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Storbyens stemning og puls er uforlignelig. Men som gøgleren 
Erik Clausen for nogle år tilbage sang sort-humoristisk: Velkom-
men til Kopenhagen – roedgroed med floed – og en over nak-
ken… har medaljen en bagside. Og der kommer desværre hele 
tiden ny alvor i Clausens lyrik, når det gælder hovedstaden og de 
andre danske byer, der byder på særlige udfordringer med to-
sprogede, socialt svage, bandekrig og kriminalitet.

I dette ligger skolerne spredt ud som oaser, der ud over at 
være læringssteder har stor social betydning som mødested for 
kulturer, familier, individer og samfund. Møder, der handler om 
demokratisering, dialog og integration – derfor er det mere end i 
en forstand vigtigt, at skolerne bakkes op, og derfor er det om-
vendt meget beskæmmende at få dokumentation for, at det er 
står så skralt til på byens skoler, som det gør.

Således afdækker en undersøgelse om skoleledernes arbejds-
miljø, som Københavns Skolelederforening har fået gennemført, 
dybt foruroligende forhold. Bl.a. at næsten hver fjerde af hoved-
stadens skoleledere inden for det seneste år har været syge-
meldt i over to uger på grund af stress. Historien har været bragt 
i flere medier, og desuden er det kommet frem, at hele syv ud af 
ti ledere er bekymrede for deres psykiske helbred. Også det er et 
særdeles højt tal. 

I Skoleledelse har vi fulgt op på undersøgelsen, der kommen-
teres af de københavnske skolelederes formand Axel Bech, se 
dette blad s. 10 ff. Undersøgelsen viser et dilemma, nemlig at le-
derne er glade for deres job, selv om de risikerer at blive syge af 
at engagere sig for meget i det, men at det er belastninger ude-
fra, der skaber stress – i form af budgetstyring, registrering og 
evaluering eller krav om at følge op på særlige indsatsområder, 
gennemføre projekter mv.

Skolelederne er blevet til administratorer mere end ledere af 
skolens pædagogiske udvikling. Mange føler ikke, at de får den 
støtte fra forvaltningen, de har brug for. Lederne synes ikke, de 
bliver hørt og taget med på råd. Det er historier, vi har hørt før. Og 
der er desværre grund til at tro, at de tal for ledernes stressbelast-
ning, der fremgår af københavner-undersøgelsen afspejles i res-
ten af landet. Forskning fra DPU bekræfter dette.

Vi skal tage undersøgelsen seriøst og få skabt en alvorlig dis-
kussion om skoleledernes arbejdspres og ledelsesvilkår. Der er 
ikke tvivl om, at politiske krav om registrering og rapportering 
begraver skolelederne i ekstra arbejde. Og så mange langtids-
syge ledere er et tal, der hverken kan synges eller gøgles væk. I 
stedet har vi brug for arbejdsro og forenklinger i styringen af fol-
keskolen. Men forhåbningerne om det får unægtelig en over 
nakken med Københavner-undersøgelsen. 

I forhold til regering og folketing må vi indtil videre sætte vores 
lid til det partnerskab om skoleledelse, som undervisningsmini-
steren har nedsat. Afbureaukratiseringsudvalgets arbejde ka-
stede jo ikke meget af sig. Vi skal gå fra fasen med de gode in-
tentioner med de mange pæne ord og til handlingsfasen. Der 
skal handles nu – og det skal være meget klare handlinger – hvis 
billedet af skolelederjobbet skal vendes til noget attraktivt og no-
get, som rigtig mange vil efterstræbe. 

Derudover må vi som forening påtage os vores del af ansvaret 
for at få afklaret, hvilke handlinger der skal til for at vende dette 
billede. Vi må opprioritere vores arbejde med at afdække disse 
forhold. Vi skal helt præcist kunne fortælle, hvad begreber som 
mere ledelseskraft og større ledelsesrum indeholder, og hvad de 
medfører af ændringer på den enkelte skole. Målet er, at det 
skal være væsentligt mere attraktivt at være leder i skolen. .

En over nakken

LEDER

Af Anders Balle
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StORt & småt

Er det fedt at være leder? Tja, bum, bum – ja, for det meste. Svaret er måske snarere, at det kan det være, men at det også kræver en særlig personlighed. I en ny bog finansieret og planlagt af KL og FTF har forfatteren Trine Wiese interviewet 11 kvindelige kommunale top-chefer om deres karriere valg og -veje. Bogen kommer i løbet af efteråret.
Som noget bemærkelsesværdigt går det igen, at alle tilsyneladende er usædvanligt gode til at bære den en-somhed, der kan være en del af lederjobbet. De ser sig selv som enspændere, der ikke er bange for at træde i karakter og undgår at lade private følelser mudre ledel-sesudøvelsen. Omvendt spås de, der har trang til at søge støtte hos kollegaer og netværk før en beslutning tages, en dårlig fremtid i lederjobbet.

Når man derfor skal gøre op, om et lederjob er noget for en, kan der være mange positive grunde til at svare ja, men også grund til at stoppe op. Og i den forbin-delse har forfatteren opstillet 10 ’gode grunde’ til at sige nej tak til et lederjob:

• Du tåler ikke at træde ud af flokken. 
•  Du har brug for at sikre dig opbakning, før du tager en beslutning. 
• Du har stærkt brug for ”klap på skulderen”.•  Du er lidt ligeglad med andre menneskers bevæg-grunde.
• Du er konfliktsky – eller meget konfliktsøgende.• Du mister nemt overblikket.
•  Du føler det grænseoverskridende at bede andre om at arbejde.
• Du har det uhyre vanskeligt med at være upopulær.•  Du ønsker ikke at arbejde mere end 40 timer om ugen.
• Du synes, at din virksomheds mission er underlødig.

Socialt og følelsesmæssigt bliver der vendt op og ned på en, når man kaster sig ud i et lederjob. Et utal af le-delsesværktøjer kan tilegnes, men er din grundlæg-gende personlighed ikke til at være leder, kan det være en træls vej opad bakke, hedder det i bogen. 

Lederjob, 
NEj tak…

tRISt 
udvikling  

10 dræbte – ni elever og en lærer – på en 

erhvervsskole i det østlige Finland blev re-

sultatet af et nyt skoleskyderi, hvor en 22-

årig studerende i raseri, had, muligvis de-

speration og i hvert fald i en form for vanvid 

hævnede sig på sine omgivelser – og efter-

følgende begik selvmord.

Mønsteret minder om skoleskyderier i 

især USA, men også Tyskland og nu to 

gange på et år i vores nordiske broderland 

Finland. Massakren er grundigt planlagt, 

der er lagt film ud på You-Tube og han har 

efterladt sig afskedsbreve, hvori han bl.a. 

erklærer, at han ”hader hele menneskehe-

den”. Finland adskiller sig fra Danmark ved 

at have en meget liberal våbenlov. 

Spørgsmålet er, hvad der bliver det næ-

ste i den udvikling? Forhåbentlig ikke flere 

skoleskyderier. Men fx i et skoledistrikt i 

Texas, har lærerne nu fået lov til at bære 

våben i skolen. Det som supplement til, at 

skolerne allerede har skærpede sikkerheds-

foranstaltninger i form af elektroniske ad-

gangskort og gennemlysning af personer, 

der bevæger sig ind.

Herhjemme er der bl.a. i UVM planer om 

at lave beredskabsplaner for skoler og insti-

tutioner ved episoder med vold, skyderi og 

traumatiske oplevelser, fx som det ses i 

forbindelse med bandekrigene på Nørrebro 

i København. Skoleledernes formand An-

ders Balle er blevet hørt og bakker op om 

arbejdet.  

I Skoleledelse 6/08 bragte vi en artikel om 

skoleskyderier, herunder om de social-psy-

kologiske aspekter ved udåden. Bladet lig-

ger elektronisk på skolelederne.dk

På disse sider bringes nogle pluk og korte historier om lidt af hvert… med opfordring til at læse mere i foreningens nyhedsbrev og på hjemmesiden, der løbende opdateres! 

Til læserne: Har du noget på hjerte, så mail det ind – enten til debat eller til ’Stort og småt’, skriv blot kort, tak…
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Som det bl.a. er fremgået af pressen, er der uenig-

hed mellem regeringen og de største fagforbund 

om, hvordan kommissoriet for den OK 08-aftalte 

lønkommission bør lyde.

Bl.a. mener de tre største forbund i LO – 3F, HK 

og FOA – og også FTF, at der ikke er fokus nok på 

ligeløn, men at der til gengæld overfokus på indfø-

relsen af nye, individualiserede lønsystemer mv. 

Der er for meget ’ideologisk bras’ i kommissoriet 

lyder den kontante afvisning. Herudover er kritik-

ken gået på, at regeringens udspil snarere lægger 

op til en ledelsesreform end den lønreform, der 

kunne komme ud af det i den anden ende.

Nogle af de passager, som fagbevægelsen me-

ner skal pilles ud, handler fx om øget ledelsesrum 

eller at bruge løn som ledelsesværktøj. Og Dagbla-

det Politiken har ligefrem lavet en optælling af re-

geringens udspil til kommissorium, hvori der op-

træder syv ord som kvinde, kvindefag, kønsopdelt 

og ligeløn, mens otte ord handler om ledelse og le-

dere. 
Nu udelukker det ene vel ikke det andet (!), men 

til sammenligning indgik ord som ledelse slet ikke i 

kommissorium for forbilledets norske ligelønskom-

mission. Her dokumenteredes til gengæld, at nog - 

le typer kvindefag havde et lønefterslæb på tre 

milliarder norske kroner.

Ligeløn/ledelse?God ledelse er afgørende for, at medarbejdere trives. Det viser en ny 
undersøgelse foretaget af Væksthus for Ledelse og Det Personalepoliti-
ske Forum, hvor forskere, ledere, personalechefer og tillidsfolk i kom-
muner og regioner er interviewet om deres erfaringer med at forebygge 
stress.

I pjecen “Ledelse uden grænser” præsenteres undersøgelsens resul-
tater, og der gives bl.a. syv råd til ledere om at skabe trivsel og be-
grænsninger i det grænseløse arbejdsliv:

•  Gør hverdagen tilpas forudsigelig – så medarbejderne har en ramme 
for deres kreativitet.

•  Hold snor i ambitionerne – så I kan brænde for sagen uden at brænde 
ud.

•  Vær tydelig i dine signaler – så medarbejderne kan forholde sig til 
klare normer.

•  Træd konstruktivt ind i konflikter – så der frigøres energi til at udvikle 
organisationen.

•  Dosér involveringen – så medarbejderne ikke skal tage stilling til alt.
•  Vis anerkendelse løbende – så medarbejderne ved, hvornår de har 

gjort det godt (nok).
•  Tag hånd om din egen trivsel – så du undgår at smitte andre med 

stress.

Et moderne arbejdsliv er inspirerende. 
Men større frihedsgrader og mere ansvar 
giver let en stresset hverdag, fordi det er 
svært at sætte grænser for arbejdsind-
satsen. Det kræver derfor en ledelse, der 
har antennerne ude, så medarbejderne – 
og lederen selv – ikke bliver stressede. 

Læs mere i pjecen, der ligger på leder-
web.dk.

Ledelse med antenner

Helt til tops!

Lede lse  uden  grænser
S y v  r åd  t i l  ledere  om a t  skabe  t r i v se l  i  de t  g rænseløse  a rbejds l i v


En historie i Skoleleder*Nyt 14/08 om 
mangel på uddannede lærere, og at an-
delen af fastansatte uden læreruddan-
nelse er stigende, har givet anledning til 
en henvendelse fra skoleinspektør fra 
Nyborg, Benny Stougaard-Nielsen, der 
beretter følgende:

Vedrørende manglen på uddannede 
lærere, har jeg netop været igennem 
den store tur gennem systemet. Jeg har 
en lærer, der mangler at bestå sit sidste 
liniefag. Hun og jeg blev enige om, at 
det ville være bedst for hende og min 
skole, om hun skiftede linjefag til spe-
cialpædagogik.

Dette er godt nok en del af den ny 

læreruddannelse, men med samme 
ECTS-point som hendes manglende lin-
jefag. Skårup Seminarium fortalte mig 
imidlertid, at det ikke kunne lade sig 
gøre at kombinere den gamle uddan-
nelse med den nye.

Det mente jeg simpelthen ikke kunne 
passe, så jeg søgte dispensation i mini-
steriet. Hurtigt svar: jeg kunne ikke 
søge dispensation. Det kunne kun se-
minariet. Og så fik jeg Skårup Seminari-
ums rektor til at sende min ansøgning. 
Men igen hurtigt afslag – nu med be-
grundelsen, at der skulle være vægtige 
grunde til dispensation.

Så blev jeg vred og sendte Bertel Ha-

arder et personligt brev, hvori jeg opreg-
nede mine vægtige grunde, og som ud 
over hvad min skole havde brug for slut-
tede med at gøre opmærksom på hans 
egen bekymring om de mange lærer-
studerende der ikke fik færdiggjort de-
res læreruddannelse pga. for tidlig an-
sættelse i folkeskolen.

To dage senere fik jeg besked om, at 
min unge lærer havde fået dispensa-
tion. Så det kan altså lade sig gøre at 
flytte noget! Og jeg har erfaret fra semi-
nariet, at andre lærerstuderende også 
har gået – og kan gå den vej. Blot en 
lille historie fra virkelighedens skole…



6 • Skoleledelse • oktober 2008

ler, flygter forældre og elever til privat-
skolerne. 2. Bedre hjælp til udsatte 
børn og unge. Rummelighed er godt, 
men krævende. 3. Mindre topstyring. 
Fælles fodslaw er godt, men vi kan næ-
sten ikke klare flere topstyrede foran-
dringer, der skal implementeres hurtigt.

”Skolerne har brug for ro til at finde 
sine egne ben og sine egne profiler i 
forhold til de mange nye tiltag - elev-
planer, evalueringspolitik, nationale 
test, nye prøvefomer, udvidet samar-
bejde skole-fritid mv.”, siger hun.

Bo Ebdrup, 49 år og afdelingsleder 
på Brundlundskolen i Åbenrå (ca. 700 
elever)

Bo Ebdrup definerer ledelseskraft som 
”Skolelederes muligheder for at lægge 
en linje/strategi og komme igennem 
med den”. Han er i høj grad tilfreds med 
sine muligheder for at udøve ledelse:

”På Brundlundsskolen er vi tre ledere 
på fuld tid, ingen af os har ret meget 
undervisning. Vi har fordelt en række 
opgaver imellem os. Lige nu er vi inde i 
forretningsproces, hvor afdelingsleder 
og inspektør gør sig fri af administra-
tive opgaver. Vi har ansat en økono-
misk medarbejder, som på sigt også 
skal tage sig af vikardækning og ske-
malægning. Vi [ledelsen] vil gerne 
være mere synlige i det pædagogiske 
virke og have fingrene ned i undervis-
ningen”.

Bo Ebdrup fortæller, at Brundlund-
skolen er organiseret i storteams, hvor 
han selv har ansvaret for overbygnin-
gen, mens skoleinspektøren har ind-
skolingen og viceinspektøren står for 
mellemtrinnet. Man satser stort på le-
delse, og de tre ledere har alle været 
på coaching-kursus.

Annemette Laursen, 44 år, in-
spektør på Rise Skole, Ærø (126 elever)

 
”Ledelseskraft er at være synlig, at 
kunne vise man har kraft. At alle kan se, 
at man er til stede; at være synlig i sko-
lens hverdag, og også i forhold til foræl-
dre og skolens omgivelser”. Adspurgt om 
hun har mulighed for at udøve den le-
delse, hun gerne vil, svarer hun:

”Både og. Der er ikke tid nok. Jeg ar-
bejder med ledelse halvdelen af tiden, 
og har også 16 undervisningstimer. 
Skolen har 1280 timers ledelsestid, og 
viceinspektøren skal have min. 560 ti-

LedelsesKRAF T
Kraft er fysisk set – og mentalt måske – en påvirkning, 
som får legemer til at accelerere eller ændre form. Men 
hvad er ledelseskraft?

Af Helle Birch • Tegning Annette Carlsen

Skoleledernes formand har ved flere 
lejligheder både spurgt til og efter-
spurgt, hvordan vi får skabt mere le-
delseskraft i skolen? I dette blad, såvel 
som i medierne generelt samt over for 
de relevante skolepolitikere og em-
bedsmænd…

Men hvad betyder ledelseskraft for 
den enkelte skoleleder? Vi har kontak-
tet en række af landets skoleledere for 
at komme det nærmere – og for at 
høre, hvad, og hvordan de ser på deres 
egne muligheder for at udøve ledelse. 

Anne Graah, 46 år og skoleleder på 
Skjoldhøjskolen i Århus (489 elever)  
siden 1. juni i år

”Kraft ser jeg som et positivt ord, og le-
delseskraft får mig til at associere til et 
kobbel slædehunde på vej gennem 
Alaska. Lederhunden må ikke tøve eller 
blive for træt. Det er han/hun, som skal 
føre de andre frem til målet. For mig 
betyder ledelseskraft at have mod og 
vilje til at være ”førerhund” – at finde 
vej og nægte at give op, selvom stor-
men raser og det er koldt og svært. Le-
delseskraft er vilje og tro på at målet 
nok skal nås”.

Anne Graah har tre ønsker, som ville 
styrke skoleledernes mulighed for at 
udvise ledelseskraft: 1. Flere penge til 
de kommunale skoler. Hvis skolerne 
skal kunne leve op til sine visioner og 
ambitioner, koster det. Og, hvis man 
ikke satser på de fælles offentlige sko-
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mer. Afhængigt af elevtallet svinger 
min ledelsestid. Vi er ved at nå mini-
mumsgrænsen. Jeg underviser tit 4 ti-
mer om formiddagen, så ledelse finder 
sted om eftermiddagen. Det decen-
trale princip fungerer fint, og selv om  
vi er en lille skole er vi to i ledelses-
teamet, viceinspektøren og jeg, og det 
fungerer fint. Jeg er leder, men indgår 
også som en del af lærerteamet”.

Ifølge Annemette Laursen er Rise 
Skoles fremtid uvis. Der kan blive tale 
om at nedlægge skolen, men der er 
også snak om at lave fælles ledelse for 
Ærøs skoler, hvilket hun går ind for:

”Det giver mening at gå sammen. 
Allerede nu holder vi månedlige mø-
der, og jeg tror, vi kunne blive et fint le-
delsesteam”, siger hun.

 Annemette Laursen kunne ønske sig 
mere tid til ledelse, styrkelse af skole/
hjem-samarbejdet, samt en samlet, vi-
sionær plan fra de ærøske politikeres 
side om at satse på specialundervis-
ning, efter- og videreuddannelse af læ-

rere, samt IT, for, som hun siger: ”Vi er 
en lille ø, hvor man skal tænke stort”.

Yasar Cakmak, 38 år og skoleleder 
på Amager Fælled Skole (470 elever)

 
”For mig betyder ledelseskraft to ting: 
Dels om der er tilstrækkelig arbejds-
kraft, altså om ledelsen er bemandet. 
Dels handler det om beslutningsmyn-
dighed, altså om ledelsen er stærk nok 
til at træffe og gennemføre beslutnin-
ger, samt lede organisationen. Den nu-
værende ledelse er helt klart beslut-
ningsmyndig og stærk nok til at lede 
skolen. Mht. bemandingen havde vi i 
en periode konstituerede mellemle-
dere, så vi engang imellem var lidt un-
derbemandede”. 

”Ellers er jeg er i høj grad tilfreds 
med mine muligheder for at udøve le-
delse. Vi arbejder under nogle overord-
nede rammer, men det er os selv, der 
fylder de rammer ud. Man skal ikke 
gøre sig selv magtesløs. Hvis man gør 

det, er det måske ikke i det her job 
man hører hjemme. I forbindelse med 
selvforvaltning og økonomi bliver der 
lagt større ansvar over på den enkelte 
skole. Det er noget positivt, men de-
centraliseringen harmonerer ikke altid 
med krav om dokumentation. Skolerne 
har fået hældt en masse nye krav ned 
over skuldrene, og det kan godt for-
sinke processerne”.

Selv om Yasar Cakmak er en tilfreds 
skoleleder, har han tre ønsker til lands- 
og lokalpolitikerne: 1. Arbejdsro til fol-
keskolen. Der må gerne stilles krav til 
skolerne, men de nye tiltag skal have 
tid til at bundfælde sig. Nogle gange 
kommer der hurtigt nye tiltag, der ikke 
harmonerer med de første. Derfor gør 
man nogle gange nogle ting, fordi man 
skal. Kvaliteten bliver ikke det afgø-
rende. 2. Retten til frit skolevalg. Man 
burde åbne op for lokale løsninger for 
fordeling af elever. Det vil fremme den 
sociale integration. 3. Kravene om 
rummelighed bør harmonere bedre »
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med skolernes ressourcer og ønsker 
om faglighed. 

Michael Sloth Pihl, 44 år, skole-
centerleder for Løkken Centralskole 
(229 elever), Hundelev Skole (154 ele-
ver) og Vrensted Skole (77 elever)

For Michael Sloth Pihl betyder ledel-
seskraft: 

”At have fornødent ledelsesrum og 
ressourcer til at arbejde med strategi, vi-
sioner og handleplaner for en skole i ud-
vikling. At kunne være med til at skabe 
en organisation, hvor tillid og dialog ska-
ber udvikling inden for rammer, som 
ikke konstant ændres og beskæres”.

Han er overvejende tilfreds med sine 
muligheder for at udøve ledelse, med 
de forbehold at han godt kunne ønske 
sig mere ledelsestid og bedre øko-
nomi, mindre fokus på dokumentation 
og mere på pædagogik, samt styrkelse 
af folkeskolen gennem dialog med 
landspolitikerne. 

Per Rudbæk, 47 år, skoleinspektør 
siden 1. august i år på Særslev Skole på 
Fyn (224 elever)

”Ledelseskraft er noget med synlighed 
overfor personalet. At man formår at 
stå som kaptajn på skuden og stikke 
kursen ud; at have nogle visioner for 
den organisation, man er sat til at lede. 

Jeg synes, jeg bliver givet et godt le-
delsesrum. Jeg mødes og sparrer og 

udveksler erfaringer med de andre sko-
leledere i Nordfyns Kommune. Jeg af-
løste en dygtig mand, der nu er gået 
på pension, og har mødt stor forstå-
else for, at der nu er kommet en ny 
mand, der vil en ny retning”. 

”Fysisk har vi ændret kontormiljøet. 
Før sad lederne i hvert sit kontor. Nu 
har vi lavet et åbent kontormiljø, hvor 
vi praktiserer teamledelse. Min vision 
er, at alle skal arbejde sammen på alle 
niveauer; det gælder for lærere, le-
delse, teknik/servicepersonale osv. In-
gen skal føle sig alene. Vi skal også i 
gang med at definere skolens værdi-
grundlag og lave værdibaseret ledelse. 

”Jeg har endnu ikke oplevet noget, der 
står i vejen for muligheden for at udøve 
ledelse, men jeg ved, at kravene om 
dokumentation kan komme til at gøre 
et indhug i ledelsestiden. Nogle af de 
ting, jeg gerne vil, får jeg ikke tid til”.

For den nyudnævnte skoleinspektør 
står flere ressourcer til folkeskolen, en 
helhedsorienteret, national handleplan 
for behovsbørnene, samt mulighed for 
at frigøre tid fra administrativ ledelse, 
og i stedet bruge den på pædagogisk 
ledelse, øverst på ønskesedlen.   

Per Arndal, 49 år, distriktsskoleleder 
for Nexø Skole (454 elever), Svaneke 
Skole (167 elever) og Bodilsker Skole 
(134 elever), Bornholm:

”Vi er ved at ændre vores struktur. Vi vil 
i den forbindelse gerne fastholde vores 

muligheder for at udøve ledelseskraft. 
Har vi så det? Tja… fusionsprocessen 
beslaglægger meget ledelseskraft. Vi 
bruger tid på nogle administrative ting, 
som vi hellere ville bruge på personale 
og pædagogik, for det er det, der har 
betydning for børn og forældre”.

Bornholm er i gang med store struk-
turændringer. Tretten folkeskoler er fu-
sioneret til fire. Selvom processen ta-
ger meget tid pt., har Per Arndal tillid 
til den på længere sigt: ”Det var nød-
vendigt, for ellers ville noget ledelses-
kraft være sivet ud. Med strukturæn-
dringerne opnår vi noget synergi. Den 
faglige sparring bliver mindre med kun 
fire skoleinspektører på Bornholm, 
men internt på de 4 skoler bliver der en 
bedre faglig synergi og muligheder for 
at udøve ledelse”.

Per Arndal fremhæver, at når det 
handler om udvikling af ledelseskraft, 
er det vigtigt, at kommunerne bakker 
op, både på det administrative og det 
politiske niveau. Det er vigtigt, at der 
er nogen, der interesserer sig for, hvor-
dan det går, og at der er mulighed for 
bl.a. lederuddannelse. Det største le-
delsesproblem for folkeskolen er man-
gel på tid. Det kan man gøre to ting 
ved: enten tilføre mere ledelsestid, el-
ler lave en oprydning i skoleledernes 
opgaver. Skolelederne er blevet pålagt 
mange nye opgaver i de seneste år, 
men Per Arndal udtrykker tilfredshed 
med, at Bertel Haarder er gjort op-
mærksom på emnet. .

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Skriv 
et vers 
og vind

Du kan 
selv vinde et 
weekendophold 
for to

Din klasse 
kan vinde en 
koncert på 
skolen med 
Tobias Trier. 

      

Gør Tobias Triers nye skolesang til din skoles egen sang

Hør sangen, hent tekst og noder og læs om konkurrencen på folkeskolen.dk

skoleledere_260908.indd   1 29/09/08   14:54:24
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Kontakt din forhandler for indretningsforslag 
og hør hvordan du får mest muligt ud af dit 
møbel budget. 

Scan Office / CJC Gruppen A/S
HILLERØD · KØBENHAVN  -  Tlf. 7024 7048 
ESBJERG · KOLDING  - Tlf. 7914 0700  
 www.cjcgruppen.dk

Ergoteam / CJC Gruppen A/S
ÅRHUS  - Tlf. 7020 7084 
www.ergoteam.dk

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

SAPA A/S    
VIBORG -  Tlf. 8662 4000  
ODENSE - Tlf. 6315 2525 
NÆSTVED - Tlf. 5577 7760
KØBENHAVN - Tlf. Tlf. 70 25 66 55 
www.sapa.as

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

danmark

www.vs-danmark.dk

Faglokaler møbleres ofte med individuelt fremstillede skabe. Hos 
VS har vi erfaring for at behovet ofte er det samme, og har derfor 
valgt at designe et standard sortiment til bl.a. biologi, musik og 
håndarbejde. 

Fordelene ved vore industrielt producerede 
skabe er lavere pris, enkel og gennemskuelig 
købs proces, og at kvalitet og holdbarhed 
er i top hver gang. 

Skabene vist på billedet er til håndarbejde, 
og de leveres komplet med kurve, skuffer, 
plastkasser etc.

 

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler

HÅNDARBEJDE
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Hovedstadens skoleledere føler, de 
overdænges med krav om økonomisty-
ring og dokumentation. Og de savner 
indflydelse på beslutningerne.    

”Jeg tager flere og flere problemer 
med hjem, jeg kan til tider have svært 
ved at sove om natten, og jeg har me-
get sygefravær. Jeg er også bange for 
at åbne posten om dagen og opleve, at 
der er 10 punkter, som jeg aldrig før har 
været ude for, og som jeg så skal tage 
mig af. Og jeg kan slet ikke nå det. Det 
overfalder mig uprioriteret…”.

Sådan siger en skoleleder fra Køben-
havn. Og han er ikke alene om at føle 
sig så stresset, at det viser sig på sy-
gefraværet. Hver fjerde (23 pct.) af de 
københavnske skoleledere har inden 
for det seneste år været sygemeldt i 
over to uger på grund af stress. 

Virksomhed i krise
Årsagen er langt hen ad vejen den ny 
struktur i Københavns Kommune, viser 

en undersøgelse om skoleledernes ar-
bejdsmiljø. For to år siden blev sko-
lerne lagt sammen med daginstitutio-
nerne i en stor børne- og ungdoms-
forvaltning (BUF), der administrativt er 
delt i otte distrikter, hver på størrelse 
med en større provinsby. Hvor skole-
forvaltningen før administrerede 65 fol-
keskoler, skal BUF nu styre et nyt om-
råde med 700-800 institutioner og 
18.000 ansatte.

Skolerne har samtidig fået ny øko-
nomisk styring i form af ”bloktilskud” 
og lønsumsstyring. Ændringerne har 
været en stor omvæltning for skole-
lederne, og mange har svært ved at 
klare arbejdsbyrden. 

”BUF er en megastor virksomhed 
med 18.000 medarbejdere. Borgmeste-
ren benytter enhver lejlighed til at 
prale af det. Men vi synes ikke, der er 
noget at prale af. At hver fjerde skole-
leder er sygemeldt med stress tyder 
på, at virksomheden er i krise. Hvis 
ikke organisationen fungerer, skulle 
man hellere slanke den”, siger Axel 
Bech, skoleinspektør på Øster Fari-
magsgades Skole og formand for Kø-
benhavns Skolelederforening. 

Han bruger en stor del af sin tid på 
at tale med kolleger, der ringer og har 
det skidt, fordi de ikke føler de slår til, 
selv om de knokler. 

”Men det er lidt ambivalent. Under-
søgelsen viser også, at lederne, faktisk 

Skoleledere 
går ned

En ud af fire skoleledere i København har været 
syge af stress. Ikke på grund af elever, forældre 
eller skolemiljø – problemet er administration

Af Karen Pedersen • Foto André Andersen

jeg er blevet for 
meget økonom 
og for lidt 
pædagogisk 
udvikler…
 

Skoleleder

„
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»

Skoleledernes 
arbejdsmiljø

Undersøgelsen ”De københavnske 
skolelederes syn på deres arbejds-
miljø” er gennemført af konsulentfir-
maet Scharling Research for Køben-
havns Skolelederforening, 
januar-april 2008.

38 skoleledere (af i alt 65) skole-
ledere i København har deltaget i un-
dersøgelsen i interview og fokus-
grupper. Undersøgelsen ligger bl.a. 
på www.skolelederne.org.

Glæden ved at være leder ligger i høj grad i kon-
takten med elever og lærere, viser undersøgel-
sen. Skoleinspektør Axel Bech og viceskolein-
spektør Bente Vest Andersen står hver morgen 
på trappen og tager mod børnene. 

nomi, men jeg er altså pædagogisk ud-
dannet”, siger en leder i undersøgelsen. 

Axel Bech supplerer: ”Mange skole-
ledere føler efterhånden, at de er ad-
ministratorer og ikke er der for børnenes 
skyld. Vi bruger meget tid på at doku-
mentere, på kvalitetsrapporter og eva-
lueringer. Men mest tid på at diskutere 
og forstå økonomi. Det ville være bedre 
at bruge pengene på et hjælpekorps til 
de skoler, der virkelig har problemer”.

”Direktionen har fokus på styrings-
modeller og økonomiske modeller. Po-
litikerne sætter en masse i gang, og 
skolerne har også fået flere midler. 
Men vi kan ikke selv bestemme, hvor-
dan vi vil bruge dem”, siger Axel Bech 
med adresse til projekt ’Faglighed For 
Alle’, et treårigt udviklingsprojekt med 
ti hovedindsatsområder. I forbindelse 
med projektet er der afsat i gennem-
snit 2 mio. kr. til hver skole.

”Pengene skal bruges til at uddanne 
fire forskellige vejledere, og lederne 
skal på diplomkursus. Udmærkede til-
tag. Men mange oplever det ikke som 
tilbud, men som tvang. Og hvis man 
bliver tvunget til noget, opstår engage-
mentet ikke. Hverken lærere eller le-
dere har været involveret i at plan-

Det er følelsen, man har af ikke at slå til. 
Ligegyldig om man knokler røven ud af 
bukserne, så er man aldrig færdig…

Skoleleder

„

er glade for deres job, selvom de bliver 
syge. Netop fordi man brænder sådan, 
tror jeg, at det kommer som et chok, 
når man må melde pas. Nogle fortsæt-
ter nok for længe, inden de får hjælp”, 
siger Axel Bech. 

Ikke hul igennem
Københavns Skolelederforening har 
selv været med til at sætte gang i un-
dersøgelsen om ledernes arbejdsmiljø. 
Og den viser altså, at det er belastnin-
ger udefra, der skaber stress. 

Skolelederne er blevet mere admini-
stratorer end ledere af skolens pæda-
gogiske udvikling. Mange føler ikke, at 
de får den støtte, de har brug for, fra 
deres BUF-distrikt. Lederne synes 
ikke, de bliver hørt og taget med på 
råd. Sådan lyder hovedkonklusionerne i 
undersøgelsen. 

Og det billede kan Axel Bech sag-
tens genkende.

”Jeg synes, det er et stort problem, 
at der ikke er ’forbundne kar’. Det har 
man i en sund virksomhed. Som skole-
ledere skal vi føre de politiske dekreter 
ud i livet. Vi har en forventning om, at 
politikerne får meldinger tilbage om, 
hvordan det går. Men ofte føler vi ikke, 
at vi får de tilbagemeldinger fra for-
valtningen – der er ikke forbundne kar”.

”Vi savner også dialog på tværs af de 
otte distrikter. Vi siger, vi er én by, men 
agerer som otte. Det skaber en del fru-
stration, at det fungerer forskelligt i di-
strikterne. Nogle skoler skal fx indrap-
portere økonomiske kalkuler hver 
måned, andre hvert kvartal”, fortæller 
han. 

Er blevet administratorer
Lønsumsstyringen betyder, at skolerne 
selv skal administrere lønninger, refu-
sion for barsel og sygdom mv. Oveni 
det kommer øgede krav om dokumen-
tation og registrering: ”65 pct. af min 
tid går med administration og øko-
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lægge de mange tiltag, så vi føler ikke 
ejerskab for det”, siger Axel Bech.

Netop det, at lederne ikke føler, at de 
bliver taget med på råd fra forvaltnin-
gen, er ifølge arbejdsmiljøundersøgel-
sen en væsentlig kilde til frustration.   

Brug ekspertisen
Københavns Skolelederforening har nu 
inviteret direktionen i BUF til et møde 
for at drøfte, hvordan forholdene kan 
blive bedre fremover. 

”Vi vil gerne bruges til det, vi er gode 
til. Vi har en pædagogisk og professio-
nel ekspertise, som direktionen er af-
hængige af, fordi de er økonomer”, si-
ger Axel Bech.

”Selv om undersøgelsen tegner et 
dystert billede, så synes jeg også, der 
er håb og tro, både på bedre forhold og 
tro på forvaltningen fremover – det er 
også en forventning. Men vi er nødt til 
at bruge hinanden meget bedre. Vi 
skal hjælpe hinanden med at omsætte 
pædagogik til økonomi og økonomi til 
pædagogik”. .

Bureaukrati stresser
Ugebrevet A4 og konsulentfirmaet Kaas & Mulvad har også undersøgt de kø-
benhavnske skoleledernes arbejdsmiljø. De har ringet rundt til 71 skoleledere på 
offentlige og private grundskoler i København. Her blev skolelederne spurgt 
om, hvilke faktorer der stresser. Igen topper bureaukratiet, og ellers fordeler 
svarene sig således:

 

Kilde: Ugebrevet A4, 15. september  2008/ www.ugebreveta4.dk

Hvilke faktorer stresser dig 
i dit arbejde?

Skoleledere, 
der er stress- 

truet  (%)

Alle 
skoleledere

(%)
Opgørelser mv. til kommunen 88 79
Skolens økonomi 71 66
Nationale reformer og krav 63 62
Krav om ”rummelighed” 49 49
Refusioner 44 42
Efterkontrol af løn 42 40
Dit forhold til B & U  -forvaltningen 39 26
Dit forhold til sociale myndigheder 24 23
Dit forhold til forældrene 20 20
Dit forhold til lærerne 17 12
Dit forhold til eleverne 15 11
Kritik af folkeskolen i medierne 15 15
Problemer med rekruttering 10 8
Andet 17 12

Forvaltningen må vise os mere 
tillid. Vi vil gerne bruges, siger 
Axel Bech, formand for Køben-
havns Skolelederforening.

Konference

Tværinstitutionelt lærersamarbejde
- om kompetenceudvikling og styrkelse af lærerprofessionerne

Torsdag den 29. januar 2009. Kl. 9.30 -15.00
Lyshøjskolen, Lyshøjalle 1, 6000 Kolding

Program og tilmelding på ucsyd.dk 
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Med de unikke funktioner og værktøjer i Notebook 
softwaren kan lærerne skabe motiverende lektioner  

og give liv til undervisningen.

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. 

Skab 
helt specielle 
øjeblikke i 
klasselokalet
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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

Deltagelse i Skoleledernes årsmøde er StadIg gratIS for medlemmer og inviterede, men…

HUSK tILMELdIng til: 

• FROKOST TORSDAG 19/3-09 KL. 12

      Frokostbuffet inkl. 1 øl eller 1 vand 205 kr. p.p.

 
Bestilling af ovenstående sker gennem Van Hauen Conferences på 

www.vanhauen.dk/skolelederne

!• MEDLEMSFEST TORSDAG 19/3-09 KL. 19-01

       Velkomstdrink, middag 3 retter inkl. ½ flaske vin  

og kaffe samt underholdning 525 kr. p.p.

• HOTEL/OVERNATNING

!

!
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»tOrSdag dEn 19. MartS 2009

Kl. 10.00 Morgensang 
 
 Velkomst
 Odenses borgmester 
 
 Intermezzo
 Musisk-kunstnerisk indslag 
 
 tale
 Skoleledernes formand Anders Balle
 
 tale
 Undervisningsminister Bertel Haarder
 
 debat
  Mellem Bertel Haarder og Anders Balle
 Ordstyrer, Journalist Cecilie Beck

Kl. 12.00 Pause og frokost

Kl. 14.00-15.00  Ledelse til tiden
  Adm. direktør, adj. professor 
 Lars Goldschmidt 
 Dansk Industri

Kl. 15.00 Pause

Kl. 15.30 Intermezzo
 Musisk-kunstnerisk indslag

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

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

»FrEdag dEn 20. MartS 2009

Kl. 9.00 Morgensang  
 
 Intermezzo
 Musisk-kunstnerisk indslag 

Kl. 9.30-10.30 Forandring og ledelse
  Forsker, centerleder 
 Annemette Digmann
 Region Midtjylland

Kl. 10.30-11.00 Pause

Kl. 11.00-12.00  Ledelse af kreative 
 Rektor Poul Nesgaard
 Den Danske Filmskole 

    Program

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

Le
de

ls
e 

i 
be

væ
ge

ls
e…
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Det, nogle måske håber på, blev virke-
lighed for Kragsbjergskolen i Odense, der 
i et par dage i maj var landsdækkende 
eksponeret i tv, radio og aviser. Men 
drømmen blev desværre et mareridt. For 
den historie, man oprindeligt havde for-
talt, var blevet til en ganske anden. 

Skolen var blevet kontaktet af det re-
gionale dagblad, der var på jagt efter en 
skole med støjproblemer, men fik mel-
dingen, at de var gået forkert i byen. Til 
gengæld ville skolen gerne fortælle om 
deres pædagogiske arbejde, hvor det er 
lykkedes at inkludere flere elever i den 
almindelige undervisning og opnå bedre 
resultater i læsning og matematik. En 
positiv historie, der først ikke havde avi-
sens interesse, men pludselig ville man 
gerne alligevel…

”Vi troede på den gode dialog med 
journalisten. Men fra vi selv følte, at vi 
havde en almindelig, velfungerende 
skole, blev vi beskrevet som en skole 
med uro og larm. Og på trods af, at vi 
sagde, at vi ikke kunne genkende vores 
arbejde eller udtalelser formåede vi 
ikke at få ændret vinklingen, der reelt 
var valgt på forhånd”, siger viceskolein-
spektør Birgitte Sonsby.

Under rubrikken ”Skoleelever bruger 
høreværn” hed det i avisen, at støjni-
veauet på Kragsbjergskolen var så højt, 
at det var nødvendigt at udlevere høre-
værn i timerne. Ja, at elever og lærere 
plagedes af et dårligt undervisnings- og 
arbejdsmiljø med ringe indlæring oveni. 

Journalistisk altså et hit, men med 
skolens øjne aldeles ved siden af. 
Værre var, at historien hurtigt løb vi-
dere til lokal-TV og siden bl.a. Politiken 
og TV-Avisen. Undervejs garneret med 
resultater fra en ældre undersøgelse af 
støjniveauet på landets skoler, kom-
mentarer fra en ekspert samt fra DLF 
og Skole & Samfund, der i mediestor-
men udtalte sig negativt om støjen i 
skolen – frem for at undersøge, hvad 
kernen i historien var. 

”Det var bare enormt ærgerligt. For 
det er klart, at der kan være problemer 
med støj, men det er ikke derfor, vi har 
anskaffet høreværn på Kragsbjergsko-
len. Det er ét blandt flere tilbud, vi har 
til elever, der lærer bedst ved at kunne 
lukke uro ude og koncentrere sig fuldt 
ud. Så der er på den led ikke tale om et 
særligt problem med støj hos os, og vi 
udleverer ikke høreværn”.

”Vi havde sagt, at vi ikke ville have 

en dårlig historie, og vi protesterede 
mod den udvikling, historien fik. Men 
journalisterne jager de dårlige nyheder 
og tjekker ikke baggrunden. De invol-
verede lærere og jeg selv var skuffet, 
og man kan kun konstatere, at det er 
svært at tage livtag med pressen og få 
de gode historier bragt”, siger Birgitte 
Sonsby. 

den rigtige historie
Hvad er så den rigtige historie? Jo, 
Kragsbjergskolen har i flere år arbejdet 
med læringsstile, der forenklet sagt 
går ud på, at mennesker ikke må skæ-
res over en kam, men opfatter tingene 
forskelligt og derfor bør have varierede 
tilgange til at lære. 

”Nogle har det bedst med stærkt lys, 
andre foretrækker dæmpet belysning. 
Nogle har fordel ved ikke blot at se, 
men røre ved tingene. Nogle lærer 
bedst stående, andre siddende og igen 
andre liggende. Og blandt flere mulig-
heder bruger vi i den forbindelse høre-
værn som led i et tilbud til de elever, 
der har brug for særlig ro til at koncen-
trere sig og fordybe sig”.

”Vi søger at møde et behov hos en 
gruppe elever, der er følsomme på det 
område. For det er meget forskelligt, 
hvordan eleverne er indrettet. Tænk 
omvendt på de elever, der har det 
bedst med at lave lektier til høj musik 
og de mange, som trives – og lærer – 
fint i åbne, uafskærmede miljøer. Dem 
søger vi også at imødekomme”, fortæl-
ler Birgitte Sonsby.

Til historien hører, at Kragsbjergsko-
len ligger i blandet område. Elevgrund-

En tur i 
vridemaskinen  
Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

Forholdet mellem skole og medier bliver anstrengt, når det, man selv  
mener er en positiv historie, forvandles til det modsatte  

Er der tryk på, 
så få rådgivning 

Kontakten mellem skoler og me-
dier forløber som regel godt, men 
det skal nævnes, at du altid kan 
kontakte Skolelederne, hvis der 
opstår problemer. Vi har kompe-
tencen til at rådgive på det områ-
de også. Henvend dig derfor – så 
hurtigt som muligt!

For som Shu-bi-dua synger på 
deres plade nr. 3 helt tilbage fra 
1976: Der er tryk på, sensationen, 
tryk på, du kender tonen, lidt dur 
og lidt mol, lidt kys og lidt vold… 
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laget er på få år gået fra en fjerdedel 
tosprogede til over halvdelen. Den 550 
elever store skole med tre OBS-klasser 
og en specialklasserække er en forstad 
til Vollsmose, men de ca. tre km hertil 
gør en forskel. 

Forældregruppen dækker hele sam-
fundets sociale spektrum, men rum-
mer også mange resursestærke fami-
lier, både blandt de tosprogede familier 
og danske familier. Elevgrundlaget kan 
derfor karakteriseres som meget sam-
mensat, hvilket lægger op til at gå nye 
veje i undervisningen.

”Vi har en rummelig skole, vil jeg på-
stå, og det kommer ikke af sig selv. Vi 
søger hele tiden at øge rummelighe-
den, hvilket teorierne om de mange in-
telligenser og det praksisorienterede 
arbejde med læringsstile understøt - 
ter – et pædagogisk grundlag, der fak-
tisk for nogle år tilbage blev besluttet 
for alle skoler i Odense og skrevet ind i 
vores børne/unge-politik”.

”I den forbindelse blev vi opmærk-
somme på et kursus i arbejdet med læ-
ringsstile på SIS Akademi. Flere lærere 
fra bl.a. vores skole drog af sted og kom 
begejstret tilbage med idéer til at bruge 
vores fysiske rum og undervisningsma-
terialer anderledes. Det har ført til pæ-
dagogiske møder, vidensdeling, mere 

uddannelse og at frem for alt, at vi er 
begyndt at tænke i andre baner”.

”Projektet har flyttet noget i vores ho-
veder med hensyn til vores syn på børn 
og læring. Vi har i højere grad fået øj-
nene op for, hvordan børn med sjovhe-
der og skævheder kan få udvidet deres 
mulighed for at lære. Det betyder, at 
vores tilgang er blevet mere anerken-
dende og ressource-spejdende, mindre 
fejlfindende. Og vi har erfaret, at også 
små ting – høreværn, blandt flere andre 
initiativer – kan gøre en væsentlig posi-
tiv forskel”, siger Birgitte Sonsby. 

På Kragsbjergskolen er man ikke 
gået læringsstil-planken ud og om-
møbleret skolen fra a til z. Man holder 
sig til de ’små sejre’ ved fx at smide 
nogle puder ind i klasselokalerne, så 
nogle elever under undervisningen kan 
lægge sig på gulvet med en pude eller 
sætte sig i hjørnet. 

”Vi prøver os frem og ser, hvad der 
virker. Eleverne kan tage ting med 
hjemmefra, og de må godt sidde med 
deres kasketter på og spise tygge-
gummi i timerne, hvis det skal være. 
Det hele skal hverken overdimensione-
res eller styres oppefra. Vi følger nær-
hedsprincippet – lærerne og eleverne 
har frihed til selv at finde ud af, hvordan 
de vil indrette sig der, hvor det foregår”. 

Øget rummelighed er for skolen at 
trylle at de 48 m2 klasselokaler, der er, 
større. Man prøver at trodse begræns-
ningerne og løbende flytte om efter de 
forskellige typer opgaver og fag, der 
arbejdes med. Det er en proces, der 
tager lang tid, men til gengæld sætter 
sine tydelige spor”.

”Især med elever, der ellers fylder 
meget. I stedet for udskille dem, lyk-
kes det at få skærpet deres opmærk-
somhed og lyst til at lære, hvilket sæt-
ter en positiv cirkel i gang. På den 
måde bliver mangfoldighed og forskel-
lighed ikke en belastning, men en 
gave. Og forældrene ser – uanset bag-
grund – at børnene har det godt og er 
glade, når de kommer hjem”. 

De har tillid os – til at vi er professio-
nelle og ved, hvad vi gør. Også, når vi 
til en vis grad bryder  traditionerne og 
slipper indretningen fri. Dertil kommer, 
at det har givet bedre faglige resulta-
ter. Eksempelvis har vi haft held med 
at lave små læsegrupper og fx slår et 
lille læsetelt op i klasselokalet, man på 
hulevis kan gemme sig i og få fred til 
at blive opslugt af en god bog”. 

den skæve vinkling
På den baggrund er det ikke måske un-
derligt, at Birgitte Sonsby mener, at »

Birgitte Sonsby prøver ’lyttebøfferne’ til 14,95 kr. fra Harald Nyborg, der satte skub i historien om den støjplagede folkeskole.
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pressen løb med mindre end en halv 
vind, da den lancerede den negative hi-
storie om, at ingen kan koncentrere sig i 
den støj, der hersker på Kragsbjergsko-
len og i folkeskolen som helhed.

”Nu ved fleste, at man ikke skal tro 
på alt, hvad man hører eller læser. Og 
tingene er da heldigvis også faldet til 
ro igen. Det var bare kedeligt, at sagen 
skulle få den drejning. Det gav os for-
klaringsproblemer, for det førte på det 
tidspunkt til en hel del debat, om der 
ikke var noget galt på vores skole, når 

vi sådan måtte gribe til yderligheder”, 
siger Birgitte Sonsby. 

Således krævede et medlem af folke-
tingets uddannelsesudvalg en undersø-
gelse sat i værk for at få afdækket for-
holdene på landets skoler. Og på skolen 
kontaktet af en producent, der sælger 
støjdæmpende foranstaltninger, der 
ville høre om det kunne være noget...

Værst var måske, at tilliden til pressen 
og journalister gik fløjten. Det var skuf-
fende for Kragsbjergskolen, at det åben-
bart skal være så svært, ja nærmest 
umuligt, at få sin skole positivt profileret. 
Og så har det undret, at det skulle være 
nødvendigt at vinkle så skævt. 

”Vi må jo konstatere, at det var så-
dan, at historien blev skrevet. Det får 
en til at tabe troen på, at det overhove-
det kan lade sig gøre at fortælle noget, 
uden at det bliver drejet. Vi vidste 
godt, at vi løb en risiko. Men da vi for-
nemmede, at det gik galt, gjorde vi, 
hvad vi kunne for at få historien på ret 
køl igen, men det er svært, når indhol-
det først er besluttet”. 

Kragsbjergskolen føler, at pressen 
bevidst lukkede ørerne for deres ind-

vendinger. Der var ikke tale om en 
misforståelse, men om at den gamle 
historie om, at det står galt til på lan-
dets skoler simpelthen er meget bedre 
til at sælge aviser, tiltrække læsere, 
lyttere og seere.

Birgitte Sonsby oplevede dog en en-
kelt journalist, der under det hektiske 
forløb med de landsdækkende medier 
stoppede op og sagde, at han godt 
kunne høre, at det her var en anden hi-
storie end den, der var skrevet. Men 
det nyttede ikke – den skæve historie 
rullede derudaf.

”Vi er blevet en – desværre dårlig – 
erfaring rigere. Det er især synd for de 
lærere, der arbejder seriøst med at 
skabe gode betingelser for eleverne. 
De blev manipuleret, og jeg er stadig 
ikke så lidt gal over, at den tillid vi vi-
ste, blev udnyttet. Omgang med pres-
sen kræver omtanke, og en anden 
gang vil vi derfor styre processen 
mere. Bl.a. vil jeg ikke umiddelbart 
henvise journalister til lærerne og hu-
ske at bede om at se artiklen, inden 
den går i trykken”, slutter Birgitte 
Sonsby. .Skolen inddrager gangarealerne i under-

visningen. Her kan de, der har behov, få 
mulighed for ekstra ro og fordybelse.
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0Pædagogisk 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.

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

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.

Læreruddannede vikarer
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af hovedkriterierne for at 
være omfattet af overens-
komsten.

Som noget nyt i forhold til 
hidtil gældende overens-
komst, er det præciseret, 
hvem overenskomsten ikke 
omfatter, nemlig ”personer, 
der ansættes i administrative 
stillinger, der er dækket af 
andre overenskomster”, og 
”personer, der ansættes som 
ledere af SFO”.

En anden nyskabelse er, at 
de gamle stillingsbetegnel-
ser forsvinder ud af overens-
komsten og erstattes af hhv. 
titlerne ”ledere og mellem-
ledere”.

I overenskomstmæssig 
forstand dækker begrebet 
”leder” skolens / institutio-
nens øverste leder.

ansættelsesform
Det hidtidige krav om, at 
skoleledere skal tjeneste-
mandsansættes bortfalder.

Skolens / institutionens 
øverste leder skal fremover 
ansættes på enten tjeneste-
mandsvilkår, åremålsvilkår 
eller kontraktansættes efter 
kommunalbestyrelsens be-
slutning. Andre ledere (mel-
lemledere) ansættes på 
overenskomstvilkår, men 
kan dog også ansættes på 
åremål eller som tjeneste-
mænd – igen efter kommu-
nalbestyrelsens beslutning. 

Kontraktansættelse
Kontraktansættelse tager 
udgangspunkt i samme ram-
meaftale, som benyttes ved 
kontraktansættelse af fx 

Af Skoleledernes sekretariat

I denne artikel forsøger vi at 
”koge” de vigtigste af over-
enskomstens 20 paragraffer 
ned til en letforståelig tekst, 
hvor du hurtigt kan orientere 
dig om, hvad den nye over-
enskomst kommer til at be-
tyde for dig. 

Hvem er omfattet?
Den ny lederoverenskomst 
fastlægger indtil 31.3.2011 
rammerne for løn- og ar-
bejdsvilkår for ledere og mel-
lemledere med pædagogisk/
administrative opgaver i bl.a. 
folkeskolen, ungdomsskolen, 
institutioner for specialun-
dervisning for voksne, samt 
forvaltninger og PPR. 

Funktionen som leder 
med pædagogisk/admini-
strative opgaver er altså et 

§Ny lederoverenskomst 
Hvad, hvem, hvordan?
Når den nye lederoverenskomst træder i kraft 1. april 2009 vil den på mange 
måder ændre vilkårene for lederne på det kommunale område

§
1. april 2008 Generel lønstigning
 Ændring af barselsaftalen
 Ophævelse af 70 års-grænse

1. juni 2008 
(-marts 2011) Midlertidig forhøjelse af gruppelivspræmie 
 
1. okt. 2008  Generelle lønstigninger fra reguleringsordningen
 
1. jan. 2009 Indførelse af seniordage
 Forhøjelse af ATP-bidraget

1.april 2009  Lederovenskomsten træder i kraft
  10.000,00 kr. (31.3.2000-niveau) udløses til alle 

ledere, der også var ansat 31.3.2009.
  Alle lederstillinger indplaceres i forhold til den 

nye grundlønsmodel.

 Der udløses 1,25 % til lokalløn.
  Indførelse af frihed i forbindelse med barns 2. 

sygedag

1. okt. 2009  Generelle lønstigninger fra reguleringsordnin-
gen

 
1, jan. 2010 Forhøjelse af ATP-bidraget
 
1. april 2010 Der udløses 1,25 % til lokalløn.
  For de først 5 ugers ferie kan aftales 12% ferie-

penge i stedet for løn under ferie
  Forhøjelse af særlig feriegodtgørelse med 

0,45% til 2,15%
 
1. okt. 2010  Generelle lønstigninger fra reguleringsordnin-

gen

tidsplan for implementering af OK08

skolechefer. Ledere følger de 
bestemmelser og vilkår, der 
gælder for ”øvrige chefer”. 

Det betyder, at en leder på 
kontrakt vil opnå et løntillæg 
på 15%, der beregnes af den 
samlede løn. Der indbetales 
pensionsbidrag af løntillæg-
get. Det er muligt at ”veksle” 
løntillægget til fx et højere 
pensionsbidrag eller yderli-
gere fratrædelsesgodtgø-
relse.

Der kan aftales forlænget 
opsigelsesvarsel fra arbejds-
giverside.

Ved uansøgt afsked, der 
ikke skyldes væsentlig mis-
ligholdelse ydes fratrædel-
sesgodtgørelse svarende til 
et års løn.

Forhandlinger om vilkår for 
kontraktansættelse sker i øv-
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rigt mellem kommunalbe-
styrelsen og Lærernes Cen-
tralorganisation / LC-Leder-
forum.

Åremålsansættelse
Kommunalbestyrelsen kan 
beslutte, at en lederstilling 
besættes på åremål.

Åremålsansættelse tages 
fx i brug, hvis man kan imø-
dese strukturændringer, der 
gør stillingen midlertidig, el-
ler hvis der fordres særlig 
fornyelse, fleksibilitet og kre-
ativitet i stillingen

Der ydes ved åremålsan-
sættelse et tillæg til den 
løn, der er aftalt for stillingen 
ved varig ansættelse. 

Ved åremålsansættelse 
varierer tillægget alt efter 
om der gives tilsagn om til-
bagegangsret fra 20% af løn-
nen til 30%.

Ved udløb af ansættelsen 
udbetales der et fratrædel- §

sesbeløb beregnet som 3 
måneders løn plus en må-
neds løn for hvert år, åre-
målsansættelsen har varet.

Godtgørelsen bortfalder, 
hvis man siger op inden åre-
målets udløb, eller der sker 
varig ansættelse i stillingen i 
umiddelbar forlængelse af 
åremålsansættelsen.

Forhandlinger om vilkår for 
åremålsansættelse sker i øv-
rigt mellem kommunalbe-
styrelsen og Lærernes Cen-
tralorganisation / LC-Leder-
forum.

ny lokal grundløn, 
hvordan?
Det eksisterende system 
med en centralt aftalt grund-
løn og lokalt aftalte tillæg 
ændres, så grundlønnen 
fremover også skal forhand-
les lokalt. 

Overenskomsten fastlæg-
ger dog, hvilke trin der som 

de eneste kan bringes i an-
vendelse som grundlønstrin:  
trinene 46, 48, 49 og 50. 

Alle stillinger skal pr. 
1.4.09 værdisættes i forhold 
til de nye grundlønninger, 
og til hjælp for det arbejde 
har parterne udarbejdet et 
bilag til overenskomsten – 
en vejledning om lønfast-
læggelse (se blå boks). Her 
er det stillingens ansvar og 
kompleksitet, der lægges til 
grund i hver enkelt lønfast-
sættelse. På den måde vil 
det være muligt – i langt 
højere grad end i dag - at til-
passe lønnen til de lokale 
krav og behov. 

Det er foreningens lokale 
repræsentanter (i overens-
komsten benævnt Den lo-
kale afdeling af LC-Lederfo-
rum), der forhandler med 
kommunen om hver enkelt 
stillings grund- og funktions-
løn. Forslag til løndele her-

udover (kvalifikationsløn / re-
sultatløn) drøftes mellem 
ansættelsesmyndigheden og 
den enkelte leder, hvorefter 
forslag fremsendes til den 
lokale afd. af LC-Lederfo-
rum, der har en frist på 3 
uger til en evt. indsigelse. 

Lederen kan fra start 
vælge at lade sig bistå af af-
delingen ved forhandlin-
gerne, mens kvalifikations- 
og resultatløn til mellemle-
dere som hidtil forhandles af 
den lokale afdeling.

Den 1. april 2009 udløses 
1,25 % til lokal løndannelse 
netop med sigte på ovenstå-
ende.

Indtil denne dato er der 
kun evt. engangstillæg fra 
2007, der er aftalt til genfor-
handling samt evt. tilbage-
løbsmidler, der kan anven-
des til lokale lønforhandlin-
ger efter de hidtidige regler.   

Den 1. april 2010 kommer 

Uddrag fra overenskomstens Bilag 1 Vejledning til lønfast-
sættelse. Det skal bemærkes at vejledningen er vejledende 
i den forstand, at den kan ændres, og udbygges i forhold til 
den lokale virkelighed. Foreningen anbefaler, at hovedtræk-
kene i nedenstående tre niveauer så vidt muligt søges fast-
holdt. 

Grundlønsindplaceringen sker efter en konkret vurdering  
i forhold til niveauerne. Det er foreningens opfattelse, at en 
stillingsprofil, der passer med øverste niveau bør medføre 
en lønindplacering på trin 50/49. Mellemste niveau trinene 
48/49 og laveste niveau 46/48.    

Øverste niveau
• Refererer direkte til forvaltning/politisk niveau
• Har overordnet økonomisk ansvar
•  Har tværgående ledelsesmæssige opgaver i forhold til 

hele eller dele af skolevæsenet
•  Har det overordnede pædagogiske og administrative  

ansvar
•  Har den faglige pædagogiske og personalemæssige  

ledelse af en geografisk enhed
•  Ansætter og afskediger personale samt har øvrig  

personaleadministration 

og/eller

•  Er den ansvarlige leder i forhold til folkeskoleloven.

Mellemste niveau
•	 Referer direkte til leder på øverste niveau
•  Har souscheffunktion i forhold til leder på øverste niveau
•  Har ansvar for overholdelse og udfyldelse af økonomiske 

rammer

og/eller

•  Har faglig pædagogisk og personalemæssig ledelse af en 
afdeling 

Laveste niveau
•  Har konkrete pædagogiske og administrative ledelsesop-

gaver i forhold til dele af skolens/institutionens virksom-
hed

•  Har tværgående konsulentopgaver i organisationen og/el-
ler

• souscheffunktion til leder på mellemste niveau.

§Vejledning om indplacering på grundløn 

Lederoverenskomsten samt de aftaler, der i øvrigt nævnes i 
denne artikel kan alle hentes på www.skolelederne.org – 
faglig information. Her kan du også læse mere om OK08. 

Har du spørgsmål til overenskomsten,  
så send en mail til skolelederne@skolelederne.org  
Skriv venligst Leder OK08 i emnelinje!

§Hvor kan du læse mere?
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Så får du også fornøjelse af øvrige forbedringer aftalt på 
hele KTO-området! 

Barsel
I ligestillingens navn er den betalte del af barselsorloven for 
faderen udvidet med seks uger. 

Seniordage
Fra og med 1. januar 2009 har man ret til fravær med løn i

• To dage i det år, man fylder 60 år 

• Tre dage i det år, man fylder 61 år 
• Fire dage i det år, man fylder 62 år.

Dagene afholdes efter samme retningslinjer, som gælder for 
omsorgsdage. De kan altså holdes som hele eller halve 
dage. 

Efter den ansattes eget valg kan seniordagene konverte-
res til en årlig bonus eller ekstraordinært pensionsbidrag. 
Det skal i givet fald meddeles 1.oktober, for så vidt angår det 
efterfølgende kalenderårs seniordage. En evt. bonus udbe-
tales ved kalenderårets udløb.

Skal du på barsel? Eller nærmer du dig 60 år? §

§

§

der yderligere 1,25% til lokal 
løndannelse. 

  
Hvor mange ledere skal 
der ansættes på skolen?
Fremover vil der kun være en 
enkelt bestemmelse om stil-
lingsnormering, nemlig i de 
tilfælde, lederen på skolen 
eller institutionen er indpla-
ceret på grundløn 48, 49 el-
ler 50. Her skal der oprettes 
en eller flere mellemleder-
stillinger på minimum trin 
46. Baggrunden for bestem-
melsen er, at parterne i over-
enskomsten har udtrykt 
enighed om, at det på store 
skoler vil være hensigts-
mæssigt med et egentligt 
ledelsesteam.

arbejdstid
Der er generelt ingen mar-
kante ændringer omkring ar-
bejdstid i forhold til den eksi-
sterende arbejdstidsaftale 
for ledere. 

Ledere og mellemledere 
ansættes uden højeste ar-
bejdstid, hvilket som be-
kendt betyder, at man i gen-
nemsnit arbejder 37 timer / 
uge og har en årsnorm på 
1924 timer som alle andre. 
Ikke fordi det er nyt i forhold 

til gældende arbejdstidsaf-
tale, men erfaringen siger, at 
det ikke skader at minde os 
om det! 

I den sammenhæng er det 
værd at minde om, at Aftale 
om merarbejde også fortsat 
gælder. 

Fordeling af ledelsesopga-
ver foretages af lederne på 
den enkelte skole/institution 
og tid til andre opgaver end 
ledelse kan som hidtil højst 
udgøre 2/3 af den enkelte le-
ders samlede arbejdstid.

Skoleledere og 
tr-funktionen 
Med egen selvstændig over-
enskomst og aftaleret følger 
også en højere grad af ind-
korporering i det eksiste-
rende faglige system. Vel er 
lederen arbejdsgiverens re-
præsentant på arbejdsstedet 
og leder og fordeler arbejdet 
blandt de ansatte, men hun 
er også ansat med legitime 
interesser i at sikre egne løn- 
og arbejdsvilkår. Det er der-
for en logisk følge, at ledere 
ansat under overenskomsten 
får ret til at vælge en tillids-
repræsentant med de rettig-
heder og pligter, der følger af 
det. 

§

TR-kasketten betyder, at 
det er lederrepræsentantens 
pligt at fremme og vedlige-
holde rolige og gode arbejds-
forhold. Lederrepræsentan-
ten fungerer som talsmand 
for de ledere, han er valgt af, 
og kan som sådan forelægge 
forslag, henstillinger og kla-
ger fra kolleger, og optage 
forhandlinger om lokale 
spørgsmål. De lokale for-
mænd har længe haft aftale-
retten, når det gælder løn, 
men TR-systemet giver nu 
mulighed for også at bringe 
andre spørgsmål og emner 
op til drøftelse med arbejds-
giveren på alle niveauer. Det 
kunne eksempelvis dreje sig 
om psykisk arbejdsmiljø, 
skolestruktur, retningslinjer 
for efteruddannelse, senior-
politik og ledelsesgrundlag. 

Samtidig følger, at der kan 
ydes arbejdsgiveren refusion 
fra uddannelsesfonden 
(AKUT), når der afholdes or-
ganisationskurser og anden 
relevant uddannelse.   

Ledere over 70 
Som noget nyt medfører en 
70 års fødselsdag ikke auto-
matisk alderspension. Som 
på det øvrige offentlige ar-

bejdsmarked er der ikke 
mere en øvre aldersgrænse. 
Ledere og mellemledere, der 
er fyldt 70 år, kan efter eget 
ønske få udbetalt pensions-
bidraget som løn, eller ind-
betalt til pensionsordning.

Protokollat om individuel 
kompetenceudvikling
Protokollatet er en gammel 
kending fra OK05.

Det er værd at minde om, 
at hensigten med protokolla-
tet er at styrke indsatsen 
omkring den enkelte leders 
og mellemleders kompeten-
ceudvikling. Derfor skal disse 
ledere sammen med deres 
nærmeste overordnede ud-
arbejde udviklingsplaner, 
som der følges op på årligt. 

Barns 1.+ 2. sygedag 
Fra 1.4.09 kan ledere/mel-
lemledere gives hel eller del-
vis tjenestefrihed med løn til 
pasning af et sygt barn på 
1.+2.sygedag, hvis barnet er 
under 18 år, og har ophold 
hos den ansatte.

Ferie 
Den særlige feriegodtgø-
relse, som udbetales med 
majlønnen udgør samlet 1,7 

Foreningen afholder i november en større kursus- og møde-
række for de lokale afdelingsbestyrelser, hvor dine lokale re-
præsentanter sættes ind i overenskomsten – og ikke mindst 

klædes på til at varetage forhandlingerne om grund -
lønsindplaceringer, der skal ske inden 1.4.2009.

§Kurser og møder
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§
Hvad betyder den nye overenskomst for ledere ansat før 1.4.2009? §

Hvad gælder i øvrigt? §

%. Med virkning fra 1. april 
2010 stiger den til 2,15 %.

For 6. ferieuges vedkom-
mende ændres bestemmel-
serne, så en medarbejder, 
der ønsker 6. ferieuge udbe-
talt, skal give sin arbejdsgi-
ver besked inden 1. oktober i 
ferieåret. Evt. kan kommu-
nen fastsætte en senere 
dato.

Apropos 6. ferieuge har 
foreningen jævnligt henven-

ansættelsesform 
Kommunale tjenestemænd og tjenestemænd i ”den lukkede 
gruppe” bevarer tjenestemandsstatus uændret. Sidstnævnte 
gruppe bevarer også retten til fortsat tjenestemandsansæt-
telse ved stillingsskift – med mindre der kan opnås enighed 
om en kontraktansættelse eller åremålsansættelse (efter de 
særlige regler der gælder for ”den lukkede gruppe”).

Overenskomstansatte – herunder medlemmer af ”93- 
gruppen” – bevarer eksisterende rettigheder uændret. 

Løn
Alle stillinger skal 1.4.2009 indplaceres efter den nye grund-
lønsmodel, hvorefter grundlønnen tager afsæt i ét af løntri-
nene 46, 48, 49 eller 50.

Som udgangspunkt kan ingen ved overgangen til ny lokal 
grundlønsindplacering gå ned i trin, og ingen kan gå ned i 
løn. Man kan selvfølgelig godt stige i løn.

1.4.2009 skal alle have det overenskomstbestemte tillæg 
på 10.000 kr. 

Bilag 3 til overenskomsten angiver den nye aflønning pr. 
1.4.2009 set i forhold til den gamle overenskomsts bestem-
melser om central grundløn.

 10.000 kr.’s tillægget er aftalt til allerede ansatte ledere, 
og der skal derfor foretages to øvelser den 1.4.2009: Inden 
den nye lokale grundløn og evt. tillæg aftales for hver leder 
og stilling, udmøntes tillægget på de 10.000 kr. til alle le-
dere. 

Eksempler

Eks. 1: 
 En skoleleder har pr. 31.3.2009 en løn på trin 49 + 5.000 kr. 
+ overgangstillæg (fra 1998) på 7.000 kr. 

1.4.09 formiddag får hun et yderligere tillæg på 10.000 kr. 

jfr. §4 A (Bilag 3) i OK 08 og hendes løn udgør derefter trin 
49 +22.000 kr. 

1.4.09 eftermiddag indplaceres hendes stilling efter lokale 
forhandlinger på grundløn 48 jfr. §4 stk. 2 (Bilag 1) i OK 08. 

Hun kan ikke gå ned i trin altså får hun 48 + 1 trin (funkti-
ons- eller kvalifikationsløn).

Hun kan ikke gå ned i løn, altså får hun yderligere et til-
læg på 22.000 kr. (funktions- eller kvalifikationstillæg)

 
Eks. 2: 
En afdelingsleder har pr. 31.3.2009 en løn på trin 47 + 10.000 
kr. 

1.4.09 formiddag får han et yderligere tillæg på 10.000 kr.  
jfr. §4 A (Bilag 3) i OK 08 og hans løn udgør derefter trin 47 
+20.000 kr. 

1.4.09 eftermiddag indplaceres hans stilling efter lokale 
forhandlinger på grundløn 46 jfr. §4 stk. 2 (Bilag 1) i OK 08. 

Han kan ikke gå ned i trin - altså får han 46 + 1 trin 
Han kan ikke gå ned i løn - altså får han yderligere et til-

læg på 20.000 kr. 

Eks. 3:
En viceinspektør har den 31.03.2009 en løn på trin 46 + 
16.990.

Den 01.04.09 formiddag får han yderligere 10.000 kr. jfr. 
§4 A (Bilag 3) i OK 08 og hans løn udgør derefter trin 46 + 
26.990 kr .

Den 01.04.09 indplaceres hans stilling efter lokale for-
handlinger på trin 48 jfr. §4 stk. 2 (Bilag 1) i OK 08.

Viceinspektøren kan ikke gå ned i løn i forbindelse med 
overgangen til nyt lønsystem, så hans løn vil ”om aftenen” 
den 1.4.2008 være trin 48 + 6.500 kr.

Alle tillæg er angivet i beløb pr. 31.3.2000.

delser fra medlemmer, der 
får 6. ferieuge fratrukket 
årsnormen. Det er ikke kor-
rekt. Ledere er omfattet af 
ferieaftalens almindelige 
bestemmelser om 6. fe-
rieuge, og det betyder, at 
ugen som udgangspunkt en-
ten afvikles konkret eller ud-
betales.

atP og gruppeliv
ATP-satsen forhøjes over tre 

OK-perioder fra den nuvæ-
rende C-sats til A-sats Før-
ste tredjedel sker i denne pe-
riode. Det betyder en lø-
bende pensionsforbedring i 
takt med de øgede indbeta-
linger.

Indbetalingen til gruppe-
livsordningen hæves midler-
tidigt 20 kr./md. ”til dækning 
af de med ordningen for-
bundne omkostninger” som 
det hedder i aftaleteksten. 

Forsikringsydelser mm er i 
øvrigt uændrede. 

Aftalen kan findes på For-
enede gruppelivs hjemme-
side: www.fg.dk. .

For ansatte omfattet af lederoverenskomsten gælder også bl.a. Aftale om ferie, Aftale om fravær af familiemæssige  
årsager og Aftale om seniorpolitik (Komplet oplistning af gældende aftaler fremgår af §19). Der gælder – som hidtil –  
vilkår svarende til Funktionærlovens bestemmelser. 
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FORDI MENNESKER VOKSER AF ANERKENDELSE

Kvalitet og arbejdsglæde

Anerkendende pædagogik 
og samarbejde

3. årskonference om Værdsættende sam-
tale i undervisning, pædagogik og arbejdsliv. 

28. november 2008
Kr 590 + moms 

Anerkendende 
Organisationsudvikling

Få mere styrke og overskud til at føre 
organisationens identitet og værdigrundlag 
ud i livet. Oplev fordelene ved at udvikle 
en anerkendende kultur.

Kontakt os og få et godt tilbud på et 
udviklingsforløb til jeres organisation.

Anerkendende ledelse 
1-årig uddannelse

Et solidt fundament til anerkendende 
ledelse. 4 moduler, i alt 9 uddannelsesdage, 
3 enkeltdage i læringsgrupper og et indivi-
duelt coachingforløb.

Næste hold LA-09 starter 
24. - 26. februar 2009
Kr 28.000 + moms

Lederens Anerkendende 
værktøjskasse

Få konkrete anerkendende værktøjer til 
MUS, personalemøder, konfl ikthåndtering, 
SWOT og APV. Temarække med 5 dage.

Starter 17. marts 2009
En dag: 2.500 + moms
5 dage: Kr 10.000 + moms

Anerkendende coaching - 
Intensivt 4 dages kursus

Træning af personlige coachingkompe-
tencer. 2 + 2 kursusdage.

Næste hold CA-09 starter 
3. - 4. marts 2009 
Kr 10.500 + moms

Anerkendende temadage 

-  Arbejdsglæde og kvalitet
-  Anerkendende kommunikation
-  Fra konfl ikt til konstruktivt samarbejde
-  Anerkendende coaching af kolleger
-  Positiv psykologi i praksis

Vi kan også designe en temadag, der 
passer til netop jeres behov. 

Fra kr 9000 + moms

Harbohus

Kontakt os på www.harbohus.dk,  98 68 61 11,  info@harbohus.dk.  Tilmelding via www.harbohus.dk/tilmelding 

Harbohus, Danmarks førende inden for Anerkendelse, har siden 1996 hjulpet offentlige organisationer med at skabe kvalitet og arbejdsglæde ved 
at fl ytte fokus fra mangler til styrker.  Vi involverer hele organisationen og skaber langtidsholdbare resultater - fordi vi ved, at mennesker vokser af 
anerkendelse! 

§

§
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Vi befinder os i det gamle færgehus i 
Sundsøre, med udsigt lige ud til Hvalp-
sund, hvor blæsten går frisk, og fær-
gen Mary hver halve time tager sin tur 
over sundet mellem Salling og Him-
merland. Midt i denne limfjordsidyl 
sidder Lars Zedlitz Alberg og ser til-
bage på sin tid som skoleleder ved Ro-
lighedsskolen i Thisted.

”En fantastisk skole. Jeg er glad for 
den skole og stolt af at have været 
skoleleder på den. Jeg var leder for et 
fantastisk personale og synes, vi fik la-

vet mange gode ting sammen til gavn 
for vores elever”, siger han.

I april sendte han imidlertid sin af-
skedsansøgning til Thisted Kommune. 
Efter fire år som skoleleder havde han 
fået nok.

”Mine værdier og tanker omkring fol-
keskolen hænger desværre ikke sam-
men med den skole, vi har i dag”, siger 
han. ”Den måde jeg gerne vil være le-
der og udvikle skolen på, synes jeg har 
svære betingelser i den virkelighed, vi 
har i dag, både i den kommunale og 

den landspolitiske virkelighed. Derfor 
tager jeg en tænkepause”. 

Lars Zedlitz Alberg understreger, at 
han ikke har sagt sin stilling op i vrede 
mod Thisted Kommune. Men samtidig 
lægger han ikke skjul på, at der i kom-
munen har været en lang række øko-
nomiske stramninger og en manglende 
politisk retning på skoleområdet de se-
neste år, som ikke har gjort livet lettere 
som skoleleder. Det er vanskeligt at 
lægge langsigtede planer og strategier 
for skolens pædagogiske udvikling, når 

Nok er nok

Af Karten Lindegaard • Foto Michael Lange

Politikerne skal træffe de overordnede beslutninger, og så lade forvaltning og skoler udforme spillet på banen, 
siger tidligere skoleleder Lars Zedlitz Alberg.
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politikerne tænker kortsigtet, mener 
han. 

”Økonomien er desværre frygtelig 
styrende for alting. Politisk handler det 
primært om økonomi. Politikerne siger, 
vi skal yde den samme service, men 
for mindre penge og på mindre tid. Po-
litikerne har været meget lidt visio-
nære. Det handler desværre kun om 
laveste fællesnævner”.

Mangel på skoleledere
Da der i foråret var opslået fire ledige 

skolelederstillinger i Thisted Kommune, 
kunne man i den lokale presse læse, at 
der kun kom syv ansøgninger – et bil-
lede der også kendes andre steder i lan-
det, når der opslås skolelederjobs. 

”Det er jo gode stillinger. Så det er 
måske udtryk for, at der er et eller an-
det galt”, siger Lars Alberg.

”Jeg har en klar fornemmelse af, at 
man nok efterspørger visionære ledere, 
men ude i den virkelige verden har man 
mere brug for administratorer. Der er 
rigtig mange opgaver, både fra lokale 

politikere og også fra centralt hold, der 
falder ned som administrative byrder på 
skolen. Det betyder, at jeg ofte har be-
fundet mig mere bag en computer end 
blandt personalet. Ledelse handler for 
mig om at skabe tillid og motivation i 
organisationen. Det kræver, at ram-
merne er i orden, og at der er tid og ro 
til at lave arbejdet ordentligt – sådan er 
det at arbejde med mennesker. Et poli-
tisk projekt, der kun kører i et år og så 
skal afsluttes, det duer ikke i en skole-
verden. Det er jo direkte demotive-
rende”, siger Lars Alberg.

På Rolighedsskolen oplevede han for 
eksempel, at et projekt om den fleksi-
ble skole, året efter det var søsat, blev 
taget af bordet, da det faldt for den 
kommunale sparekniv. 

“Vi havde sat alt ind på det projekt – 
og selv om det ikke var vores idé fra 
starten, tog vi det til os og kunne plud-
selig se store muligheder i det for vo-
res skole. Vi oplevede det derfor som 
uartigt, at de selv samme politikere, 
der havde startet projektet, efter et år 
valgte at spare det væk”.

Ud over det konstante økonomiske 
pres, folkeskolen er udsat for, har Lars 
Alberg som andre skoleledere også op-
levet en voldsom stigning i de admini-
strative opgaver i form af kontrol og 
dokumentation.  

”Det er holdningen til skolen i dag, at 
den skal kontrolleres. Jeg synes, evalu-
ering er en rigtig god ting, men der er 
stor forskel på evaluering og kontrol. 
Evaluering er en del af en proces, og 
den er fremadrettet – kontrol er status 
her og nu, og det er der ikke nogen, der 
lærer af. Kontrol er for mig at se et ud-
tryk for manglende tillid til ledere og 
lærere. I øjeblikket er vi nede at kon-
trollere i detaljen, og ofte er kontrollen 
irrelevant og skaber frustration. Jeg kan 
bestemt se det fornuftige i at bruge 
testning, hvis man er i tvivl. ikke over 
en bred kam, for dermed taber vi rigtig 
mange ressourcer, som vi kunne bruge 
mere hensigtsmæssigt i en skole, der 
er knap på ressourcer”. »

Skoleleder har sagt farvel til jobbet. Hvorfor?  
Jo, arbejdsvilkårene og politikernes manglende 
visioner for folkeskolen er et par af årsagerne

Lars Alberg • CV

•  Lærer ved Fjordskolen, en 
døgnobservationsskole i Nord-
jyllands Amt 1993-97

•  Lærer og mellemleder under 
Grønlands Hjemmestyre, Am-
massalik Kommune 1997-01

•  Bestyrelsesmedlem og næst-
formand i IMAK Grønlands Læ-
rerforening 1999-01 

•  Viceskoleleder ved Breum Sko-
le, Sundsøre Kommune 2001-03

•  Skoleleder ved Rolighedsskolen 
i Thisted 2004-08

•  Amtsformand i Lederforenin-
gen, Viborg Amt 2005-07

•  Organisationskonsulent og 
coach, indehaver af konsulent-
virksomheden Co-Active Den-
mark 2008 

•  Har bl.a. holdt kurser i “Coa-
ching-baseret skoleledelse” og 
“Underviseren som coach”

Se: http://www.co-active.dk  
eller www.co-active.dk
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Vision efterlyses
Tillid til skolen er i det hele taget ble-
vet en mangelvare. Lars Alberg så 
gerne, at politikerne udviste større til-
lid til skolelederne og lærerne. Og at 
de viste anerkendelse af, at der udfø-
res et ordentligt og professionelt 
stykke arbejde i folkeskolen. 

Samtidig efterlyser han en overord-
net politik og vision for folkeskolen, så 
skolelederne og lærerne ved, hvor sko-
len skal bevæge sig hen. 

”Jeg tror ikke, der er mange skole-
ledere, der med tre eller fire ord kan 

sige: det her er skolepolitikken i Dan-
mark. Skolepolitikken er styret af ideo-
logi og tidens impulser, som f.eks. 
PISA. Det jeg efterspørger er, at politi-
kerne kridter banen op og fortæller 
klart og tydeligt, hvad deres vision for 
folkeskolen er – hvad er målene – og 
derefter laver en realistisk handleplan. 
Måske er de lokale politikere en smule 
undskyldt, fordi de som jeg har svært 
ved at se, hvor folkeskolen bevæger 
sig hen. Og det er svært at være leder, 
når man ikke ved, hvor vi skal hen”,

Så skal den politik, der udmeldes, 

følges af økonomisk opbakning, så de 
store ord ikke blot bliver tomme slag i 
luften. Som eksempel på et begreb, 
der har slået an politisk, men som ikke 
reelt er blevet bakket op økonomisk, 
nævner Lars Alberg ”den rummelige 
skole”. Han kalder den ”skolens svar på 
Kejserens nye Klæder” – smukke ord, 
men ikke reel hjælp til de børn, der har 
et behov for særlig støtte.

”Der er ingen tvivl om, at der i rum-
melighedsbegrebet og i inklusionsbe-
grebet er nogle rigtig gode elementer – 
men det første sted, der bliver skåret 
væk, er jo i de ressourcer, der skal til 
for at gøre skolen rummelig for både 
de svage og stærke elever”.

Fremtidsplaner
I Thisted har man nu iværksat en plan 
for at fastholde og rekruttere skolele-

Farve eller sort/hvid? Alberg efter-
lyser, at politikerne beslutter sig for, 
hvad det er, de vil ha’.

018925_Annonce_skoleledelsen_v2.indd   1 9/22/08   3:12:40 PM
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dere. Men Lars Alberg tvivler på, at ku-
ren virker, hvis ikke den økonomiske 
virkelighed for skolerne ændrer sig. Ef-
ter i fire år at have levet med den kom-
munale sparekniv på struben, har han 
svært ved at forstå den måde, man i et 
rigt land prioriterer ressourcerne på. 

”Jeg ser gerne, at man prioriterer vo-
res folkeskole højere. Jeg synes, inve-
steringerne er for ringe i øjeblikket. Jeg 
er godt klar over, at kommunerne er 
økonomisk trængt, men vores børn og 
deres uddannelse er vores råvare og vo-
res fremtid. Det er jo ikke fordi, vi lever i 
et samfund, hvor der ikke er penge. Der 
bliver bygget rigtig mange prestigepro-
jekter, både kommunekontorer og an-
det, men inden man laver alle de pro-
jekter, skulle man måske sikre den 
almindelige drift først. Men det er der 
sikkert ikke så mange stemmer i”.

Lars Alberg har også arbejdet på de 
indre linier for at forbedre tilstandene i 
folkeskolen og for skolelederne. Han 
har været formand i Skolelederforenin-
gen i Viborg Amt og i Thisted Kom-
mune. 

”Jeg synes, vi som ledere og Skolele-
derforening fokuserer meget på ledelse 
og snakker om det som fag og  disci-
plin, og vi snakker kodeks for god sko-
leledelse”, siger han. ”Men når man 
står i dagligdagen, så har de store tan-
ker og visioner, man har om ledelse, 
meget svære betingelser”. 

Lars Zedlitz Albergs opsigelse som 
skoleleder er dog ikke kun begrundet i 
skoleledernes arbejdsvilkår. Han har 
også nogle fremtidsplaner personligt 
og for sin familie, som han gerne vil re-
alisere. Gennem de seneste år har han 
uddannet sig til og arbejdet som coach 

og holdt kurser for lærere og ledere, og 
han kaster sig nu ud i en tilværelse 
som selvstændig med egen konsulent-
virksomhed, Co-Active. Som en af sine 
første opgaver skal han til Grønland og 
uddanne 24 grønlandsksprogede le-
dere som coaches i Ammassalik Kom-
mune – et sted han vender tilbage til, 
for her har han tidligere arbejdet som 
lærer og leder i fire år. 

Om han også engang vender tilbage 
til skolelederjobbet er dog mere usik-
kert.

”Jeg er sikker på, jeg kommer til at 
arbejde som leder igen. Jeg brænder 
for ledelse og udvikling, men hvis vil-
kårene i folkeskolen ikke er anderledes, 
bliver det ikke som skoleleder – en be-
slutning som jeg egentlig ikke har det 
så godt med”, slutter Lars Alberg. .

Hele skolen på fælles udflugt til Kattegatcentret

Som en ganske særlig oplevelse kan I tage alle jeres 
elever på udflugt til Kattegatcentret hele året rundt.

Vi tilrettelægger gratis spændende fodringer og aktiviteter 
med levende formidling på dagen. På en skoleudflugt 
venter der jeres elever mange lærerige oplevelser på 
Kattegatcentret:

·
·
·
·
·
·
·

Se vores dygtige sæler blive trænet og prøv selv at fodre dem.

Leg med dyrene i vores store oplevelsesbassiner.

Vær med til at håndfodre de mindre tropiske hajer.

Tøm fangstruserne i vores lagune og rør ved de vilde dyr.

Oplev fodringen af de store tropiske hajer på nærmeste hold - vi 

udtrækker en heldig elev, der får lov at komme med på ”hajpodiet” og fodre.

Tag en tur til dybhavet i dykkerklokken.

Se og hør dykkeren fodre de danske hajer, kæmpe 

fladfisk og meterlange havål i vores Oceanarietank.

Fælles trivselsdag på Kattegatcentret

Færgevej 4 - 8500 Grenaa - Tlf. 86 32 52 00 - www.kattegatcentret.dk 

Pris ved skoleudflugt: 45 kr. pr. elev, min. 100 elever - lærere gratis entré. Billig bustransport - 
Todbjerg Busser har sænket priserne for Kattegatcentrets elever - forhør nærmere.
Kontakt: Lars Hagelskjær Wieland, leder af skoletjenesten, tlf 8758 0511, mail: lhw@kattegatcentret.dk
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Lederne på de skoler, der er blevet 
’Månedens Skole’, bakker bredt op om 
initiativet og er glade for den positive 
opmærksomhed, titlen giver.

Det viser en evaluering, Skolestyrel-
sen har lavet. Projektet blev oprindeligt 
sat i gang i marts 2007 og sluttede i 
april i år, men tilbagemeldingerne er så 
gode, at Undervisningsministeriet og 
Danmarks Lærerforening nu tager det 
op igen.

Med genopstandelsen får projektet 
nyt navn. Skiftet skal signalere, at ud-

pegningen ikke er til for at kåre en vin-
der, men for at få de gode eksempler 
frem i lyset, så skolerne kan lære af 
hinanden og få en konstruktiv debat. 
Derfor hedder det nu ’Månedens Gode 
Eksempel’.

De skoler, der bliver valgt, har løst 
nogle af folkeskolens mange udfordrin-
ger med nytænkning og succes. De viser 
god praksis, der virker og gør en forskel 
for elever og lærere. Fx da Nordenskov 
Skole i Varde blev udpeget i januar. Det 
har haft stor betydning for skolen.

”Det gør så meget ved en medarbej-
dergruppe, at man tror, det er løgn”, si-
ger skolens leder, Bitten Eilenborg. 
Det, at få ”ros i et offentligt rum, gør 
noget ved folk. Det giver en styrket 
selvfølelse”, konstaterer hun.

Nordenskov Skole fik blandt andet 
titlen for at indføre en såkaldt kultur-
kuffert i personalestuen. Det er en lille 
rød kuffert, som skal sætte fokus på 
den adfærd og kultur, som personalet 
på skolen finder værdifuld og gerne vil 
have mere af. Alle medarbejdergrupper 

ROS gør godt
Der er så stor opbakning til ’Månedens Skole’, hvis formål er at få de gode 
eksempler frem i lyset, at projektet fortsætter

Af Ingeborg Ellern Nielsen • UVM Foto
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AbCdefghijkLmNOpqRStuVwxyzæøå
kan lægge en ”rose” i kufferten med en 
beskrivelse af en prisværdig indsats, 
som en kollega har gjort i ugens løb. 
Roserne deles hver uge ud på et fælles 
personalemøde.

Siden udpegningen har alle klas-
serne på Nordenskov Skole også fået 
en kulturkuffert.

Hviler ikke på laurbærrene
Det at blive peget på som en inspirati-
onskilde for andre, har givet eleverne 
og personalet på skolerne en god ople-
velse, der kan bruges fremadrettet.

”Vi tænker ikke, at vi nu blot skal 
hvile på laurbærrene. Det har snarere 
øget fokus på, hvad vi så kan gøre 
endnu bedre”, skriver en af lederne i sin 
evaluering. Hun finder det nødvendigt, 
at nogen vil pege på de gode ting, der 
bliver lavet rundt omkring på skolerne.

”Det betyder jo ikke, at andre ikke 
også laver noget, der er godt. Det ville 
jeg ønske, flere turde tro på. Man bli-
ver jo ikke selv ringere af, at andre er 
gode!”, skriver hun. Og de positive til-
kendegivelser fylder i det hele taget 
meget i evalueringerne:

•  Det ”gør rigtigt meget ved en skole/
organisation at få en offentlig aner-
kendelse for det samarbejde, der 
foregår i hverdagen”, siger en.

•  Vi synes, det ”er dejligt, at der er fo-
kus på værdisamarbejdet, en aner-
kendende tilgang, fælles glæde og 
begejstring”, siger en anden.

•  Det var ”dejligt for lærerne at få at 
vide, at andre kunne se, at det, de 
gjorde, var godt”.

•  Eleverne er ”også glade og stolte”.
•  Vi har ”oplevet stor interesse, dels 

for kåringen og dels for det arbejde, 
vi laver i hverdagen”.

•  Vi har ”fået rigtig mange positive til-
kendegivelser på udpegningen”.

•  Vi er ”glade og stolte over, at de ting, 
vi gør i hverdagen, og som virker, 
også giver mening for andre”.

godt arbejde i folkeskolen
I august 2007 var det Skårup Skole på 
Fyn, der blev Månedens Skole. Lene 
Rugaard Jensen er leder på skolen og 
mener, at lærerne som faggruppe skal 

være glade for den opmærksomhed, 
udpegningen giver. 

”Det synes jeg, vi skal have mere af. 
Vi har brug for at få vendt vores image 
i folks bevidsthed”, siger hun i dag.

Skårup Skole blev udpeget, fordi den 
har fundet en succesfuld måde at inte-
grere de elever, den hvert år modtager 
fra en naboskole, der ikke har tilbud ef-
ter sjette klassetrin. Skolen indstillede 
sig selv til titlen, og det er der en helt 
særlig værdi i, mener hun.

”Refleksionen over, hvad vi gør på 
skolen, skal vi ikke underkende. Når vi 
ved, hvad vi er gode til, ved vi også, 
hvad vi ikke er så gode til”.

Bitten Eilenborg fra Nordenskov 
Skole mener, der bør skabes større op-
mærksomhed om alt det gode arbejde, 
der foregår i den danske folkeskole 
hver dag. 

”Det bliver taget som en selvfølge, 
men det er vigtigt, at vi også får talt om 

de gode historier, så vi får rettet op-
mærksomheden på det, der fungerer, 
og det vi gerne vil have mere af. Når der 
bliver sat fokus på det, der lykkes og er 
værdifuldt, giver det energi og dermed 
mulighed for at ændre på noget af det, 
der kan blive bedre”, siger hun.

Nordenskov Skole er siden blevet kå-
ret som Årets Offentlige Sociale Virk-
somhed i Varde Kommune. Det er 
medarbejderne, der indstiller arbejds-
pladsen, og Bitten Eilenborg tror, no-
mineringen har at gøre med, at perso-
nalet var ’oppe i gear’, og havde en 
følelse af at ’hold da op. Vi gør noget 
godt her!’.

”At blive Månedens Skole har været 
en utrolig god anerkendelse for det ar-
bejde, der foregår i hverdagen. Følel-
sen af, at andre kan blive inspirerede 
af vores arbejde, har givet en stor 
værditilvækst for både personalet og 
eleverne”, fastslår hun. .

A-B-C og B-G-H besøger Hjortespring Skole i Herlev, der blev 
månedens skole marts ’07, for at have nået gode resultater med 
at øge elevernes læsekundskaber. G’et står for Geismar.

Studiestart  
forår 2009

MASTERUDDANNELSE

SUPPLERINGSUDDANNELSE
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»   For at lære må man lytte 

»  Vi ved hvordan man bygger 
fremtidens skole

Nye undervisningsformer og pæda-
gogiske principper stiller nye krav 
til skolebyggeriet, fx om en rumfor-
deling og fl eksibilitet, der giver 
plads til alt fra individuel undervis-
ning til projekter på tværs af årgan-
ge. Nogle drømmer om at tilbyde 
eleverne en levende arkitektur og 
nogle om smart boards. Men én 
ting er fælles. De fl este har fokus på 

holdbarhed, akustik og moderne 
teknologi. Mulighederne har aldrig 
været større, og da ressourcerne of-
test er begrænsede, er det vores 
opgave at lære vores bygherrer og 
brugere – store som små – at kende, 
så vi i fællesskab og i løbende dia-
log kan skabe fremtidens skole til 
tiden og til prisen. Vi har bygget el-
ler renoveret mere end 150 skoler 
og er i dag Danmarks førende på 
området. Og det er vi kun, fordi vi 
gør som børnene: Vi lytter og lærer 

og tager vores erfaringer med fra 
opgave til opgave. 

mth.dk/vivedhvordan

»   Få historierne bag vores 
 unikke løsninger: 
1.  Klik ind på mth.dk/vivedhvordan 

og indtast din e-mailadresse
Eller:
2.  Send en sms til 1231 med tek-

sten MTH [din e-mailadresse]. 
For eksempel: MTH ole@mth.dk
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Spredere 
og samlere

Af Michael Diepeveen • Skolelederne

Efter en samler kommer en spreder. Efter en spreder kom-
mer en samler. En bølgen frem og tilbage er det mellem, 
hvad der i skiftende tider opleves som rigtigt og forkert, op 
og ned etc. Og for tiden ser vi kulturkampen, hvor regerin-
gen med ’kanoner’ inden for litteratur, kunst mm. søger at 
nedskyde de 68-ideologiske eller kulturradikale tankesæt, 
der en gang selv definerede sig i opposition til datidens mur- 
og nagelfaste værdier som familie, autoritet etc.

Hvor sprederne vil udvide begreber og praksis, så nye 
idéer og gå nye veje, decentralisere og opløse, ønsker sam-
lerne at skaffe sig overblik, forenkle, centralisere, destillere, 
høste og kapitalisere. Det er reaktion på reaktion, modreak-
tion på modreaktion. For intet eksisterer vel uden sin mod-
sætning, forskellige opfattelser mødes og strides – ideer, te-
orier og praksis vokser, bliver til en skov, man en dag ikke 
kan se for bare af træer. Nogle af dem må derfor fældes. 

Nye plantes igen…

Ledelse, et overfyldt rum?
I 15-20 år har der været fokus på ledelse. Et Big Bang med  
en stigende mængde ledelsesbøger, artikler, uddannelsestil-
bud, politisk og offentlig debat, hvor ledelse bliver beskrevet, 
defineret mv. Ikke mindst offentlig ledelse, herunder skole-
ledelse. Ledelsens elementer udskilles i rolle, identitet, per-
sonlighed etc. Utallige synonymer og prædikater påhæftes. 
Vitaminerne fås fra psykologi, sociologi, filosofi etc., og ledel-
sen får skoler, der spreder sig i mange retninger. 

Det øgede og historisk genfundne fokus på ledelse bærer ki-
men til, at ledelse som fænomen, begreb og praksis står for at 
kulminere. Ja, måske drukne i egen succes. I hvert fald bliver 
nogle modsætninger tydeligere. Ledelse er et ta-selv-bord, og 
der er mange, der gerne vil anrette. De lever af det som 
coaches, forfattere, konsulenter, forskere, oplægsholdere, 
klummeskrivere, udbydere af uddannelse, kurser mv. Og de 
samarbejder kun sjældent, de konkurrerer om markedet. 

Men hvor ledelse efterspørges og udbydes som et middel, 
der skal lede os sikkert gennem forandring, udvikling og om-
stilling, og hvor fravær af ledelse er lig jungelov, er ledelse i 
sig selv blevet mere end et domæne, en arena – nemlig et 
selvsupplerende et af slagsen.

Lige nu oplever vi følgende: De, der fortsat udfolder le-

delse som begreb, praksis mv. mødes af andre, der er træt te 
af relativisme, lige gyldighed og ligegyldighed, og som øn-
sker at overskue og samle op på et felt, der er eksploderet i 
indhold, retning og form. Vi er der, hvor bølgen vender. I ret-
ning af at skille god fra dårlig ledelse. Mod at præcisere, 
hvad ledelse er og indebærer. Dermed også at se på, hvilke 
krav, man kan stille lede re – samt hvilke vilkår, ledere kan 
forvente er til stede som forudsætning for ledelse.

Det er en indsats for at samle op og luge ud i den industri 
og de omrejsende medicinmænd i ledelsesudvikling, der er 
opstået på den ære og nye værdighed, ledelse er kommet 
til. Men frem for alt er reaktionen et forsøg på at sætte (nye) 
standarder og normer på området. 

Fra kaos til kodeks
Et mønstereksempel herpå er Kodeks for god Skoleledelse, 
der i 11 punkter søger at rammesætte, hvad der kendetegner 
god ledelse i folkeskolen. Som det hed ved lanceringen, er 
skoleledernes kodeks ’til eftertanke snarere end til efterret-
ning’, og det er håbet, at det ’inspirerer den enkelte skole-
leder til at udvikle egen og ledelsesteamets praksis’. Altså  
et umiddelbart åbent og løst formuleret udspil.

Men som det også hed ved offentliggørelsen på en stor 
konference er målet, at kodeks kan ’sætte yderligere fokus 
på de forventninger, der er til folkeskolens ledere, og på de 
forudsætninger, der skal være til stede, for at ledelsen kan 
lede skolen på en professionel måde’.

Værket samler op. På essensen af skoleledelse. Afgræn-
ser de prædikater, skoleledelse har fået. Men ikke kun med 
det mål at anskueliggøre og koncentrere, men også at priori-
tere og til en vis grad rangordne og styre. En markering, der 
hurtigt blev forstået af omverdenen – alle interessenter om-
kring skolen fra undervisningsminister til KL over forældre- 
og lærerorganisationerne og via medieomtalen også almen-
heden. Alle bakkede de op om initiativet.

Dermed var dagsordenen sat, og Skolelederne skrev sig 
som forening og gruppe sig ind i den trend og trang, der er til 
at forenkle ledelsens kompleksitet ved at opsummere den i 
bl.a. ’bud’, ’punkter’, ’dogmer’, ’principper’ eller ’vejledninger’. 
Og Skoleledernes kodeks står ikke alene i bestræbelserne 
på at skabe orden. 

Efter et par årtiers udfoldelse af ledelsesbegrebet, er tiden måske kommet 
til en præcisering af, hvad det går ud på?

klumme

»
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Forinden fandtes ‘Kodeks for Offentlig topledelse’, hvor Fo-
rum for Offentlig Topledelse i 9 anbefalinger tog stilling til 
offentlige toplederes rolle, adfærd og strategier. God offent-
lig topledelse ‘indebærer efterlevelse af alle anbefalinger’, 
siges det. Og som det hedder: ‘Du afklarer dit ledelsesrum 
med den politiske leder’, ‘Du påtager dig ansvar for, at de 
politiske mål efterleves i hele organisationen’, ‘Du skaber/
værner om/udviser/kræver…’.

Dette forår fik vi ‘Kodeks for god ledelse i kommuner og 
regioner’ med KL, Danske Regioner, KTO m.fl. i regi af 
Væksthus for ledelse som afsendere. Igen med 11 punkter og 
‘udarbejdet for at støtte de kommunale og regionale ledere i 
deres ledelsesopgave’. Et ’Du’ bliver her til et ‘Jeg påtager 
mig mit lederskab’, ‘Jeg er bevidst om mit ledelsesrum’ etc. 
Tilgangen minder om Skoleledernes kodeks, der dog har 
holdt en mere neutral stil: God skoleledelse er at…’.

Med for nylig 7 anbefalinger fra en række ledelses-notabi-
liteter i tænketanken Public Governance er målet bl.a., ‘at 
lederteams på alle niveauer i den offentlige sektor skal styr-
kes’. Sidst har vi fået ‘7 dogmer for offentlig ledelse og sty-
ring’ med to topledere og DJØF’s Offentlige Chefer bagved. 

note
1. Der er flere forsøg på at indkredse god ledelse, fx i form af 5 ledelses-
faglige kernekompetencer i ’Ledere, der lykkes’ (2005), 10 præstationsfak-
torer i forskningsprojektet ’De gode eksempler’ (2004-05), lederens hhv. 7 
eller 12 dyder i Fogh Kirkebys værker (2004-05), læs også de 7 nye gode 
råd til ledere s. 4 samt 10 grunde til at sige nej til et lederjob.

Her bruges hverken ’jeg’ eller ’du’, men bydeform. Her går 
man efter en styrings- og ledelsesreform samt efter, at le-
derne skal frisættes –  dog i behørig balance med overord-
nede styringsprincipper1.

Modsætningens anatomi
Hvad sker der? Jo, samlerne står ikke kun over for sprederne. 
De løber frontløb, og alle misteltene tages i ed. Der gives 
anbefalinger, vejledninger, man vil endda befri lederne fra 
kaos… der gælder blot det forhold, at vælger man ud eller 
til, vælger man også fra eller væk. Og det kan være svært at 
sætte ledelse på en formel. For nok får man overblik, men 
det bliver også komprimeret, og man ender ofte alligevel op 
med mange underpunkter og noter.

Kodeks, dogmer, principper er et tiltrængt slag i ledelses-
områdets slappe bolledej. Men med andre briller kan vær-
kerne få karakter af bandbuller, testamentelige bud, opbyg-
gelige citater a la den Lille Røde. Det er selvfølgelig yder - 
punkterne. Det, vi reelt er vidne til, er en magtkamp inden 
for ledelses-jetsettet. Med pennen, ej sværdet. Men allige-
vel en kamp om ledelsens luftrum, retten til vejen og kon-
trollen over dagsordnerne, sikringen af indflydelse etc.

Hvilken side er du på? Nyder du decentraliseringens glæ-
der, anti-autoritet, relativisme og øjeblikkenes lethed? Hyl-
der du det abstrakte, den postmodernistiske opløsning af 
kausalitet, dobbelte eller tredobbelte loop og at konstruere 
nye virkeligheder for derefter straks at dekonstruere dem? 
Eller har du forkærligheden for styringsmodeller, stringente 
mål og rammer. Tiltrækkes du af planlægningens kunst, de 
strategiske tilgange? Ser du skønheden ved mønstre og vel-
plejede haver?

Der er fordele og ulemper ved begge positioner. Ved at 
være sprederen, der slipper energi løs og lader sig overra-
ske. Nogle gange mere end godt. Eller ved at være samle-
ren, der er troværdig og leveringsdygtig. Som gemmer til 
natten… og katten. Under alle omstændigheder er veksel-
virkningen mellem ledelsens indre væsen ’ding an sich’ og 
dens ’für uns’ udøvelse, fremtræden og det vi tilegner den et 
tilsyneladende vilkår. For ledelse. Et kendetegn ved ledelse, 
Ja, det er ledelse.

Imens går bølgerne. Og det måtte komme: Mandag Mor-
gen har med Personalestyrelsen, Mercuri Urval, KVINFO, Fi-
nansforbundet m.fl. startet en ’Ledelseskanon’, hvori de nu 
12 bedste danske ledere og deres præstationer inden siden 
2. verdenskrig skal kanoniseres…   

Opsamlingsværker om ledelse

Kodeks for Offentlig topledelse. Forum for Offentlig Top-
ledelse 2005. Læs de 9 anbefalinger her: www.publicg-
overnance.dk/?siteid=635&menu_start=635

Kodeks for god skoleledelse. Skolelederne 2006. Læs de 
11 punkter her: 
www.skolelederne.org/page.dsp?page=1472

Kodeks for god ledelse i kommuner og regioner. Vækst-
hus for ledelse 2008. Læs de 11 anbefalinger her: 
www.vaeksthusforledelse.dk/wm140838

Ledelse er vejen til kvalitet. Tænketanken Public Gover-
nance. Læs de 7 anbefalinger her: 
www.sas.com/dk/publicgovernance

Offentlig ledelse og styring. DJØF Offentlig ledelse. Læs 
de 7 dogmer her: 
www.nyt-om-arbejdsliv.dk/7dogmer.pdf

Ledelseskanon. Huset Mandag Morgen m.fl. Når de er 
fundet, vil man kunne læse om de 12 kanoniserede dan-
ske ledere her: 
www.ledelseskanon.dk
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Øg koncentrationen i klasseværelserne

Optimer læse- og skriveforholdene

Beskyt skolen mod tyveri og hærværk

Udnyt sol og skygge hele året
til glæde for elever, lærere og skolens økonomi

Der er kun fordele ved en perfekt solafskærmning. Ved at 
kontrollere sollys og skygge på skolen, bliver lokalerne 
kølige på varme dage. Og varmen holdes inden døre på 
kolde dage. Hos Jyllands Markisefabrik er vi specialister i 
markiser, persienner, mørklægning og anden solafskærm-

ning. Eller med andre ord, er vi specialister i at skabe 
bedre indeklima, bedre visuelle arbejdsforhold og bespa-
relser på energiregningen. Og i at sikre skoler mod tyveri 
og hærværk med rullepanser. Ring på 20 16 94 16 eller 
læs om alle fordelene på www.skygforsolen.dk.

Århus Universitet DGI-byen Treldevejens skole Værebro skole

SQ
U

AW
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Stillinger

Ledig stilling i Hjørring Kommune

w w w . h j o e r r i n g . d k

Leder til Hjørring Kommunes 
Ungdomsskole 

Da den nuværende ungdomsskoleleder har valgt at 
gå på pension, søger vi en ny pr. 1. januar 2009.

Vi søger en ungdomsskoleleder, der har visioner for ung-
domsskolen – skal kunne se muligheder i nutiden og frem-
tiden. Et lederjob med en masse spændende udfordringer, 
hvor de unge er i centrum. 
Ungdomsskolen skal være samlingspunktet for de unge. 

Hjørring Kommunes Ungdomsskole er opdelt i 3 distrikter. 
Hvert distrikt ledes af en distriktsleder.  

Ungdomsskolen varetager også kommunens heltidsunder-
visning. 

Vi forventer blandt andet, at du

 
Praktiske forhold

-
fil, som kan ses på www.hjoerring.dk og www.klk.kl.dk. 

Send din ansøgning, så vi har den senest fredag den 17. 
oktober 2008 kl. 09.00, til:

Hjørring Kommune, Nørregade 2, 9800 Hjørring, 
mærket ”Skolecenterleder”. 

Vi ser gerne ansøgningen sendt e-mail til: 
boern-kultur@hjoerring.dk. 

Bilag i papirform kan eftersendes, såfremt kommunen øn-
sker det.   

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte: 
Undervisningschef Bjarke Langkjær på tlf. 72 33 38 01 og 

tlf. 41 22 30 56.  
Desuden kan du kontakte Bente Buhl Rasmussen, KL, der er 
konsulent på opgaven, på tlf. 40 32 61 83.   
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På grund af pensionering opslås stillingen som 
pædagogisk chef ved Skoleafdelingen, Børn- og 
ungeforvaltningen i Odense.

Den pædagogiske chef er en del af skolevæsenets ledel-
sesteam med reference til skolechefen.

HOVEDANSVARSOMRÅDERNE ER

Almen undervisning, herunder 10. klasse• 
SFO• 
Faglig udvikling, herunder læsestrategi• 
To-sprogsområdet, herunder §4a undervisning• 
Skoleafdelingens skoletjenester• 
Færdselsskolen• 
Internationalt samarbejde / nordisk samarbejde• 
Borgerhenvendelser• 
Ledelsen af et antal pædagogiske konsulenter.• 

Den pædagogiske chef indgår i ledelsesteamet i et tæt 
samarbejde med skolechefen, den specialpædagogiske 
chef, udviklingschefen og administrationschefen. Den 
pædagogiske chef er som de andre chefer stedfortræder 
indenfor eget ansvarsområde.

VI

er en del af Børn- og Ungeforvaltningen, og mange • 
opgaver løses i et tæt samarbejde med andre 
afdelinger har ansvaret for folkeskolen i Odense med 
40 folkeskoler inklusive specialskoler
har ansvaret for de kontraktstyrede enheder:  • 
UUO – Ungdommens Uddannelsesvejledning for 
Odense og omegn og CSV – Center for Specialunder-
visning for Voksne
er en afdeling præget af højt arbejdstempo, lange • 
arbejdsdage, en glad stemning og højt humør.

VI SØGER

en pædagogisk chef, der vil folkeskolen• 
en chef med visioner og engagement, der vil med-• 
virke til en fortsat kvalitetsudvikling af folkeskolen
en chef der har lyst og evne til at arbejde i et politisk • 
styret system
en chef med udprægede samarbejdsevner, men også • 
med evne til at stå fast, når der er behov for det
en chef med store kommunikative evner, såvel skrift-• 
ligt som mundtligt en chef med praktisk ledelseserfa-
ring og teoretisk uddannelse indenfor folkeskolen.

www.odense.dk

VI ER I GANG MED

at implementere en integrationsplan• 
at fokusere på skolestarten• 
at videreudvikle vores kvalitetssystem• 
at forberede flytning til nye lokaler på Ørbækvej et • 
kulturprojekt, der skal afklare vore værdier.

I øvrigt henvises til Odense Kommunes hjemmeside 
www.odense.dk - herunder Odense Kommunes ledelses-
grundlag.

Forventet tiltrædelse 1. januar 2009 eller efter aftale.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Sko-
lechef Jørgen Schaldemose, tlf. 65 51 51 00, udviklings-
chef Lene Nygaard, tlf. 65 51 51 03 eller til administra-
tionschef Bent Hansen, tlf. 65 51 51 02.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende 
overenskomst mellem KL og pågældendes forhand-
lingsberettigede organisation. Stillingen er omfattet af 
cheflønsaftalen med en grundløn på løntrin 51 + kr. 
10.000 (31.3.00 niveau) svarende til pt. 534.792,83 kr. 
årligt med mulighed for kvalifikationsløn.

Ansøgning vedlagt bilag sendes til Børn- og Ungefor-
valtningen, Skoleafdelingen, Postboks 749, Slotsgade 5,
5000 Odense C.

Ansøgningsfrist: 21. oktober kl. 12.00.

Jobnr. 5901 bedes anført på kuvert og ansøgning.

For stillinger, hvor den ansatte er i direkte kontakt med unge under 15 
år, indhentes der altid børneattest (§36-attest).

Odense Kommune ser mangfoldighed som en styrke og opfordrer alle uanset 
alder, køn, religion eller etnisk tilhørsforhold til at søge ledige stillinger.

SKOLEAFDELINGEN

Pædagogisk Chef ved Skoleafdelingen 
i Børn- og Ungeforvaltningen
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Stillinger

Sjølund-Hejls Skole
søger skoleleder
- Genopslag

Ansættelsestidspunkt: 1. januar 2009.

Vi ønsker en skoleleder, der

• Er læreruddannet og har ledelseserfaring

• Lægger vægt på åbenhed, anerkendelse og
dialog i det daglige arbejde

• Har interesse i projekt ”Rødder og Vinger”

• Vil arbejde videre med og udvikle vores kultur

• Har pædagogiske visioner

• Er synlig i ledelsen af skolen

Vi tilbyder:

Sjølund-Hejls Skole er en velfungerende sammenlagt skole
fra 1. august 2007. Skolen er afdelingsopdelt henholdsvis
0. – 2. klasse og 3. – 6. klasse med tilhørende SFO.

Vi er 140 elever og 20 engagerede og fleksible medarbej-
dere. Vi vægter høj faglighed i såvel de boglige som i de
praktisk-musiske fag.

Til oktober 2008 påbegyndes et spændende byggeri på
skolen, hvilket vil give  mere plads og nye faglokaler.

Vi ser forældrene som en aktiv ressource i samarbejdet
mellem skole og hjem.

Pædagogiske indsatsområder for skolen:

• Rummelighed

• Udvikling af børnenes sociale og personlige
kompetencer

• Rødder og Vinger

• Sundhedsfremmede aktiviteter

• Den internationale dimension

• Den røde tråd – samarbejdet mellem Børnehave, SFO og
Skole.

Løn: I henhold til gældende overenskomst. Stillingen er
omfattet af Ny Løn, hvorfor den endelig lønindplacering
vil blive forhandlet med den lokale lederforening.

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til: Skolebesty-
relsesformand Bente Nielsen, tlf. 75 57 49 80 eller
61 47 56 26, Skolechef Palle Mygenfordt på tlf. 79 79 18 10,
pæd.adm.kon. Lars Stagaard 79 79 18 12.

Endvidere kan der læses om stillingen og skolen på
henholdsvis Kolding kommunes hjemmeside
www.kolding.dk og på
www.sjoelund-hejls-skole.kolding.dk

Aftale om besøg på skolen aftales med konstitueret skole-
leder Gertrud Jacobsen på tlf. 75 57 44 15.

Ansøgning til: Børne- og Uddannelsesforvaltningen,
Ålegården 1, 6000 Kolding vedlagt oplysninger om tidlige-
re beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser m.v. Gerne via
mail til BUF@kolding.dk, helst som word- eller pdf-fil.

Mærk ansøgningen: ”Skoleleder Sjølund-Hejls Skole”.

Ansøgningsfrist: Fredag 24. oktober 2008 kl. 12.00.

I henhold til Kolding Kommunes Personaleregler, vil der
blive indhentet straffeoplysninger.

Randers Kommune

Psykologfaglig stabsleder
for det pædagogisk-psykologiske område

Vil du inspirere og vejlede 34 dynamiske og kom-
petente psykologer og konsulenter indenfor det 
pædagogisk-psykologisk rådgivende felt i Børn- og 
Familieafdelingen?

Vi søger en kompetent psykologfaglig stabsleder til 
at varetage bl.a.:

Sparring med psykologer og faglige konsulenter i 
forhold til arbejdet med forældre, skoler og dag-
institutioner.
Rådgivning og sparring i et tværfagligt team om-
kring visitation til vidtgående specialpædagogisk 
bistand i folkeskolen og på småbørnsområdet.
Faglig vejledning af nye medarbejdere, herunder 
omkring test og undersøgelse af børn
Formidling af og vejledning om regler og love 
indenfor folkeskolens bekendtgørelse om spe-
cialpædagogisk bistand til børn og unge. 
Deltagelse i tværgående projekter og udviklings-
arbejde

Vi forventer:
Du er uddannet cand. psych. eller cand. pæd. 
psych. og er autoriseret
Du har solid erfaring indenfor specialpædago-
gisk bistand i skoler og daginstitutioner
Du er interesseret i udviklingen af faglig kompe-
tence og tværfaglig organisering indenfor Børn 
og Familieområdet

Der henvises til funktionsbeskrivelsen på 
www.randers.dk

Løn- og ansættelsesvilkår:
Aftales med den forhandlingsberettigede organi-
sation.

Yderligere oplysninger hos:
Konst. stabsleder Erling Lumbye: 87104520
Distriktsleder Pia Guttorm: 87104590
Distriktsleder Rune Meyer: 87104530
Distriktsleder Peter Brügge: 89151980

Ansøgningsfrist: 15. oktober 2008. Der afholdes 
samtaler den 21. og 23. oktober 2008.

Ansøgning sendes til 
Børn og skole, Laksetorvet, 8900 Randers
Att. Jeannette Stelsø Lauridsen
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Vi tilbyder:
�  En broget flok børn og medarbejdere.
�  Ca. 430 børn fordelt i 25 klasser inklusiv 

5 specialklasser.
�  Et ledelsesteam bestående af dig, 

viceskolelederen og SFO-lederen.
�  En skole, der er kendetegnet ved et godt

arbejdsklima, hvor der kræves meget af 
alle, og hvor der er plads til forskellighed.

�  En skole, der er en integreret del af et 
udviklingsorienteret og innovativt 
skolevæsen.

�  En skole, der tør selv. 
�  Løn med udgangspunkt i trin 50.

læs mere på

www.ikast-brande.dk

Vi forventer, at du:
�  Vil sætte dine ideer og holdninger i spil for

at skabe en endnu bedre skole sammen 
med os.

�  Kan håndtere udefra kommende krav og få
dem implementeret med respekt for 
skolens dagligdag.

�  Er anerkendende, humoristisk og rummelig.
�  Kan skabe struktur og sammenhæng

gennem dialog.
�  Er robust og kan skabe overblik og stabilitet 

i kaossituationer.
�  Kan motivere og udvikle dine medarbejdere.
�  Kan lægge tal sammen og administrere dem.
�  Har relevant lederuddannelse eller ser frem

til at tage den.

 

Vil du lede Ikast Nordre Skole?
- Vi søger en kreativ og bredt favnende skoleleder

Kontakt os og spørg, hvad du kan forvente af os.
Skolens hjemmeside: www.ikastnordreskole.dk

Skolechef Bent Kristensen, tlf. 9960 5421 - Skolebestyrelsesformand Bjarne Jacobsen, tlf. 9725 0638 
Berit Grønkjær, Nordre Skole tlf. 99 60 47 00.

 
Ansøgningen vedlagt relevante bilag sendes til

Skoleforvaltningen, Ikast-Brande Kommune, Bellisvej 2, 8766 Nr. Snede
så den er os i hænde senest fredag den 17. oktober 2008.

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 27. oktober 2008.
I forbindelse med ansættelsessamtalerne vil der blive anvendt en personprofilanalyse.

Ved ansættelse forbeholder Ikast Kommune sig ret til at indhente straffeattest efter ansøgerens samtykke.

Fleksibel
tilrettelæggelse

Helheds-
aftaler

Selvstyrende
team

Dialog-
ledelse

Favrskov Kommune søger ny viceskoleleder pr. 1. dec. 2008.

Lilleåskolen er en skole i stadig bevægelse på baggrund af 
engagerede og aktive  medarbejdere  og forældre. Vi ligger 
naturskønt i Laurbjerg med let adgang til skov og å.

Skolen har 205 elever fra børnehaveklasse til og med 6. 
klasse. Det samlede personale tæller 28.

Endvidere starter nybyggeri af SFO og klub tilbud i løbet 
af dette efterår.

Vi søger en læreruddannet leder, der har lyst og flair for det 
administrative, gerne med relevant ledelseserfaring /uddan-
nelse.

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regler,  
herunder principper for ny løn.

Har du spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte 
skoleleder Bente Schultz tlf. 89 64 59 01 eller skolebestyrel-
sesformand Trine Smed tlf. 30 61 06 77.

Din ansøgning og relevante bilag sendes til:
Favrskov Kommune
att. Skolechef Lars Kjems
Børn og Skole, danstrupvej 4, 8860 Ulstrup

Eller på mail til: boernogskole@favrskov.dk
Ansøgningsfrist: 20. oktober 2008 kl. 12.00. 
Der afholdes samtaler den 22. oktober 2008 og anden runde 
afvikles den 28. oktober 2008.

Læs mere på www.favrskov.dk under Skole og Uddannelse 
– Ledige stillinger.” 

Viceskoleleder til Lilleåskolen
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www.svendborg.dkSvendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Erfaren leder
der tænker bredt og agerer  
samlende, søges 

Du skal stå i spidsen for en stor tværfag-
lig organisation, som skal i gang med et 
projekt, der ikke er set før. Organisatio-
nen omfatt er fi re specialinstitutioner for 
børn og unge med særlige behov og har 
cirka 150 ansatt e.
Projektet er godkendt af Undervisnings-
ministeriet og Velfærdsministeriet. Det 
handler om samdrift  af de fi re institu-
tioner, som er velfungerende og har de 
samme børn og unge som brugere. I dag 
fungerer de under forskellig lovgivning 
og kulturer. Nu ophæver vi grænserne.

Ideen: Helhedstilbud
De fi re er en folkeskole med vidtgående 
specialundervisning, et specialfritids-
tilbud, et afl astningstilbud og et døgn-
tilbud. Til de fi re er knytt et et nyt ergo- 
og fysioterapitilbud. 
Din udfordring og opgave er at skabe 
samdrift  af de fi re for at kunne give 
målgruppen et helhedstilbud. Som den 
samlede ledergruppe skriver i missionen 
for projektet: ”Et helhedstilbud med fo-
kus på trivsel, udvikling og tidlig indsats”.

Firhændigt
Børnene og de unge skal i centrum. Det 
sker bedst gennem fælles ledelse, så der 
udvikles et fagligt, økonomisk og bære-
dygtigt sammenhængende tilbud. 

Med andre ord: Du skal  få de fi re in sti -
 tutioner til at spille sammen i det fæl-
les arbejde for det samme barn uden 
 unødige overgange i indsatsen.
 
Du bliver fulgt
Du har ledelseserfaring, er ukonventio-
nelt tænkende, imødekommende og en 
samlende person. For projektet handler 
om at samle og lede. Sådan set det mod-
satt e af ”del og hersk”! Og regn roligt 
med, at projektet vil blive fulgt med stor 
interesse.
Skriv historie, skriv din ansøgning, kon-
takt os, men se først hele stillingsopsla-
get på www.svendborg.dk/stillinger

Ansøgningsfrist er 17. oktober kl. 12. 

STILLINGSOPSLAG

Vores børn har brug for sammenhæng i tilværelsen
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Vil du lede en 
velfungerende 
skole i udvikling?
Skoleleder til Vedbæk Skole  
pr. 1. december 2008

Så kan vi tilbyde:
•  En skole med ca. 550 elever (bh.

kl.-9.kl), med tilhørende SFO, og 
kulturcenter med bl.a. kombibiblio-
tek.

•  Fuld ledelsestid, 2 afdelingsledere, 1 
administrativ leder og 1 SFO-leder 

•  En nyligt om- og tilbygget skole 
•  Et ambitiøst skolevæsen med gode 

ressourcer
•  Et dygtigt og engageret personale 

med faglige og personlige ambitio-
ner og høj medarbejdertilfredshed

•  En aktiv og visionær bestyrelse
•  Motiverede og velfungerende børn
•   En aktiv og ressourcestærk forældre-

gruppe
•  Løn efter principperne for ny løn.

Yderligere information
Se på www.Rudersdal.dk og /eller 
www.vedbaekskole.dk., hvor du kan 
læse mere om stillingsprofilen og vo-
res forventninger til dig.  For informa-
tion og rundvisning kontakt  souschef  
Toni Besjakov (konst. skoleleder)  45 
89 33 55 eller om stillingen skolechef 
Martin Tinning 46 11 44 10.

ansøgningsfrist
17. oktober kl. 12.00 til Rudersdal Kom-
mune, Stationsvej 36, 3460 Birkerød, 
mrk.: ”Skoleleder Vedbæk Skole”.
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Kæmpe scoop i SkolePro!
IRIS Ordbank og stemmen Sara indgår nu som 

standard i SkolePro – uanset abonnementstype

IRIS Ordbank og stemmen Sara er nu standardelementer i alle SkolePros 
abonnements typer. 

Ny abonnent

Overvejer jeres skole at investere i SkolePro, får I – uanset valg af abonnement 
– licens til IRIS Ordbank og Sara til hele skolen og elevlicens med i prisen. 
Med elev licens kan eleverne bruge programmet derhjemme.

Allerede abonnent 

Skoler, der allerede abonnerer på SkolePro, kan downloade IRIS Ordbank, 
Sara og installationsvejledninger på skolepro.dk. 
Informationsbreve er sendt ud til alle abonnenter.
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elevplan.nu 
– få styr på det én gang for alle

elevplan.nu er en del af SkolePro. Med elevplan.nu kan du 
sammenkæde årsplaner, undervisningsforløb, evaluering og 
elevplaner - alt koblet sammen med fagenes trinmål. 

Programmet giver dig overblik og gør det enkelt at fremska� e 
dokumentation til skoleledelsen. Samtidig får de et godt skrift-
ligt udgangspunkt for skole-/hjemsamtaler og et kvalifi ceret 
grundlag for det videre arbejde med eleverne.

alinea.dk  ·  tlf.: 3369 4666Læs mere og tilmeld dig på alinea.dk

SkolePro er it-undervisningsmidler og omfatter 
et stort udvalg af programmer inden for bl.a. 
dansk, matematik og sprog til alle klassetrin.

KURSUS Kurser med it
i øst og vest
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