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LEDER

Af Anders Balle

Ny lærer- og ledelseskultur?
Det centrale arbejde med lærernes arbejdstidsaftale er færdiggjort. Nu er skal det forhandles i hver enkelt kommune, om aftalen skal være gældende. Den grundlæggende aftale, som KL og
LC har indgået, ser Skolelederne gode muligheder i. Og den bakker vi fuldt op om. Det er en aftale, som alle kan være tjent med
og glæde sig over. En aftale, der hviler på tillid og ansvarlighed
og ikke på kontrol og tidsstyring. Det er en ny, fleksibel aftale,
der fremmer hele skolens udvikling, der giver lærerne det ansvar
og det professionelle råderum, de har brug for, og som sikrer os
skoleledere plads til at lede folkeskolen.
I den kommunale aftalefase er det vigtigt, at skolelederne er
på banen, og at det sker, bakker foreningen selvfølgelig op om.
Derfor tilbyder vi debatmøder i de tværkommunale netværk med
fokus på lederrollen i forhold til aftalen, hvor HB-medlemmerne
giver et oplæg. Desuden vil vi i januar og frem til vinterferien i
samarbejde med KL afholde regionale medlemsmøder med fokus på både ledelsesaspektet og den mere tekniske side af lærerarbejdstidsaftalen.
Lykkes det at gå fra til kontrol til tillid, er det en triumf. Lærerne skal påtage sig ansvaret for undervisningen og de tilknyttede opgaver, men samtidig skal vi kunne lede skolen og kunne
være nærværende i forhold til undervisningen og dens resultater.
Det kræver udvikling af samarbejdskulturen og tæt dialog mellem ledelse, lærerteam og den enkelte lærer. Arbejdstidsaftalen
lægger i høj grad op til udvikling af denne samarbejdskultur.
Lederne skal anerkende, at lærerne udfører deres arbejde, ligesom lærerne skal have tillid til, at deres arbejdskraft ikke overforbruges. Forholdet mellem ledelse og autonomi skal være i ba-
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lance. Uanset, hvor balancen ligger, må lærerne påtage sig
ansvaret for at prioritere og udføre de konkrete opgaver, så resultatet bliver optimalt. På samme måde skal vi kunne lede skolen
gennem ændringer og omstruktureringer, og det betyder, at lederen i sidste ende skal kunne prioritere, hvis der ikke kan opnås
enighed om, hvordan aftalen udmøntes, eller hvis resultaterne
viser sig at være for ringe.
Hvor lærerne som team og enkeltvis skal have en selvstændig
professionel rolle, må vi som ledere være opmærksomme på,
hvordan lærerne balancerer deres individuelle frihed og det fælles ansvar i lærertemaet, og i forhold til hele skolen. Den samarbejdskultur, der fordres i den nye arbejdstidsaftale, handler ikke
kun om at samarbejde godt – det skal være et samarbejde, der
yderligere er systematiseret i form af rådgivning og sparring fra
ledelsen, fx i form af løbende teamsamtaler om undervisningens
forløb, indhold og resultater.
Det er klart, at man kan opleve den vægtning forskelligt. Jeg
hæfter mig ved, at det med den nye aftale bliver lettere for skolelederne at ændre arbejdsfordelingen i løbet af året. Det skal vi
kunne, for at foretage nødvendige justeringer af mål og retning.
Noget andet er, at der lægges op til muligheden for en større
grad af tilstedeværelse på skolen, hvor det giver mening, og hvor
det vil være fremmende for samarbejdet. Begge dele handler
igen om det gode, strukturerede samarbejde, hvor ingen kan blokere, men hvor gejsten og glæden florerer.

.

Læs mere om lærernes arbejdstidsaftale og om ledelsesrollen på
skolelederne.org
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Stort & småt

• Seminarierektoren, hvis
ånd – også når han ikke
var der – altid svævede
over vandene…
• B&U-lederen i TV-Byen,
der i den grad mestrede
at få omgivelserne til at
samarbejde…
• Kulturredaktøren på et
dagblad, som fik en til at
se sider i sig selv, man
ikke kendte…
• Teaterdirektøren, der var
en fin humorist og kunne
bryde igennem folks forsvarsværker…
• Den ledende overlæge på
hjerteafdelingen, som
selv havde et stort hjerte
for andre…
• Instruktøren, der med
landets bedste øjne og
ører lynsnart skelnende
sandt fra falsk…
En enkelt leder – en fængselsinspektør – faldt negativt ud. I én person repræsenterede han samtlige
aspekter ved dårlig ledelse
ved bl.a. at være: Lunefuld,
humorforladt og krænkende.
Selv har Møllehave af et
barnebarn fået at vide, at
”Du, morfar er den bedste
leder i landet. For du har altid ledt efter noget. Dine
briller, din mobil, dine nøgler…”.
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Gå på nettet!

løbende aktuelt skolestof og
På www.skolelederne.org bringes
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 Konference om fremtidens skol
på CBS…
 Nyt Center for Skoleledelse
med måske at gøre
Gå selv ind og læs videre. Og hvad
pc?
hjemmeside til startside på din

Skoleledernes

Med lov skal…
Hvor der ellers tales om behovet for regelforenkling og afbureaukratisering, ønsker Danske Skoleelever ny lovgivning. I to nye udspil
sætter skoleeleverne ord og billeder på det, de
mener, der snakkes for meget om – og gøres
for lidt ved. Det drejer sig om:

Giv os (nu en) Lov

- et politisk udspil af DSE

Foto: Colourbox.com

Pastor, forfatter mv. Johannes Møllehave har under
overskriften ”Fødte ledere” i
en kronik i Politiken søgt at
sammenfatte en række positive karakteristika ved ledere, han har stiftet bekendtskab med gennem
årene. Bl.a. kan nævnes:
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Hvad leder
vi efter?

Foreningen

Minimumsrettigheder
for skoleelever
- et politisk udspil
af DSE

• En undervisningsmiljølov med gældende normer for
bl.a. klassekvotienter, belysning, rengøring, mobning, tilsyn
og med sanktionsmuligheder.
• Minimumsrettigheder med standarder for m2 pr. elev, to-lærertimer, skole/hjem-samarbejde, madordninger, gruppearbejde og it/pædagogiske redskaber.
Eleverne ser også gerne, at der bliver oprettet et elevklagenævn, der skal bestå af repræsentanter fra interessenterne på skoleområdet, herunder Skolelederne, og som skal
have hjemmel til at udstede påbud til kommune om at ændre på kritisable forhold.
I bedste noget-for-noget stil vil eleverne give skoleledere friere hænder til at straffe
uvorne elever, men vil til gengæld have et sted, de kan klage.
Læs mere på www.skoleelever.dk
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Festernes fest!

Du er klar til at feste igennem med
ligesindede på
Skoleledernes årsmøde 2009 i
Odense… husk bare at
melde dig til medlemsfesten tors
dag aften!
I år optræder den gennemmusikals
ke, 1000-kunstner Sigurd Barrett. Og hvad han
kan finde på, er
tel Haarder og vores formand And
ers Balle, der efterumuligt at spå om. Der plejer desu
den at være en
følgende mødes i duel. Og så er
der indlæg af både
festtale eller to. Sidst, men ikke
så langt fra mindst,
en professor, en chefredaktør, en
ledelsesforsker og
spilles der op til dans ved det 110
% professionelle
en filmskoleleder. Endelig er der
er musikalsk-kunstband Partymaskinen, som slæber
et lydanlæg med,
neriske indslag og mulighed for
at se alt det sidste
der skulle kunne matche Rolling
Stones…
nye på den store udstilling!
Medlemsfesten finder sted tors
dag aften den 19.
marts 2009 kl. 19-01. Det koster
525 kr. p.p. at være
PROGRAMMET for årsmødet er
på midtersiderne i
med, hvilket skulle være rimeligt
for velkomstdrink,
dette blad – lige til at tage ud –
ligesom du altid kan
middag m/ 3 retter inkl. ½ fl. vin
(mere kan tilkødownloade det i opdateret form
på hjemmesiden.
bes…) samt kaffe og kage (avec
mv. kan tilkøbes…)
foruden altså uforlignelig underho
ldning. Bemærk at
FESTEN: Du skal tilmelde dig med
deltagelse på årsmødet i øvrigt
lemsfesten på:
er gratis!
www.vanhauen.dk/skolelederne,
hvor der også er
På årsmøde 2009 taler undervisnin
gsminister Bermulighed for at bestille frokost
og overnatning.
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BIOLOGI

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 biologi,
og de leveres med ekstra forstærkede laminerede
hylder og sikkerhedsglas i lågerne.

NB! Bestil dine VS klassemøbler inden
jul og spar ca. 5%
VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler
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danmark
www.vs-danmark.dk

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

Hvem står klar i...

kulissen?

Forude venter en fremtid, hvor flere skoleledere skal til at nyde et velfortjent
otium, og udfordringen er at finde deres afløsere – nu!
Af Torben Christensen • Pressefotos

Aldersgennemsnittet blandt skole
ledere er højt – meget højt. I en nær
fremtid går de ældre ledere på pension, og så skal der findes nye ledere1.
Men nye ansøgere står ikke på spring
til et job fyldt med skrivebordsarbejde,
sure forældre og en lederløn, som ikke
er noget at råbe hurra for.
OECD har derfor peget på en række
punkter2, som skal forbedre vilkårene
for de danske skoleledere. Og at der
skal gøres noget, er KL, Foreningen for
Børne- og Kulturchefer, undervisningsministeren og skolelederforeningen
enige om – men hvad?

Større tillid

Undervisningsminister Bertel Haarder
ser intet problem i ældre skoleledere,
men ”det bliver et problem, hvis de alle
sammen går på pension”, siger ministeren. Han fastslår, at der er afsat
penge til initiativer, som skal skabe
bedre forhold for skoleledere. Der er,
ifølge ministeren, afsat 8,5 mio. kr. i
2009 og 5 mio. i 2010. Der blev også
lanceret seks punkter på baggrund af
det såkaldte monsterudvalgs arbejde,
som skulle gøre det mere attraktivt at
være skoleleder.
”Vi skal kæle for skolelederne, vise

dem mere tillid og tage deres ønsker
alvorligt”, siger Bertel Haarder, der har
inviteret til et nyt partnerskab med alle
ledere i uddannelsessektoren. Partnerskabet skal styrke ledernes plads til at
udfolde sig som ledere, og alle bestyrelses- og lederforeninger er inviteret
med, ligesom også Kommunernes
Landsforening og foreningen Skole
lederne er det.
”Jeg ser det som led i afbureaukratiseringen af uddannelsesområdet. Regeringen laver aftaler med andre ledere på andre områder, men hidtil har
der ikke været nogen at lave aftaler
med på skoleområdet – for der har
ikke været nogen samlet lederkultur!
OECD’s konference i foråret har vist, at
det er der nu, og jeg håber, det betyder, at vi fremover kan lave flere aftaler
i stedet for blot at vedtage regler, som
skolelederne så skal følge”.

Mere ledelseskraft

Anders Balle, formanden for Skole
lederne, udtrykte i sidste måned skuffelse over Undervisningsministerens
seks udspil, der skulle gøre det lettere
at være skoleleder.
”Det var da et skridt i den rigtige retning, men der skal mere til – meget

mere, og en af de ting, der skal tages
fat på er, at ledelsesopgaverne skal
gøres meget mere overskuelige”, hvilket ifølge Anders Balle bl.a. betyder, at
opgaverne skal deles ud på flere ledere. Og når Bertel Haarder, godt nok
med et glimt i øjet har meldt ud, at
han er glad for, at skolelederne nu har
fået et lønløft, som bringer dem op på
et ordentlig løn-niveau, så er det heller
ikke i orden.
”Ministeren har godt nok sagt, at timelønnen nu er på niveau med vores
medarbejderes, når man kigger på antallet af timer, som vi bruger på arbejdet som skoleleder, men det er jo ikke
nok. Skolelederne halter stadig efter
lønmæssigt, og det skal der rettes væsentligt op på, hvis vi også i fremtiden
skal tiltrække nye ledere”, siger Anders
Balle. Formanden melder i stedet om
flere stressede ledere, der ikke kan få
tid til at udøve det, de er ansat til.
”De fleste synes, at de har et rigtigt
dejligt job, men når man hele tiden føler, at man ikke har tid til at gøre sit job
godt nok, så bliver man stresset”, siger
han. På et punkt ser formanden dog en
positiv og selvfølgelig også krævende
udvikling for skolelederne. Det handler
om, at efteruddannelsen er blevet opprioriteret.
”Det går meget stærkt lige nu, men
det er også hårdt, når vores medlemmer skal tage diplomuddannelser samtidig med, at de skal passe et kræ-

»
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vende lederjob. Der skal derfor mere
manpower til, så lederne, der efteruddanner sig, ikke skal føle, at de svigter
deres opgave som leder, imens de efteruddanner sig”, siger han.
Anders Balle er enig i, at der skal
gøres mere ud af at tilbyde førlederuddannelse, og skoleledere skal prikke
flere lederemner på skulderen, end det
er tilfældet nu: ”Vi skal fremelske lederaspiranter, og det er kun os, der kan
gøre det, fordi vi er tæt på dem”, siger
han. Og faktisk er der, ifølge ham, tegn
på, at flere unge lærere, får smag for
lederarbejde, når de får en opfordring
til at overveje det.
”Det skal vi stimulere. Der er brug
for ledere med pædagogiske kompetencer. Vi skal fremover i højere grad
lede på indhold i stedet for på tid”, siger
han, og han mener også, at det ville
være ønskeligt, at der blev lavet større
ledelsesteams ude på skolerne, så ledelsen blev opprioriteret og delt ud på
flere hænder for at mindske stress
blandt lederne.

Attraktivt job

Hos KL er Erik Nielsen, formand for Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalget,
opmærksom på den udfordring, det er
at finde skoleledere til at afløse de ældre, som går af.
”Det er vigtigt, at skolelederjobbet er
attraktivt, og vi skal påvise det ved at
tale jobbet op, for at give det et godt
image for ansøgere”. Også han peger
på, at førleder-kurser kan være med til
at ruste lederspirer til, hvad det er, de
kommer til at møde.
”For 15-20 år siden klappede man
ikke på lærerværelset, når der var en,
som bekendtgjorde, at han eller hun
ville være leder. Det er ikke min opfattelse, at det er sådan i dag, men jobbet
skal gøres endnu mere attraktivt, så
nogen, der måske ikke lige var klar
over, at de havde lederpotentiale, også
melder sig”.

Erik Nielsen efterlyser færre regler,
som skolelederne skal navigere rundt i:
”En stor del af lederne bliver overdænget af bureaukrati, og det giver
snævrere rammer til ledelse. Ledere
vælger jo jobbet, fordi de gerne vil arbejde og lede andre mennesker – ikke
for at sidde bag et skrivebord. Jeg mener sagtens, de kvalitetsrapporter, som
lederne skal udfylde kunne forenkles,
så det ikke tog så meget tid”.
Han mener også, at det kunne være
en mulighed med en føl-ordning, så lederspirer kunne snuse til lederjobbet,
evt. på en anden skole.

Flere ansøgere

Per B. Christensen, formand for Børneog Kulturcheferne, fortæller, at der i
kommunerne er stor opmærksom på,
at der skal gøres noget ekstra for at

>À]Ê«>À>Ì]ÊÃÌ>ÀÌ°°°
1`iÀÛÃ}ÃÃÌiÀiÌÊvFÀÊÞÊ
iiÃ`iÊ`iÊ£ä°££°ÊiÊ£Ó
->Ê>ÊLF`iÊ>ÛiÊ«ÀÌvÊ}ÊiiÛ«>¶
CÃÊÃÛ>ÀiÌÊ«FÊ`iÌÊÞÊÕÛ°`
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skaffe fremtidige ledere til skolerne.
”Jeg mener, at vi er konkurrencedygtige med de private virksomheder, når
vi kigger på lønnen. Der er en tendens
til at sammenligne med de højeste lederlønninger i det private, og det giver
et skævt sammenligningsgrundlag”, siger han og bekræfter, at der er en tilbageholdenhed, når det drejer sig om
ansøgninger til større skoler.
”De fleste vil nok helst først prøve
kræfter med lederjobbet på en mindre
skole, og afdelingsleder-jobbet kan
også blive en rugekasse for nye ledere.
Jeg tror, at vi fremover vil se flere skift i
forhold til ledere, der søger nye udfordringer”, siger han.
Det er chef-formandens håb, at dem
der søger et lederjob ikke gør det udelukkende på grund af lønnen. Men at
det også er for at få indflydelse og for
at få et spændende arbejde. Og der er
gang i talentudviklingsprojekter i kommunerne, som skal få emner til at
søge lederjob.
”Mange melder sig jo ikke, måske er

de i tvivl om, om de kan klare et lederjob. Vi er jo af natur beskedne, og derfor kunne det hjælpe, hvis skolelederen
eller nogle fra forvaltningen prikkede
fremtidige ledere på ryggen og sagde
’Var det ikke noget for dig?’, for der er
mange unge lærere, som gerne vil engagere sig”, siger Per B. Christensen.
I OECD-rapporten anbefaler man, at
der kommer flere kvindelige ledere, og
der mener han, at der allerede er gang
i en god udvikling, men at ”problemet
måske kan være, at kvinder stadig har
en opfattelse af, at de skal yde 110% i
forhold til den ledelsesrolle, de skal
udfylde”.
I Næstved Kommune, hvor Per B.
Christensen selv er chef, er der sat fokus på at udvikle nye ledere: ”Vi har lavet et før-leder forløb, som skal være
med til at spotte nye ledere, og der var
tre gange så mange interesserede, end
der var plads til på kurset”, siger han og
efterlyser mere afbureaukratisering, så
skoleledere får mere tid til reel ledelse.
”Vi vil arbejde på at få afskaffet

unødvendige og tidskrævende regler i
kommuner og fra ministeriets side”, siger han og mener, at skoleledere skal
have mere rum til ledelse, og at der
nok er en tilbøjelighed til, at forvaltninger i for høj grad blander sig i ledernes
arbejde.
”Vi skal nurse vores skoleledere og
være klar med opbakning, når de har
brug for hjælp. Lederjobbet kan være
det mest ensomme i verden, og derfor
skal ledere også indgå i netværk med
andre ledere”, siger han. Ledelsesteam
skal sammensættes, så den pædagogiske og økonomiske ledelse kommer
ud på flere hænder.
”Den pædagogiske side skal styrkes.
Decentraliseringen har givet flere opgaver, og det er gået ud over det pædagogiske”, siger Per B. Christensen.

.

Noter
1.	Inden for de næste bare fem år
udskiftes ca. 20% af skolelederne.
2.	OECD-rapport Improving School
Leadership 2007, se uvm.dk.
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Da solen
					 brød frem

Fokus på det psykiske arbejdsmiljø med bl.a. en pædagogisk weekend
var med til at styrke fællesskabet og skabe ny kontinuitet på skolen
Af Michael Diepeveen • Foto Sine Fiig

Stort arbejdspres, utilfredse forældre,
ustyrbare elever, dårlig kommunikation, ringe fællesskab mv. Knas i arbejdsmiljøet kan dække over mangt og
meget. I dette tilfælde var en stor udskiftning i ledelsen en medvirkende årsag til, at Langbjergskolen i Brøndby
Kommune bed i græsset.
Det er skoleleder Marianne Blum og
TR Erik Hansen enige om. De har sammen med en gruppe bestående af otte
repræsentanter for ledelsen og medarbejdere på tværs af den 410 elever og
75 medarbejdere store skole og SFO
gjort det psykiske arbejdsmiljø til et
særligt indsatsområde. Gruppen hedder SKUD, men har netop ikke til opgave at finde ud af, hvem der næste
gang skal stå for skud – forkortelsen
står for SKoleUDvikling.
Til arbejdet med arbejdsmiljøet er
afsat det meste af den udviklingstid,
der er til dette og næste skoleår, og
som den foreløbige prik over i’et har
alle ansatte for nylig været væk sammen et par dage. Oven i købet den ene
dag med journalister og kamera på, da
DR 2 var med. TV-kanalen har i en periode haft fokus på bl.a. lærernes psykiske arbejdsmiljø.
Rykkede sammen
Erik Hansen, som har været lærer på
skolen i ikke mindre end 36½ år, og
som tiltrådte kort tid efter skolen stod
færdigbygget i 1970, fortæller:
”Vi havde i mange år et godt, solidt
arbejdsmiljø på skolen med en fælles
historie, der voksede frem sammen
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med den skoleleder, der blev ansat fra
begyndelsen. Han ledede skolen på en
alfaderlig måde – lidt gammeldags
nok, men han var klar i mælet, og man
vidste, hvor man havde ham, og hvad
man havde at holde sig til. Og da han
gik på pension, havnede vi i et pludseligt vakuum”.
”Samtidig skete der en udskiftning af
det oprindelige personale og i ledergruppen. Vi fik først en ny skoleleder,
og så en til, der ikke stod distancen.
Jeg husker, at vi på en tipskupon ved
en julefrokost for 3-4 år siden kunne få
gevinst ved at krydse ved 14 skift (!) i
lederteamet over nogle år. Det skabte
turbulens. Folk bed af hinanden, gav
aberne videre, vi oplevede øget stress
og sygefravær…”.
Marianne Blum kan genkende billedet. Set fra et ledelsesmæssigt perspektiv var det ikke den nemmeste
skole at komme til i 2004, og det var
derfor oplagt at tage arbejdsmiljøet op:
”Først skulle folk finde ud af, hvem
jeg er og vice versa. Men ellers var der
brug for at få problemerne hurtigt på
bordet – og det var nødvendigt at
rydde op, også selv om det umiddelbart skabte yderligere uro, da det betød, at nogle af medarbejderne måtte
forlade skolen”, siger hun.
Som TR var Erik Hansen naturligvis
ind over den proces, der var langt fra
behagelig, da den indebar fyringer.
Men også set fra medarbejdernes side
måtte der gribes ind og på nogle områder skæres helt igennem, før man igen
var klar til at se frem og arbejde mål-

rettet med at skabe en god arbejdsplads. Nu skulle der simpelthen bygges en ny samarbejdsstruktur op.
”Som supplement til MUS- og teamsamtalerne har vi indført velfærdssamtaler, der går mere præcist på, hvordan
man oplever arbejdet, samarbejdet –
sit arbejdsmiljø. Det betyder, at hvis
nogle er nede, er der bl.a. mulighed for
at tilrettelægge arbejdet mere lempeligt med færre timer eller, hvis man har
været væk, at man kan starte op igen
på deltid”, siger han.
”Vi har også indført et møde for alle
hver onsdag kl. 14-16, hvor vi samler op
på undervisningen og samarbejdet i
teamene. Her laves elevplaner, forberedes skole/hjem-samtaler etc., og her
kan man i øvrigt kommentere på ting
af fælles betydning. Det var i starten
en varm kartoffel, at man skulle være
til stede. Men jeg tror, tiden vil vise, at
det at mødes allesammen både er fagligt givende og har en stor betydning
for fællesskabet på skolen”, mener Marianne.
Det var imidlertid en udefrakommende begivenhed, der for alvor satte
gang i den nye positive spiral. Skolen
fik besøg af Arbejdstilsynet i perioden,
hvor det stadig ikke gik for godt, men
foruden decideret at give skolen et påbud om at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, lykkedes det tilsynet i sin
rapport at føje spot til skade i en grad,
så hele skolen sagde fra…
”Det var et åbenlyst misvisende portræt af skolen, der blev tegnet i rapporten, og vi kunne ikke genkende os



Hvad mener Skolelederne?
Næstformanden i Skolelederne Claus Hjortdal, mener, at Langbjergskolens historie er et rigtigt godt eksempel på, hvad man konkret kan gøre for at få en positiv stemning på skolen igen.
”Jeg synes også, at den – nok en gang – er bevis for, at skolens ledelse har afgørende betydning for, at der hersker et godt arbejdsmiljø på skolen, og at ledelsen også skal spille en aktiv rolle for at forbedre stemningen. Skoler, der er
udsat for mange lederskift, personaleudskiftninger eller som er under pres på
grund af trusler om nedlæggelse eller elevflugt, har behov for, at der tages fat
for alvor i arbejdsklimaet på skolen”.
”Erfaringen viser, at de kan være nødvendigt at bringe en ekstern konsulent
ind som fødselshjælper. Men hvis det for alvor skal ændre noget, skal man aktivt arbejde med det over en længere periode. Og skoleledelsen sidder med
nøglen til at få åbnet for det gode arbejdsmiljø, der er så afgørende for hele skolens trivsel”, siger Claus Hjortdal. Han er også foreningens repræsentant i BAR
Undervisning & Forskning, der udarbejder vejledninger mv. på området.



Se mere på Branchearbejdsmiljørådets hjemmeside www.bar-u-f.dk

selv. Det fik den effekt, at folk rykkede
sammen, besluttet på at vise, at sådan
var virkeligheden ikke”, siger Erik. Og
Marianne er ikke mildere i sin vurdering:
”Tilsynets arbejde var grotesk. Der
var påstande uden hold i, flere ting var
misforstået. På vegne af lærerkollegiet
klagede skolens TR og sikkerhedsre-

præsentant over rapporten – og det
samme gjorde vores Børne/unge-forvaltning på vegne af hele skolen, hvilket medførte, at påbuddet blev frafaldet. Heldigvis. Og intet er så skidt, at
det ikke er godt for noget, for selv om
vi jo kunne være det intermezzo foruden, blev det fokus, vi i forvejen
havde på vores arbejdsmiljø, styrket”.

Erik og Marianne har de senere år mødtes
hver onsdag et par timer for bl.a. at gøre
arbejdsmiljøet på skolen bedre. Noget, de
tror er ved at lykkes – nu.

På weekend med TV
På skolen er det psykiske arbejdsmiljø – samarbejdet, kommunikationen og
trivslen – blevet sat systematisk på
dagsordenen. Emnet er taget op i
teamene, ledergruppen og på fælles
møder mv. med det mål løbende at få
sat ord på de indbyrdes forventninger
og ønsker samt at forbedre fælles arbejdsgange, omgangstone, adfærd…
Skolen hyrede organisationspsykologisk konsulent Laila Jensen til at forestå den pædagogiske weekend, der
fandt sted i foråret. Her blev folk prøvet af i nye sammenhænge på tværs
af etablerede team, alder, køn og arbejdsområder med gruppearbejde,
øvelser, walk-and-talk. For at skabe
nye relationer og kommunikere mere
åbent, men også konkret at få beskre-

»
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Hvad siger konsulenten?
vet nogle værdier for, hvad vi sammen
på Langbjergskolen synes kendetegner
et godt arbejdsmiljø.
Laila Jensen har en årelang erfaring
i at tackle udfordringer inden for arbejdsmiljø på skoler/SFO og besidder
desuden stor viden om reglerne på det
felt. På programmet var derfor bl.a.
eksempler på problemstillinger og veje
til at løse op, herunder en gennemgang af de ’tekniske’ sider af sagen,
men først og fremmest tog arrangementet sigte på at få cementeret sammenholdet og konkret lagt grunden til
en fælles trivselspolitik.
”Hun havde fingeren på pulsen og
dykkede ned i vores problemstillinger
på en god måde med cirkel-samtaler
og anerkendende spørgsmål. Det lykkedes hende at røre ved det, der kan få
folk i kog og presse dem i yderpositionerne, og det lykkedes også at få sat
en ramme for det gode arbejdsmiljø
fremover. Både som opsamling og
fremadrettet fungerede det”, siger Erik
Hansen.
”Meget handler om at kunne tale
sammen. Hvordan kan knurren i krogene komme frem og omsættes til noget konstruktivt. Om at tage hensyn,
men også så man ikke kommer til at
lide af hensynsbetændelse, der slår
indad. Man skal kunne sige fra i tide,
men med respekt og i en ordentlig
tone. Det fik vi anskueliggjort”, tilføjer
Marianne Blum, der som leder fx
måtte høre, at hun ikke er synlig nok.
”Vi har i kommunen ikke pt. mulighed for at ansætte administrative ledere, så derfor sidder jeg nok en del
bag skærmen. Men lederteamet vil
gerne rundt i klasserne og på gangene,
og når lærerne spørger, hvorfor ’ser vi
jer ikke mere?’, be’r jeg omvendt folk
’sige til’ i det daglige, når man ønsker
vores tilstedeværelse – den åbenhed
skal der være plads til, også når tiden
er knap. Det er et spørgsmål, om man
tør få en kultur, hvor det er OK at gå til
hinanden”, siger Marianne.
Arbejdet med at formulere en trivsels
politik er en proces, der fortsætter på

Konsulent Laila Jensen fortæller, at problemerne med det psykiske arbejdsmiljø i folkeskolen bl.a. handler om udefrakommende krav, top- og
detailstyring. Det presser ledere og medarbejdere, der oplever at gå på
kompromis med deres faglighed, ligesom risikoen for konflikter øges.
Lærergruppen stiller høje krav til arbejdspræstationen, og den enkelte
vil ofte have svært ved at levere en vare, som de ikke er helt tilfredse
med. Desuden øger oplevelsen af et stort arbejdspres risikoen for arbejdsbetinget stress. Det sætter det psykiske arbejdsmiljø under pres.
”Heldigvis er der opmærksomhed på betydningen af et godt psykisk arbejdsmiljø og det er op til den enkelte skole ikke at overse betydningen af
konstant at have opmærksomheden rettet mod trivslen. Her har både ledelse og medarbejdere et ansvar. Alle må stille sig spørgsmålet: Hvordan
bidrager jeg selv til et godt arbejdsmiljø?”, siger Laila Jensen.
Skoleledelsen har særligt ansvar som rollemodel, ved at gå forrest,
tage sine medarbejdere alvorligt og hjælpe med at prioritere opgaverne.
Fremtræder en leder selv stresset eller har svært ved konflikter, vil det
smitte af i medarbejdergruppen. Lederen skal derfor være meget opmærksom på, hvordan han/hun agerer i feltet.
Medarbejderne skal være opmærksomme på, hvordan de håndterer
konflikter og kritik, hvordan sætter man egne grænser og adskiller det professionelle fra det mere private. Alene er man sårbar, og det er derfor meget vigtigt, at alle har øje for, at det er i fællesskabet styrken ligger.
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Laila Jensen har en organisationspsykologisk uddannelse og er master i
professionsudvikling. Hun har tidligere været ansat i DLF og er nu konsulent i eget firma. Kontakt: lailahjensen@gmail.com

skolen. Foreløbigt er valgt 6-7 værdier
ud inden for områder som tryghed, tillid, anerkendelse, solidaritet, ansvar,
respekt og loyalitet, som på den ene
side skal barberes ned til færre, for at
gøre politikken enkel og anvendelig, på
den anden side skal der sættes nogle
ord på, hvad værdierne betyder…
At DR2-TV også skulle med på en
kigger og lytter, hvordan var det? Jo,
fra en vis skepsis over for, om det nu
ikke lagde en dæmper på arrangementet og lysten til at øse ud af sine følelser til måske flere hundredtusind seere, blev også det en positiv oplevelse.
”DR 2 var grundige og troværdige
samarbejdspartnere. De accepterede,
at vi kunne se udsendelsen igennem,
inden den blev sendt, og nedlægge
veto mod klip og eksponeringer. Det
var sobert, og i stedet for at scenariet
med ledninger, lys, åbne mikrofoner
mv. var hæmmende, tror jeg faktisk

det hypede begivenheden og øgede intensiteten”, siger Marianne.
Kort efter weekenden var Marianne,
Erik og skolens sikkerhedsrepræsentant sammen på Skarrildhus på kursus
i arbejdsbetinget stress i skolen. Lidt
tilfældigt også med Laila Jensen som
underviser, og det gav mulighed for, at
man med skolens eget forløb i frisk
erindring kunne sætte tanker, ideer og
det konkrete arbejde yderligere i system – for som nævnt har det psykiske
arbejdsmiljø på skolen særlig bevågenhed hele næste skoleår også.
Skolens personale gør i dag flere ting
sammen. For nylig holdt man en skovtur med fagligt indhold og opgaver, der
skulle klares gruppevis. Igen med stort
fremmøde og succes, og helt symbolsk
artede det sig sådan, at hvor det havde
regnet hele dagen, brød solen frem
lige da udflugten startede, fortæller
Marianne og Erik.

.

Ledere har brug for

hinanden
Knap er de tværkommunale netværk nedsat, før de skal i arbejdstøjet,
men det afskrækker ikke kommunerepræsentanterne…

Af Jan Kaare • Foto Jens Bach

Der er hverken run på kaffe eller frugt,
da Skoleledernes tværkommunale netværk i den vestlige del af Midtjylland
en eftermiddag i oktober mødes til deres andet møde i 2008. Ganske vist er
der god tid til at tage for sig af serveringen, i de to timer mødet varer, men
når der kun er en arbejdsdag på skemaet, før ferien begynder, og når der
venter flere møder, før dagen er slut,
gælder det om ikke at overdrive indtaget af stimulanser.
Til gengæld bliver der konsumeret
mange informationer og givet mange
bud på, hvad de tværkommunale netværk kan bruges til i fremtiden.
Et af budene kommer fra næstformand i Skolelederne, Claus Hjortdal,
der er med som repræsentant for hovedbestyrelsen:
”De tværkommunale netværk skal

„

„

Spørgsmålet er, hvad vi kan bruge
netværket til. Netværk er oppe i
tiden, men det er vigtigt at vide,
hvorfor man mødes. Her bør især
vidensdeling være i centrum
Th. Garsdal.

beskæftige sig med interne kurser og
erfaringsudveksling. Men skal de til at
påtage sig andre opgaver. Vores nuværende struktur passer ikke særlig godt
til en virkelighed med selvstændig
overenskomst og med tillidsrepræsentanter. Derfor skal de tværkommunale
netværk skal ændres, så det er formændene for de kommunale foreninger, der er medlemmer af netværkene,
og så netværket er med til at skabe

Udveksling af erfaringer er i centrum.
Men skal vi være en professionel
organisation, mangler der noget. Vi
er lokalt valgte, men ikke frikøbt til
at løse opgaven. Der er behov for
noget regionalt, hvor det lokale
niveau kan få noget hjælp

Mogens Beck.

den samhørighed og den erfarings
udveksling, som mangler i dag”.
Organisationen trimmes
Skolelederne er i en fase, hvor den politiske ledelse er ved at definere, hvad
foreningen står for.
”Vi har været igennem en visionsdebat i hovedbestyrelsen for at finde ud
af, hvem vi er, hvad vi står for, og hvad
vi organisatorisk vil. Nu er vi kommet
til et punkt, hvor der er tid til at trimme
organisationen. Vi er meget godt på
plads på sekretariatsplan, og ude omkring i kommunerne er man også ved
at få godt fat. Men derimellem er der
et tomrum. Når vi snakker dialog mellem København-niveauet og det lokale
niveau, er der for langt”.
Skoleledernes kontor i hovedstaden i
Kompagnistræde 22 har haft besøg af
flere af foreningens kommuneformænd.
En del af dem har sagt, at der er behov
for at arbejde med det mellemrum, der
er mellem de to niveauer i foreningen.
”Dialog handler om meget andet end

»
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De nordvestjyske kommunerepræsentanter danner en Stonehenge-lignende magisk cirkel. Forrest og med uret: Thomas Garsdal,
Lise Roar, Ole Graversen, Johannes Dalbjerg og Mogens Beck.

„

Det er vigtigt at høre om, hvad
der sker i andre kommuner. Det
kvalificerer det lokale arbejde.
Men det er selvfølgelig også
vigtigt, at der er et bindeled til
det centrale niveau.

bare at have en hjemmeside og at
sende nogle breve ud. Vi skal have et
mellemled, der skaber sammenhængskraft”, siger næstformanden.
De tværkommunale netværk kom til
verden i arbejdet med at sammen-
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Lise Roar.

smelte to foreningskulturer. Lederforeningen havde, før den blev nedlagt, afskaffet sit amtsniveau, mens Danmarks
Skolelederforening stadig havde et demokratisk valgt amtsformandssystem.
Derfor er der fortsat brug for fornyelse.

Behov for informationer
Uanset hvad de tværkommunale netværk får af opgaver, bliver udvekslingen af informationer af afgørende betydning, mener Ringkøbings kommunerepræsentant, skoleleder Ole Graversen, Alkjærskolen:
”Vi har i høj grad brug for at udveksle
erfaringer. De ting, vi beskæftiger os
med i de enkelte lokalforeninger, det
være sig ledelsestid, TR-opgaver og
lokale overenskomster, kan vi lige så
godt delagtiggøre hinanden i. De forskellige kommuners skoleforvaltninger
snakker sammen over kommunegrænserne. Skal vi være på forkant, bør vi
gøre noget lignende”.

„

Idéudveksling og inspiration er i
centrum for netværket. Jeg har behov
for at blive klogere på, hvad min
opgave går ud på som formand,
og når tillidsrepræsentantrollen
kommer i spil. Det tror jeg flere har.

Noget, der bliver udvekslet erfaringer omkring, er undersøgelser af lederes psykiske arbejdsmiljø via en arbejdspladsvurdering for lederne.
Med afsæt i at Holstebro Kommune
og de lokale skoleledere netop har taget hul på en undersøgelse af skole
ledernes psykiske arbejdsmiljø, ud
spinder der sig en længere snak om,
hvordan den slags undersøgelser bedst
gennemføres, og hvordan det efterfølgende er kompliceret at bruge resultaterne til konkret handling.
”Problemet er, at det er meget individuelt, hvad der giver skoleledere
stress, og at det er svært at ændre de
forhold, der skaber stress for den enkelte”, siger viceskoleleder Thomas
Garsdal, Ikast Østre Skole.
”Vi fik foretaget en undersøgelse helt
tilbage i maj. Siden er der, så vidt jeg
ved, ikke sket noget. Forklaringen er, at
der ikke er nogen, der ved, hvordan det
skal gøres”, siger skoleleder Johannes
Dalbjerg, Vestervangsskolen i Herning.
Udveksling af erfaringer
Et andet område, hvor der udveksles
erfaringer, er implementering af lærer-

„

„

Ole Graversen.

Oprindeligt var de tværkommunale
netværk et kursusudvalg og så lidt
erfaringsudveksling. Nu vil foreningen
lægge op til, at netværket består af de
lokale formænd. På den måde kan vi få
styrket vores fora for dialog.

nes nye overenskomst i de enkelte
kommuner. Der er stor forskel på, i
hvilket omfang skolelederne er blevet
inddraget, og hvad de bidrager med.
”Vi har hørt om kommuner, der har
et rejsehold, der tager ud på de enkelte
skoler, hvis der opstår problemer. Det
er en rigtig god idé, og der kan være
andre gode ideer. Hvis ikke de og de
forskellige modeller bliver samlet op
centralt, så må vi gøre det i de tværkommunale netværk”, siger Ole Graversen.
Et andet område, hvor netværkene
kan få en central opgave, er udveksling
af erfaringer med opbygning af et tillidsmandssystem for skoleledere. Det
emne spiller Claus Hjortdal ud. Han

Netværket skal bruges til erfaringsudveksling og til at løfte større internatkurser. Skal det være et niveau
mellem det centrale og det lokale,
fordrer det, at der er nøglepersoner,
der kommer til at være med i det.

Jhs. Dalbjerg.

Claus Hjortdal.

peger på, at der er fordele ved, at formanden for kommuneforeningen også
er tillidsrepræsentant.
”Så har forvaltningschefen kun et
sted at henvende sig til”, siger han.
Indbygget konflikt
Skoleleleder Mogens Beck, Birkelundskolen i Hostebro, problematiserer:
”Et eller andet sted kan det give en
konflikt, at de to roller varetages af den
samme. Tillidsrepræsentanten kan få
pålagt at arbejde sammen med forvaltningsledelsen om at skabe gode ordnede forhold, mens det kan være kommuneformandens opgave at markere
medlemmernes holdning”.
Forbindelsesled og dialogrolle eller
ej. De tværkommunale netværk skal
også arrangere interne kurser og konferencer. Det vil man gerne i den vestlige del af Midtjylland, men vil der
melde sig nok deltagere til, at det kan
lade sig gøre?
Det var dagens sidste emne, og deltagerne var stærkt i tvivl, men som
Thomas Garsdal udtrykker det, hvis
man vil have samarbejdet op at stå, så
gælder det om at tro på, at det holder.
Næste år samles de nordvestjyske
skoleledere derfor til en todages konference om ledernes arbejdsmiljø.

.
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Hænder
hjerte
270 skoler og 10.000 lærere er i gang med LPmodellen, der breder sig som ringe i vandet

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Begejstringen er ikke til at tage fejl af.
Skoleleder Kim Brøbech, Vestre Skole i
Silkeborg, har både hænder og hjerte
med, mens han styrer udviklingen af
skolens læringsmiljø med LP-modellen.
LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, der anvendes som et praktisk værktøj til udvikling og forbedring
af skolers kultur og læringsmiljø.
Alle 38 lærere på Vestre Skole har
været gennem første etape: e-læringsdelen. Nu er de klædt på til at gå i
gang med den praktiske del. I løbet af
dette skoleår er der afsat ti møder,
hvor nyetablerede lærerteams i seks
LP-grupper skal i gang med konkrete
diskussioner og analyser om læringsmiljøet på skolen. Tovholdere, der
samtidig bliver uddannet til en slags
mødeledere, skal holde grupperne på
sporet.
På møderne vil en lærer fremlægge
en problemstilling fra en klasse, og så
vil alle arbejde sig igennem modellen. I
perioden indtil næste møde overvejer
lærerne så hvilke initiativer, der skal
sættes i værk.
Allerede i år regner Kim Brøbech
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med at se konkrete resultater. Erfaringer fra Norge viser, at man kan se resultater så tidligt som efter to måneders praktisk arbejde med modellen.
”LP-modellen har effekt, hvis det bliver gjort systematisk. Det er det afgørende. Og det bliver tovholderens opgave at sikre det. Det systematiske i
modellen gør, at man bliver god til at
formulere de reelle problemstillinger,
der opstår et fællessprog og hele skolen
er med i processen”, siger skolelederen.
”Om ti år taler vi ikke om LP-modellen. Den er blevet en del af en helhedstænkning, fordi vi handler ud fra
en teoretisk viden om, hvad der virker.
Vi får en mere rummelig skole, bedre
skole/hjem samarbejde, lærersamarbejde og færre konflikter mellem børn.
Jeg siger ikke, at vi ved hjælp af modellen kan rumme alle børn i folkeskolen, men vi bliver bedre til at vurdere
mulighederne og skabe bedre omstændigheder for det enkelte barn”.
Fordel at alle er med
For to år siden sendte Silkeborgs ledende skolepsykolog en artikel rundt

I fremtiden er LP-modellen blevet en kultur, der er slået helt
igennem i undervisningen, i teamsamarbejdet og i samarbejdet
med PPR, siger skoleleder Kim Brøbech.

for at gøre skolerne i kommunen interesserede i at deltage i LP-projektet.
Vestre Skole er en af de i alt tre skoler,
der sagde ja tak. Det koster skolen
omkring 30.000 kroner om året at være
med i udviklingsprojektet.
Det er en klar fordel, at alle på skolen
er med, mener skoleleder Kim Brøbech.
”Det er ikke kun en lille gruppe, der
kommer tilbage til skolen, optændt af
den hellige ild. Det er en styrke, at alle
er med, og at ledelsen bakker op”.
Kim Brøbech erkender, at nogle lærere har en naturlig skepsis. Men jo
længere skolen kommer ind i projektet,
des flere kan se det positive.
”Via den teoretiske analysemodel
bliver man god til at formulere de reelle problemstillinger, når man har en
udfordring i en klasse. Man observerer
og iagttager på baggrund af det, evaluerer – sætter det i en ramme og handler ud fra det. At observere og iagttage
bliver en metode”.
Mange sidegevinster
Skolerne forpligtiger sig til tre gange i
det tre-årige forløb at udføre en statusundersøgelse, hvor man tager temperaturen på arbejdsmiljø, undervisning,
samarbejde – alle elementer af skolen.
Svarene fra elever, lærere og pædagoger kommer i en database, og pludselig ligger status og tendenser omkring
skolens læringsmiljø klar i fokuspunkter til konkret anvendelse i en profil.
Gennem arbejdet med LP-modellen
kommer der generelt en større bevidsthed om, hvor skoen trykker. Lærerne
bliver tvunget til at reflektere.
”Der er mange sidegevinster ved
projektet. Alle får nye kompetencer,
det har en afsmittende effekt i andre
sammenhænge i skolens liv, bl.a. på
hvordan vi vil holde møder og behandler udfordringer”.

Ifølge Kim Brøbech er skolelederens
rolle at holde fast i processen og beslutningen samt angive retningen for
projektet. Men han skal også sørge for,
at motivationen hele tiden bliver gødet
hos lærerne.
Vestre Skole er bestemt ikke alene
på LP-vejen. Hele tiden kommer der
nye skoler til.
”I dag er for meget af vores praksis
bygget på, at vi skal løbe efter de gældende politiske vinde. LP-modellen tager udgangspunkt i en teoretisk overvejelse og er baseret på det, man ved
virker. Det er en afgørende forskel”, siger skoleleder Kim Brøbech.
PPR følger med
Når en skole vælger at melde sig til
LP-modellen, er PPR med som fast
følgesvend.
I Billund Kommune er det politisk
besluttet, at LP-modellen skal etableres i alle institutioner for de 0-18-årige.
I første omgang er skoleområdet i
gang, og man afventer 0-6 års området, når konceptet fra Professionshøjskolen, University College Nordjylland,
som står for LP-modellen i Danmark,
er klar ved årsskiftet. Også eksempelvis Randers, Frederikssund og Holbæk
kommuner har indskrevet LP-modellen
i deres børn og unge-politik.
”Det er faktisk første gang i historien, at PPR har så aktiv en rolle i organisationsudvikling på skolerne”, siger
PPR-leder i Billund Kommune, Jesper
R. Hansen.
Alle ti skoler i Billund er i gang. En
enkelt skole var pilotprojekt i foråret,
og erfaringerne og anbefalingerne fra
denne skole anvendes i arbejdet med
at implementere modellen på de øvrige ni skoler, der alle er startet på elæringen i august.
Jesper R. Hansen understreger, at det

»
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er vigtigt at afklare roller, opgaver og
ansvar mellem ledelsen og PPR-vejledere. Vejlederne skal give tilbagemeldinger på de spørgsmål, som teamene
skal besvare i e-læringsdelen. Og efterfølgende skal vejlederne deltage i
teammøder og sørge for, teamene arbejder loyalt i forhold til modellen.
”Dernæst skal vi sikre, at lærerne
faktisk får alle modellens perspektiver i
spil”, siger han.
”Vi skal informere skolerne om, hvad
vejlederrollen består i, så teamene

ved, at vi ikke kommer med en rød
kuglepen, men at vi skal medvirke til
at skabe refleksioner på baggrund af
deres besvarelser, give nye synsvinkler
og forståelsesformer”.
Jesper R. Hansen mener, at det tidsmæssige perspektiv, at skolerne har
tre år til at implementere LP-modellen
i, er en styrke.
”Den norske forskning, der ligger til
grund for LP-modellen, er baseret på
to års erfaring, så vi forventer også at
se resultater inden for den tidshorisont.

Vi har allerede opdaget, at med denne
ramme at snakke ud fra oplever ingen
skyld og skam. Man sidder i fællesskab og finder det centrale problem.
Det bliver ikke fejlfinding, men en konstruktiv proces, hvor man er optaget af
at finde svar på komplekse problemstillinger. Det giver energi. Det her er
jo allerede Danmarkshistoriens største
skoleudviklingsprojekt, og det bliver
større endnu”, forudser PPR-leder Jesper R. Hansen.

.

Implementering af LP
Anbefalinger vedrørende implementering af LP-modellen på skoleniveau på baggrund af et pilotprojekt er:
•	Ledelsens involvering og interesse
for LP-arbejdet er altafgørende.
•	Etabler en følgegruppe – bestående
af ledelsen, koordinator og PPR-repræsentant, som kan indsamle erfaringer og understøtte processen på
alle niveauer.
•	Afklar roller, opgaver og ansvarsfordeling mellem ledelse, koordinator
og PPR i forbindelse med starten på
processen.
•	Koordinatorfunktionen er afgørende.
Koordinatoren skal brænde for sagen.

•	Koordinator bør etablere tæt sparring med gruppen af tovholdere.
•	Tovholderfunktionen er vigtig.
•	Udsæt tovholder e-learningen til
man er kommet godt i gang med elearning for hele skolen.
•	PPR orienterer på et møde i Pædagogisk Råd skolens personale om
vejlederens rolle som facilitator og
inspirator forud for, at e-learningen
går i gang.
•	Indsæt deadlines for besvarelser til
e-learningsmodulerne af hensyn til
både kursister og vejleder.
•	Fastlæg LP-møderne som en selvstændig del af teamsamarbejdsmøderne.

LÅN TIL
lav rente

•	Udform besvarelsen til de enkelte
moduler i forbindelse med LP-mødet.
•	Understøt LP-implementeringen
med gode historier og procesbeskrivelser i forbindelse med møder i pædagogisk råd.
•	Forhold jer til, hvordan I løbende får
inddraget nyt personale i processen

”Lån til 7% p
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Skoleledernes

Årsmøde 2009
Ledelse i bevægelse…
Odense Congress Center, Odense
Torsdag den 19. marts 2009, kl. 10.00-17.00
Fredag den 20. marts 2009, kl. 9.00-12.00
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Årsmøde 2009
Ledelse i bevægelse…

Program

Torsdag Den 19. Marts 2009

Kl. 10.00

Morgensang

Velkomst
	Børne/unge-direktør i Odense
Klaus Majgaard
Forårssange
Odense Musikskoles kor
Tale
	Skoleledernes formand
Anders Balle
Tale
	Undervisningsminister
Bertel Haarder
Debat
	Mellem Bertel Haarder
og Anders Balle
	Ordstyrer, journalist
Cecilie Beck
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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	Fra årets musical
	Hakuna Matata
	Kulturskolen Lille Knud,
Vollsmose
Kl. 15.45-16.45
Medier, ledere, skoler...
	Chefredaktør
Lisbeth Knudsen
Berlingske Tidende

Ledelse i bevægels
fredag Den 20. Marts 2009
Kl. 19.00-01.00

Medlemsfest
Velkomst og taler
	Tre retters festmiddag
m/ drikke
	Underholdning
v/ Sigurd Barrett
	Musik og dans
v/ Partymaskinen

HUSK TILMELDING til:
• Frokost torsdag 19/3-09 kl. 12
Frokostbuffet inkl. 1 øl eller 1 vand 205 kr. p.p.

Kl. 9.00

Morgensang

Morgenmusik
	Rytmisk band,
Odense Musikskole
Kl. 9.30-10.30
Ledelse og forandring
	Forsker, centerleder
Annemette Digmann
Region Midtjylland

Kl. 10.30

Pause

Kl. 11.00-12.00

 reativitet og ledelse
K
Rektor
Poul Nesgaard
Den Danske Filmskole

• 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

Bestilling af ovenstående sker gennem Van Hauen Conferences på
www.vanhauen.dk/skolelederne
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Torsdag den 19. marts 2009

At lære er at ville
Tekst: Halfdan Rasmussen • Melodi: N. W. Gade, På Sjølunds fagre sletter…

1.	At lære er at ville
befri sin ensomhed,
at stå ved åndens kilde,
og ydmygt knæle ned,
at spejle sig i tider,
der sov på kildens bund,
mens nye bølger glider
som tegn mod hånd og mund.

2. At lære er at bøje
sig over livet selv
og fylde sind og øje
med tankens himmelhvælv,
at undres og betages,
når livet kommer nær,
at møde, når det dages,
en større sandhed der.

3. At lære er at famle
i mørket, blind og stum,
at sprænge eller samle
sit eget verdensrum,
at vække det, der sover,
og gøre tanken fri,
at se en himmel over
hver drøm, man lever i.

4. Lad aldrig dine drømme
slå bro til vold og drab.
Lad åndens kilde strømme
mod fredens fællesskab.
At værge er at bære
sin brynje uden sværd,
først da vil drømmen være
den største tanke nær.

Troen på det gode
Halfdan Rasmussen (1915-2002) havde 2. verdenskrigs uhyrligheder i nær erindring i 1949,
hvor han skriver om, hvordan menneskene på ny skal finde sig selv i demokrati og huma
nisme, båret af fællesskab, viden og almen (ud)dannelse…

fredag den 20. marts 2009

Når vinteren rinder
Tekst: Johan Skjoldborg • Melodi: Johannes Torrild

1.	Når vinteren rinder i grøft og i grav
og rugens krøllede blade
sig ranker i solen, som spejles i hav
jeg griber med længsel, knap ved jeg deraf
min hakke, min skovl og min spade.

3. Jeg lytter til vårens syngende kor,
til lærken, den jublende glade,
vi kender hinanden fra som’ren i fjor,
den kvidrer, jeg grøfter og graver min jord
med min hakke, min skovl og min spade.

2. Jeg hvæsser på stenen den rustnede æg
4. Når solen går ned i et luende bål
og retter den bøjede plade
bag lynghedens vidtstrakte flade,
så springer jeg uden for mur og for væg
jeg retter min ryg, og jeg skimter et mål
hvor marken har klumper og mosen har klæg
da blåner og blinker det blankslidte stål
med min hakke, min skovl og min spade.
i min hakke, min skovl og min spade.

Sponsorer af årsmødeprogrammet:
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Menneske og natur
Johan Skjoldborg (1861-1936) var indigneret over
forholdene for husmænd og landarbejdere, da
han skrev dette digt tilbage i 1897. Selv steg
han i graderne til at blive… landsbylærer... og
forfatter, uden at glemme sin fattige barndom.

LP-modellens danske
promotor Ole Hansen.

Først vide,
så handle
LP-modellen giver mulighed for at finde ud af,
hvad der virker – og anviser flere veje at gå…

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

De skoler, der er længst fremme, har
arbejdet efter LP-modellen i et halvt til
trekvart år. Det er Professionshøjskolen, University College Nordjylland,
UCN, der står bag etableringen af modellen herhjemme.
”Styrken i modellen er, at man først
går videre, når den teoretiske del er på
plads. Så er man sikker på, at man
ved, hvad det handler om, og at man
lærer det helt til bunds”, siger projektchef Ole Hansen, UCN.
Modellen adskiller sig fra andre systemiske teori-modeller ved, at der er
massiv forskning og opfølgning af resultaterne.
Udfordringen med modellen er ifølge
projektchefen, at udviklingen går meget hurtigt. Og det på trods af, at UCN
ingenting gør for at markedsføre LPmodellen med annoncer mv.
Der er stor interesse fra skolernes
side, og det hele foregår digitalt på
www.lp-modellen.dk. Ole Hansen beskriver portalen som en virtuel institution med et stadigt voksende brugerantal på over 10.000.
”At få det til at fungere optimalt er en
kæmpestor udfordring. At nå ud til de
interesserede sker mere eller mindre af
sig selv som ringe i vandet via portalen
og mund-til-mund. En konference, vi
afholdt i slutningen af oktober i Norge,
var kun annonceret på portalen. Og alligevel havde vi næsten fuldt hus”.

Ole Hansen fortæller, at han som
tidligere skolepsykolog har haft forklaringsmodeller, som gik ud på, at når
der var problemer med en elev, var det
oftest, fordi der var noget galt med
eleven.
”Men forskerne fortæller os nu, at
det ikke er forklaring nok. Det, der
foregår i klasserummet, i miljø, i rela
tioner, struktur og i ledelse, bidrager
mindst lige så meget til forklaringen.
Og når vi handler på det, vi ved, frem
for det vi tror, vi ved, så sker der resultater. Det er det interessante”.
”LP-modellen styrker professionen.
Lærerne skal ændre på det, de kan
ændre på. Og de kan ændre på me
get: Måden de leder, strukturerer og
organiserer klasserummet, måden de
har relationer til deres elever, måden
de planlægger, strukturerer og sætter
mål etc.”.
Når en skole skal i gang med LPmodellen, er det vigtigste, at de afsætter tid til at lære det, og at de arbejder systematisk med modellen.
Man skal ikke samtidig lægge andre
spændende udviklingsprojekter ind.
”Det er ligesom at lære at cykle –
først når du har lært det, kan du svinge
alt det, du vil. Det er skolelederens
rolle at banke systematikken ind. Og
intet tyder på, at vi ikke kan opnå
samme gode resultater som i Norge”,
siger Ole Hansen.

.

Læringsmiljø
og pædagogisk
analyse
LP-modellen er en pædagogisk analysemodel, udviklet i
Norge af professor Thomas
Nordahl fra Høgskolen i Hed
mark. Den anvendes som et
praktisk værktøj til udvikling og
forbedring af skolers kultur og
læringsmiljø.
LP-modellen etableres på
skoler i Danmark i treårige faseforløb med afsæt i et skoleårs begyndelse. De første skoler begyndte i 2007. Pt. er 266
skoler i 53 kommuner involveret og ca. 10.500 folkeskole
lærere efteruddannes i analysemodellen via e-læring på
portalen www.lp-modellen.dk
Skolernes arbejde med LPmodellen følges af en forskergruppe, og resultaterne af
denne forskning bliver løbende
formidlet, så de deltagende
skoler kan drage fordel af
forskningen.
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Rummelig

inspektør
I 28 år har Arne Sloth Kristoffersen stået i spidsen
for Bavnebakkeskolen, der har etableret landets
første erhvervsklasse for skoletrætte
Af Karen Lindebjerg • Foto Anne Mette Welling
Da Arne Sloth Kristoffersen gik på Ranum Seminarium for mere end 45 år
siden, var begreber som differentieret
undervisning, læringsstile og den rummelige skole endnu ikke opfundet.
Men da han som 22-årig startede
med at undervise på Vesterkæret Skole
i Aalborg for børn, der ikke hørte til byens mest privilegerede, fandt han hurtigt ud af, at eleverne var forskellige og
havde behov for at lære på hver sin
måde. Unge Kristoffersen – dengang
Aalborgs yngste lærer – grundlagde her
den filosofi, han senere indførte på Bavnebakkeskolen, hvor han blev skoleinspektør i 1980: skolen skal indrettes efter elevernes forskellighed.
Allerede dengang var Arne Sloth Kristoffersen opsøgende i forhold til de
elever, der havde det svært med det
boglige. Han satte dem i gang med
nogle praktiske ting eller sendte dem en
tur på skolens værksted, hvis de stod af
på undervisningen. Stod der f.eks. geografi på skemaet, og emnet var Australien, kunne han sende en elev hen til
sløjdlokalet og snitte en boomerang.
”I det hele taget har jeg altid været
interesseret i, at eleverne også skulle
lave noget praktisk”, fortæller han og
husker tilbage på sin egen skoletid i
Brovst, hvor en af hans lærere også lod
eleverne udfolde deres kreative evner i
geografitimerne.
”Mit mål gennem årene har været,
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at vi skal finde noget, som den enkelte
elev er god til, og at vi skal give eleverne selvtillid og selverkendelse. Derfor siger jeg, at skolen skal være boglig – endda meget boglig – men ikke
for alle, og derfor skal skolen indrettes
efter elevernes forskellighed. Det er
min påstand, at det har man glemt rigtig mange steder – men det har vi ikke
glemt her på stedet”.
Den filosofi har sendt Bavnebakkeskolen ind i varmen hos både LO og
Bertel Haarder. For her på skolen i
Støvring, syd for Aalborg, kan de noget, de får tag i de 20 % af eleverne,
der forlader skolen uden at gå videre i
en ungdomsuddannelse – en gruppe
der, trods regeringens erklærede mål
om at nedbringe tallet, har været voksende de seneste år.
Blandt denne gruppe får Bavnebakkeskolen 90 % til at gå videre i uddannelse eller til en læreplads eller fast
arbejde, ofte på en af de lokale virksomheder.
Første erhvervsklasse
1. november er Arne Sloth Kristoffersen
takket af som skoleinspektør – som
han foretrækker at blive kaldt frem for
skoleleder. Han lægger ikke skjul på, at
det er svært at sige farvel til et job,
som har givet ham mange glæder.
”Hjertet siger: bliv ved til du er 70,
og hjernen siger: hold op, mens det al-

drig er gået bedre. Jeg synes aldrig, jeg
har haft et skønnere forhold til eleverne end nu”, siger han – og mange af
elevernes forældre har han også et
særligt forhold til, da de er hans tidligere elever på skolen.
Efter næsten tre årtier på Bavnebakkeskolen har Arne Sloth Kristoffersen
sat sit tydelige fingeraftryk på stedet.
Og det er ikke mindst skolens særlige
indsats over for de skoletrætte og bogligt svage elever, der går frasagn af –
helt til Christiansborg.
I 1981 oprettede Bavnebakkeskolen
den første erhvervsklasse i landet – en
klasse, hvor eleverne kan gå i skole om
formiddagen og have erhvervspraktik
om eftermiddagen. Det var ikke noget,
skolen søgte om tilladelse til i Undervisningsministeriet, for som Arne Kri-

Tiden går – og den er gået godt! Arne Sloth Kristoffersen ser tilbage på godt et halvt århundrede i folkeskolen.

stoffersen siger, har han aldrig haft det
med at spørge om lov.
”I Folkeskolelovens § 33 stk. 4 står,
at elever kan udskrives helt eller delvis
til erhvervsmæssigt arbejde – det var
derfor, mange var blevet udskrevet i
utide, og de dårligst stillede havde ikke
et bevis med sig fra skolen. Vi fortolkede ordet ”delvis” og lavede så en erhvervsklasse – den dag i dag har det
aldrig været meningen, at den skulle
hedde det, men det kom den til, og det
er heller ikke ulovligt”.
Erhvervsklassen i Støvring har for
mange i årenes løb været springbræt
til en uddannelse, en læreplads eller et
job på en af de 40-50 virksomheder,
skolen samarbejder med – virksomheder der også gennem årene har ydet
sponsorstøtte til skolens initiativer –

uden modydelser, understreger Arne
Sloth Kristoffersen.
En del af den undervisning, eleverne
får, foregår på skolens værksteder, indrettet med bl.a. svejsekabine og drejebænke og topmoderne værktøj, der
kan tænde gnisten hos selv de mest
demotiverede elever. Midt i skolegården står skolens vartegn: et smedehus
med esser og ambolte, som blev indviet i 2005. Efter en kontrovers med
Arbejdstilsynet, der forbød svejsning i
undervisningen, brænder svejseflammen nu atter lystigt på Bavnebakkeskolen – som den eneste skole i landet, der har fået tilladelse.
”Vi ved, at de praktiske fag giver
selvtillid – specielt for de elever, der har
problemer med de boglige fag, og vi
tror, at de praktiske fag kan være bro-

byggere og øjenåbnere over for de boglige fag”, siger Arne Sloth Kristoffersen.
For står man og skal sætte sig ind i brugen af et stykke værktøj, kan man pludselig se nytten af at kunne læse brugsanvisningen og lave de nødvendige
beregninger til at udføre håndværket.
Solstrålehistorier
Arne Sloth Kristoffersen har mange historier om elever, der havde mistet
modet og motivationen, og som fik fornyet lyst til at lære via værkstedsfagene. Skolen får elever fra andre skoler, især i Aalborg, og en af de elever
kom til skolens 10. klasse som en sidste udvej efter at have været omkring
både en anden folkeskole, en privatskole og en specialefterskole som
stærkt ordblind.

»
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Arne Sloth
Kristoffersen
•	Skoleinspektør på Bavnebakkesolen i Støvring 1980-08.
•	Viceinspektør på Østermarken
Skole, Aalborg 1978-80.
•	Lærer og skolevejleder på Vester
kæret Skole, Aalborg 1964-78.
•	Timelærer ved VUC, Aalborg
1970-80.
•	Folketingskandidat for Venstre
1988-98.
• Skribent og foredragsholder.
Boglighed er godt, men de praktiske fag giver selvtillid for mange skoletrætte...

”Han fik værkstedsfag som linjefag
og en it-rygsæk med en læsemaskine.
I begyndelsen sneg han sig langs væggene, men det endte med, at han om
foråret kom rank og stolt hen til mig og
sagde: Dav Arne, jeg vil bare fortælle

Ny forskning i
praktiske fag
Der har været støt stigende interesse for Bavnebakkeskolens initiativer
over for de ikke-boglige elever.
I begyndelsen af 2008 indledte
Per Fibæk Laursen, professor ved
Danmarks Pædagogiske Universitet, et toårigt projekt, der bl.a. skal
afdække:
•	Samspillet mellem de boglige og
praktiske fag på skolen.
•	Betydningen af de praktiske fag
og erhvervspraktikken for elevernes selvtillid i forhold til uddannelse.
•	Betydningen af værkstedsfagene
og erhvervspraktikken for elevernes søgning til ungdomsuddannelse efter folkeskolen.
•	Tal fra Undervisningsministeriet
2006 viser, at andelen, der går videre i en ungdomsuddannelse, er
faldet til under 80 %. Der er lokale variationer, og andelen af elever med anden etnisk baggrund
end dansk, der får en ungdomsuddannelse, er kun 65 %.
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dig, jeg har fået læreplads som smed –
og det her har været det bedste skoleår
i mit liv”.
Skolens succes i forhold til at fastholde skoletrætte har vakt interesse og
gjort Arne Sloth Kristoffersen til en tilbagevendende gæst på Undervisningsministeriets Sorømøde, ligesom Velfærdsministeriet, Region Nordjylland
og fagforeninger har bud efter ham
som foredragsholder. Som venstremand er han på bølgelængde med
Bertel Haarder og Karen Jespersen, der
begge også af og til kontakter ham for
at blive informeret om forholdene i folkeskolen.
Arne Sloth Kristoffersen har klare
holdninger til skolen – og selv om han
nu nærmer sig pensionen, hører han
ikke til dem, der mener, at skolen og
arbejdet som skoleleder var bedre i
gamle dage.
”Det var en meget topstyret skole,
da jeg startede – vi havde Undervisningsministeriet, amtet, kommunen,
skolekommision og skolenævn over os.
Det blev meget enklere i 1993, da vi fik
skolebestyrelser, og ledelseskompetencen blev styrket, så alt ikke længere
skulle diskuteres og godkendes af lærerne. Vi har også fået meget mere decentralisering, så skolerne kan blive
forskellige og konkurrere med hinanden – det sætter jeg pris på”.
Respekt for eleverne
Mens nogle skoler i disse år har svært
ved at rekruttere lærere, har Bavnebakkeskolen lærere på venteliste. De ansatte bakker op om den linje, der har
været skolens de sidste 30 år. Mange af
skolens initiativer er udsprunget hos læ-

rerne, og der er ikke langt fra en idé opstår på lærerværelset, til den ender på
skoleinspektørens bord og måske bliver
realiseret. For eksempel blev smedehuset og en meget populær medieafdeling
på skolen til efter idéer fra lærerne.
Hvis Arne Sloth Kristoffersen skal se
tilbage til dengang, han selv begyndte
som lærer – eller til dengang han selv
sad på skolebænken i Brovst og lærte at
læse efter Ole Bole – mener han også,
skolen har ændret sig til det bedre.
”Jeg synes, der er blevet meget mere
ro. I mine helt unge dage gav vi lussinger for at overleve, og gårdvagterne
kunne være hårde. Hvis jeg skal sammenligne med min egen skoletid, var
der dengang mere slagsmål, vold og
mobning. Det var en mere brutal skole
og nogle hårde lærere – de lærertyper
går slet ikke i dag. Der er mere respekt
for eleverne. Jeg plejer at sige til lærerne, at der skal være en sfære af
ukrænkelighed omkring dem, og der
skal være en grænse for, hvad de skal
finde sig i verbalt og på anden vis. Jeg
kan godt lide frihed under ansvar, og vi
forlanger, der skal være respekt. Men
der skal også være respekt for eleverne”.
Og respekt for eleverne betyder for
Arne Sloth Kristoffersen respekt for
elevernes forskellighed. Ingen bør føle
sig uvelkommen eller hjemløs i folkeskolen. Heller ikke dem, der har det
svært med bøger.
”Efter min mening skal skolen måles
på, hvordan de svageste elever har
det. Det er sådan, at jo bedre de svageste elever har det og trives, desto
bedre trives de dygtigste også. Det
hænger sammen”, siger Arne Sloth Kristoffersen.

.

Klasseværelset

i fuldt firspring
Morgendagen handler ikke om at få det meste, men om at få det bedste ud
af eleverne. Her har det traditionelle klasseværelse ikke en chance
Af Lise Agerley Bang og Diana Axelsen

Skolens fysiske rammer er i en udvikling, som går rygende stærkt. Liselotte
Lyngsø er direktør og medstifter af Future Navigator, som rådgiver virksomheder i fremtidsbaseret ideudvikling.
Hun har en påstand: I fremtiden findes
der ikke et klasseværelse.
Hun mener, at vi allerede nu ser den
spæde start til at splitte det traditionelle klasseværelse op, så det kan
følge forskellige indlæringsmetoder.

”Vi ved for eksempel i dag, at nogle
børn skal have mulighed at bevæge sig
for at lære noget, mens andre har brug
for lydtætte lokaler for at kunne fokusere”, siger hun.
Hun er overbevist om, at fremtidens
klasselokale vil bæres af modulærindretning, så man hurtigt kommer fra en
situation til en anden. Desuden vil teknologi og simuleringsspil have en betydelig rolle i møblementet.

Hun fortæller om visionen: ”Jeg kalder det playnovation. Hvis man skal
lære historie, kommer man ind i en virtuel historie, hvor eleven kan komme
til at stå ansigt til ansigt med Dronning
Elizabeth. Man er med til bal og ”deltager” i historiske, politiske forhandlinger. I fremtiden vil hele undervisningen
være baseret på at inddrage den enkelte direkte og personligt i nogle dilemmaer eller beslutninger”.

»
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Scener fra fremtidens skole.

Udviklingen er i gang, men den er
stadig i de første stadier – vi ved nu, at
det er usundt at sidde ned for mange
timer i et dårligt indeklima. Alligevel er
det vilkårene for de fleste skoleelever i
dag, fastslår Liselotte Lyngsø.
Sækkestole og sofaer
Elevernes trivsel og evne til at arbejde
relevant for fremtiden er et område,
som Per Falkner fokuserer på, når han
indretter skoler.
Per Falkner er konsulent på undervisningsområdet ”Education” for møbelfirmaet Kinnarps og forklarer: ”Eleverne og undervisningen skal være
forandringsparate, og det skal skolens
indretning understøtte via klasselokalets opdeling og møblement”.
En skole skal have uformelle og
hjemlige områder med for eksempel
sækkestole og sofaer, mener konsulenten fra Kinnarps og kommer med et
konkret forslag: ”Forestil dig en arena
eller platform med behagelige møbler,
hvor læreren præsenterer en tværfaglig opgave. Det kunne for eksempel
være en beskrivelse af 2. Verdenskrig,
hvor de skal bruge geografi, dansk,
samfundsfag og matematik. Så går
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eleverne ud i en cafélignende opstilling
af borde og stole og diskuterer oplægget. Derefter arbejder de i et mediatek
med moderne it-teknik, hvor de indsamler information til deres opgave.
Materialet derfra bearbejder de efterfølgende ved mere traditionelle borde,
og til sidst rundes dagen af med, at de
præsenterer deres arbejde for de andre
i arenaen, hvor de startede”.
Hvert moment opbygges på den optimale måde gennem de fire forskellige
miljøer. De fremmer hver især kreativiteten i det pædagogiske flow.
Fremtidens skole i Vildbjerg
Tilbage til fremtidsforsker Liselotte
Lyngsø. Hun tror også, at den gamle
skolegård i fremtiden vil blive inddraget på andre måder, så man integrerer
ude og inde i sin undervisning.
Det nikker skolelederen på Vildbjerg
Skole, Ole Vestenaa, genkendende til.
I januar 2007 flyttede han ind med personale og elever i helt nye skolebygninger, som er indrettede med tanke
på fremtiden. På skolen har man netop
forsøgt sig med at integrere ude- og
indearealer i undervisningen ved at
grave to søer ud på skolens grund med

dyre- og planteliv. De benyttes flittigt
især i natur/teknik og biologitimerne,
hvor eleverne undersøger små og store
vanddyr og andet fra søerne. Eleverne
på Vildbjerg Skole kan også gå direkte
ud i det fri gennem en dør fra klasselokalet i deres frikvarter, eller når de har
brug for det i undervisningen.
Skoleleder Ole Vestenaa tror på, at
morgendagens skoler kommer til at
ligne hans i Vildbjerg. Miljøet er transparent. Man har ladet sig inspirere af
strømninger fra Holland og skabt gennemsigtige vægge, så lukkede lokaler
åbnes op via store glaspartier. Det
medvirker til at skabe en stemning af,
at man er en del af en større helhed –
ikke en autonom enhed. Han er overbevist om, at rammerne har en stor
indflydelse på elevernes indlæring.
”Ordentlige fysiske rammer gør børnene mere rolige, og derfor får de lettere ved at lære noget. Efter vi er flyttet ud til den nye skole, kan vi konstatere, at konflikter mellem børn både
ude og inde er faldet markant”.
Skolelederen fortæller, at det er de
samme børn, de samme lærere, de
samme forældre og den samme skoleledelse, så derfor kan han kun tolke
det sådan, at det er de nye omgivelser
og indretningen af skolen, der har bevirket den positive udvikling.
Liselotte Lyngsø er ikke i tvivl om,
at der i fremtiden skal gøres en større
indsats for elevernes ”arbejdsplads”:
”Når vi ser på hvilke virksomheder,
der klarer sig bedst i dag, er det dem,
der har medarbejdere med størst arbejdsglæde. Tilsvarende er det jo også
de elever, der har størst arbejdsglæde,
der klarer sig bedst ud i fremtiden –
dem der har passionen og nysgerrigheden. Det skal de nye klasselokaler understøtte”.

.

Studietur
med sus

Tag eleverne med til Jul i Tivoli og få en
eventyrlig studietur med både læring og
leg. Prøv de fantastiske forlystelser og gå
på opdagelse med de spændende skoleopgaver i den smukke Have.
Verdens vildeste studietur
Samtlige forlystelser er åbne, når I besøger
Jul i Tivoli. Med verdens højeste karrusel,
den sjoveste rutschebane og den helt

12671_Skolegr ann 184x261.indd 1

rundtossede Dæmon. Prøv dem alle igen
og igen med et Turpas og få samtidig
adgang til Europas længste saltvandsakvarium med hajer og koralfisk i alle farver.
Skolepakker med rabat
Entré & Turpas 160 kr. pr. person
ved onlinebestilling på tivoli.dk/sus
og ved min. 15 personer.

Billetterne gælder mandag til fredag i
julesæsonen (14.11. – 30.12.).
Hent skoleopgaver på tivoli.dk/skoler
og få mere inspiration til studieturen.
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Klumme

De higer og søger…

…i tykke bøger
Af Michael Rasmussen

Hvad er god skoleledelse, ledelsens
fornemste mål, rette sammensætning
og vilkår? Svaret bliver tilsyneladende
hele tiden stjålet og omsmeltet…
En varm og solrig fredag eftermiddag i sommeren 2008 havde Skolerådet blæst til samling. Ikke fordi svensken eller tysken var i landet – mere
for at belyse tematikken eller emnet
skoleledelse.
Lov om folkeskolen taler stadigvæk
om skolelederen i en legemliggjort og
konkret betydning personificeret i et
menneske, der har ansvaret for undervisningen og løsningen af de afledte
opgaver på skolen. Alt efter skolens
størrelse er der et forskelligt antal personer ansat til at hjælpe med opgaven.
Helt i tråd med dansk ledelsesopfattelse kan den konkrete ledelsesopgave
og strategiske overvejelser drøftes,
men i lighed med de fleste private virksomheder og virksomheder i øvrigt er
der en person, der har det endelige ansvar. Hun er for tiden og som hovedregel ansat som skoleinspektør.
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Hendes forudsætninger for at løse
opgaven er til gengæld til debat.
Hvilke kvalifikationer og kompetencer
skal hun være i besiddelse af? I en
række oplæg forsøgte hidkaldte forskere at kaste lys over dette mysterium. Helt ude af tråd med den danske
måde at debattere på blev 4 ud af 5
minutter anvendt til foredrag – altså
monolog.
Intet nyt under solen
En af de første pointer var, at undervisningen er immateriel. Den består af en
række processer, der som udgangspunkt foregår i hovederne på de kære
små; og hvis de flytter tager de deres
viden med sig. Det giver anledning til
store udfordringer for skolelederen.
Dygtige lærere og elever kan forsvinde med store tab for skolen til
følge. Men har skolen, dybest set, ikke
altid været en virksomhed, hvor en stor
del af dagen går med at tænke sig om.
Det har været et grundvilkår siden opfindelsen af hjulet – og slet ikke overraskende for mennesker, der har deres
daglige gang og virke på en skole. Helt
usandsynligt kan det vel heller ikke
forekomme, at en lærer finder en kæreste i Jylland og omvendt – bare ikke
på samme tid – og flytter!
Ligeledes bliver det med stor iver
fremhævet, at skolen er legitimeringen
af samfundet (læs staten). For tyve år siden
var kapitalismen den
store fjende, men siden har Storebæltsbroen, glæden ved
at køre bil og friværdierne i de små hjem
gjort denne debat mere

uklar. Udfordringen for skolen er meldingen om, at den samlede iagttagelse
og opfattelse af at leve i et samfund er
forsvundet. Færdselslovens bestemmelser om at køre i højre side af vejen
overses af de fleste, synes logikken at
være. Vi har hver vores måde at iagttage og tolke verden. Mennesket konstruerer deres egen forforståelse og
selvitalesættelse.
Argumentet er, at det indfører den
kværulerende lærer, forældre og elev,
der ubetinget og hele tiden vil have ret
og mulighed for spontan udfoldelse.
Kunne det forekomme at den slags kun
optræder i de østlige egne af landet,
da det ikke kendes så udpræget andre
steder. Skolen er, som hovedregel, befolket af elever, lærere og lejlighedsvis
forældre, der på fornuftig og rimelig vis
taler om tingene og finder en konsensus i en fælles ramme, der har børns
efterrettelighed og udbytte af undervisning som omdrejningspunkt.
Ingen hævede øjenbryn
Profilering af interesseorganisationer og
politikere er vel kommet for at blive.
Indsatsområder af mastodontagtig karakter kan blive følgen. Lidt besynderligt og tankevækkende er det, at en
øjensynlig gennemgribende testning af

børnene ikke giver anledning til debat,
når kommunernes interesseorganisation sætter et skib i søen med den kurs.
Ligeledes var klummeskriveren ved at
falde på halen, da det fremgik af undersøgelsen, at 35 % af børnene faktisk
ikke synes, det var rart at gå i skole –
ikke en mors sjæl hævede et øjenbryn.
Et ramaskrig ville normalt være konsekvensen. Måske er stilheden udtryk for
projektets karakter og validitet.
Den refleksivt kompetente leder vil
nok samle tankerne om hvor meget af
ovenstående, der har med det daglige
arbejde at gøre. Når hun står ved skoleporten en tidlig råkold morgen og
tænker på den kommende arbejdsdag.
Tænk ikke så meget – det har ikke noget med det at gøre.
En lidt svært forståelig svensker
kæmpede en brav kamp for at rammesætte skolen. I Sverige handler diskussionen dybest set om hvad børn skal
lære – altså deres udbytte af undervisningen. Ligeledes er man dybt optaget
af, at så mange som muligt lærer så
meget som muligt. Man kan også hinsides Øresund hæve et øjenbryn og an-

sætte kloge folk til at arbejde med opgaven, hvis ikke eleverne har det rart i
skolen.
Den kritiske læser vil hævde, at sådan er det også på de fleste skoler her i
landet – både skoleleder og lærere beflitter sig i den henseende på at løse
opgaven. Den kritiske læser har ret –
forskellen er kun den varme mad til
middag.
Uden mål og med
Årsagen til postyret kan måske søges
i, at den pædagogiske forskning og nicheforskningen på de store institutioner er rettet mod immaterielle spekulationer om tankens selvstændige flugt
over plankeværket mere end af dagligdagens kontakter med borgere og personale, der har en problemstilling, de
vil drøfte.
Samtaler på en dansk skole har ofte
et indhold, der naturligt nok retter sig
mod omdrejningspunktet for virksomheden – nemlig undervisningen. Hvad
er grunden til, at mit barn læser så
godt; og hvor er jeg glad for de nye læsebøger er noget, der ofte høres på

skolens kontor, mere end løs tale om
den værdifrie samtale i det senkapitalistiske samfund.
Inkarnerede Habermas freaks hævder
med stor styrke, at det er muligt at have
en jævnbyrdig og værdifri samtale mellem barn og voksen. Konkret belyst ved
en forældreorganisations insisteren på
anvendelsen af mediatorer, når en elev
er til kammeratlig samtale på kontoret.
Måske hjælper det at stampe i gulvet
og fastholde undervisningen som det
centrale i skolen. Lykkes det, er det det
nemt at komme videre. Vi er her for at
tale om dit barns undervisning, og en
central forudsætning for læring er ro og
fordybelse. En sidegevinst kunne være,
at flere lærere fik lyst til at være en del
af skoleledelsen. Tanken om, at en sparekassedame fra Nørre Nebel med magistergrad i ledelse skal reflektere over
barnebarnets læsestandpunkt kan forekomme – ja tankevækkende.
Således åndfuldt beriget drog fire repræsentanter fra Skolelederne ud i den
sidste sommervarme fredags eftermiddagssol – klokken var 17.

Folkeskolen

Folkeskolen.dk

Klik et forspring
folkeskolen.dk bringer skolenyheder hver dag
Opret dig som bruger, så får du en mail, når der er nyt fra emneområder, du har tilmeldt dig.
Klik ind på www.folkeskolen.dk nu – eller senere. Vi holder døgnåbent – også på vores jobsite.
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Bogen ser på stress-diagnoser og på
giver stor indsigt i, hvorfor mennesker
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sammenhængen mellem stress, angst
reagerer som de gør – og så forskelligt.
og fobier. Et af budskaberne er, at
mange, som tror de lider af stress, kan
have en psykisk lidelse. Når folk siger, at
de lider af stress, er det derfor nødvendigt at finde frem til de problemer, som
udløser stress-symptomer. Der kan
være tale om noget arbejdsrelateret,
men det er lige så vigtigt at være opmærksom på menneskers forskellighed,
og hvordan den limbiske hjerne styrer
vores krop.
På arbejdspladsen bør man bl.a. arbejde med:

Jeg er ikke blevet ekspert, men er trådt
et trin opad på kompetencetrappen. Der
er tale om en anbefalelsesværdig bog –
både til den enkelte leder og til brug for
drøftelser i MED-udvalget.
Søren Moldrup
Skoleleder
Ahlmann-Skolen
Sønderborg
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Hvem får stress og hvorfor?
Marianne Breds Geoffroy
Børsens Forlag
120 sider, 199 kr.

• Rammerne for jobbet.
Her er tale om endnu en lille letlæst
• Arbejdsmængden.
bog i Børsens Forlags gode serie: ”Kort
•A
 t gøre det legitimt, at folks skavantil viden”
kommer med på arbejde.
*FÊ. Forfatteren, der er special- ÊÃ ©Êker>ÀÊiiÛiÀiÊ>Ìi>ÌÊ}Ê`>ÃÊÃÊ
Ê«FÊ
læge i psykiatri, lægger ud med at for•A
 t tale åbent om socialfobi, panik
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holde sig kritisk til ordene stress og udangst og bekymringsangst.
brændthed. De er efter hendes mening
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til ikke-brugbare modeord.
Bogen har været en eye-opener. Den
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Sæt kryds

Husk årsmøde den 19.-20. marts 2009

ÃÊiÊi}¶

FÀÊCÃ}iÊÊ

*FÊÀÌiÃ«À}Ê-iÊÊiÀiÛÊiÀÊiiÛiÀiÊÛÃiÌÊyiÀiÊViÌiÌiÀÊÊÃiÛÌ`ÊivÌiÀÊyiÀiÊ
ÕiÊCÃiÊÊ£°Ê>ÃÃi°Ê-iÊLiÛÊFi`iÃÊÃiÊÊ>ÀÌÃÊÓääÇ°Ê

6ÊÊ`iiÊiÀiÃÊ}`iÊ`iiÀÊi`Ê>`Ài]ÊÃFÊw`Ê>Ã©}}ÃÃi>iÌÊ«FÊÜÜÜ°ÕÛ°`Ê}Ê
ÜÜÜ°`v°À}ÊÕ`iÀÊiÌÊ»Fi`iÃÊ}`iÊiÃi«i»°

32 • Skoleledelse • november 2008

Struktur, individ og leder

Genopfindelsen af den offentlige sektor
Dorthe Pedersen, Carsten Greve og
Holger Højlund
Børsens Forlag
347 sider, 299 kr.
Stuktur/kommunalreformen fylder stadig i den offentlige bevidsthed. Men
faktisk har en række reformer skyllet

hen over den offentlige sektor siden
2001. Så mange, at man ifølge forfatterne kan tale om en egentlig genopfindelse af den offentlige sektor.
Forfatterne er gået bag de mange reformer og har bedt en række personer
om at bidrage til bogen.
Strukturreformen kan ses som et
styringsmæssigt top-down-projekt fra
Regeringens side – men på den anden
side kan den også betragtes som en
naturlig fortsættelse af de tiltag, der
allerede blev taget de første spæde
skridt til, da New Public Managementbølgen løb ind over landet.
Bogen viser gennem eksempler, at
det ikke har været alle reformerne, der
har været lige velforberedt – om end
styringsaspektet fra centralt hold har
været klart og tydeligt. Det har heller
ikke været alle reformer, der arbejder i
samme retning.

Bogen viser også, at lederne er nøglepersoner i forhold til at få reformerne
til at fungere. Og udfordringerne for de
offentlige ledere er blevet meget mere
komplekse og dynamiske.
Der er ikke tale om en ledelsesmæssig værktøjsbog, men en meget spændende bog, der kan være med til at
give den offentlige leder en øget kontekstforståelse: Hvad er det egentlig,
der sker? Hvorfor sker det, og hvad
kommer det til at betyde for mig og
mit lederskab?
Søren Moldrup
Skoleleder
Ahlmann-Skolen
Sønderborg

Troen på det gode

Anerkendende skoleledelse
Grethe Andersen
Dansk Psykologisk Forlag
220 sider, 298 kr.
Grethe Andersen har skrevet en meget
spændende bog ud fra en systemisk
grundforståelse af organisationer.
Efter nogle mere teoretiske kapitler
om, hvordan man skal forstå en skole
og en organisation i et socialkonstrukti-

vistisk perspektiv kommer forfatteren
med en række konkrete erfaringer –
lige til at lære af.
Overordnet drejer det sig om en fokusforskydning fra en problem- og mangeltænkning til en ressourcetænkning og
fra en lineær til en cirkulær forståelse.
Udgangspunktet i bogen er, at man i
AI-stil skal forfølge og dyrke succeserne
og altid tro på den gode mening.
Mere konkret byder bogen på idéer
til, hvordan man kan arbejde med skolens teamorganisering og bruge coaching om et effektivt værktøj.
Grethe Andersen skriver, at anerkendende skoleledelse bl.a. handler om:
•	At være synlig, vise retning og være
rollemodel.
• At involvere medarbejderne.
• At uddelegere ansvar.
•	At skabe et miljø, der er stimulerende for kreativitet, åbenhed og videndeling.

•	At sikre, at medarbejderne udvikler
sig og skaber vilkår for trivsel og et
godt arbejdsmiljø.
Det er en rigtig god bog med en blanding af teori og praktisk erfaring – med
masser af gode idéer til, hvordan man
kan udvikle sig fra skoleinspektør til at
blive skoleleder.
En bog, der bør give anledning til en
god snak – både i skolens ledergruppe
men også i MED-udvalget, når der fx
nu skal tales om ny arbejdstidsaftale
og nye roller.
Søren Moldrup
Skoleleder
Ahlmann-Skolen
Sønderborg
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Knæk dilemmaerne

Skoleledelse og læringsmiljø
Ole Hansen (red.)
Dafolo Forlag
118 sider, 198 kr.
LP-modellen har gjort sit indtog over
hele landet. Professor Tomas Nordahls
projekt er nu via CVU-Nord i gang på
flere og flere skoler i Danmark med
inddragelse af mange aktive lærere og
elever. Ole Hansen er projektchef for
modellens indførelse i Danmark og har
redigeret denne antologi.
Bogens fokus er dilemmaet mellem
rummelighed i undervisningen og elevernes tilegnelse af faglig kunnen. Bogens mål er at være inspirationskilde
for skolelederen i arbejdet med at
fremme en skolekultur, der magter
dette dilemma.
Bogen består af ni indlæg fra Lars

Qvortrup, Per B Christensen, Thomas
Nordahl, Morten Ejrnæs, Pia Guttorm
Andersen, Tanja Miller, Ole Hansen,
Jens Andersen og Niels Egelund. Den
strækker sig bredt over en række emner lige fra signalement af den gode
skoleleder over social arv (ikke skole
lederens…), evaluering og samarbejde
til skoleledernes rolle i forandrings
processer.
Thomas Nordahl giver en kort, men
meget præcis og god indførelse i hele
tankesættet for LP-modellen. Hans
tankesæt for udarbejdelsen af modellen er forskningsmæssigt funderet og
der er i artiklen også en række henvisninger til forskningsresultater. Han formår at bringe sin forskning ned på
praksisniveau – og det virker. I afsnittet
om ”Skoleledelse og endringsarbeid”
kommer han ind på skolelederens
rolle. Her formår han ikke at gøre ledelsen klart i hvor høj grad, den har ansvaret for udviklingen.
Det gør til gengæld Jens Andersen
og Niels Egelund i deres kapitler. Specielt Jens Andersens kapitel om ”Skolelederens betydning for elevernes trivsel
på skolen” er meget læsbart, brugbart
og et godt udgangspunkt for ledelsen
til at reflektere over vores tilgang til
bogens grunddilemma. Jens Andersen
tager udgangspunkt i systemisk ledel-

LÅN TIL
lav rente

sesteori og anerkendende kommunikation og slutter af med 10 gode råd til
skoleledere, der vil arbejde med dilemmaet.
Niels Egelund kommer med en
række forskningsbaserede råd i afsnit
som: ”Hvad skal der gøres” og ”Hvilke
forhold fremmer inklusion”. Han slutter
af med en række konklusioner, som
skaber en bedre skole: Skolen skal
være præget af fælles værdigrundlag –
lærernes faglige og pædagogiske kompetencer har afgørende indflydelse –
skolens virksomhed skal være præget
af fleksibilitet – undervisningen skal
være præget af klar planlægning med
tydelige krav.
Uanset om man som skoleleder vil
arbejde med LP-modellen eller ej, er
denne lille bog værd at læse i ledelsesteamet. Den lægger op til at drøfte
hvilket menneskesyn, der skal være på
skolen, hvilke ord man vil have i skolens værdisætning, og hvordan man
arbejder med dilemmaet rummelighed
x faglighed – og om de er hinandens
modsætninger.
Claus Hjortdal
Næstformand
Skolelederne

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

uden gebyrer
& omkostninger
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Viden, læring og mirakler

Undervisningens mirakel
Om læring i et vidensperspektiv.
Af Birthe og Lars Qvortrup
Dafolo Forlag
95 sider, 199 kr.
Titlen på bogen antyder, at forfatterne
har givet sig i kast med en vanskelig
opgave. Nemlig at beskrive, hvordan
undervisningsprofessionen er et fagfelt, der kan læres, og så et fænomen
behæftet med så store uforklarligheder, at der ind i mellem må mirakler til,
for at få den til at lykkes.
Der er også komplekse modstillinger
i bogens temaer: Eksempelvis er den
stringent opbygget med udgangspunkt
i fire vidensniveauer, som relateres til
undervisning, læring og evaluering,
mens der i andre afsnit skrives om eksempelvis vigtigheden af anerkendelse
ud fra Axel Honneths forskning og om
det krydspres, skolens undervisning
befinder sig i.

Hvor det første er ganske håndgribelige fænomener (sådan da!) er de sidste af langt blødere og mere filosofisk
karakter. Men det er styrken ved denne
bog: Den søger at komme rundt om en
stor del af de modsætningsfyldte problematikker, der præger grundlaget for
skolevirksomheden.
En anden styrke finder jeg i bogens
grundtone: Der er ikke tale om jubel
optimisme, men en grundfæstet
tro på, at der er et fagprofessionelt
grundlag, som kan (og skal) tilegnes,
og som læreren eller underviseren
udøver sin profession på. Ud fra dette
perspektiv er det derfor bekymrende,
at søgningen til læreruddannelsen er
faldende, og skolerne i stigende grad
må acceptere at ansætte uudannede
undervisere.
Når det alligevel i nogen tilfælde lykkes for ikke-uddannede undervisere at
formidle stof til læring hos eleverne og
i nogen tilfælde ikke lykkes for den
faguddannede at skabe samme succes, er det så miraklerne, der er på
spil? Næppe, måske drejer det sig om
et mere uhåndterligt begreb: lærerpersonligheden, som dog, trods alt, er
mere håndgribelig end mirakler.
I bogen tages der udgangspunkt i
fem nøglebegreber som grundlag for
lærerens / underviserens professionalitet: Viden, læring, undervisning, evaluering og refleksivitet. Ud fra en teori
om fire vidensniveauer, relateres læ-

ring, undervisning og evaluering til
disse fire vidensniveauer og tilgangen
til undervisningen beskrives.
Nøglespørgsmålene er: Hvad skal
eleverne lære? Hvem er de? Hvordan
underviser jeg? Refleksionen er også
beskrevet i en 4-ordens progressiv systematik, og jeg savner i denne sammenhæng en mere konkret tilgang til
etableringen og funktionen af refleksive teams.
Med sine 95 sider er det heller ikke
muligt at komme dybt ned i de mange
temaer, som slås an i bogen, men forfatterne giver en god og overordnet introduktion til megen af den aktuelle
tænkning, der ligger til grund for skolevirksomhed i dag. Bogen inspirerer til
videre fordybelse i videns- og læringsteori og afsluttes med en god litteraturliste herom.
Den ene af forfatterne, Lars Qvortrup, er dekan for Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, som nu er en
afdeling af Århus Universitet. Sidstnævnte har budt ind på at uddanne lærere til undervisning i folkeskolen. Derfor kan bogen også læses med dette
perspektiv for øje.
Hans Nørgaard
Viceforstander
Synscentralen
Vordingborg

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

www.skolelederne.org
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Værktøjer til trivsel

Ikke mere mobning
Helle Høiby
Dafolo Forlag
84 sider, 169 kr.
Sevel Skole er i flere medier omtalt
som en mobbefri skole. Udmeldingen
kommer fra skolens 120 elever, der i
den nyligt gennemførte UndervisningsMiljøVurdering siger, at de ikke selv
bliver mobbet eller har kendskab til, at
nogle af kammeraterne bliver mobbet.
Hvordan kan et sådan resultat nås,
lyder spørgsmålet fra flere sider? En
del af svaret findes i det tætte samarbejde mellem lærere, ledelse, forældre og elever på Sevel Skole og ikke
mindst den fælles holdning til mobning: Vi vil ikke finde os i det!
Mange skoler og lærere har svært
ved at håndtere mobning i klasserne.
Der mangles redskaber til at få løst
problemerne for den mobbede, mob-

beren og medløberne – det tavse flertal, der er vidner til mobningen.
”Ikke mere mobning” adskiller sig fra
andre bøger inden for feltet ved at indeholde en værktøjskasse med metoder til at stoppe mobning på skolen.
Metoderne er afprøvet, justeret og videreudviklet af Helle Høiby gennem
tyve år. Vigtigst er, at de er handlingsorienterede og anviser, hvordan elever,
skoleleder, klasselærer og forældre i
fællesskab skal håndtere mobning.
I første del af bogen opridser Høiby
de myter, der bruges som begrundelse
for ikke at handle mod mobning: Den,
der bliver mobbet, er tyk, rødhåret og
har briller; mobning er en konflikt, børnene selv skal løse; det går nok over af
sig selv, det bliver værre, hvis man
blander sig; sådan er børn jo, og det er
der ikke noget at gøre ved, hun er nok
selv ude om det…
Det har en høj pris at lade mobning
fortsætte både for den, der bliver mobbet, for dem, der mobber og for det
tavse flertal. Klassens læringsmiljø bliver utrygt, når eleverne er på vagt
overfor at blive hånet eller latterliggjort
af dem, der mobber. For at undgå
disse junglelovstilstande er det helt
nødvendigt, at læreren påtager sig rollen som klassens leder, der klart fortæller, hvilke regler og normer, der skal
være gældende i klassen. Eleverne bliver trygge, når læreren til stadighed

holder fast i, at klassereglerne skal
overholdes.
Tryghed er en forudsætning for et
godt læringsmiljø. Som Høiby skriver,
så det er en menneskeret for et barn at
føle sig tryg i skolen og slippe for angsten for at blive nedværdigende behandlet. Skolerne må vise, at samfundet ikke tolererer overgreb – herunder
mobning. Erfaringerne fra arbejdet
med børn – der har været udsat for
mobning – viser, at samtlige ønsker de
voksnes indgriben. Når voksne ikke griber ind, kan det skyldes myterne eller
manglende viden om, hvordan mobning tackles.
Høiby giver i bogen de professionelle
i skolen og SFO ny viden og konstruktive handlemuligheder i arbejdet med
at forebygge mobning. Det kræver et
koncentreret arbejde fra læreren og
pædagogen. Men det er effektivt. Der
er tale om en investering, som kommer mangfoldigt tilbage fagligt og socialt set på skolen og i den enkelte
klasse.
Bogen er uundværlig, når lærere og
skoleledere sætter fokus på mobning –
både på den forebyggende indsats, og
når skolen skal mobning til livs.
Bo Meldgaard
Skoleleder
Sevel Skole
Vinderup

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

www.skolelederne.org
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Viceinspektør
TIL BAUNEBJERGSKOLEN I HUMLEBÆK

Vil du være viceinspektør på en skole med et dokumenteret fremragende godt arbejdsmiljø og en glad og positiv stemning?

Vores forældrekreds er positiv og engageret, og vi har en aktiv
skolebestyrelse.

Baunebjergskolen er en skole med mange tiltag og spændende
udfordringer. Vi har 270 livlige elever fra børnehaveklasse til 9. klasse,
to modtagerklasser, fire kommunale læseklasser, familieklasse og
scoreklasse. Der er ca. 30% tosprogede elever på skolen.

Vi søger en viceinspektør, der kan forene glæden ved at have med
børn og forældre at gøre, og som har en interesse og flair for den
administrative del af skolens ledelse.

Vi er 43 dygtige og samarbejdsorienterede medarbejdere med et
godt sammenhold og en konstruktiv dialog.

YDERLIGERE OPLYSNINGER og aftale om besøg på skolen: kontakt
skoleleder Gitte Graatang 7256 2670 eller 6170 1962.

Se udførlig job- og personprofil på www.baunebjergskolen.dk
Løn med udgangspunkt i forhåndsaftalen for kommunen.

ANSØGNINGSFRIST er den 17. november 2008 kl. 12.00 på mail:
ggra@fredensborg.dk eller på adressen: Baunebjergskolen, Baunebjergvej 401, 3050 Humlebæk.

WWW.FREDENSBORG.DK
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IT-DIDAKTISK
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Bliv kandidat i
it-didaktisk design
Ny uddannelse ved DPU - for dig, der har en
bachelor eller professionsbachelor og ønsker en
overbygning inden for it & didaktik.

Ansøgningsfrist 1. juli 2009
Hvis du først skal følge suppleringsforløbet, har du
mulighed for at starte i februar 2009.

Ansøgningsfrist 17. november 2008.
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Professionel sparring
Skolelederne giver mulighed for professionel sparring med konsulenter,
der har mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem
kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få rådgivning.

Pædagogisk afdelingsleder –
tidsbegrænset – til Ellebækskolen
Har du lyst til at prøve kræfter med pædagogisk
ledelse – indtil videre frem til sommerferien?
Så er muligheden her nu, da vores pædagogiske afdelingsleder har fået orlov.
Ellebækskolen i Køge Kommune søger snarest en pædagogisk
afdelingsleder til at indgå i skolens ledelsesteam, der udover
den pædagogiske leder består af en administrativ leder, en
SFO-leder og en skoleleder.
Du kan se ﬂere oplysninger om ledelsesstrukturen i folkeskolerne i Køge Kommune på kommunens hjemmeside
www.koege.dk
Ellebækskolen er en kommunal specialskole for elever med
autisme og ADHD. Ellebækskolen er et tilbud til elever, der
proﬁterer af et struktureret visuelt understøttet skoletilbud.
Ellebækskolen er beliggende i Køge by med 70 elever og 28
lærere, SFO og skole deler lokaler. SFO’en har 60 børn og 18
pædagoger og en positiv og engageret forældrekreds. Skolen
er delt på to matrikler og har udgangspunkt i otte team og
teamkoordinatorer, der fungerer som bindeled til ledelsen.
I år er alle medarbejdere på et større kursus i samarbejde
med PUC. Den pædagogiske afdelingsleder forventes at deltage aktivt i dette. Den pædagogiske afdelingsleder skal have
fokus på elevernes læring, som er skolens kerneydelse, og
det skal foregå i tæt samarbejde med teamene. Årsplaner,
elevplaner og evalueringskultur er centrale punkter. Den pædagogiske afdelingsleder skal være med til at udvikle og sikre
kvaliteten i skolens pædagogiske arbejde.
Blandt den pædagogiske afdelingsleders ansvarsområder kan nævnes:
• pædagogisk ledelse i forhold til lærerteam
• pædagogisk sparring, bl.a. vedr. årsplaner/mål/evaluering
for de enkelte elever/klasser
• pædagogisk udvikling og evaluering
• pædagogisk ledelse i forhold til skolens elever
• inspiration til understøttelse af medarbejdernes udviklingsarbejder
• løbende vurdering af undervisningsmaterialer i samarbejde
med fagteam
• skoleårets planlægning
Vi forventer, at du har en baggrund som lærer, du har måske
ledelseserfaring eller erfaring med forskellige koordineringsopgaver og du er indstillet på at arbejde i et ledelsesteam.
Du er visionær, og du er initiativtagende i forhold til et aktivt
pædagogisk samarbejde med elever, lærer og forældre.
Yderligere information om stillingen som pædagogisk leder og
om skolen kan fås ved henvendelse til skoleleder Jeanne
Lehmkuhl på telefon 56 67 22 61 eller privat 22 84 24 29.
Løn forhandles på baggrund af gældende overenskomst og på
baggrund af personlige kvaliﬁkationer.
Ansøgningen skal fremsendes til Ellebækskolens kontor,
Gymnasievej 22, 4600 Køge, og skal være os i hænde senest
den 19. november 2008 kl. 12.00. Ansøgningen mærkes
”Pædagogisk afdelingsleder”.
Ansættelsessamtaler forventes at ﬁnde sted i uge 48.
Køge Kommune ønsker at fremme ligestillingen mellem
mænd og kvinder uanset etnisk baggrund.

Vejledning med ledervinkler
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i
eller omkring folkeskolen, f.eks
• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn- og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MED-samarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag
Sekretariatet er åbent
Man., ons. og tors.: 9.00-15.30, tirs.: 10.00-15.30 og fre.: 9.00-14.00.
Få hurtig kontakt
Brug ved alle henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen: 7025 1008 eller
• Hovedmailen: skolelederne@skolelederne.org
Politikere og personale
Formand Anders Balle
abal@skolelederne.org
Direkte 3336 7615
Mobil 5117 1904

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

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

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

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

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

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

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

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

Sekretær Charlotte Dilling
cd@skolelederne.org
Direkte 3336 7617
Mobil 4029 6202

Konsulent Dorrit Bamberger
dbam@skolelederne.org
Direkte 33 36 76 12
Mobil 2927 0484

Piccoline Tascha Salvador
tasa@skolelederne.org

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

www.koege.dk

Formand Anders Balle
Næstformand Claus Hjortdal
Axel Bay-Petersen
Kim Brøbech
Claus Heiredal

Allan Lundby-Hansen
Torben Mørup
Sinne Pedersen
Michael Rasmussen
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Al henvendelse til:
Skolelederne, Kompagnistræde 22, 2. sal, 1208 København K
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