnere til
skolelederne, som har kompetencen til
at forhandle på skolernes vegne – i forhandling med lokale repræsentanter
fra andre grupper på arbejdsmarkedet,
som DLF og andre parter har udpeget”,
siger Ingrid og Claus.
Der er nedsat forhandlingsgrupper på
alle vigtige områder, som berører skolerne og de ansatte. En selvsagt vigtig
gruppe er den kommunale gruppe for
skoleledernes løn- og arbejdsvilkår. Her
har man fået lavet en kategorisering af
alle skoler med klare aftaler om lønindplaceringer af de forskellige stillingstyper. Så er der styr på det.
Ikke gratis arbejde
Nu vil nogle indvende, om ikke en så
udtalt decentraliseret kommune blot
får tørret forvaltningens arbejde af på
engagerede skoleledere og andre ansatte. Men at det ikke helt er sådan viser sig ved, at der er faktisk via lokale
lønmidler udbetales et fornuftigt honorar til alle, der sidder med. Og så er der
lige det med indﬂydelsen – den kaster
også af sig…
”Det gode er, at det giver os skoleledere både indﬂydelse og ejerskab.
Afgørende er det jo, at skolelederne
følger beslutningerne i stedet for den
mukken, man kan opleve, når noget
trækkes hen over hovedet på nogle.

Her er deres egne valgte med ved bordet – det giver sikkerhed og tillid til, at
tingene er gået ordentligt og bedst
muligt for sig. Også selv om resultaterne ikke altid er lige populære”, siger
Claus Heiredal.
”Vi får ca. 10.000 kr. årligt for at
sidde i forhandlergrupperne. Det er
ikke det store, men hvis man – som
jeg pt. gør – sidder i tre grupper, så løber det da lidt op. Og igen er den indsigt og indﬂydelse vi får nærmest
ubetalelig”, siger Ingrid Fabricius, der
sidder og tripper lidt under interviewet.
Kl. 15 skal hun til forhandling med
BUPL om SFO-lederlønninger.
Foran Skolelederne som helhed og
ikke mindst de kommunale afdelinger
hver for sig står også den udfordring, at
foreningen har fået sin egen LC-lederoverenskomst, der bl.a. indebærer, at
der kommunalt etableres en leder-TRfunktion med frikøb med virkning fra 1.
april 2009. Men i Aabenraa har man taget forskud på herlighederne.
”Det er vi allerede i fuld gang med.
Kommunen er kommet den nye overenskomst i forkøbet i sådan en grad, at
vi fra 1. januar i år har fået tildelt 250 timer årligt til TR-funktioner for vores
ledermedlemmer”, siger Ingrid Fabricius, der som lokal formand har påtaget sig hvervet.
Mange jern i ilden
Skolelederne i Aabenraa tror på synergi.
Ved at sprede lokalforeningens delta-

gelse og engagement, maksimeres proﬁleringen og indﬂydelsen. Det er strategien – og erfaringen er, at det virker.
Det gjorde det i forbindelse med, at
heller ikke Aabenraa gik fri for de besparelser, der i perioden inden sommerferien så dystre ud. Her udarbejdede Skoleleder-afdelingen på lige fod
med de enkelte institutioner et høringssvar til de besparelser, der blev
meldt ud fra kommunen.
Siden blev der indgået en lempeligere aftale om kommunens økonomi,
end man kunne frygte – men vigtigst
for skolelederne i Aabenraa er, at de
blev inddraget som sparringpartnere til
at løse de økonomiske udfordringer, og
at deres argumenter blev hørt.
”Forvaltning og politikere ser os som
medspillere, men kommunen ved også, at de ikke kan sætte det forhold,
der er opbygget, på spil. Der er gensidig respekt og tillid, hvilket i dette tilfælde fx også betød, at vi ikke gik i
pressen”, siger Ingrid, også selv om
Aabenraa-skolelederne har god kontakt
til de lokale/regionale medier.
Forvaltningen har svært ved at løfte
opgaven i skolevæsenet uden skolelederne. Og det giver mange muligheder
og rettigheder, men også selvfølgelig
pligter. Begge parter skal være bevidst
om, hvilke roller de har, og hvor uenighederne er. På det grundlag udspiller
dialogen og forhandlingerne sig. Men
giver det ikke forvirring om, hvem man
repræsenterer?

»
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Som sønderjyder går de... ...gerne til grænsen!

”Jo, det kan være svært med de
mange kasketter… og man skal holde
tungen lige i munden, når man det ene
øjeblik er skoleleder på sin egen skole,
og på et andet tidspunkt kæmper for
hele gruppens løn- og ansættelsesvilkår. Eller når man repræsenterer Skolelederne i visse sammenhænge, men er
kommunens og forvaltnings talerør og i
andre”, siger Claus.
Som han oplever det, er bundlinjen
imidlertid som regel tilfredshed blandt
de lokale skolelederne med, at det er
lykkedes at forhandle deres interesser
ind i en god balance med andre hensyn. Så fordelene ved at være indkittet
opvejer ulemperne.
”Ud over indﬂydelsen, kan vi qua vores status, trække på andre dele af for-

valtningen. Fx kommunens lønkontor,
der laver vanskelige beregninger, oplæg om lønsumsstyring, grundlag for
forhandlinger. Det kommer bare – man
skal ikke tigge og be’ om det”, tilføjer
Ingrid.
Netværk og mentorordning
Skolelederne i Aabenraa har gang i
ﬂere ting. Man afholder løbende møder for alle skoleledere i kommunen,
hvor der kan være deltagelse af forvaltningen. Den lokale formand mødes
hver 14. dag med forvaltningschefen.
Så der er gode muligheder for at få
snakke tingene ordentligt igennem.
I slutningen af oktober arrangerer
man en stor konference om skoleledernes psykiske arbejdsmiljø med op-

LÅN TIL
lav rente

lægsholdere fra PPR på programmet
og med deltagelse af skoleledergruppen og forvaltningen. Målet at sætte
fokus på stress og belastning i ledertilværelsen og forebyggelsen af, at det
kan gå skævt, herunder styrke de netværksgrupper blandt skolelederne,
som lokalafdelingen allerede fået nedsat for at stå hinanden bi i stort og
småt.
På Skoleledernes initiativ er etableret en ordning, så der kobles en mentor
på, hver gang en nybagt skoleleder ansættes. Mentoren, der udpeges af forvaltningschefen, er en erfaren skoleleder, der følger den nye tæt de første
tre måneder og op til to år efter ansættelsen. Heller ikke denne ordning er frivilligt arbejde, men udløser et éngangstillæg på 6.000 kr. pr. mentor.
I kommunen er aftalt, at skolelederne skal gennemføre først to moduler af en diplomuddannelse i skoleledelse. På sigt skal alle ledere have en
hel uddannelse. Som ’belønning’ udløses i sidste ende et fast årligt tillæg på
ca. 12.000 kr. Skolelederne har også
andel i dette initiativ, og gennemførelsen af et modul er koblet til konferencen om psykisk arbejdsmiljø – i samarbejde med CVU Sydjylland
Endelig står skolelederne i Aabenraa
med den store udfordring, det er lokalt
at lande den nye lærerarbejdstidsaftale
ud fra de principper der er aftalt i forbindelse med OK’08. Hvordan det skal
gå, forhandler Skolelederne direkte
med lærerne i den forhandlergruppe,
der drejer sig om læreroverenskomsten. Interessant, ikke?

.

”Lån til 7% p
.a.
– uden omk
ostninger og
gebyrer
– gælder fra
1/1 2008”

uden gebyrer
& omkostninger
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Effektiv

TV-overvågning
Det ’betaler’ sig at investere i et
effektivt TV-overvågningssystem!
Spar dig selv for ærgelsen og
besværet ved hærværk og
tyveri. Et TV-overvågningssystem holder ofte uønskede
’gæster’ væk.
Skulle tyven eller hærværksmanden alligevel
forsøge, registreres bevægelserne, videokameraer
går i gang, og sekvensen optages og kan efterfølgende afspilles på de tilsluttede displays. Hele
forløbet bliver gemt for senere dokumentation.

På den måde sikres hurtig indgriben og skaderne
begrænses.
Kabelcom har oparbejdet stor ekspertise og
know-how indenfor TV-overvågning. Spændende
opgaver og højt kvaliﬁcerede medarbejdere gør,
at vi i dag kan tilbyde de bedste løsninger på
markedet - både teknologisk og økonomisk.
Kontakt os for en uforpligtende snak - så vender
vi tilbage med en skræddersyet løsning.

www.kabelcom.dk

Kabelcom A/S, Thujavej 13, 5250 Odense SV
Tlf: +45 7025 1900, kabelcom@kabelcom.dk

Kabelcom A/S er en installationsforretning og med udgangspunkt i vores afdelinger i Odense og Roskilde udfører vi løsninger inden for
kompetencerne: El-installationer, Fibernet, IP telefoni, EDB Netværk, TV-overvågning. Se mere på www.kabelcom.dk
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Når

integrationen lykkes

Skole i Hjørring betragter elevernes forskellighed som en styrke og som en
væsentlig grund til, at eleverne klarer sig godt

Eleverne lærer at acceptere hinanden, som de er, så de ikke bliver sat i bås, siger viceskoleinspektør Anette Sybrandt, skoleinspektør
Karsten Poulsen og lærer Anette Lilholt.

Af Karen Lindegaard • Foto Anne Mette Welling

Computerne summer, og snakken går
ivrigt omkring bordet. 8.a er i gang
med at lægge sidst hånd på deres projekt. I en uge har klassen arbejdet med
emnet ”Konﬂikterne i verden omkring
mig”. De er delt op i grupper med hver
sit underemne, og Jonathan og Matthias har valgt at fokusere på den kolde
krig.
”Det er det, der ligger midt imellem

krig og fred, for den kolde krig bryder
aldrig helt ud, så det er et rigtig godt
emne, vi har arbejdet med”, fortæller
Jonathan. Sammen med de andre elever forbereder han et Power Point
show, som skal vises for alle klassens
forældre, der er indbudt til at overvære
elevernes fremlæggelse.
”Jeg tror, der kommer 72”, siger Mathias. ”Det er lidt nervepirrende. Det er

første gang, vi prøver det. Vi har lavet
Power Point showet, for det er godt til
at holde forældrenes fokus”.
98% videre i systemet
Det er ikke kun eleverne, der forsøger at
få forældrenes opmærksomhed. På Lundergårdskolen i Hjørring er forældrene
en vigtig del af skolens liv. Forældresamarbejdet har topprioritet – og det er også

»
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Elever på Lundergårdskolen er
ved at forberede deres projekt, som
skal fremlægges for forældrene.

Sådan kan man gøre
Initiativer, der fremmer integrationen og det
faglige niveau på Lundergårdskolen:

Tosprogscenter
Skolen har et tosprogscenter med særligt uddannede lærere, der kan vejlede de øvrige lærere i undervisningen af tosprogede elever.

Ekstra ressourcer til tosprogede .
Lærerne kan få ekstra timer til at forberede tosprogede elever. F.eks. har lærer Anette Lilholt
en halv times ekstra matematikundervisning
om ugen til de tosprogede elever i sin 8. klasse.
Tiden bruges til at indføre eleverne i begreber,
der vil dukke op, så de får en forforståelse af,
hvad der skal foregå og ikke oplever sproglige
barrierer i forhold til det stof, der bliver gennemgået.

Fagdage
Tosprogscentret holder fagdage, hvor forældrene til de tosprogede elever inviteres til at
overvære deres børns undervisning.

Periodevis holddeling
Med udgangspunkt i elevernes individuelle behov. En klasse kan få tildelt en ekstra lærer, f.
eks. i matematik, der gør det muligt at dele
klasserne, så eleverne bliver undervist på mindre hold. Det kommer både de fagligt dygtige
elever og de elever, der har brug for at få ekstra undervisning i et stof, til gode. Eleverne
inddrages i at opstille faglige mål for sig selv.

Kulturaftener
Skolen indbyder til kulturaftener, hvor de tosprogede forældre står for nogle af aktiviteterne – f.eks. har de fortalt om bryllupsskikke eller om forskellige fritidsaktiviteter.

Familieklassen
Et initiativ rettet mod alle skolens elever. Et
barn der har vanskeligheder, f.eks. med at koncentrere sig, går et par dage om ugen i en særlig klasse sammen med en af forældrene. Forældre, lærere og elev udpeger i fællesskab
nogle fokusområder, som man vil arbejde med
i de måneder, hvor man er i familieklassen (f.
eks. koncentration). Alle er bevidste om målene for arbejdet, og man måler effekten af forløbet v.hj.a. nogle scoringsmuligheder. Familieklassen bygger på den engelske såkaldte
Marlborough-model, der er videreudviklet i
Danmark, bl.a. i Hjørring Kommune.
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en af hemmelighederne bag skolens
ﬂotte resultater, især når det gælder integrationen af tosprogede elever.
De udgør 25% af skolens 620 elever,
og Lundergårdskolen er dermed den
skole, som har den største andel –
nemlig 40% – af samtlige tosprogede
elever i kommunen.
Oktober sidste år blev skolen nomineret sammen med to københavnske
uddannelsesinstitutioner til at modtage årets integrationspris på skole- og
uddannelsesområdet. I begrundelsen
for nomineringen hed det, at ”Lundergårdskolen har formået at inddrage
børnenes familier med succes og har
dermed skabt nye relationer på tværs
af kulturer til gensidig inspiration”. Og
helt konkret går hele 98% af afgangseleverne videre i en ungdomsuddannelse – et tal, der ligger pænt over
landsgennemsnittet.
For skoleleder Karsten Poulsen og de
øvrige lærere på Lundergårdskolen
handler det først og fremmest om at
gøre elever og forældre trygge ved at
være og komme på skolen.
”Det er en klar udfordring for en skole
at få de tosprogede forældre i tale. Vi
gør og har gjort mange ting for at få vores tosprogede forældre til at betragte
skole-hjem-samarbejde på samme
måde som nogle, der har boet i Danmark altid”, siger Karsten Poulsen.
Han påpeger, at det for mange tosprogede forældre er grænseoverskridende at bevæge sig hen på deres
barns skole.
”Det gælder for os at se om at gøre
det naturligt for forældrene at komme
på skolen. Det har stor betydning, hvordan man som forældre bliver taget
imod af skolen. Hvis man tror, man skal
herop for at få skældud, så kommer
man jo ikke ligefrem ﬂøjtende hertil.
Det, at arrangementer tilrettelægges på
en måde, der får én til at føle sig velkommen, gør det lettere at komme”.
Fælles om skolen
Forældresamarbejdet begynder allerede, før børnene starter i skolen. Når
de bliver meldt ind, får familierne besøg af skolens tosprogskoordinator, der
fortæller om betydningen af at deltage
i skole-hjem-samarbejdet.
”Vi gør vores forældre opmærksomme på skolens værdigrundlag, og

at vi også forventer, at det er det
grundlag, de står på, så vi arbejder i
fællesskab. Vi inviterer til samarbejde
og holder fast i, at skolen er noget, vi
er fælles om. Og vi kalder en spade for
en spade”, siger Karsten Poulsen.
Skolens tosprogscenter arrangerer
bl.a. fagdage, f.eks. i matematik, hvor
de tosprogede forældre bliver indbudt
til at deltage i undervisningen sammen
med deres børn og få et indblik i, hvad
det vil sige at have matematik i en
dansk folkeskole.
”Hver gang vores tosprogede forældre kommer på skolen, oplever de en
form for tryghed i forhold til skolen”, siger Karsten Poulsen.
Lundergårdskolen arrangerer også en
årlig kulturaften, der er lidt af et tilløbsstykke, hvor de tosprogede forældre står for nogle af aktiviteterne, f.
eks. i form af madlavning eller forskellige fritids- og hobbyaktiviteter. Og så
er der 8. klassernes projektfremlæggelser, hvor forældrene også forventes
at deltage.
”Vi stiller krav til alle forældrene om,
at de er med ved fremlæggelsen, og
der stiller vi selvfølgelig også krav til
de tosprogede”, fortæller lærer Anette
Lilholt, der bl.a. underviser i matematik og fungerer som vejleder i faget.
”Jeg kan godt ﬁnde på at ringe til de
tosprogede forældre, hvis de ikke lige
har meldt sig til den dag og høre, om
det er en fejltagelse. Men så sker der
også det, at når de kommer, får de anerkendelse – det bliver en anerkendende oplevelse, og de bliver en del af
et fællesskab. Jeg synes også, at de
andre forældre er rigtig gode til at tage
sig af de tosprogede forældre, så de
føler sig godt hjemme. Men vi stiller
også krav til dem, men selvfølgelig kun
de krav de magter”.
Pionerånden hersker
For nylig blev Lundergårdskolen af den
liberale tænketank CEPOS kåret som
den trediebedste skole i Nordjylland,
målt på elevernes karakterer. Selv
lægger skolen dog mere vægt på, at
næsten alle afgangselever som nævnt
går videre i en ungdomsuddannelse.
Skolen har et ambitiøst fagligt miljø,
der bl.a. bygger på et udstrakt samarbejde mellem lærerne.
”Som jeg ser det, handler det meget

om skolens kultur og om den pionerånd, skolen havde, da den startede for
30 år siden – den er blevet videreført
gennem hele skolens historie. Der er
stort fokus på fællesskabet og stort fokus på samarbejde, og her er en selvforståelse af at være udviklingsorienteret”, siger Karsten Poulsen.
Viceinspektør Anette Sybrandt Hansen understreger også betydningen af
et godt arbejdsklima for det faglige
miljø.
”Engagement og nærvær betyder
meget. Og vi er meget bevidste om,
hvordan vores omgangstone er med
hinanden. Det er noget, vi har været
gennem mange år. Det ligger dybt i os,
at man taler ordentligt til hinanden”.
Skolen arbejder målrettet med at
styrke arbejdsglæden og den gensidige

tillid og tryghed, fortæller Karsten
Poulsen.
”Vi giver hinanden anerkendelse, og
det smitter af på børnene. Vi taler meget om fagligt niveau – men skolens
arbejde har mere end én dimension.
Eleverne er her for at lære noget, men
de er her også af en helt anden særlig
grund, nemlig at de er livsduelige
mennesker. Så den sociale dimension
er ikke et tillæg, den er grundlaget”.
Den sociale dimension på Lundergårdskolen indebærer bl.a., at eleverne
lærer at respektere hinandens forskellighed. Der er 29 forskellige nationaliteter
repræsenteret i klasseværelserne, men
der er også store forskelle i elevernes
sociale baggrund. Lundergårdskolen har
et meget sammensat skoledistrikt.
”Vi har ligusterparcelhuskvarteret, vi

har det bedre borgerskab, vi har de tosprogede børn, og vi har de socialt belastede. Det er meget blandet. Og det
er vi rigtig glade for”, siger Karsten
Poulsen. Skolen har dog oplevet en vigende tilgang af elever fra den mere
privilegerede ende af distriktet.
”Det er en af skolens konstante udfordringer at fastholde den forskellighed, vi har, på langt sigt. Det arbejder
vi på. Vores største forhindring er uvidende forudindtagelse. Vi føler ikke,
det er svært med tosprogede børn –
det er en af vores helt store styrker. Og
en af de væsentligste grunde til, at vores børn klarer sig så godt, som de gør,
er forskelligheden”.
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Læreruddannede vikarer
Pædagogisk Vikarbureau tilbyder velkvaliﬁcerede
læreruddannede vikarer til alle vikaropgaver af større eller
mindre timetal, hvor det er vigtigt at sikre en høj grad af
ﬂeksibilitet og faglighed i undervisningen. Det gælder også
vikariater, der kræver særlige kompetencer inden for den
prøveforberedende undervisning og specialundervisning.
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Pædagogisk Vikarbureau formidler både korte og
længerevarende vikariater inden for skoleområdet.
Vi beskæftiger primært uddannede lærere.
Vi dækker store dele af Sjælland, med særlig stor
aktivitet i Københavns amt og Frederiksborg amt.

KØBENHAVN ALDERSROGADE 6C 4. · 2100 KBH Ø
TELEFON 70 27 12 18 · WEB WWW.PVB.DK · EMAIL PVB@PVB.DK
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Fra skoleleder…

…til distriktsleder
Efter næsten et år at have følt,
at hun ikke længere kunne være
den leder, hun ønskede, sagde
skoleleder Pia Guttorm op

Ledelsesrummet

forsvandt

en større grad af inddragelse
Århusiansk skoleleder havde forventet
lede to skoler
og dialog, da hun blev sat til at
Keldsen
Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang

I december tog skoleleder Pia Guttorm
en stor beslutning. Hun kunne ikke
fælles
længere stå inde for sit job som
skoleleder for Hårup Skole og Elev
op.
Skole i Århus kommune og sagde
og henArbejdsvilkårene var urimelige,
des forventninger til den overordnede
ledelse var ikke blevet indfriet.
”Jeg havde forventet en større grad
af inddragelse og dialog. Jeg savnede
rampræcise udmeldinger om, hvad
Desmerne, opgaven og vilkårene var.
hvilke
uden manglede jeg at få at vide,
leforventninger, der var til mig som
der”, siger Pia Guttorm.
for og
”Som skoleleder har jeg behov
melgår ud fra, at der er en tæt dialog
målsætning
politiske
lem kommunens
skoleog udmøntningen af den. Det er

ud
ude i marken, som må få det bedste
udmelaf det, mens vi venter på klare
dinger. For mig er det en konstatering.
Du vil nok godt kunne ﬁnde skoleledere
tilfredsstillener
i Århus, der synes, det
de. Det synes jeg ikke”.
satSiden Pia Guttorm i august 2001
i
te sig i lederstolen på Hårup Skole
sig som
Hjortshøj, havde hun ellers følt
en ﬁsk i vandet.
jeg
hvor
der,
havnet
virkelig
”Jeg var
hvor
gerne ville være – på min hylde,
Sålyden af børn altid er i baggrunden.
dan havde jeg det fra dag 1”, fortæller
Pia Guttorm, 49 år.

af
timer kun var 80 procent, Resten
tiden var hun del af skolens vikarkorps.
af
En løsning, der var valgt på grund
skolens størrelse på 360 elever.
”Vi gik et forår i møde, hvor begge
ﬁnde
skolers videre planlægning skulle
sted. Jeg regnede med, at der ville
var
komme en klarhed hurtigt, for der
min
ikke afstukket rammer omkring
på
opgave med at være fælles leder
de to skoler”.
Der kom ingen afklaring. Og i martsog læapril begyndte skolebestyrelsen
der
rerne på Elev Skole at spørge, hvad
nu skulle ske.
at
”Jeg kunne måske godt leve med
træde vande gennem endnu længere

Fælles ledelse
tid, men ikke at mine medarbejdere
GutOmkring årsskiftet 2006 blev Pia
så
også skulle gøre det. Jeg har været
torm kontaktet af Børn og Ungechefen
kunne
åben, ærlig og præcis, som jeg
Skolei Århus Kommune, Vibeke Kinch.
at forvære, fordi det har været vigtigt
nyt
lederen på Elev Skole havde fået
svar
søge at give medarbejderne de
job, og man ville ikke besætte stillintil
eller den samtale, som de kan bruge
en
gen igen, fordi man stod over for
på,
at afklare sig selv. Det har de krav
som
meget stor institutionsanalyse,
og det havde de alle sammen behov
skulle være grundlag for et prioriteringsfor”, pointerer Pia Guttorm.
at hun
katalog. Pia Guttorm ﬁk at vide,
konstitueret
være
skulle
periode
i en
Lødige argumenter
og
skoleleder for både Hårup Skole
PeterDirektør for Børn og Unge, Nils
Elev skole.
i
sen, fremlagde prioriteringskataloget
og
Relationen mellem Hårup Skole
og
har haft.
maj i DGI-huset for alle institutionsøje på,
Elev Skole er meget nemt at få
den
Gut”Min historie skal fortælles, så
skoleledere. Dagen før blev Pia
får
Skole
”Hårup
Guttorm:
forklarer Pia
have
kan bruges af andre. Ingen skal
torm indkaldt til møde hos Vibeke
efter 5. klasse,
Skole
Elev
fra
eleverne
mashende
en
ondt af mig. Jeg har heller ikke
Kinch, som gerne ville forberede
og vi har udarbejdet en ﬁn procedure
at
siv kritik af den overordnede ledelse.
på, at det ville fremgå af kataloget,
for
for samarbejdet mellem de to skoler
Jeg har noteret mig, at den overordElev Skole skulle lukkes.
mulig”.
at gøre overgangen så let som
den,
hvad
Det var første gang, Pia hørte,
nede ledelse, som jeg har oplevet
gælEt andet forhold, der gjorde sig
der
skole.
er to separate dele. Der er nogle,
den politiske plan var med Elev
Guttorms ledelsesPia
at
var,
dende,
tager beslutninger, og så er vi nogle

lederens ansvar at udføre kommunens
politiske målsætninger i praksis”.
Opsigelsen, som Pia Guttorm leveﬁk
rede personligt på forvaltningen,
ingen reaktioner fra chefniveauet.
Pia
I sine fem år som skoleleder har
else i
Guttorm taget en diplomuddann
for
ledelse, siddet i FTF’s Tænketank
god ledelse og har fulgt de ledelsesudKommune
Århus
som
viklingskurser,

at hun
Efter næsten et år følte Pia Guttorm,
hun
ikke længere kunne være den skoleleder,
opsigelse.
ønskede, så hun aﬂeverede sin
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Pia Guttorm er glad
for, at hun var tro mod
sin egen
skolelederidentitet og
føler – trods alt – at
hun er kommet styrket
ud af det
turbulente år.

”I Elev var der imidlertid et enormt
engagement og en masse gode
kræfter, der arbejdede på, at der fortsat
skulle være en skole i lokalområdet.
Vi
var ikke fuldstændig blåøjede, vi
kunne
godt se, at vi skulle komme med
et
velargumenteret forslag. Vi foreslog
fælles ledelse for de to skoler. Jeg
satte
mig grundigt ind i lovgrundlaget
og eksisterende bekendtgørelser for fælles
skoleledelse – netop for at sikre,
at min
rådgivning til skolebestyrelserne
var så
korrekt som mulig, og at min holdning
ikke var taget ud i den blå luft”.
Hele høringsperioden gik sin gang.
Omkring 1. juli sendte Elev Skole
sit
høringssvar. Andre steder i kommunen
var der også uro. Flere skoler skulle
lægges sammen eller lukkes. Nogle
steder var der ballade, og forældre
var
på barrikaderne.
”Det, synes vi ikke, var en god måde
at gøre det på. Jeg formåede faktisk
at
skabe en stemning om, at det var
vigtigt at være seriøs, konstruktiv
og have
forståelse for, hvad det var for en
politisk økonomisk situation, Århus
kommune var i. Vi havde en høj grad
af
lødighed og etik i argumentatione
n”,
fortæller Pia Guttorm.
Så gik sommeren. Pia fastholdt,
at
planlægningen på Elev skole skulle

være med det perspektiv, at skolen
fortsat skulle eksistere. Sådan at
der
var mindst uro omkring lærernes
arbejdsvilkår, og at ingen skulle være
i
tvivl om, de havde et arbejde.
Spørgsmålene trængte sig på i
skolelederstolen: Ville man lave en nedtrapning, når nu skolen skulle lukkes?
Ville
man ændre i skolens tildeling af
budget? Der var en orlovsansøgning
fra en
lærer, skulle den stilling besættes
af en
anden lærer? Skulle Pia bruge lærerkræfter fra Hårup Skole til at dække
Elev? Skulle en ledig skolesekretærstilling besættes?
”Jeg ﬁk ingen svar. Jeg ville have
været glad for hvad som helst, men
jeg ﬁk
ingenting at arbejde med overhovedet”.
Udmøntningen
Da budgetforhandlingerne skulle
i gang
i september, var der stor begejstring
og
spænding, fortæller den forhenværende
skoleleder. Det endte med, at beslutningen om at lukke Elev skole blev
ændret til fælles skoleledelse – inklusiv
en
besparelse på 500.000 over de
næste
to år.
”En par tynde linjer i sparekataloget
betød, at der blev fest i Elev, og
ﬂagene blev hejst”.
”Så manglede der bare en udmønt-

ning af, hvordan den fælles ledelse
skulle foregå. Vi havde opnået det,
vi
ville – vi havde taget udgangspunkt
i
den bekendtgørelse, at man ved
samdrift af to skoler nedlægger de to
skoledistrikter og lader dem genopstå
som
et nyt. Så man har fælles distrikt,
fælles skolebestyrelse, fælles budget,
én
skole med to fysisk afdelinger osv.
Det
giver store muligheder og fordele.
Den
model har jeg set fungere”, forklarer
Pia Guttorm.
”Jeg har stor respekt for politikere,
der tør prioritere en skole, som
ikke er
særlig rentabel. Der er ikke guld
i Elev
skole, og det kommer der aldrig.
Jeg
gik selvfølgelig ud fra, at man også
tog
konsekvensen af beslutningen og
inddrog vores meget udførlige høringssvar.
Jeg troede, at dialogen kom nu.
Men
jeg hørte intet overhovedet. Der
kom
ingen bud på, hvad der nu skulle
ske
hverken til mig, personalet eller
skolebestyrelsen”.
Pia rykkede for at blive indkaldt
til
møde.
”Det blev klart for mig, der ikke
var
nogen som helst beslutning om
noget
som helst. Men at man stod med
et
budgetforlig, hvor embedsmænde
ne
skulle udforme den politiske udmøntning. Det var ikke interessant, hvad
min mening var”.
Hun var til møde med Børn og
Ungechefen to gange derefter. Den sidste
gang var hun så rystet, at hun måtte
forholde sig til, hvad hun selv ville
gøre
ved situationen.
”Mødet oplevedes som uforberedt
og uden reelt indhold; der var ingen
research og masser af urealistiske
forestillinger. Jeg ﬁk at vide, at ’du har
frie
hænder, Pia’ – men ikke hvilke
rammer
jeg havde frie hænder omkring.
Jeg
skulle forstå det sådan, at Elev
skole
havde eget budget, skoledistrikt
osv.,
at de to skoler var adskilte. Det
eneste,
de to skoler havde til fælles, var
mig.
Mine arbejdsvilkår blev ikke drøftet.
Jeg
forsøgte at få klarhed over mine
ledelsesvilkår for at få det til at fungere
på
to skoler. Men det måtte jeg selv
ﬁnde
ud af”.

Kontrameldinger
lange dage, og så røg der også
ofte en
som utroværdig, når der ikke kan
I slutningen af november ﬁk Pia
Gutgives
lørdag og en søndag.
tydelige informationer om det videre
torm endelig et udkast til udmøntning
”Man kan sige, at sådan er det
muforløb, og fordi det forekommer
af de to linjer om Elev Skole i sparekaat være
ligvis at være leder. Men jeg skulle
urimeligt at skulle håndtere en
taloget. Hun ﬁk at vide, at det var
situatil
også gå på kompromis med de
ledeltion, som er uafklaret og upræcis”.
hendes egen orientering, og hun
måtte
sesprincipper, som jeg selv havde
vækommentere på det, men hun måtte
”Jeg havde en viden omkring, hvad
ret med til analysere mig frem
til i
god ledelse er. Nu ved jeg også,
ikke vise det til hverken medarbejdere
hvilke
FTF’s Tænketank om god ledelse.
Det
rammer der er nødvendige, hvis
eller skolebestyrelse.
man
handler om, at du er nærværende,
synskal kunne udøve god ledelse. Jeg
”Hvis jeg er venlig, vil jeg sige,
at det
er
lig, at du er en del af den pædagogiske
sikker på, at mine erfaringer kommer
var vrøvl fra ende til anden. To
sider
diskussion, at du har så meget
indsigt
mig til gode i mit fremtidige virke,
med ingenting. Det var oven i købet
hvor
på
i, hvad der rører sig på skolen, at
du
dialog og samarbejde med skoleledere
baggrund af det møde, jeg havde
været
rent faktisk kan lægge en pædagogisk
og skolechefer udgør en vigtig del.
med til. Jeg gav mig så til at kommenDen
strategi. Det kunne ikke lade sig
gøre.
skoleudvikling, som jeg vil sætte
tere det afsnit for afsnit og ﬁk så
mig
at
i
Jeg kunne ikke gøre det på to skoler.
I
spidsen for, skal altid afspejle den
vide efter et par dage, at det havde
virjeg
løbet af det år var jeg nødt til at
omdekelighed, der skal udmønte den.
ikke behøvet, for man var allerede
Der
ved
ﬁnere min rolle som leder. Jeg blev
en
skal være overensstemmelse mellem
at lavet et nyt. Jeg var ikke en del
af
strategisk overordnet leder, som
trak i
skolens faktiske pædagogiske praksis
det, måtte jeg bare konstatere”.
nogle strategiske tråde. Og det
var ikke
og udviklingsstrategien på skolen”.
”5. december ﬁk jeg så den udmøntdet, jeg ville med mit virke”, siger
hun.
ning, som skulle drøftes i skolebestyrelPia Guttorm siger med overbevis”Jeg har fra første færd måttet
ning: ”Skolelivet er jeg bestemt
serne og personalet. Som skoleleder
ikke
handle ud fra, hvad jeg selv tolkede
færdig med”.
skal du være loyal over for politiske
bemig frem til. Der er ikke en skoleleder
i
slutninger og forvaltningen som
”Ingen kan begræde, at jeg ﬂytter
sådan.
Danmark, der kommer sovende
til sit
mig, hvis man ser nøgternt på det.
Det er indlysende, når man er ansat
Den
i
job, men alle forventer at have
nogle
bedste skoleleder til det job er da
en politisk ledet organisation. Men
en
jeg
pejlemærker. Hvis man ikke har
det,
skoleleder, der selv har valgt posten.
synes ikke, det var en særlig let
situabliver man træt og udsat, fordi
man
syIkke en, der syntes, at rummet
tion at argumentere for – i næsten
for god
et år
nes, man kan komme til at fremstå
ledelse forsvandt”.
havde vi ventet på det papir. Lærerne
på de to skoler jordede det fuldstændig, og skolebestyrelserne kunne
slet
ikke forstå, hvorfor de blev spurgt,
Sygefravær for skoleledere i
om
Århus
de ville være en fælles skolebestyrelse
Tallene er opgjort i kalenderdage
,
pr. helårsansat – almindelig sygdom
for selvfølgelig ville de ikke det.
og
kronisk sygdom. Kalenderdage:
Når nu
Alle dage i hele året – dvs., at hvis
de to skoledistrikter ikke var lagt
man er
syg fredag og mandag, så har man
sam4 sygefraværsdage. Helårsansatte:
men, ville de selvfølgelig beholde
Antal
ansatte vægtet med den del af
deres
året, de har været ansat. Det vil
egen skolebestyrelse”.
sige, hvis
man har været ansat i 6 måneder,
så er man ½ helårsansat.
”Inden december var gået, var der
kommet ﬂertydige meldinger. Kunne
2002: 1,55
der være tale om et fælles budget.
2003: 3,93
Skulle der være fælles SFO-ledelse
2004: 5,96
–
eller skulle der ikke? Kunne der
2005: 15,56
ﬂyttes
rundt på medarbejdere eller kunne
2006: 8,14
der
ikke?”

.

Tro mod sin identitet
Pia Guttorm har haft et år til at
prøve
kræfter med at være skoleleder
på to
skoler. Hun synes selv, at hun er
sluppet godt fra det og efterlader ikke
huller eller tragedier i sit kølvand.
Men det
betød også en arbejdsuge på typisk
6065 timer med tre aftenmøder om
ugen,

Tallene 2002-2004 er ikke helt valide,
da Århus Kommune i denne periode
omlagde fraværsregistreringen,
og de er derfor ikke helt sikre på,
at alt fraværet er registreret. Desuden stammer
det høje tal i 2005 fra den periode,
hvor der var tre langtidssyge skoleledere
på grund af psykiske problemer,
hvoraf noget rakte ind i 2006.
Kilde: Personaleafdelingen, Magistratsafdelin
gen for Børn og Unge,
Århus Kommune.
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Af Helle Kjærulf • Stickelbergs Bureau

Da Pia Guttorm blev skoleleder, var
hun overbevist om, at det var det, hun
skulle resten af sit arbejdsliv. Men sådan kom det ikke til at gå. Den historie
skrev vi om i Skoleledelse sidste år.
Da hun som skoleleder i Århus Kommune i begyndelsen af 2006 blev sat til
at lede to skoler – Hårup Skole og Elev
Skole – oplevede hun pludselig, at
rummet for god skoleledelse forsvandt.
Hun kunne ikke længere stå inde for sit
job som fælles skoleleder. Arbejdsvilkårene var urimelige, og hendes forventninger til den overordnede ledelse
var ikke blevet indfriet, mente hun.
Derfor besluttede hun at sige jobbet
som skoleleder op.

58834 Skoleledelse 04 07 i dd
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”Jeg havde forventet en større grad
af inddragelse og dialog. Jeg savnede
præcise udmeldinger om, hvad rammerne, opgaven og vilkårene var. Desuden manglede jeg at få at vide, hvilke
forventninger, der var til mig som leder”, sagde Pia Guttorm dengang.
I dag er Pia Guttorm stadig leder,
men det er ikke længere en skole, hun
leder. I stedet skiftede hun i oktober
sidste år titel fra skoleleder til distriktsleder i Randers Kommune på Børn &
Familiecentret – Gudenåcentret. Centret er en ny konstruktion i Randers
kommune, en sammensætning af PPR
og Socialforvaltningen. Hun har 42
medarbejdere, bl.a. socialrådgivere og

psykologer, under sig, og refererer til
chefen for Børn og Familieafdelingen.
”Jeg var klar på min beslutning om at
sige min stilling op som skoleleder. Og
jeg kendte godt konsekvenserne, men
der gik mange måneder, før jeg kunne
lægge savnet fra mig og lade være med
hele tiden beskæftige mig med det”, fortæller den nu 50-årige leder.
”Jeg vidste jo også godt, at min opsigelse medførte mere arbejde for de
kolleger, som jeg sætter enormt meget
pris på. Jeg havde en forestilling om, at
når jeg først var væk fra posten, ville
det hele løse sig hurtigt, men der gik
rigtig mange måneder, før jeg kunne
lade være med at tænke på det, som

»
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noget jeg skulle forholde mig til. Det
var en blanding af at savne skolen,
børnene, medarbejdere og samvittigheden om, at jeg vidste, at de stod
med en stor opgave”.
Positive reaktioner
Efter opsigelsen oplevede Pia Guttorm
først en enorm stor frihed. Så kom
spørgsmålet om, hvad der nu skulle
ske. Fra et kæmpestort arbejdspres var
der pludselig ingenting.
”Der var en form for tomrum og sorg.
Børn og medarbejdere var stadigvæk i
mine tanker, jeg havde jo knyttet mig
tæt til dem, men nu måtte jeg ﬁnde ud
af at placere dem et andet sted”.
Hun overvejede at søge et andet
skolelederjob, men det tændte hende
alligevel ikke. Måske var det for tæt
på, efterrationaliserer hun. Det var
først, da hun så stillingsannoncen til
stillingen som distriktsleder i Randers,
at det trak i hende.
Reaktionerne, da Pia Guttorm holdt
som skoleleder, var mange. Langt de
ﬂeste, også fra folk hun kun kendte af
navn, var positive.

”Flot”, ”godt gået”, lød det blandt andet. Det overraskede hende, fordi det
havde været svært for hende selv at
erkende, at hun ikke slog til i den form
for skoleleder, som hun gerne vil være.
Tidligere i beslutningsprocessen havde
hun også overvejet, om hun bare ikke
var dygtig nok til jobbet.
”Egentlig troede jeg, at det var det
billede, som folk ville få, især hvis de
ikke kendte mig. Men jeg ﬁk faktisk
meget anerkendelse på min beslutning. Det glædede mig naturligvis. Jeg
ﬁk også mange henvendelser fra folk,
jeg havde arbejdet sammen med og
henvendelser fra skoleledere, der synes, jeg var modig, og som fortalte,
hvor svært de ofte synes, det var at stå
alene med det hele. Jeg brugte det
også lidt som en trøst. Jeg var ikke efterladt i et tomrum, og andre forstod
min beslutning. Det var en utrolig stor
hjælp”.
Tiltrækkende lederjob
Inden lederjobbet i Randers kommune
dukkede op, arbejdede Pia Guttorm
omkring ni måneder på CVU Nordjyl-

Det kræver sin VAND

land, der i dag er en del af University
College Nordjylland.
Hun stod for at etablere og undervise
i uddannelsesforløb for lærere og pædagoger omkring ressource- og relationsorienteret pædagogik. Hendes andet
store område handlede om læringsmiljø
og pædagogisk analyse – en præsentation til skolerne, om hvordan lærerne
kan anvende pædagogisk analyse i deres tilrettelæggelse for læringsmiljø for
børn. Noget skolerne uundgåeligt skal
investere i, forklarer Pia Guttorm.
”Jeg faldt hurtigt til på CVU, men
min næsten nyerhvervede ledelsesuddannelse lå for langt nede i skuffen, så
da dette lederjob dukkede op, var fristelsen for stor. Stillingsopslag med
ord som tværfagligsamarbejde, barnet
i centrum osv. lokkede mig. Før jeg
blev skoleleder, arbejdede jeg ti år på
PPR, så arbejdsbeskrivelsen lå ikke
fjern fra mig. Og som skoleleder i Århus Kommune var man jo formand for
det tværfaglige samarbejde, som lige
netop består af de faggrupper, som er
her i huset. Så jeg følte mig hverken
famlende eller usikker på opgaven”.

At klare en hel skoledag
Køb drikkevandskølere
designet og udviklet til skoler
- de holder længere.
Aqua Line har stor erfaring
med salg og installation af
drikkevandskølere til skoler. Vi
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Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390
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tilbyder professionel vejledning,
installation og service.
Ring på tlf. 4648 0390 eller send en
mail på info@aqualine.dk

Skolen trækker stadig i Pia Guttorm,
og som hun tidligere har sagt, er hun
ikke færdig med skolelivet.
”Selv om det føles på voldsom distance, kommer jeg på skoler, og det
har jeg det rigtig godt med”.
Pia Guttorms møde med skolerne
sker primært gennem de børn og familier, som har vanskeligheder.
”Det er selvfølgelig en speciel tilgang at have til skolerne. Jeg bærer et
medansvar for, at det skal være lettere
at lave løsninger for de vanskeligt stillede børn og familier. De skal ikke føle
sig kastet rundt, men at de får det hele
et sted. Børn og forældre, pædagoger
og lærere skal opleve, at processen, fra
bekymring til der bliver gjort noget, er
blevet nemmere. Kernen i mit job er at
være med til at sørge for, at det sker.
Jeg stiller spørgsmål som: Hvordan ser
skoleledelsen behovet, hvad er et godt
tværfagligt samarbejde for dem? Hvilken type hjælp har de som skole brug
for? Jeg kan jo godt mærke, når jeg
snakker med skoleledere, at jeg ved,
hvad de snakker om”.
Læringsmiljøet undværligt
For Pia Guttorm er det en lidt pudsig
oplevelse at sidde på den anden side
af skrivebordet.
”Jeg har som skoleleder også ymtet
mig voldsomt over, at det tager for
lang tid, når en skolepsykolog skal
komme, eller når vi sender en underretning til de sociale myndigheder.…

hvad laver de egentlig? Nu sidder jeg
på den anden side og skal svare på,
hvorfor der ikke sker noget? Er det rigtigt, at en underretning fra en skole
bare bliver smidt i papirkurven? Eller
sker der faktisk noget. At se det fra
den vinkel er meget lærerigt”.
Når Pia Guttorm nu samarbejder
med skolerne, bruger hun sin viden
som skoleleder. Hun ved, hvilke informationer og hvilken indsigt, der er vigtige for skoleledelsen at have.
”Hvis jeg havde vidst, at en paragraf
50 krævede det og det, eller havde givet mig tid til at læser serviceloven,
ville jeg ikke have udtrykt mig på samme måde. Nu kan jeg gå ud og give de
informationer videre, som gør samarbejdet og dialogen nemmere”.
Hun skyder på, at hvis hun ikke stadig er distriktsleder om fem år, så er
hun tilbage på en skole.
”Jeg vil i hvert fald beskæftige mig
med et læringsmiljø omkring børn, det
er jeg ret sikker på”.
”Min personlige mission er ikke anderledes, end da jeg var skoleleder.
Når man beskæftiger sig med børn,
der har vanskeligheder, er der ikke noget lettere end at anlægge en individualistisk tilgang og forståelse af et
barns problemer. Jeg er meget optaget
op af i stedet at folde konteksten ud:
Hvad får tingene til at fungere, og hvad
går i stykker? Samtidig med at man
kigger på barnet, er man nødt til at
vurdere, om miljøet er fremmende for

barnets udvikling eller årsagen til, at
barnet kommer i problemer”.
Pia Guttorm ønsker at ﬂytte fokus.
Det skal ikke hedde børn med problemer, men børn i problemer.
”Hvordan vi ser det, har vidtrækkende konsekvenser for, hvordan vi ﬁnder frem til problemstillingen, hvad der
skal sættes i værk og hvilke løsninger,
vi skal vælge. Det bliver nok min livsmission, og om fem år vil den indstilling stadig være min drivkraft”.
Som nyuddannet 23-årig lærer havde
Pia Guttorm en forestilling om, at hun
skulle gøre en forskel for børn.
”I dag er mit perspektiv lidt mere fornuftigt end at ville frelse dem. Men det
er stadig kernen. Hvor jeg beﬁnder mig
professionelt vil afhænge af, om jeg
ﬁnder udfordringer til at gøre det. Om
der er rum til det?”.
”Det var det, der forsvandt fra mig,
da jeg var skoleleder – og det jeg reagerede på – jeg blev en administrerende direktør, der altid var det forkerte
sted. En del af det vil selvfølgelig også
være, hvordan jeg selv oplever at lykkedes i min arbejdsopgave, den anden del
om min egen drøm/mission kan udfoldes. Det er det, der giver mening”.

.

Den første artikel om Pia Guttorm blev
bragt i Skoleledelse 4/07. Artiklen kan
læses på www.skolelederne.dk  Udgivelser  Skoleledelse.

Folkeskolen

Folkeskolen.dk

Fremtidens skoleledelse
Klik ind på folkeskolen.dk. Der er
masser af vitaminer til diskussionen
om god skoleledelse i kompendiet:
»Folkeskolens fremtid – fremtidens
folkeskole«. For eksempel:
t0NTLPMJOHBGCSOFNBHU
– en udfordring for fremtidens sko-

leledelse Af Dorthe Staunæs
t/ÌSGPSMESFHÌSUJMEPNTUPMFOF
oPHFUBMUFSOBUJW"G/JFMT,SZHFS
t4BNGVOEFU TLPMFOPHMFEFMTF
– udfordringer og muligheder
GSFNNPEÌS
"G4UFFO)JMEFCSBOEU

t%FOTLWF
TLPMF
Af Lise Tingleﬀ
og Peter Ulholm
t1EBHPHJTLMFEFMTF OPHFU
NFSF"G$BNJMMB4ML
folkeskolen.dk – skolenyheder hver dag
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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 handlingsanvisende 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 kreative – dér, hvor skabertrangen og ﬂowet
opstår? Mange kender udfordringen,
da det rationalistiske paradigme og styringstænkning 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 potentialer i opgaveløsningen, i organisationen, i teamet - og i sig selv? Hvordan
kan man skabe de rette rammer, som
også evner at give plads til kreative udviklingsprocesser, hvor fejl og vildfarelser
er centralt brændstof til nye resultater?
Konferencens overordnede bud er, at det
gælder om at skabe rammer med ﬂeksibilitet til at rumme ﬂere opgavefokuserede paradigmer: Rationalitet, LEAN,
New Public Management og kreativitet
anerkendes på lige fod som forskellige,
men målrettede arbejdsprocesser og
skal indgå i både lederens og konsulentens værktøjskasse. Håndværkeren ved,
at man ikke slår søm i med en sav.
Kom og deltag i denne inspirerende konference 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.
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Konsulenthuset key2see s Frederiks Allé 112 b s 8000 Århus C
Se mere om konferencen på www.key2see.dk

Skolelederjobbet behøver ikke altid handle om det,
der ikke du’r, men kan lige så godt være en fortælling
om arbejdsglæde og tilfredshed

Når arbejdet giver

energi

Skolelederne Hanne Heiberg og Charlotte Grummesgaard i et hjørne af den 20 tønder land (!) store skolegård, som omgiver Bjergmarkskolen.

Af Michael Diepeveen • Foto Ricky John Molloy

Når man taler om (psykisk) arbejdsmiljø, associeres der let til ubehageligheder som konﬂikthåndtering, kontrolforanstaltninger og utilfredsstillende
løn- og arbejdsvilkår.
Men er det sandheden? Er der ikke
et andet billede af lederlivet? Skoleledelse har sat to kvindelige skole-

ledere i stævne, der begge er eksempler på et fænomen, der måske er
mere udbredt, end man tror, nemlig at
man faktisk kan være glad for sit arbejde som leder i folkeskolen.
Det gode lederliv
På Bjergmarkskolen i Holbæk residerer

Hanne Heiberg. Hun er skoleinspektør
på femte år, efter at have været viceinspektør og lærer her fra 1971. Ganske
lang tid er det altså blevet til på en stor
skole med 145 medarbejdere og 760
elever. Men er hun kørt træt?
”Jeg er 64, og det er lidt underligt, at
jeg er her endnu. Jeg kunne jo stoppe i

»
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Skab
helt specielle
øjeblikke i
klasselokalet
1IH71%68&SEVHMSK2SXIFSSOWSJX[EVI
Med SMART Board 600i2 kan man vise eleverne, hvad indlæring virkelig
drejer sig om! Når en Unifi™ 45-projektor kombineres med SMART
Board™ kan systemet let integreres med multimedieelementer såsom
videoer og interaktive præsentationer.

71%68&SEVH2SXIFSSOWSJX[EVI
Med de unikke funktioner og værktøjer i Notebook
softwaren kan lærerne skabe motiverende lektioner
og give liv til undervisningen.



0WQIVISQEPPI71%688IGLRSPSKMIWTVSHYOXIVTo

HERWOHEXEHMWTPE]HO
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Magt
og indﬂydelse
En ting, der er vigtig – ikke kun i
forhold til at bevare gejsten i arbejdet, men med hensyn til at holde sig personligt og professionelt
oven vande – er at påtage sig rollen som leder.
”Dem, der søger at være kollega med lærerne, er de første, der
brænder ud. Det går ikke at prøve
at gøre alle tilfredse. På den måde
er man i en klemme, og det giver
stress”, siger Hanne, der er leder
på så stor en skole, at det måske
falder lettere at respektere hinandens forskellige roller.
Men det er ikke størrelsen på
skolen, der betyder noget for lederens fremtoning. Også på de mindre skoler, hvor relationerne er
tættere, skal man tage lederkasketten på.
”Det skal man turde. Jeg vil endda gerne tilstå, at jeg kan li’ at bestemme, at træffe beslutninger og
have andel i, at der sker noget, og
at tingene forandrer sig. At være
med og påvirke tingene, at få idéer,
føre dem ud i livet, det trigger mig
og giver energi”, siger Charlotte.
”Man kan lige så godt se det i
øjnene: Lederjobbet handler om
magt. Man tager jobbet for at få
indﬂydelse og opnå resultater. Sådan er det, selv om vi har svært
ved at anerkende, at magt kan
have en positiv betydning ved, at
man bruger den til at udvikle og
forbedre forholdene – og netop
ikke negativt til at bremse initiativ
og engagement”, siger Hanne.

Det gode lederliv I...

morgen. Og det er klart, at denne takeit or leave-it situation gør, at jeg nok er
blevet skarpere og frækkere. Men jeg
er her, fordi jeg har lyst, og jeg synes,
det er spændende – og ikke fordi, jeg
skal have brød på bordet. Jeg har stor
frihed i jobbet, og det er fantastisk at
være med til at vælge og beslutte”.
Charlotte Grummesgaard Nielsen er
viceinspektør på tredje år på Hvidebækskolen, der med sine 60 medarbejdere og 385 elever ligger i nabokommunen Kalundborg. Hun er på besøg
for at deltage i snakken om ledertilværelsens undervurderede fortræffeligheder, og hendes tilgang til jobbet er som
Hanne Heibergs: Lysten og de positive
oplevelser driver værket.
”Man har selvfølgelig pligter som leder, og derfor er det vigtigt at gøre sig
klart, hvorfor man er glad for at gå på
arbejde. For mig er det ikke mængden
af arbejde, der tynger – jeg har det
godt med at have travlt, og fører det til
resultater, er det det hele værd”, siger
Charlotte Grummesgaard, der er 40 år
og ikke bange for at tage konsekvensen, hvis lederjobbet bliver for surt.
”Jeg har været lærer på en kostskole
og en privat skole og både i by og land.
Indtil videre er jeg ikke blevet et sted
mere end fem år. Jeg har villet prøve
noget forskelligt så længe, jeg har kunnet og haft lyst. Der er rugbrødsdage,
men for mig er hverken lærer- eller

...og II

lederjobbet noget, man har for at overleve, og bliver man træt, bør man
ﬂytte sig”, siger Charlotte.
Begge mener, at det er en dårlig idé
at italesætte det besværlige i jobbet
som en naturlig del af det at gå på arbejde. Når man har valgt at blive leder,
er det med en erkendelse af, at man
gerne vil lede, og måske fordi man tror,
man kan gøre en forskel. Og den forskel behøver ikke ses som en stressfaktor, men som en energigiver.
„Nu er jeg ikke en jubelidiot, der klarer alt“: Lederjob, familie etc. Men jeg
var for nylig igen til et ’det-er-så-hårdtfor-os-møde’, hvor deltagerne nikker
bekræftende til hinanden. Det er ikke
mig. Jeg har et dejligt job, og det tror
jeg også, man kan beslutte sig for er
sådan”, siger Hanne.
Skil tingene ad
Charlotte og Hanne har kendskab til
skoleledere, der ikke er tilfredse i jobbet, men som for alt i verden ikke vil
tilbage som lærere. Det kan handle om
løn, men også om tabet af prestige.
Forståeligt, men man burde vel ikke
klynge sig til jobbet?
”Jeg er i hvert fald ikke leder for pengenes skyld. Dertil er lønforskellen
også for lille. Jeg har bevidst valgt et
lederjob, hvor der ikke er undervisningstimer, for at skille tingene ad.
Men skal det være, begynder jeg at

»
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undervise igen. Det har jeg aldrig været ked af. Det er udfordrende og dejligt, og havde jeg det ikke sådan,
kunne jeg dårligt identiﬁcere mig med
dem, jeg skal lede”, siger Charlotte.
Negativitet kædes tit sammen med
oplevelsen af, at alting efterhånden
skal dokumenteres, og der er en masse
administrativt bøvl. Men hvor stor er
arbejdsbyrden reelt?
”Der er mange nye tiltag, og jeg synes ikke, der er noget, der er blevet
lettere, men det er blevet mere spændende. Meget af det, der er kommet,
kan bruges konstruktivt, og der åbner
sig andre og bedre måder at gøre tingene på. Det kan man prøve at minde
hinanden om, så det igen handler om,
hvordan man anskuer tingene og er

åbne over for at bruge og hjælpe hinanden”, siger Hanne.
”Jeg er ikke sikker på, at der ﬂere opgaver. Vi må erkende, at udviklingen
fører krav med sig, og der er behov for
mere evaluering og reﬂeksion. Det ta’r
tid at køre ind, men det er mest i starten. Siden er der en del, der skilles fra.
Fx var det på et tidspunkt moderne
med spørgeskema-undersøgelser. Det
har nu fundet et mere naturligt leje”,
mener Charlotte.
I Kalundborg, hvor hun er ansat,
har man reelt ingen skoleforvaltning.
Hanne arbejder på samme vis i en
kommune, hvor opgavevaretagelsen er
decentraliseret. Så begge er vant til på
skolerne at skulle klare det meste selv.
Det er de enige om giver store fordele,

da meget bliver enklere af, at man kan
tage beslutningerne på stedet. Det
øger også muligheden for at udøve god
ledelse.
”Der er dog lagt mere administration
ud på skolen. Og selv om ny teknologi
minimerer tidsforbruget, har vi en udfordring i at skaffe ledelsesressourcer
til at klare de administrative opgaver,
så de ikke fylder urimeligt”, siger Hanne på hvis skole, der netop er startet
en ny administrativ leder med de rette
forudsætninger for at tage ansvaret på
det område.
Troen ﬂytter bjerge
Hvordan undgår man at havne i opgivenhed, når de mørke skyer truer? Jo,
ved at tro på sig selv, og at det, man
har gang i, fører den rette vej. Det er
de to ledere enige om. For man bliver
konstant udfordret af bl.a. medarbejdere og TR’er, der kun ser hullerne i
osten…

VARM VANDET
SKOLEKONKURRENCE 2008/09 for 4.-10. klasserne i hele landet
Opgaven er simpel, men kan udføres avanceret:
Klassen skal ﬁnde en metode til at opvarme vand – og gøre det!
Man deltager ved at indsende en beskrivelse af klassens løsningsforslag til
Kattegatcentret senest den 1. december 2008.
Tilmelding til konkurrencen er ikke påkrævet. Men hvis man vil deltage i lodtrækningen
om den store ekstrapræmie – en overnatning på Kattegatcentret for hele klassen
inklusiv transport – skal klassen tilmelde sig på www.kattegatcentret.dk senest den
3. oktober 2008.
Læs mere på vore hjemmesider om:
s $ET STORE GRATIS INSPIRATIONSMATERIALE TIL KONKURRENCEN
s &INALEN n $EN %NERGISKE $AG PÍ +ATTEGATCENTRET DEN  FEBRUAR 
s $E mOTTE PRMIER TIL KLASSEKASSEN

www.kattegatcentret.dk
www.nrgi.dk/skolekontakten
www.grundfos.com/dk/energiprojekt
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Når arbejdet giver

energi
”Der er mennesker, der påvirker
stemningen forfærdeligt dårligt. Og
som leder skal man være klar over, at
rider man med på bølgen og går til sagerne med negative forventninger, så
kan man være sikker på at komme ud i
den anden ende med et dårligt resultat. Derfor gælder det om at få vendt
tingene til det positive, hvilket kan
være en træningssag”.
”Jeg prøver at lade folk fremlægge
deres problemer og indgyde dem selvtillid til selv at løse problemerne. De
vokser ikke af, at jeg løser sagerne.
Tværtimod fastholder det dem i et negativt udgangspunkt. Kunsten er at få
medarbejderne ud af døren med aben
på skulderen og være tilfredse med
det”, siger Hanne, der dog tilføjer, at
det ikke altid lykkes.
”Vores job består jo i høj grad af konﬂiktløsning, og man må have antennerne ude. Jeg udviklede tidligt evnen
til at opfange utilfredshed. Og jeg har

lært at tage tingene i opløbet. Få dem
på bordet og danne sig et professionelt
indtryk og en holdning til dem”.
”Derudover er det vigtigt at holde
pauser. Gå en tur, i biografen, teatret
etc. Læs en bog. Tænk på noget andet
eller intet og blive renset i hovedet. Og
så sker der ofte det, at tingene ikke synes så vanskelige, men pludselig er
lettere at løse”, siger Hanne. Samme
erfaring har Charlotte gjort.
”Jeg har det jo godt med at have
travlt. Men jeg er også bevidst om at
stoppe op og lave noget andet og ﬁnde
åndehuller. Det er ikke så meget et
spørgsmål om at være presset, som at
kunne forholde sig til situationerne på
en balanceret måde. Man skal lære at
være leder – ﬁnde sig selv i rollen og
sine egne rutiner og teknikker”.
Skal de to skoleledere give et råd til
yngre, knapt så erfarne lederspirer, er
det – ud over at have en positiv tilgang
til jobbet – at prioritere sine lederkolle-

gaer. Begge peger på, at deres glæde
ved arbejdet har sammenhæng med,
at samarbejdet i ledelsen på skolen
fungerer.
”Gå ind i ledelsesteamet fuldt og
helt. Et lederteam, der fungerer godt,
er altafgørende for følelsen af, at man
slår til og gør tingene godt. Del opgaverne og ansvaret. Del glæder og sorger, lær de andre noget, lær selv af de
andre. Så har du altid et sted at gå
hen”, siger Hanne.
”Jeg vil også fremhæve samarbejdet.
Ha’ tillid til hinanden. Vær villig til at
tage ansvar og bak hinanden op – det
giver tryghed og sikkerhed. Og undlad i
øvrigt ikke at åbne munden, og sige fra,
når der er behov. Endelig er lidt humor
ikke af vejen”, slutter Charlotte.

.

Salaam DK
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Skolelederens navigeren mellem ”autentiske” og ”strategiske” elementer i
jobbet kan give problemer. I hvilken grad kan man få tingene til at mødes, i
hvilken grad må man vælge?

Af Camilla Sløk • Illustration Scanpix

Mange ting kan man sige om lederjobbet, men ikke, at det er kedeligt. Der
sker hele tiden noget nyt, og man kan
nogle gange konfronteres med oplevelsen af, at man som leder ikke er helt
på toppen, men snarere altid lidt
bagud, når nye problemstillinger dukker op, eller når gamle problemstillinger, helt uventet, dukker op igen.
Hvis man får en forklaring på, hvorfra denne følelse af ikke at være med
på noderne opstår, kan man nogle
gange blive opløftet. For så ser man,
at man ikke er alene om at have denne
følelse af at være bagud, men at der
også er nogle strukturelle ting omkring

Center for
skoleledelse
Center for skoleledelse er et samarbejde mellem CBS og Professionshøjskolen, København.
Samarbejdet om centret startede i maj 2008 og formålet er at
forske i skoleledelse med henblik
på at videreudvikle det faglige
grundlag for bl.a. MPA- og diplom-uddannelsern.
Camilla Sløk kan kontaktes på
mail cs.lpf@cbs.dk. Se mere på:
www.skoleledelsescenter.dk

26 • Skoleledelse • september 2008

dét at være leder, som påvirker ens
egen jobsituation som leder. Altså, at
det ikke nødvendigvis er en selv, der er
noget galt med som leder, men at der
hører nogle bestemte problemstillinger
med til lederjobbet, man løbende må
forholde sig til.
Dobbelte forventninger
En af de mere slående ting i en sådan
analyse af forklaringer på ”bag-udfølelsen” er fra en forskningsmæssig vinkel
den, at der i skolelederjobbet ﬁndes en
dramatisk skelnen mellem på det ene
side ”det autentiske” og på den anden
side ”det strategiske”. En skelnen, som
man umiddelbart set må sige, kun kan
give problemer, fordi de to ting ikke
kan forbindes.
Begrebet om ”det autentiske” ligger i
lærerjobbet, som skolelederen jo selv er
udsprunget af. Det er forestillingen om,
at man skal være et helt menneske,
som lærer, for man kan alligevel ikke
skjule sig som menneske, når man omgås dem hele dagen. I øvrigt er det efter sigende også godt for børn at omgås
autentiske voksne, der ikke lader som
om de er nogle andre end de i virkeligheden er. Fra børn og fulde voksne skal
man høre sandheden, så man må hellere som lærer ﬁnde ud af at være sig
selv på en måde, der er til at holde ud
for andre og for en selv. Det autentiske
er dermed et spørgsmål om overensstemmelse mellem indre og ydre, mellem det man siger, og det man gør.

I sammenligning med dette autenticitetkrav er det strategiske element af
lederjobbet, som også gælder for et
skolelederjob, nærmest det modsatte.
Er man gennemført strategisk, vil man
fx undlade at sige ting, man godt ved
at nogle medarbejdere kunne være interesserede i at få at vide. Man vil måske ikke direkte lyve, men der kan
være forhandlingssituationer, hvor den
store snak rundt om konsensusbordet
ikke nødvendigvis fremmer beslutningsprocessen, men tværtimod kan
for meget involvering af mange andre
kokke fordærve maden og dermed
også beslutningen. Som leder er man
nødt til at kunne gebærde sig i de
landminer af konﬂikter, som ligger i
større eller mindre grad på enhver arbejdsplads. Og der er her forskellige
strategier til, hvordan man gebærder
sig her.
Det er som sagt slående, at kravet til
læreren om autencitet ikke umiddelbart kan overføres til skolelederjobbet.
Naturligvis bliver man ikke en helt anden af at gå fra at være skolelærer til
at blive skoleleder, men der opstår
nogle andre forventninger, og dermed
også en anden måde at gå på arbejde
på, når man går fra at være lærer til at
blive lærer.
Sagt meget kort kan skoleledere opleve, at deres lærere møder dem med
en dobbeltforventning. At man både er
en som dem selv, nemlig en lærer, der
kender til jobbet i klassen og som der-

for også forstår dem, og at man forstår, hvad de siger, og derfor er i stand
til at træffe de rette strategiske beslutninger og gøre de ting, der skal til, for
at lærerens problem kan blive løst.
Man skal altså både være som dem og
kunne handle som en anden end dem.
Det er reelt et paradoks. Hvordan er
man både som dem, lærer, men også
ikke-som dem, leder for lærere? Beslutninger kræver som bekendt handlingsrum, og dermed også ledelsesrum, for at få lov til at handle som
leder overfor lærere. Det kan som skoleleder være svært at få lov, hvis det
ene hold af lærere i en konkret situation forventer, at man er lærer lige som
dem; autentisk, reel, medinddragende,
lyttende, osv., mens det andet hold af
lærere i samme situation kræver, at
man er strategisk, har overblik, skærer
igennem, træffer de rette beslutninger,
uanset hvor upopulære de måtte være
for andre, osv. Handlingsrummet udspændes i den konkrete situation af
modsatrettede forventninger fra de involverede parter. Som sagt kan en skoleleder ikke træffe beslutninger for sig
selv, men er afhængig af, at medarbejderne spiller med og forstår at følge en
beslutning.
Denne forventning om skolelederen
som autentisk allestedsnærværende
og loyal og medvidende om lærernes
arbejdsvilkår, ses også af Anders
Bondo Christensen, når han i JyllandsPosten 11. august 2008 siger: ”Vi får

ikke dygtigere elever af bureaukrati og
statslig styring. Derfor skal skolelederne væk fra computerskærmene og
ud på skolen. De skal ud i timerne og
vide, hvad der foregår, for lærerne efterspørger indspark fra ledelsen”.
Man får af citatet nærmest indtryk
af, at skoleledere er nogle, der helst vil
være et andet sted end, hvor det virkeligt sker, og at det er mere interessant
for dem at sidde foran deres computer
og bidrage til den statslige styring frem
for at tale med ”virkelige” elever og lærere. Med sådan en beskrivelse af skolelederens arbejde er der ikke noget at
sige til, at man mangler ansøgere til
skolelederjobbet nogle steder.
Demokrati og strategi
Det er et sært paradoks, at skolelederne får et ansvar for at lede en skole,
samtidig med, at der ikke blandt lærerne altid ﬁndes en respekt, eller måske forståelse for, hvad det egentligt er
for en opgave, skolelederen har. Det
virker nogle gange i debatten som om
lederen skal forstå alle sine lærere,
elever og forældre, men lærere, elever
og forstå behøver ikke forstå lederens
rolle i organisationen.
Imidlertid er de mange administra-

tive, ledelsesmæssige og strategiske
beslutninger i lederjobbet ikke noget,
man kan forvente at lederen skal sætte
alle ind i dagligt. Det er praktisk ikke
muligt, men som ovenfor nævnt, heller
ikke hensigtsmæssigt. Alligevel mangler der åbenbart forståelse for, hvordan
skoleledelse bidrager til skolens velfærd, både for børn, lærere og forældre. I Anders Bondos beskrivelse lyder
det som om skolelederen ”bare kunne
lade være” med at sidde foran sin computer, men i stedet burde løbe rundt i
klasserne og fungere som en slags
hjælpelærer på skift i klasserne.
Naturligvis kan man hertil indvende,
at Bondos pointe sådan set blot er den,
at skolelederen skal have en fornemmelse for og respekt for, hvad der foregår i klasserne, så han/hun kan bakke
sine lærere op og kvaliﬁceret løse problemer, når de opstår. Men derfor
kunne man vel også hævde, at lærerne
burde have en fornemmelse og respekt
for lederens job, og at det han/hun laver på sit kontor måske faktisk er en
nødvendig del af lederjobbet?
For mig at se har hele denne dikotomi mellem den autentiske lærer og
den strategiske leder en hel del at gøre
med demokratikravet til folkeskolen.

»
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Møbler til fremtidens skoler

Rammekontrakt 03.04

VS GRUPPEN TILBYDER
PROFESSIONEL INDRETNINGS
RÅDGIVNING OG ET
KVALITETSSORTIMENT MED
INNOVATIVE LØSNINGER
TIL ALLE RUM.
KØB PÅ SKI AFTALEN/UVM
KOORDINERINGS AFTALEN OG
FÅ LAVESTE PRIS HVER GANG.

FORHANDLERE:
SAPA A/S VIBORG - Tlf. 8662 4000 · ODENSE - Tlf. 6315 2525 · NÆSTVED - Tlf. 5577 7760 - www.sapa.as.
Scan Ofﬁce / CJC Gruppen A/S HILLERØD · KØBENHAVN · SLAGELSE - Tlf. 7024 7048 - www.cjcgruppen.dk

danmark
www.vs-danmark.dk

Thorsø A/S THORSØ · KØBENHAVN - Tlf. 8696 6075 - www.thorsoe-moebler.dk
Scan Ofﬁce / CJC Gruppen A/S ESBJERG · KOLDING · AABENRAA - Tlf. 7914 0700 - www.cjcgruppen.dk
Team Røsfeld A/S ÅRHUS - Tlf. 7021 9900 - www.roesfeld.dk
Ergoteam / CJC Gruppen A/S ÅRHUS - Tlf. 7020 7084 · KØBENHAVN - Tlf. 4659 7084 - www.ergoteam.dk
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VS er etableret 1898 og er Europas
største producent af skolemøbler

Det er folkeskolen, der skal opdrage til
demokrati, åndsfrihed og ligeværd.
Men hvad vil det nærmere sige i ledelsessammenhæng?
Ja, de hidtidige tilgange til skoleledelse har fået det til at fremstå som
om skolelederen skal være tættere på
skolens dagligdag i form af demokrati
som medinddragelse, ligeværd og forstået som, at alle skal høres og alle
har noget at sige end på den såkaldt
administrative del af skolelederjobbet.
Tættere altså på det autentiske felt
end på det felt, som skolelederen langsomt i det sidste 10 år reelt er blevet
hevet over i, nemlig det, som nogle
kalder for educational management,
som har at gøre med, at skolelederen
skal forholde sig til den lokale skoleforvaltning, og til styringsformer, målinger, evalueringer, osv.
Når skolelederen kommer tættere på
det politiske, juridiske og økonomiske
felt, som forvaltningen og undervisningsministeriet repræsenterer, får
skolelederen en anden rolle, som jeg
vil kalde for den strategiske. Opgaven
er ikke længere at være lærernes kammerat og gå rundt i klasseværelserne,
som Anders Bondo siger. Tværtimod
må man hævde, at skolelederen for at
kunne være skoleleder ganske enkelt
må forudsættes at vide, hvad der foregår i klasseværelserne, og at vedkommende har opnået kompetence igennem egen lærergerning til at kunne
følge med i dette uden daglig fremtræden i ethvert klasserum.

De kompetencer, lederen har brug
for, er nogle mere klassiske og overordnede ledelseskompetencer som
handler om overblik, politisk tæft og
forståelse, samfundsmæssig indsigt,
konﬂiktløsning, strategier og visioner,
både på kort og på lang sigt. Skolelederjobbet er ikke længere blot at være
en autentisk lærer blandt andre autentiske lærere, men snarere at kunne
være strategisk og politisk for at kunne
løse de opgaver, som skolen sættes
overfor. Det betyder som sagt ikke, at
skolelederen ikke kan være en autentisk person, men der hører nogle andre
forventninger med til skolelederjobbet,
som i højere grad gør ledelse til et dagligt forhandlingsspil frem for, lidt karikeret sagt måske, at man kan sidde og
være sig selv på lærerværelset. Det
kan man ikke.
Som leder kan man generelt sagt
ikke sidde og fortælle sin uforbeholdne
mening om dette eller hint. Man bliver
af sine omgivelser hele tiden læst som
en, der dermed også afslører sine inderste holdninger som magthaver, og
det er ikke sikkert, at det er tilfældet. I
hvert fald ikke sikkert, at man skal afsløre det.
Eftersyn påkrævet
Skolelederjobbet trænger måske derfor
til et rolleeftersyn i forholdet mellem det
at gå fra at være lærer, hvor der er nogle
bestemte forventninger til lærerjobbet,
til at være leder, hvor der er nogle andre
forventninger til lederjobbet.

Dette skifte er derfor også et opgør
med eller i hvert fald en nybelysning af
spørgsmålet om, hvad autencitet er.
Om det autentiske og personlige i lærerjobbet også er det, der er det mest
formålstjenstlige, når en skoleleder
skal lede en organisation. Eller om der
er brug for andre kompetencer, som
sætter det autentiske på prøve eller i
hvert fald udfordrer det på en sådan
måde, at det autentiske kommer op på
et andet niveau. Det autentiske i lederjobbet kunne da siges at være, at lederen skal være en, der hele tiden af sine
omgivelser kan aﬂæses i sine holdninger som leder. Dvs. skolelederen optræder ikke kun som person, eller måske helst slet ikke som person.
I hvert fald skal lederen forstå, og
omgivelserne give mulighed for, at
skolelederen som leder kan vise i
handling og ord, hvordan han/hun ser
organisationen og dermed, i sin tydelige (og også nogle gange strategiske
kommunikation) kan være med til at
hjælpe lærerne med at ﬁnde måde at
tackle hverdagens små og store problemer på. Det er en anden måde at
bruge autencitetbegrebet på, men så
vidt jeg kan se en nødvendig måde at
bruge det på for udfordre det rolleskift,
der er, når skolelederen går fra at være
lærer til at blive leder for lærere.

.

Camilla Sløk, cand.theol, Ms (The), er
leder af Center for Skoleledelse, Copenhagen Business School
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Skoleledernes

Årsmøde 2009
Ledelse i bevægelse…
ODENSE CONGRESS CENTER, ODENSE
Torsdag den 19. marts 2009, kl 10.00-17.00
& Fredag den 20. marts 2009, kl 9.00-12.00
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Program
»TORSDAG DEN 19. MARTS 2009
Kl. 10.00

Morgensang

Kl. 15.45-16.45 Medier, ledere og skoler
Chefredaktør Lisbeth Knudsen,
Berlingske Tidende

Velkomst
Odenses borgmester
Intermezzo
Musisk-kunstnerisk indslag
Tale
Skoleledernes formand Anders Balle

Kl. 19.00-01.00 Medlemsfest
Velkomst og taler
Tre retters festmiddag m/ drikke
Underholdning v/ Sigurd Barrett
Musik og dans v/ Partymaskinen

Tale
Undervisningsminister Bertel Haarder
Debat
Mellem Bertel Haarder og Anders Balle
Ordstyrer, Journalist Cecilie Beck

»FREDAG DEN 20. MARTS 2009
Kl. 9.00

Kl. 12.00

Intermezzo
Musisk-kunstnerisk indslag

Pause og frokost

Kl. 14.00-15.00 Ledelse til tiden
Adm. Direktør, Adj. Professor
Lars Goldschmidt,
Dansk Industri

Morgensang

Kl. 9.30-10.30

Ledelse og forandring
Forsker, centerleder
Annemette Digmann,
Region Midtjylland

Kl. 15.00

Pause

Kl. 10.30-11.00

Pause

Kl. 15.30

Intermezzo
Musisk-kunstnerisk indslag

Kl. 11.00-12.00

Humor og ledelse
Den store overraskelse!

HUSK! Også at besøge den over 1000 m2 store udstilling...

Klumme

Bliv

skoleinspektør
Jeg har en fætter, der lige er blevet
skoleinspektør, og det vil jeg gerne
gratulere skolen med. Ikke, fordi han er
min fætter, men fordi han er en dygtig
mand, der samtidig er vedholdende og
har humoristisk sans, for det er absolut
nødvendige egenskaber i jobbet. Jeg
har selvfølgelig også gratuleret ham
selv, for det er en særdeles spændende
og ansvarsfuld stilling, han har fået.
Jeg har ikke villet eller kunnet give
ham en opskrift på at være skoleinspektør – og det har han da heller ikke
bedt om – men jeg har fortalt ham, at
han skal være beredt på tre ting: Han
skal være til stede på skolen, han skal
være der i mange timer, og han skal
være indstillet på at have skolen med i
baghovedet, selv om han har fri.
Spydspids og bagstopper
Den gamle strofe ”Ingen kender dagen,
før solen går ned” passer fortrinligt til
skoleinspektørens hverdag.
For folkeskolen har mange forskellige aktører eller interessenter, som
hver for sig kan give store og mere eller mindre spændende udfordringer.
Der er eleverne, medarbejderne, forældrene, skoleforvaltningen, politikerne
og det omgivende samfund. Disse forskellige aktører har ofte vidt forskellige
interesser og opfattelser. Da det er
skolens leder, der har ansvaret for hele
skolens virksomhed, vil ”aben” i tilfælde af problemer uvægerligt havne
på lederens skuldre, så denne må derfor have brede skuldre.
Man skal faktisk være en blæksprutte, idet man har det overordnede
ansvar for undervisningen af skolens
elever, for den pædagogiske og tekniske udvikling, for administrationen, for
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økonomien, for ledelsen af ﬂere forskellige kategorier af medarbejdere
samtidig med, at man er byrådets repræsentant på stedet. For mig er ansvaret for elevernes undervisning og
deres ve og vel altid kommet i første
række i forhold til min rolle i det politiske system.
Man skal både være spydspids og
bagstopper. Spydspids på den måde,
at man skal være synlig og gå foran
mht. udviklingen af skolen. Men lederen skal selvfølgelig ikke selv forestå al
udvikling, men derimod inspirere og
give plads for medarbejderne, så de
kan komme med nye ideer, som forhåbentlig bliver gennemført. Som leder i
folkeskolen er man absolut ikke nogen
en-mands-hær, for man er helt afhængig af dygtige og kreative medarbejdere, og det får man kun, hvis de har
spillerum til at være selvstændige.
Man skal også være bagstopper.
Dvs. bakke medarbejderne op, hvis de
kommer ud for urimeligheder. Jeg plejer at sige til lærerne og pædagogerne,
at der skal være en sfære af ukrænkelighed eller menneskelig værdighed
omkring dem, som ikke må overskrides. Dvs. at der skal være en grænse
for, hvad de skal stå model til fra elever og forældre. Eksempelvis bliver
skole-hjem-samtaler gennemført på
mit kontor, hvis lærerne eller pædagogerne er utrygge ved at være alene
med bestemte forældre. Omvendt er
det en selvfølge, at vi indrømmer og
retter eventuelle fejl fra skolens side.
Brug privilegiet
Som skolens leder er det af afgørende
betydning at have klare mål, klare
holdninger og være konsekvent, men
kombineret med smidighed og værdibaseret ledelse. Jeg har for mange år
siden formuleret følgende sentenser,
som jeg har forsøgt at efterleve: ”Fri-

hed under ansvar”, dvs. at der skal
være få regler på skolen, men hvis de
bliver overtrådt, får det konsekvenser.
”Skolen skal være boglig, endda meget
boglig; men ikke for alle. Derfor skal
skolen indrettes efter elevernes forskellighed”. Dette har vi forsøgt at efterleve med oprettelse af erhvervsklasse, værksteder, smedehus osv.
Det er et privilegium at være lærer,
at have med børn og unge at gøre og
have ansvaret for deres uddannelse.
Det er også et stort privilegium at
være skoleinspektør, at få chancen for
at være leder for børn, unge og medarbejdere, at formulere mål og handlingsplaner og at opleve, at det lykkes
at nå de mål, man har sat sig. Men for
at det skal lykkes, må man også have
et åbent og tillidsfuldt samarbejde
med forældrene, og det er min erfaring, at de allerﬂeste er positive samarbejdspartnere.
Jeg glæder mig på min fætters
vegne, for han har heldigvis ikke lyttet
til ”grædekonerne”, der kun har øje for
de besværlige sider af skolelederens
arbejde. Hans udnævnelse har inspireret mig til disse personlige betragtninger, der forhåbentlig kan give mange
andre lyst til at blive ledere i folkeskolen i en tid med alt for få ansøgere.
Det er et dejligt arbejde, og jeg ”taler” af erfaring.
Skoleinspektør
Arne Sloth Kristoffersen
Bavnebakkeskolen
Støvring
Skoleinspektør fra 1980. Lærer, skolevejleder og viceinspektør på skoler i
Aalborg 1964-80. Historielærer i 43 år.
Skribent i ﬂere lokalhistoriske bøger.
Foredragsholder, bl.a. om Tysklands
historie, Østeuropa, ﬂygtninge, lokalhistorie og folkeskolen.
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Anmeldelser

Kunder og brugere?

Lean med hjertet i det offentlige
Af Birgitte Enslev Jensen
og Peter Greve Kahr
Børsens Forlag 2007
117 sider, 199 kr.
I gennem et par år har Børsens Forlag
og FTF samarbejdet om at udgive en
serie bøger om ledelse i det offentlige.
Denne bog om Lean er den seneste i
serien.
Naturligvis kan én bog ikke sige alt,
hvad der er at sige om Lean, men den
giver læseren et indtryk af, hvad Leantankegangen rummer. Ligesom den
kan aﬂive nogle af de myter, der givetvis ﬁndes om de vanskeligheder, det
må medføre at indføre Lean i det offentlige.

Bogen starter med en indføring i
Lean-tankegangen men allerede da
kunden – fordi det nu handler om det
offentlige – bliver til brugeren, hopper
min kæde af. For er det ikke netop den
tankegang, vi ønsker os væk fra i det
offentlige? I folkeskolesammenhæng
passer det i hvert fald ikke. Her skal
næsten alt jo foregå i samarbejde med
brugeren (hvem det så end er). Så virker det absurd at have tilrettelagt et effektivt leanet forløb på forhånd, for
hvor er brugeren og samarbejdet så
henne?
Bogen kommer ind på en række af
sådanne modsætninger og giver ved
hjælp af eksempler mulighed for at
overveje egnede løsninger. Og hvis
man kan se bort fra, at eleven altså
betegnes brugeren, kan man få meget
ud af kapitlet ”Hvorfor skal jeg som leder i det offentlige overveje Lean?”. Her
sættes netop fokus på kernen i vores
arbejde, nemlig det udkomme alle vores anstrengelser har for alle de brugere, vi servicerer til hverdag.
Særligt kapitlet ”Trivsel som forudsætning for succes” påkalder sig interesse, da læseren her bliver introduceret for en særlig form for synlig
ledelse. Helt banalt sagt handler det

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

www.skolelederne.org
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ikke om klare forventninger, tydelige
mål og langsigtede strategier. Nej, det
handler om synlig ledelse i bogstaveligste forstand. Nemlig at lederen
kommer ud blandt medarbejderne og
hjælper med at løse problemerne, dér
hvor problemerne er, og hvor værdierne skabes.
Bogen slutter med et kapitel om,
hvordan man konkret kan gribe situationen an, hvis man vil indføre Lean i sin
organisation. Et, efter min mening, noget overﬂødigt kapitel, da ingen kan
være klædt på til at implementere
Lean efter kun at have stiftet bekendtskab med denne jo ikke omfangsrige
bog.
Når det så er sagt, vil bogen givetvis
kunne inspirere til at forenkle ﬂere arbejdsgange, og hvis man ikke har mod
på at leane hele organisationen, kan
man altid starte med sig selv og sine
egne arbejdsopgaver.

Lene Nørgaard
Afdelingsleder
Tønder Kommuneskole

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

Administrative IT-løsninger til skoleverdenen
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Stillinger

Skoleledere
Vi søger kontakt med ambitiøse
ansøgere, som har erfaringer med
pædagogisk arbejde, der har afsæt
i det grundsyn, at alle børn og
familier har resurser.
Du har derudover en god forståelse for de økonomiske og
administrative sider af jobbet.
• Den ene stilling er som leder på
Tingbakkeskolen i Esrum
• Den anden stilling er som leder
på Gilleleje Skole i Gilleleje
For begge stillinger gælder
Vi forventer af dig, at du er optaget
af at udvikle folkeskolen i tæt dialog
med elever, medarbejdere og
forældre og med blik for skolens
betydning som et levende element
i lokalsamfundet arbejder med afsæt
i åbenhed og samtale og vægter
både faglighed, sociale kompetencer og børns selvværd højt.
Du er tydelig, klar og sætter retning,
men er også involverende, eksperimenterende og den, der skaber
plads til den enkelte og det anderledes inden for de fælles rammer.
Du kan lægge de lange linjer og
politikker, og gå i dialog om principper og værdier. Du evner og
holder af det meget nærværende
og konkrete samspil med medarbejdere, børn og forældre, både på
de gode dage og når det bliver
svært.
De politiske ambitioner på børneunge området er store:

“Ethvert barn og enhver ung har
ret til, og krav på, at blive set og
hørt. I hjemmet, i institutionen eller
i skolen og fritidsordningen og i
forbindelse med fritidsaktiviteter.
Dét at opleve sig set, hørt og
respekteret, som den man er, og
for det man kan, er en vigtig
forudsætning for, at et barn
udvikler selvværd, identitet samt
faglige og sociale kompetencer.
Forældre og professionelle er i dag
fælles om at sikre, at børnene og
de unge har en så god og tryg
barndom og ungdom, som
overhovedet muligt. Derfor er
samarbejdet mellem forældre og
professionelle en hjørnesten i
Børne- og Ungepolitikken.”
(Gribskov Kommunes Børne- og
Ungepolitik)
Du vil som skoleleder indgå i et
samlet skoleområde med 9 skoler
og kommunale skolefritidsordninger.
Skoleområdet styres gennem
formulerede mål- og resultatkrav,
der sikrer en fælles ramme for
skolevæsenets indsats og skaber
tydelighed om de forventninger,
som byrådet stiller til skolerne.
Som skoleleder er du ansvarlig for,
at målene og værdierne omsættes
i praksis, og du har det overordnede
pædagogiske, administrative og
økonomiske ansvar for skolens
virksomhed.
Du skal kunne markere dig både
indadtil og udadtil. Og vi regner

med at du har gennemslagskraft,
en uhøjtidelig facon og en personlighed, der kan skabe tillid og
respekt. Om din person og om
skolens arbejde.
Vi tilbyder en attraktiv løn, der
indeholder en basisløn højere end
overenskomstens grundløn. Dertil
kommer funktions- og resultatløn.
Kontraktansættelse kan evt.
forhandles.
Du kan ﬁnde uddybende oplysninger
på vores hjemmeside. Her er både
de generelle forventninger til dig som
skoleleder og de særlige opgaver,
der knytter sig til hver enkelt af de
to skoler, præsenteret nærmere i
en jobproﬁl.
Du er også velkommen til at
kontakte
• skolebestyrelsesformand på
Tingbakkeskolen, Hanne Fredslund, tlf. 7249 6649 eller
viceskoleleder Trine Bjerg,
tlf. 4839 0190
• skolebestyrelsesformand på
Gilleleje Skole, Michelle Runge
Christensen, tlf. 4830 3340 eller
souschef Per Rømer, tlf. 7249 7641
• skolechef Kim Kristiansen,
tlf. 7249 7190 eller direktør Inger
Marie Vynne, tlf. 7249 6663
Du skal være opmærksom på, at vi
kun modtager ansøgninger, sendt
til os elektronisk, via opslaget på
vores hjemmeside.
Ansøgningsfrist: 25. september
2008, kl. 12.00.

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online på www.gribskov.dk/job
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SØGES TIL HØRSHOLM KOMMUNE

Afdelingsleder
Taleafdelingen
Afdelingsleder til
Hørsholm Skole
Hørsholm Skole er centralt placeret i kommunen og lige ved

I forbindelse med naturlig afgang og organisationsændring søger Center for Rehabilitering og Specialrådgivning ny afdelingsleder til Taleafdelingen, som p.t. har
28 medarbejdere.
Du har
en (audio)logopædisk uddannelse og nogle års erfaring
som praktiserende logopæd. Du har måske allerede
ledelseserfaring, men hvis ikke har du i hvert fald lyst
til at få det og til at gøre ledelse til dit fag.
Du skal
sammen med de selvstyrende teams fastholde og udvikle den faglige kvalitet i afdelingens opgaveløsning.
Du har det daglige personaleledelsesansvar for de
medarbejdere, der er tilknyttet afdelingen.
Du skal varetage samarbejdet med sygehuse og PPR i
kommunerne vedr. de logopædiske ydelser.
Du skal derimod ikke bekymre dig om takster og indtjening. CRS har abonnementsaftaler med de fynske
kommuner om alle centrets ydelser.
Du bliver
én af fire afdelingsledere, som sammen med ledelsen
udgør det lederteam, som i tæt samarbejde varetager
den daglige ledelse af CRS. Du bliver en del af et uhøjtideligt miljø, hvor vi taler om tingene, samtidig med at
alle faggrupper vægter professionalisme og ordentlighed meget højt. Disse værdier skal du være med til at
støtte og fremme.
Kontakt gerne centerchef Bent E. Kjær på 6314 6214
for at høre nærmere om stillingen. Se også
www.rehabilitering-fyn.dk, hvor du kan få et indtryk af
CRS’s virksomhedsområder og kompleksitet.
Løn ifølge overenskomst og aftale. Tiltrædelse 1. nov.
eller snarest muligt derefter.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning bilagt relevante dokumenter. Send den til CRS, Økonomi og Personale, Heden 7, Postboks 149, 5100 Odense C.
Ansøgningsfrist 19. september 2008.
Samtaler forventes afholdt 26. september.

skoven. Vi er omkring 780 elever og 120 voksne, heraf 65
lærere. Skolen har en stor SFO, hvor godt 600 børn går,
idet den i afdelinger er åben for børn helt op til og med 8.
klasse. Hørsholm Skole er fast praktikskole for Blaagaard
Statsseminarium.
Hørsholm Skole er kendetegnet ved et trygt og varmt miljø
for både børn og voksne, et engageret lærerkorps, dygtige
børn og interesserede forældre. Hørsholm Skole er et sted,
hvor der er masser af rum og mulighed for at være med i
en rivende udvikling.
Hørsholm Skoles ledelse udgøres i dag udover afdelingslederen for mellemtrinnet, af afdelingslederen for SFO,
afdelingslederen for udskolingen, afdelingslederen for indskoling (viceinspektøren) og skoleinspektøren.
Vi forventer, at du som afdelingsleder – som en del af
ledelsesteamet – vil tage medansvar for og initiativ omkring
skolens fortsatte udvikling, vil være åben og direkte i din
kommunikationsform, og vil være lydhør og imødekommende over for lærere, elever og forældre, og at du kan
opretholde et godt humør også i pressede situationer.
Afdelingslederen for mellemtrinnet får tillagt ledelsesopgaverne for 4.-6. klasse. Endvidere tillægges efter aftale
mellem lederne yderligere ledelsesopgaver.
Som afdelingsleder skal du deltage i det pædagogiske og
det administrative arbejde, og du skal være interesseret i
at virke som leder. Hvis ikke du har en relevant lederuddannelse på pd-niveau, forventer vi, at du er parat til at
gå i gang med en sådan.
Løn og ansættelse efter gældende overenskomst.
Stillingen tillægges mindst 1100 ledelsestimer.
Yderligere oplysninger om skolen på www.horsholmskole.dk
og ved henvendelse til skoleinspektør Per Høxbroe på telefon 4517 6660 eller til viceskoleinspektør Jette Lohse på
telefon 4517 6690.
Ansøgning sendes senest mandag den 15. september kl.
12.00 til:
Hørsholm Skole
Selmersvej 6 ∙ 2970 Hørsholm

Skoleledelse • september 2008 • 37

Stillinger
Maribo Skole søger ny skolechef
965 elever og 220 medarbejdere har
brug for en ny leder af Maribo Skole,
som kan trives blandt mange engagerede børn og voksne.
Ambitionerne er høje, og vi søger
en skolechef, der ud fra et helhedsorienteret perspektiv kan sætte retning og
være med til at sikre den strategiske og
kvalitative udvikling af Maribo Skole og
Lolland Kommunes Skolevæsen.
Ledelsesstilen er udadvendt og uformel og må være kendetegnet af ordentlighed og forståelse for menneskelige
relationer, empati og evnen til at lytte
og kommunikere. Din ledelsesstil er
udviklet gennem praktisk ledelse i folkeskolen kombineret med en diplom- eller
masteruddannelse i ledelse.
Du er et menneske, hvis personlige
værdier hviler i Maribo Skole og
Lolland Kommunes Skolevæsen og har

GENOPSLAG

forståelse for og viden om, at resultater
opnås gennem den rette balance mellem udviklings- og resultatorientering.

Helhedsorienteret

Empati

Vi lover et spændende fagligt og personligt udviklende lederjob i en kommune i rivende udvikling med engagerede
ledere og medarbejdere, der vil Maribo
Skole og Lolland Kommune.
Læs mere om skolechefjobbet på
www.lolland.dk. Herudover er du er velkommen til at kontakte skolesektorchef
Bjarne Voigt Hansen på 2715 2915.
Ansøgning senest den 15. september
2008, kl. 9.00 til hr@lolland.dk eller til
Lolland Kommune, HR-sektoren, Jernbanegade 7, 4930 Maribo.

Kommunikation
Attraktiv
arbejdsplads

Der afholdes samtaler den 18. september august 2008 og den 24. september
2008 i Maribo.

Lolland Kommune har 49.000 indbyggere fordelt på 900 kvadratkilometer varieret natur med købstæderne Maribo,
Nakskov og Rødby, landsbymiljøer, havne og strande. Lolland Kommune er kommunens største arbejdsplads med
cirka 5.000 medarbejdere.

Job
AFDELINGSLEDER
TIL SCT. MIKKELSKOLEN

Region Midtjyllands 25.000 medarbejdere arbejder for et
sundhedsvæsen på højt internationalt niveau, tryghed og udvikling
for de svageste borgere – og dynamisk regional udvikling.

Afdelingsleder for skolen
Himmelbjerggården, Ry

Sct. Mikkelskolen søger snarest muligt afdelingsleder til Smediegaard.
Sct. Mikkelskolen er en specialskole i Viborg
Kommune, hvor man fra 1.08.08 har samlet
tilbudene for børn og unge med sociale og
emotionelle problemer.
Ansøgningen skal være skolen i hænde
senest 25.09.08 kl. 12.00.
Se stillingsopslag på www.viborg.dk/job

Viborg Kommune
Sct. Mikkelskolen
Rindholmsvej 57
8800 Viborg

38 • Skoleledelse • september 2008

Har du evner og mod på at være med til at lede og udvikle
vores interne skole, så er du måske den vi søger. Du vil blive
afdelingsleder for en kompetent og engageret
personlegruppe og en del af en dejlig og travl arbejdsplads.
Hele stillingsopslaget og stillingsbeskrivelsen kan læses på
www.himmelbjerggaarden.rm.dk
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende
overenskomst.
Vi afholder informationsaften tirsdag d. 9. september
kl.18.00. - henvendelse tlf.87882080
Ansøgning sendes til Himmelbjerggården, Himmelbjergvej
11, 8680 Ry, hvor den skal være modtaget senest d. 23.09.08
kl.12.00.
Ansættelsessamtaler kan forventes d.26.09 og d.29.09.

www.viborg.dk
Se hele stillingsopslaget på www.rm.dk/job

PROFESSIONEL SPARRING
Skolelederne giver dig mulighed for professionel sparring med bl.a. konsulenter, der selv har mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder.
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få
rådgivning.
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Ring eller mail og få en snak om det at være leder i
eller omkring folkeskolen, f.eks
• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn- og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MED-samarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konﬂikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Man.-tors.: 9.00-15.30, tirs.: dog 10.00-15.30 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

Uddannelsesforum

Mød kolleger på årets vigtigste
konference og udstilling

Relevans
Få ideer og ny viden med hjem til
skolens hverdag og udvikling

Se mere på
Uddannelsesforum.dk

Lars Qvortrup
Pernille Schaltz

Netværk

Bjørn Lomborg

Se og hør det nyeste om it og
læring fra mere end 100 oplægsholdere

Jesper Theilgaard Hans H. Knoop

Aktualitet

Palle Strøm

bl.a.

Du kan møde

Tim Frank Andersen

Odense Congress Center 4. og 5. november 2008

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Konsulent Søren Thomsen
stho@skolelederne.org
Direkte 3336 7621
Mobil 2124 4175

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

Sekretær Charlotte Dilling
cd@skolelederne.org
Direkte 3336 7617

HOVEDBESTYRELSEN
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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Køb funktionelle undervisningsmøbler
og tavler til gode priser

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
Du kan handle via SKI hos en række af branchens største og mest anerkendte leverandører og dermed måske hos de samme leverandører som hidtil. SKI har opnået gode

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

Statens og Kommunernes Indkøbs Service A/S
Zeppelinerhallen Islands Br ygge 55 DK-2300 København S
■

■

Tlf. +45 33 42 70 00 Fax +45 33 91 41 44 ski@ski.dk www.ski.dk
■

■

■

Læs mere på www.ski.dk/undervisningsmobler

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

Du kan både købe møbler og tavler til undervisningslokaler, og møbler til faglokaler på den
nye aftale. Dertil kommer mødemøbler, hvilemøbler, opholdsmøbler og designermøbler.

priser og leveringsbetingelser. Alle produkttyper opfylder en række miljøkrav. Flertallet
af samtlige hovedprodukter er testet og opfylder Dansk Indeklima Mærkning.

UDGIVERADRESSERET MASKINEL MAGASINPOST

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.

