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Jelling-stenene slår revner. Jeg ved det, jeg har set det, da 
jeg færdes på den kant. Og jeg synes derfor, det er godt, at 
der på finansloven for 2009 er fundet midler til at bevare 
det te symbol på vores historisk-kulturelle arv. Der er imid-
lertid flere andre nationale klenodier af nyere dato, der kan 
trænge til en kærlig hånd. Jeg tænker selvfølgelig på folke-
skolen, som uden tvivl nyder stor folkelig og politisk opbak-
ning, men hvis vedligeholdelse bare ikke prioriteres.

Som alle ved, blev der på samme finanslov kun sat ekstra 
penge af til renovering af skolernes toiletter. Her er vi ovre i 
den politisk-humoristiske afdeling. For er de 100 mill. kr. me-
get på en skole eller i en kommune, er de på landsplan som 
pebernødder ved juletid. Ikke mindst set i lyset af det høje 
ambitionsniveau der er, om at vi skal være en folkeskole i 
verdensklasse, og 95 % af en årgang skal have en ungdoms-
uddannelse.

Kommunerne er bundet af loftet over anlægsudgifterne, og 
de få ressourcer, der deles ud fra regeringen, tages fra alle-
rede afsatte midler i den 50 mia. kr. store, såkaldte kvalitets-
fond. En FtF-undersøgelse blandt landets kommunaldirektø-
rer viser, at 54 % af kommunerne forventer at stoppe eller 
udskyde vedligeholdelsesprojekter i 2009. Desuden kan godt 
halvdelen af kommunerne overhovedet ikke se, at kvalitets-
fonden vil give det tiltrængte løft inden for bl.a. folkeskolen.

Nok en undersøgelse, DLF har gennemført af skolebudget-
terne for 2009, bekræfter billedet. Den viser, at 45 % af kom-
munerne skærer på skolens drift. Nedskæringerne rammer 
elever med særlige behov, elevernes timetal, vikardækning 
og indkøb af undervisningsmidler. Kun 4 ud af 98 kommuner 
lægger op til en bedre service i skolen næste år. Så de cen-
tralpolitiske målsætninger om, at skolen skal have et løft, 
matcher ikke kommunernes mulighed for at levere varen.

I Skolelederne får vi løbende meldinger fra vores lokale af-
delinger og er klar over problemet. Alligevel er jeg ærgerlig 
over den nye finanslov. For der er tale om et løftebrud, set i 
forhold til de lovede massive investeringer i det offentlige, 
ikke mindst i skolevæsenet. I stedet ser vi, at der flyttes be-
løb i forhold til de oprindelige oplæg. Professor i national øko-
nomi, tidligere vismand Nina Smith, kalder det for regering-
ens hokuspokus-budgetter.

Hun henviser til den omtalte kvalitetsfond, der skal bruges 
på offentlige investeringer, men hvor pengene udmøntes ef-
ter svært gennemskuelige principper eller flettes ind i andre 
poster i statsbudgettet. Og hvad den seneste finanslov an-
går, har Arbejderbevægelsens Erhvervsråd ud fra Finansmi-
nisteriets egne tal vist, at kommunerne næste år reelt får 
600 mio. kr. netto mindre til anlægsinvesteringer. Man giver 
med den ene hånd, og ta’r med den anden.

De tunge stene i Jelling blev i hine tider sat for at markere 
bedrifter, der har holdt i over 1000 år. Folkeskolen tæller et 
par hundrede år. Men også her er der tale om fælles gods, 
der forvitrer. Det må ikke ske. Gorm, thyra og Harald Blå-
tand vender sig i deres grave. De troede på fremtiden, det 
skal vi også gøre – og bruge de fornødne penge på det! An-
lægsstoppet må droppes nu! Før den økonomiske krise gror 
fast, og byggebranchen går i sort... 

til alle medlemmer, ansatte og samarbejdsparter vil jeg 
sige tak for samarbejdet i vores forenings første år. Vi er 
kom met forrygende godt fra start og har efter min opfattel - 
se nået mærkbare resultater for skolelederne i Danmark. Vi 
modtages med åbenhed og respekt alle steder, og vi har en 
offensiv og tydelig medieprofil. Jeg glæder mig og ser frem  
til år 2 i Skoleledernes nye historie. På den baggrund vil jeg 
ønske alle en God jul og et Godt nytår!.

Tro på fremtiden

LEDER

Af Anders Balle
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På piller
ADHD, Attention-Deficil Hyperactivity Disorder, er den kraftigst voksende 
diagnose i dette årti. I Danmark er forbruget af Ritalin, der er den mest an-
vendte medicin til ADHD-diagnosticerede, steget med ikke mindre end 
2054 % på 10 år, og snart 8.000 børn indtager dagligt deres dosis Ritalin. 
Det skriver DPU’s magasin Asterisk.

4-7% af befolkningen antages at have ADHD-symptomer, men ifølge 
professor i sociologi thomas Brante ved Lunds Universitet kan det høje tal 
skyldes en interesse fra medicinalindustriens side i at fremme salget af af-
slappende produkter, der foruden Ritalin omfatter Strattera, antipsykotiske 
lægemidler eller SSRI-præparater, også kaldet lykkepiller. 

Men hertil kommer, 
ifølge Brante, forældre 
og skole, der er pres-
sede på ressourcer, og 
som derfor higer efter 
en diagnose, der kan 
holde dem fri fra ansvar.

Af andre behandlings-
muligheder forskes der 
bl.a. i ændring af kost- 
og motionssvaner, lige-
som de mange lærings-
tile også kan bringes i 
anvendelse.

Ledelses
evaluering
Partnerne bag ’Væksthus for Ledel se’ 

har lavet en ny guide, der gennemgår 

de vigtigste ting, man skal tage stilling 

til, når man tilrettelægger en ledelses-

evaluering på fx skolerne. 

Også Skolelederforeningen har været 

ind over og medvirket at fastholde fo-

kus på at bruge evaluering udviklende 

frem for at blive brug til så meget an-

det, fx afviklende!
I guiden opstilles 10 principper, der 

skal sikre, at lederne, medarbejdere og  

hele organisationen som helhed får no-

get godt ud af evalueringen, så der ud-

vikles bedre ledelse mv.: 

• Fast forankring.
• Tydeligt formål.
• Tidlig involvering.
• Gennemtænkt metodevalg.

• Klare spilleregler.
• Grundig kommunikation.

• Systematisk opfølgning.

• Fokus på udvikling.
•  Opmærksomhed om ledelsesvilkår.

• Nødvendig support.

Undersøgelser – bl.a. den seneste FtF-

lederpejling – har vist, at de fleste of-

fentlige ledere er glade for at få deres 

indsats evalueret af medarbejdere og 

chefer, når blot evalueringen sker med 

respekt for, at den kan gå tæt på men-

neskelige relationer.

Læs mere i guiden „Ledelsesevalu ering 

– en guide til kom-
muner og regio-
ner“, den ligger til 
gratis download på 
www.lederweb.
dk.

Ny i HB

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

Til læserne: Har du noget på hjerte, så mail det ind – enten til ’debat’ eller til ’Stort 
og småt’, skriv blot kort, tak…

Lis Spang thomsen er nyt medlem af foreningens hovedbestyrelse. Som 1. sup-pleant afløser hun  Kim Brøbech, der efter årsskiftet tiltræder jobbet som skole-chef i Ikast-Brande Kommune og dermed rykker op i rækkerneVelkommen til Lis Spang thomsen, der er skoleleder på Brøndbyvester Skole og næstformand i Skoleledernes lokalafdeling i Brøndby Kommune. Hun har desuden gennem årene høstet erfaringer gennem adskillige faglige tillidshverv bl.a. som bestyrelsesmedlem i Danmarks Skolelederforening og nu altså også i Skolelederne.
Held & lykke med jobbet til Kim Brøbech, der forlader en stilling som skolele-der på Vestre Skole i Silkeborg, hvor han har været leder siden 1996. Han har bl.a. en diplomuddannelse i ledelse med i bagagen og har medvirket til udviklin-gen af et ledelsesgrundlag for skolelederne i kommunen.

LEDELSESEVALUERING
EN GUIDE TIL LEDELSESEVALUERING I KOMMUNER OG REGIONER  
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FAKTA om RITALIN
Methylphenidat (Ritalin), antal børn (5-19 år) i behandling

Kilde: Lægemiddelstyrelsens Lægemiddelstatistik

1997   1998    1999    2000    2001     2002   2003    2004     2005    2006    2007
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2.111 forældre ringede sidste år til 
Forældretelefonen, som drives af 
Børns Vilkår, og som selv mener, 
det er toppen af isbjerget. 

Henvendelserne drejer sig ho-
vedsageligt om problemer i for-
bindelse med:

• Skilsmisse.
• Samvær.
• Opdragelse.
• Skænderier.
• Forældremyndighed.
• Myndigheder.
• Skole/institution.

Den nye forældreansvarslov er 
trådt i kraft og indebærer, at for-
ældre som udgangspunkt har fæl-
les forældremyndighed, men det 
har desværre ikke gjort tingene 
lettere. 

For når forældrene er uenige 
om, hvor barnet fx skal gå i skole 
eller om opdragelse, kan selv nok 
så velmenende lovgivning ikke 
hindre, at konflikterne smitter di-
rekte af på børnene.

Forældre  
med problemerVælter sig 

i fryns
Den private sektor slår den offentlige 

med flere længder, når det gælder 

fryns... 
Hvor privatansatte begaves med fri 

mobiltelefon, lækker kantinemad og 

sundhedsforsikring, må ansatte i det 

offentlige selv spæde til i kaffekas-

sen, smøre egen madpakke og kigge 

langt efter sundhedsforsikringen.Det 

viser ny undersøgelse, som Capacent 

Epinion har lavet for Ugebrevet A4

Nogle tal: Knap 6 af 10 privatan-

satte har en firmabetalt sundhedsfor-

sikring, hvor blot 6 ud af 100 idet of-

fentlige har en. Mens flere end 9 ud 

af 10 privatansatte drikker kaffe på 

chefens regning, er det kun halvdelen 

af de offentligt ansatte, der kan nyde 

den frihed.

8 ud af 10 skoleledere tør ikke at  

stå frem og fortælle om kritisable  

forhold på deres egen skole, viser  

en ny undersøgelse fra det norske 

Utdanningsforbund, hvor 300 skolele-

dere er blevet spurgt.
 Hver tredje skoleleder har oplevet, at loyalitetskrav 

har gjort, at hun/han har vægret sig ved at deltage i den of-

fentlige debat, og mere end hver tiende skoleleder har ople-

vet reaktioner fra forvaltningen som følge af, at de har udtalt 

sig. 
Næsten 60% finder, at der i de senere år er stillet strengere 

krav til skolelederne om at udvise ubetinget loyalitet over for 

kommunen.

Undersøgelsen ligger på www.utdanningsforbundet.no

























Loyalitet vs. 
ytringsfrihed

Gå ind på Skolelederjob.dk, hvor 
lederjobbene opslås, ud over at de 
bringes i vores nyhedsbrev Skole-
leder-Nyt, foreningens blad Skole-
ledelse og andre steder. 

Jobdatabasen på Skoleledernes 
hjemmeside henvender sig til læ-
rere, skoleledere og alle andre på 
udkig efter et lederjob i folkeskolen!

Skal du have ny lederkollega, så 
kontakt annoncekonsulent Jane 
Lindby, Stibo Zone, på tlf. 89 39 88 
47 eller mail jali@stibo.com.

Find dit 
lederjob

HeR

www
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danmark

www.vs-danmark.dk
MUSIK

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

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

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

Skabet vist på billedet er til musik, og det 
leveres komplet med laminerede hylder, rum og 
instrumentholdere. Kan også leveres uden sokkel 
så tunge ting kan ”køres”  ind i skabet.

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler

NB!  Bestil dine VS klassemøbler inden jul 
og spar ca. 5%
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Ideen til en ordning, hvor skolen hjælper 
elever med store og små problemer, 
opstod, da der på foranledning af Fyns 
Amt skulle laves en alkohol-handleplan 
i indsatsen for at hjælpe børn i mis-
brugsfamilier. Der var en pulje penge, 
og den daværende skoleleder på Lon-
gelse Skole på Langeland spurgte, om 
nogen kunne tænke at lave en ansøg-
ning på et konkret projekt.

”Det sagde jeg ja til, og vi fik 50.000 
kr., og så gik jeg i gang med at udvikle 
konceptet ’skolefe’ sammen med kon-
sulenter i Fyns Amt”, fortæller Sanne 
Kastrup. Dengang var hun lærer og 
souschef på skolen, der tæller 10 læ-
rere, to specialpædagoger og 92 ele-
ver. I dag er hun konstitueret skole-
leder – og skolefe!

”Feer er flyvende væsener, der kan 

se tingene fra oven, inden hun kommer 
nogen til hjælp, så derfor kom det til at 
hedde en skolefe”, siger Sanne Kastrup. 
Hun startede projektet op, påtog sig 
selv opgaven og præsenterede ideen 
ved et arrangement, hvor der kom 25 
børn, men ingen af dem fra familier 
med misbrug eller som havde brug for 
hjælp af andre årsager.

”Jeg lavede flere fejl i begyndelsen. 

Som i et eventyr
Skolefeen er den poetiske titel for en lærer eller leder, der har valgt at gøre 
noget aktivt for at skabe bedre trivsel og et godt skoleliv for alle elever

Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning

»

Sanne Kastrup fra Longelse Skole på  
Langeland er ikke bange for at gå foran for 
at få alle eleverne med… 
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Jeg hængte laminerede sedler op i 
klasserne, hvor jeg skrev, at hvis man 
havde brug for en fe, skulle man bare 
komme, og det var der selvfølgelig in-
gen der gjorde. Oplysningskampagner 
virker ikke på børn. De her børn skal 
ikke komme og bede om hjælp, de skal 
have hjælp, og klasselæreren blev en 
vigtig brik i arbejdet”.

Skolefeen tager sig ikke kun af børn 
fra familier med et misbrug, Sanne Ka-
strup understreger, at alle kan have 
brug for en skolefe. Det handler om 
adfærd og trivsel, så det kan også 
være en skilsmisse eller et dødsfald i 
familien, der involverer skolefeen. 

”Hvis en klasselærer er bekymret for 
et barn, så har det for det meste noget 
på sig. Læreren kommer til mig, og så 
er bekymringen delt med en, som rea-
gerer på det. Det er en god fornem-
melse”, siger hun, og fortæller, at det 
er meget lang tid siden, at en elev på 
skolen er blevet tvangsfjernet. Skole-
feen er altid et punkt på skolens pæda-
gogiske møder og tværfaglige møder 
med socialrådgiver, psykolog og andre 
skoleledere.

Nødvendig lappeløsning
Det er vigtigt, at den, som påtager sig 
rollen som skolefe, er en aktiv hand-
lende person, som tør og vil opsøge de 
elever, som behøver støtte og hjælp.

”Jeg er der, hvor der er brug for det, 
men jeg er ikke behandler. Nogle kriti-

serer ordningen for at være en lap-
peløsning, og ja det er det da, 
men ellers blev der slet ikke gjort 
noget for de her børn. Vi kan jo 
ikke give et barn, hvis mor er alko-
holiker eller et barn, som har mi-
stet sin far et nyt liv, men vi kan 
være med til at hjælpe det barn til 
en bedre trivsel ved at anerkende 
problemet og vise barnet større 
opmærksomhed. Børnene har jo 
også et liv i skolen”, siger hun.

Sanne Kastrup er inspireret af 
Peter Lang, præst og filosof fra 
England, som taler meget om 
anerkendelse. Hun har været på 
kursus med ham, der blandt an-
det siger, at der er et potentiale i 
alle og ikke mindst i børn. Man 
skal bare lede de rigtige steder, 
så finder man det”.

Halvdelen af alle eleverne på 
skolen på Langeland har ifølge 
Sanne Kastrup i dag været en tur 
hos skolefeen. Det er ikke altid,  
at der ligger svære problemer til 
grund for besøget. De kan også komme 
for at få bundet bøger ind på skolen, 
fordi der er noget flot bogbind.

Som skolefe kommer man tæt på 
børnene. Skolefeen tager også på hjem-
mebesøg, og det kan være en anerken-
dende og tillidsvækkende oplevelse.

”Folk stoler på mig, når jeg er kom-
met ud for at snakke om et dødsfald 
eller en skilsmisse i min egenskab af 

Konceptet 
breder sig 

Der er ved at blive lavet en doku-
mentarudsendelse af DR1 om 
skolen og et af de børn, Sanne 
Kastrup har hjulpet som skolefe.

I Rudkøbing er der tre skolefeer 
på byens store skole, og alle Lan-
gelands Kommunes syv skoler har 
skolefeer. De fleste er kvinder, 
men der er også mænd. Konceptet 
breder sig til andre skoler på Fyn, 
bl.a. i Kerteminde Kommune. 

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Juleferie?

FOLKESKOLEN
folkeskolen.dk/job

På www.folkeskolen.dk holder vi aldrig ferie, du kan søge medarbejdere hele julen.
Vi lægger løbende annoncerne på nettet. Du får en e-mail, når dit stillingsopslag 
er lagt på. Nemt og enkelt! 
 
Det første nummer af bladet Folkeskolen udkommer den 16. januar 
2009 med annoncedeadline den 7. januar 2009.
 

MerryMerryMerryMerryMerryMerryMerryMerryMerryMerryMerryMerryChristmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas
Christmas

Folkeskolen.dk 

skoleledelse-jul.indd   1 07/11/08   13:26:45
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skolefe, hvor jeg har siddet med dem 
hjemme i stuen. Der er også en masse 
humor i det her arbejde, og jeg får set 
film i biografen, som mine børn ikke gi-
der at se”, siger hun med et smil.

Skolen har for et par år siden fået 
tDC’s børnepris, hvor alle elever blev 
kørt til København i tre busser og fik 
overrakt 25.000 kr.

også tingfinder
En skole som hendes med ca. 100 børn 
afsætter mellem 150 og 200 timer år-
ligt til funktionen samt 15.000-20.000 
kr. til ture og arrangementer for bør-
nene, oplyser Sanne Kastrup.

Der bliver indkøbt ting som for ek-
sempel en brugt Gameboy, for at en 
dreng ikke skal føle sig udenfor – eller 
en mobiltelefon, så et barn kan komme 
i kontakt med andre i familien, hvis der 
er problemer med mor eller far.

tiltaget er også med til at mindske 
mobning blandt eleverne, fordi de ele-
ver, der har problemer, som kunne give 
anledning til drillerier bliver hjulpet til 
at skabe relationer med de andre ele-
ver på skolen.

”De andre forældre er med i arbej-
det. Det kan være, at de tager et barn 
med på ferie, hvis de har overskud til 
det, men mindre kan også gøre det. 

Det er vigtigt, at forældre bakker op og 
tilbyder deres hjælp. Nu har vi godt fat 
i børnene, og vores næste skridt er at 
få deres forældre med. Det kan være 
alt fra små opfordringer til at bage bol-
ler til et arrangement på skolen eller 
bare at møde op. Jeg skal som leder 
tage kontakt til forældrene og lade 
dem forstå, at på trods af deres pro  - 
b lemer, vil vi dem gerne”.

I det hele taget spiller ledelsen en 
stor rolle i forbindelse med skolefe-
ordningen generelt: ”Der skal bakkes 
om det fra ledelsens side. Især på de 
store skoler, selvfølgelig. Lærerne må 
ikke stå alene med det her, så holder 
det ikke. Jeg har et super lærerkolle-
gium, der bakker op om mig, og har al-
tid sparringspartnere, jeg kan snakke 
med”, siger Sanne Kastrup. 

Hun bryder sig ikke om titlen undervi-
sere. Det er efter hendes mening ikke 
dækkende nok for det fag, der har så 
stort et ansvar for mange børns trivsel.

”Lærere er lærere med hele det vær-
disæt, der hører til. Hvis man som le-
der tror, at elevers skolegang kun 
handler om det faglige, så tager man 
fejl. Dybest set vil alle lærere jo det 
her. Jeg tryglede nærmest en lærer om 
at tage sig af en elev i en vinterferie og 
det endte faktisk med at eleven boede 

hos læreren i en længere periode. De-
res indbyrdes relation har fået betyd-
ning det liv eleven nu lever og er en re-
lation for livet”.

Knus og respekt
Sanne Kastrup har fået meget igen i 
arbejdet som skolefe, og hun opfordrer 
andre til at indføre det på deres skole.

”Vi gør det, fordi vi gerne vil gøre en 
forskel, og vi får anerkendelse, knus og 
respekt tilbage. Jeg føler, at jeg gør en 
forskel for de børn, der har brug for det”.

Hun kan godt lide sit job som leder, 
men ved ikke, om hun vil fortsætte, 
når perioden som konstitueret leder er 
slut. Skolefe-ordningen er sat i system 
i vores kommune og udbredt til skoler i 
andre kommuner, men ordningen kan 
stadig udvikles og gøres bedre.

”Det kunne være spændende at få 
lov til at udvikle skolefe-tanken, men 
det ville kræve en pose penge, så nu 
må vi se”, siger hun.

Sanne Kastrup har selv tre børn og 
en papsøn, og hun er endda blevet 
mødt med bemærkningen ’kan du ikke 
bare adoptere dem, mor’ når hun har 
haft elever med hjem. Hendes mand 
er tidligere lærer og har forståelse for 
hendes sociale engagement.

”De børn som jeg tager med hjem 
bliver en del af flokken, og jeg ser dem 
som en ressource, der kan tilføre vores 
familie noget”.

Sanne Kastrup mener, at det er vigtigt 
at bo i lokalområdet, for det er her, man 
hører sladder, som kan føre til en reak-
tion i forhold til en elev. Også når ele-
verne forlader skolen, så bevarer Sanne 
Kastrup kontakten til mange af dem.

”Jeg bliver glad, når jeg hører, at de 
har det godt. Jeg havde en gang en 
elev, som blev tvangsfjernet, og både 
eleven og moderen blev meget vrede 
på mig. Men i dag har vi et godt for-
hold, og jeg snakker med dem, når jeg 
møder dem på gaden”.

Sanne Kastrup har før arbejdet på  
et børnehjem i Grønland, hvor hun så 
bunden af børnelivet, og det har givet 
hende ballasten i arbejdet med skole-
fe-ordningen. .

For alfer, nisser, trolde, kæmper og 
feer m.fl. er alt muligt. Næsten.
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afspejle
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»

Hvis hele klassens fædre arbejder i et 
pizzeria eller ligger hjemme på sofaen 
hele dagen, hvad er det så lige, der 
skal få Fatima til at blive laborant eller 
motivere Hassan til at holde søge ind 
på en ungdomsuddannelse?

Spørgsmålet kommer fra Jeanne Ja-
cobsen, skoleleder på Guldberg Skole 
på Nørrebro i København og næstfor-
mand i Københavns Skolelederforening. 

Sagt med andre ord: tosprogede 
børn fra ressourcesvage familier skal 
ikke kun gå i skole med andre tospro-
gede børn fra ressourcesvage familier. 
Ligesom middelklasse-Søren ikke kun 
skal gå i skole med middelklasse-
Mette.

”Jeg synes, det er et alvorligt pro-
blem for samfundet, at vi har et totalt 
klassedelt skolesystem. Og jeg forstår 
ikke, at politikerne ikke er mere op-
mærksomme på det. Folkeskolen er 
vores vigtigste nationale projekt, og 
det må vi stå sammen om”, siger 
Jeanne Jacobsen.

må klare sig selv
Guldberg Skole er en af fem folkesko-
ler på Nørrebro. Blot et hurtigt kig ind i 
klasselokalerne viser, at der er langt 
flere tosprogede børn end i de øvrige 

københavnske skoler. Flest på Råd-
mandsgades Skole og Blågård Skole, 
hvor ca. 70 pct. af eleverne har anden 
etnisk baggrund end dansk.

Indtil nu har man forsøgt at fordele 
de tosprogede børn mere ligeligt ved 
at sende nogle af børnene fra Nørrebro 
til Østerbro, hvor der stort set kun går 
etnisk danske børn (den ordning, der 
bliver kaldt københavnermodellen). 
Men nu har politikerne i borgerrepræ-
sentationen besluttet, at skolerne på 
Østerbro ikke længere skal afgive plad-
ser til børn fra Nørrebro. I stedet får 
nogle børn fra de skoler på Nørrebro, 
der har flest tosprogede elever, tilbud 
om at flytte til de skoler på Nørrebro, 
der har færrest tosprogede elever, 
nemlig Nørrebro Park Skole og Guld-
berg Skole.

”Begrundelsen er, at der ikke er 
plads på Østerbro-skolerne, og det be-
tyder så, at skolerne på Nørrebro må 
klare deres egne problemer”, siger 
Jeanne Jacobsen. Og det er ikke i or-
den, synes hun. Ikke så meget fordi 
hendes egen skole fremover skal tage 
mod flere tosprogede børn uden for 
skolens lokalområde. Men fordi det er 
et mega-problem, at ressourcesvage 
elever samler sig på få skoler.

”Jeg synes, det må være et svært 
budskab for politikerne at ’sælge’, at 
ca. en tredjedel tosprogede elever, 
som vi har på Guldberg Skole, er for 
lidt” , siger hun. Hvorfor siger de ikke 
hellere: ”Fedt, nu kører dén skole…”.

Sig det, som det er
Da Jeanne Jacobsen for syv år siden 
kom til Guldberg Skole, var 93 pct. af 
eleverne tosprogede. I dag er det knap 
40 pct., og det afspejler meget godt 
sammensætningen af dem, der bor i 
lokalområdet.

”Vi er kanonstolte over, at vi har en 
skole, som forældrene i området er 
glade for og trygge ved at sende deres 
børn til. Vi har et rigtig godt skoledi-
strikt. Mange forældre har et godt ar-
bejde og en god uddannelse. Omkring 
en tredjedel af børnene kræver lidt 
ekstra, og det kan vi sagtens klare. For 
os handlede det om at tage hænderne 
op af lommen og lave et stykke ar-
bejde. Men nogle skoler har ikke den 
mulighed, fordi beboersammensætnin-
gen i området ikke er til det. Og jeg sy-
nes det er en alvorlig sag, at vi har sko-
ler, hvor andelen af tosprogede er oppe 
på 70-80 pct.”, siger Jeanne Jacobsen. 

Dem, de andre ikke vil lege med
Faktisk bryder hun sig slet ikke om be-
grebet ”tosproget”. For det er ikke dér, 
hunden ligger begravet.

”Det er jo en gave at være tosproget, 
hvis man skal være kulturel stærk og 
vokse op i et globaliseret samfund. 
Problemet er, at nogle familier er res-
sourcesvage, og at de familier klumper 
sig sammen i særlige boligområder 
som fx i Mjølnerparken på Nørrebro”, 
siger Jeanne Jacobsen.

Og det er ikke godt for hverken de 

Skolen bør  
afspejle samfundet
Modsat hensigten klumper tosprogede børn fra ressourcesvage familier sig 
sammen i bestemte distrikter i København...

Af Karen Pedersen • Foto André Andersen

Kompetencen at begå sig i multi kulturelt 
samfund kan man næppe læse sig til, men 
man kan lære det på Guldberg Skole.
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svage eller de stærke børn, mener 
hun.

”For ressourcesvage elever er det al-
vorligt, hvis de kun kommer i klasse 
med andre ressourcesvage børn. Man 
lærer jo ikke kun af læreren, men også 
af hinanden i frikvartererne og i friti-
den. På samme måde er det synd, hvis 
de stærke børn er samlet i de samme 
klasser. Der er en hel middelklasse, 
der kan vokse op uden kendskab til, at 
der er nogen, der har det svært”.

”De børn, der vokser op med en bog-
reol derhjemme skal nok klare sig, men 
nogle børn er født i familier uden bog-
reol, og dem skal vi hjælpe på vej. Hvis 
man bor i Mjølnerparken, og sommer-

ferien hvert år går til Libanon, hvorfor 
tror vi så, at forældrene selv finder på, 
at deres børn skal i gymnasiet?”.

”I øvrigt ved de børn, der går i klas-
ser med mange ressourcesvage børn 
godt, at de er dem, ’de andre ikke gider 
lege med’. Det er de kede af. Og det er 
ikke i orden at give dem det indtryk. 
Hvis vi laver ’udskudsklasser’, kan jeg 
frygte, hvad der kommer til at ske”, si-
ger Jeanne Jacobsen, blandt andet med 
adresse til den seneste tids uroligheder 
på Nørrebro.

Handler også om boligpolitik 
At tage fat i problemerne er ikke kun 
skolernes ansvar, det handler i høj grad 

om boligpolitik, påpeger Jeanne Jacob-
sen. Om at se på de boligområder, 
hvor en så stor del af beboerne er på 
overførselsindkomster. Om at blande 
folk mere. Om at få de tomme boliger i 
København i spil – og få bygget nogle 
nye, folk har råd at bo i.

Jeanne Jacobsen rejser sig og henter 
listen over de børn, der skal gå på 
Guldberg Skole næste år: ”Blegdams-
vej, Blegdamsvej, Blegdamsvej”, står 
der i kolonnen med adresser.

”Bare ved at se på adresserne kan jeg 
se, hvor der bor tosprogede familier. Jeg 
tager altid forbi og ringer på hos famili-
erne, så jeg ved, hvordan mange af dem 
bor. Og det er altså fine lejligheder, som 
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Det er en gave at være tosproget, siger skoleleder 
Jeanne Jacobsen. Problemet opstår, når for mange 
familier tillige er ressourcesvage.
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masser af os gerne ville bo i”, siger 
Jeanne Jacobsen og fortsætter:   

”Hvorfor tager man ikke 30 lejlighe-
der i Mjølnerparken og lader pædago-
ger, lærere, sygeplejersker og stude-
rende flytte ind og være med til at 
vende udviklingen. Hvis man kan flytte 
skolebørnene, kan man også flytte fa-
milier”.

Bedre fordeling nødvendig
Så er vi tilbage ved fordelingspolitik-
ken. Og Jeanne Jacobsen er som sagt 
ikke bange for, at de ekstra tosprogede 
børn, som Guldberg Skole er ’pålagt’ at 
tage ind fra næste skoleår, vil skade 
skolens gode navn og rygte.

”Men jeg synes det er ærgerligt, at 
man dropper modellen med at flytte 
nogle børn til Østerbro – også for sko-
lerne på Østerbro; og det er de også 

selv ærgerlige over. Selvfølgelig vil jeg 
helst have, at de børn, der komme til 
os, kommer frivilligt, men vi kan godt 
magte at tage imod 20 børn fra Råd-
mandsgades Skole. Vi har en fanta-
stisk godt uddannet lærerstab, som 
sagtens kan klare det”, siger hun og un-
derstreger, at der er tale om velfunge-
rende tosprogede familier. 

”Da vi havde møde i sidste uge, 
mødte seks gode forældre op. De 
spurgte til og interesserede sig for alt 
det samme som de danske forældre: 
Hvad er skolens værdier? Hvordan 
tackler I problemer. Hvordan fungerer 
forældresamarbejdet? Etc.”. Og det er 
også en pointe, når man taler fordeling 
af de tosprogede børn, at man ikke 
’busser’ de ressourcesvage rundt, de 
magter det ikke.

”Det er de bedst fungerende familier 

med mest overskud, man flytter – og 
hvorfor er det i øvrigt kun indvandrer-
familierne, der skal flyttes rundt. Hvor-
for tager man ikke en gruppe børn fra 
Østerbro og flytter dem til Nørrebro? 
Det er i hvert fald nødvendigt med en 
bedre fordeling. Og det er vigtigt for at 
skabe mønsterbrydere”, slutter Jeanne 
Jacobsen. .
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Hvor længe kan vi blive ved med for-
svarligt og ansvarsfuldt at drive skole – 
når budgettet bliver mere og mere am-
puteret? Det var et af de spørgsmål, 
Skolelederne i Kolding stillede i en an-
nonce bragt i JyskeVestkystens søn-
dagsudgave 15. september.

Med overskriften ’Et åbent brev til 
Kolding Byråd’ pointerer den lokale af-
deling af Skolelederne, at der nu ikke 
kan saves længere ind til benet. For 
med forslaget til næste års budget er 

byrådet ved at save benet over, mener 
skolelederne. Hvad var baggrunden for 
at tage dette utraditionelle skridt?

Nødt til at prøve nyt
Et dramatisk udspil til budgetforhand-
lingerne i Kolding Kommune lagde op 
til, at der skulle spares rigtig meget  
på skoleområdet. Derfor diskuterede 
Skoleledernes lokalbestyrelse, hvad 
den kunne gøre for at påvirke beslut-
ningsprocessen.

”Under forrige budgetforhandlinger 
oplevede vi den samme proces med 
voldsomme besparelser. Dengang 
skrev vi et brev til hvert enkelt byråds-
medlem for at udtrykke vores bekym-
ring og ængstelse. Men det havde ikke 
den store effekt. Nu måtte vi gøre no-
get andet. Paradokset i Kolding er, at 
man gerne vil være nummer et, men 
ressourcerne følger bare ikke med”, for-
klarer formand for Skolelederne i Kol-
ding, Jørn Jørgensen fra Lyshøjskolen.

Derfor valgte lokalafdelingen at ud-
trykke sin holdning i en skarpt formule-
ret annonce, hvor den gør opmærksom 
på forringelserne og dens konsekven-
ser for serviceniveauet.

”Men lige som sidste år pointerede vi, 
at når beslutningen er truffet, er vi selv-
følgelig loyale embedsmænd”, siger 
næstformand Kristian Bonde, der er vi-
ceinspektør på Vonsild Sogneskole.

Da det er bestyrelsen for Skoleleder-
 ne i Kolding, der har indrykket annon-
cen, er der ingen problemer med hver-
ken loyalitet eller ytringsfrihed i forhold 
til skoleledernes chefer.

Reaktioner på annoncen
Både Jørn Jørgensen og Kristian Bonde 
mener, at pengene til annoncering er 
godt givet ud.

”Vi har fået positive reaktioner fra 
forældre, kolleger og specielt fra læ-
rerne, som synes, at vi på denne måde 
har udtrykt solidaritet med situationen. 
Alt i alt har vi fået meget positiv re-
spons”, siger Jørn Jørgensen.

Det nyligt fratrådte byrådsmedlem 
for Det radikale Venstre, Henrik Lar-
sen, der også har været formand for 
Børne/kultur-udvalget i KL, nåede dog 

Annoncerer sine
synspunkter
Skolelederne i Kolding har i en annonce bragt i det regionale dagblad  
skarpt kritiseret byrådets planlagte nedskæringer

Af Helle Kjærulf • Stickelbergs Bureau

Kolding afdelingen.
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at sende en mail til Jørn Jørgensen, 
hvor han udtrykte sin utilfredshed med 
annoncen. En kritik, som dog ikke 
bundfælder sig synderligt hos Skole-
lederne, der mener at have argumen-
tationen i orden.

Henrik Larsens partikollega og for-
mand for uddannelsesudvalget i Kol-
ding, Marlene Lorentzen, siger i en ar-
tikel i JyskeVestkysten 16. september, 
at hun ikke er fornærmet over den 
skarpe tone i annoncen:

”Men jeg er ikke enig i, at vi har en 
miserabel folkeskole i Kolding. Vi kan 
ikke friholde skoleområdet, der står for 
cirka en femtedel af det samlede bud-
get, for besparelser, men vi vil arbejde 
for, at selve undervisningen ikke ram-
mes massivt”.

en markering
Jørn Jørgensen forklarer, at Skoleleder  -
 ne benyttede situationen til at markere 
sig som organisation i offentligheden. 

”Når der skal spørges om noget på 
skoleområdet, er det ofte Lærerfor-
eningens kredsformand, der bliver 
spurgt. Men det er trods alt os, der har 
ansvaret for kvaliteten i skolen. Derfor 
har vi et behov for at markere os i den 
offentlige debat og vise os som for-
ening”, siger han.

Formanden mener, at skolelederne 
med fusionen er blevet mere synlige 
både i forhold til forvaltningen og me-
dierne, men at der stadigvæk skal ar-
bejdes med forholdet til medierne.

Kristian Bonde nikker:
”Sejre har altid mange fædre, siger 

man. Men i år endte det faktisk med, 
at politikerne trak nogle af nedskærin-
ger fra sidste års tilbage, besparelser 
som endnu ikke var gennemført. Hvis 
annoncen bare har haft en lille påvirk-
ning på det, er vi glade”, siger han. 

Formand og næstformand er begge 
sikre på, at annoncen har medvirket til, 
at der i år er kommet øget fokus på sko-
leområdet – og at skolerne i Kolding er 
sluppet for flere besparelser..

Ny miljøvenlig 
drikkevandskøler 

Nyhed
100% Miljøvenlig 

drikkevandskøler

se mere på aqualine.dk

Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 
aqualine.dk

Skån miljøet når I køber drikkevands-
køler. Køb en Fontemagna. 
Den første og eneste miljørigtige 
drikkevandskøler i Danmark. 
Den skader ikke ozonlaget og giver 
energibesparelser på op til 15%.

Læs mere på aqualine.dk, ring på 
tlf. 4648 0390 eller send en mail på 
info@aqualine.dk
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Hvis skoleledere skal have større indflydelse på, hvad de får 
i løn, og hvordan deres arbejde skal udføres, må der gøres 
op med myten om, at alle er lige gode til alting. God ledelse 
handler om at give plads til forskellighed og forskellige ud-
viklingsretninger.

Et af aspekterne ved at gå væk fra lighed og ensartethed 
er, at den enkelte skoleleder i højere grad skal være parat til 
at lade sig vurdere. Børne/unge-forvaltningen skal have in-
put fra forældrene og personalet for at kunne vurdere den 

enkelte lederes indsats og for at fastlægge, hvor der skal ske 
ændringer, og hvordan lønnen skal være.

”Det er en spændende tankegang”, siger medlem af lokal-
foreningens bestyrelse, Ole Birch, der er skoleleder på Houl-
kærskolen i Viborg.

”Det er slet ikke forhandlet færdigt med kommunen, men 
vi kan udmærket forestille os, at for eksempel personalet får 
indflydelse på ledernes kvalifikationsløn. Det kan ske på 
flere måder. Forvaltningen eller kommunens HR-afdeling 

Af Jan Kaare • Foto Lars Holm
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I Viborg nøjes man ikke med at glæde sig over, at 
forvaltningen synes, det er fint, hvis en skoleleder fx 
tager en diplomuddannelse. Det interessante er de 
vilkår, som han/hun får undervejs. 

Det handler om…

udvikling
Skolelederne i Viborg arbejder på at sikre sig 
gennemsigtige løn- og arbejdsbetingelser. Vejen går 
over udviklingsplaner og kvalifikationsløn

»

kan spørge alle på skolen, eller der kan blive nedsat en fo-
kusgruppe med et repræsentativt udsnit af de ansatte på 
skolen. Det sidste er nok det mest sandsynlige”.

Forskellige parametre
Lokalafdelingens tanker om personaleindflydelse er et pen-
selstrøg, der skal være med til at vise, hvordan den enkelte 
leder fungerer i forhold til personale, forældre og medle-
dere. Andre dele af billedet er lederens uddannelsesniveau, 

og om han eller hun har styr på de administrative forhold.
Det samlede billede skal bruges til at skaffe en ordentlig 

kvalifikationsløn til lederne på kommunens 28 skoler.
 ”Børne/unge-forvaltningen og skolelederne er ikke fær-

dige med at udvikle de værktøjer, der skal indgå i evaluerin-
gen af den enkelte leder, og det er vildt spændende at være 
med i processen”, siger lokalafdelingsformand Karsten thy-
gesen, Møllehøjskolen.

”Vi prøver at arbejde med forskellige parametre, men det er 
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langt fra nemt at nå frem til at fastlægge de enkelte parame-
tre og den vægtning, de skal have i den samlede evaluering”.

Lokalafdelingen og kommunens Børne/unge-forvaltning 
har hentet inspiration i projektet ’Ledelse der lykkes’, som 
Kommunernes Landsforening og KtO gennemførte for et 
par år siden. Her peges der på en række kernekompetencer 
for ledere. Overskrifterne er relationel forståelse, tillidsvæk-
kende sparring, konfronterende intervention, insisterende 
delegering og rodfæstethed under pres.

”Den slags ord er fine at have i baghovedet, men når det 
kommer til den konkrete udmøntning, er der meget, der 
konkret skal tages stilling til lokalt. tag for eksempel uddan-
nelse. Det kan godt være, at en PD eller en Master skal 
tælle på den positive side, men den skal vel kun give noget, 
hvis den gør en forskel for ledelsen af den enkelte skole”, si-
ger Karsten thygesen.

efteruddannelse er et kernepunkt
Kvalifikationsløn er et af de områder, som lokalafdelingen i 
Viborg har kastet sig over, men Karsten thygesen understre-

ger, at indsatsen for mere i løn hænger nøje sammen med en 
række andre områder, og at den ikke kan ses isoleret.

I forbindelse med oprettelsen af en fælles lederforening 
og i forbindelse med regeringens strukturreform diskuterede 
lokalafdelingens bestyrelse, hvad den skulle arbejde med i 
fremtiden. 

I Viborgområdet blev seks gamle kommuner lagt sammen 
til én. Skulle de omkring 65 skoleledere, der er medlemmer 
af den nye lokalafdeling opnå ordentlige resultater, var det 
afgørende at vide, hvilken retning den skulle arbejde i. 

”Vi diskuterede det med vores kolleger, og tilbagemeldin-
gerne pegede på, at de først og fremmest var optaget af de-
res arbejdsvilkår. Hvordan deres ledelsesrum ser ud, hvilke 
rammer de har og af gennemskuelighed i forhold til ledere 
på andre skoler. Efteruddannelse var også et kernepunkt for 
at kunne leve op til mere og mere komplekse krav til den en-
kelte leder. Folk vil selvfølgelig også gerne have en god løn, 
men den var langt fra det eneste afgørende. Derfor valgte vi 
at tage udgangspunkt i, at alle elementerne er hinandens 
forudsætninger. Vi skal arbejde med dem over en kam”, siger 
afdelingsformanden.

Vil skabe sammenhæng
Den tankegang er Børne/unge-forvaltningen enig i. I fælles-
skab har man derfor det sidste års tid arbejdet på at skabe 
sammenhæng mellem ledelsestid og ledelsesløn på den en-
kelte skole, at koble det sammen med den udviklingsplan, 
der lægges for den enkelte leder, og sammen med  vedkom-
mendes kvalifikationsløn.  

”Målet er, at hele området skal være så gennemsigtigt som 
muligt”, siger lokalafdelingens formand Karsten thygesen. 
”Den enkelte leder skal kunne sige til sig selv, at set ud fra den 
skole, jeg er på, er det helt forståeligt, hvad jeg har til rådighed 

En af vores første store 

opgaver er at holde sam-

men i den nye kommune, 

hvor seks forskellige ledel-

ses- og forvaltningskultu-

rer har mødtes, siger Kar-

sten Thygesen.

Når vi er nået langt med 
hensyn til udviklingsplaner 
og kompetenceudvikling, 
skyldes det bl.a., at der er 
god kemi mellem skole-
lederne og Børne/unge- 
forvaltningen, siger Ole 
Birch.

Master i Antropologi og 
Velfærd

-

-

Læs mere:
Studiestart:
Ansøgningsfrist:

Kontakt

Københavns Universitet er Danmarks ældste 
universitet, grundlagt 1479. KU er med cirka 
37.000 studerende og 7.500 medarbejdere 
det største universitet i Norden og - ifølge en 
international undersøgelse - det ottende bedste 
universitet i Europa. www.ku.dk

skoleledelse.indd   1 21/11/08   10:07:49
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Kernekompetencer
Materialet ’Ledelse der lykkes’, som skolelederne i Vi-
borg er inspireret af, findes på lederweb.dk. Her kan 
man bestille rapporten om projektet og læse mere om 
hver af de fem kernekompetencer for ledere.

Det handler om…

udvikling

i ledelsestid, og at det smitter af på min løn. Det er også til at 
gennemskue, hvordan den del af min løn, der handler om kva-
lifikationer, hænger sammen med min udviklingsplan”.

Værktøjerne er ikke færdigudviklede, men bestyrelses-
medlem Ole Birch understreger, at målet ikke er en rangliste 
lederne imellem.

”Jeg er ikke i tvivl om, at der vil være nogle forbehold over 
for den ranking, som kan blive resultatet, men det er vigtigt, 
at ledere tør lade sig vurdere, og at de signalerer, at det er 
en god fremgangsmåde. Det primære mål er at give ar-
bejdsgiverne et vurderingsværktøj”, siger han.

Giver større indflydelse
Ved at være på forkant kan skolelederne få større indflydelse 
på deres løn- og arbejdsforhold.

”I Viborg Kommune anbefales det, at der ved alle lederan-
sættelser udarbejdes en lederprofiltest. testen anvendes 
som et af de parametre, der indgår i bedømmelsen af ansø-
gere. Vores forvaltning har valgt at gøre brug at dette værk-
tøj i forbindelse med lederansættelser”, siger Ole Birch.

Perspektivet er ikke alene mere gennemsigtighed og 
bedre løn- og arbejdsforhold for de nuværende ledere. Det 
er også bedre rekruttering af nye ledere.

”En ny undersøgelse har vist, at mange lærere tænker på 
at forlade folkeskolen, fordi der ikke er avancementsmulig-
heder. De oplever mangel på incitament, når de får den 
samme løn, uanset hvad de foretager sig. Derfor bliver det 
vanskeligt at komme uden om at sætte fokus på kvalifikatio-
ner, også når den enkelte leders løn skal fastlægges. Hvor 
meget den type parametre kan komme til at fylde, tør jeg 
ikke gætte på. I første fase kan det blive et løntrin eller et 
tillæg. På sigt kan det blive endnu mere”, siger bestyrelses-
medlemmet.

Udviklingsplanen i fokus
Hvis formanden for skolelederne i Viborg skal pege på en 
krumtap i udviklingen af mere moderne skoleledelse, er det 
den enkelte skoleleders udviklingsplan. Den revurderes en 
gang om året og har indfyldelse på alle ledelsesaspekter og 
lederens fremtidige uddannelse og løn.

”Når jeg sidder til ledelsesudviklingssamtalen med min 
chef, skal der kigges på, hvor godt min indsats er lykkedes 
og hvad jeg skal satse på at udvikle inden for forskellige om-
råder for på den måde at få mere i kvalifikationsløn”, siger 
han.

Inden for de forskellige kerneområder bliver der sat fokus 
på det nuværende niveau og på at fastsætte delmål for det 
kommende år. 

Arbejdet med udviklingsplanerne har allerede båret frugt i 
det midtjyske. De har været med til at sætte fokus på leder-
nes behov for efteruddannelse og været med til at få ledelse 
og uddannelse af ledere ind som et hovedpunkt i kvalitets-
rapporten for det samlede viborgensiske skolevæsen i 2009.

”Jeg vil ikke sige, at det er vores indsats, der alene har gi-
vet resultat. Forvaltningen har været en god medspiller hele 
vejen igennem. Man kan sige, at vi fællesskab har sat spot-
lys på, at ledelse og faglighed kræver uddannelse”, siger Kar-
sten thygesen. .

Public
Management

Master of

■		Reformerne er over os: Strukturreform, velfærds -
reform, kvalitetsreform – ingen er uberørte. Vi lever 
i en tid, hvor omstilling og fornyelse er grund vilkår 
for de fleste organisationer, og hvor samarbejde 
mellem organisationer i forskellige sektorer bliver 
stadig mere vigtigt. Master of Public Management 
er en generel lederuddannelse, der sætter ledere i 
stand til at gå i  spidsen for innovation og forandring 
med udgangspunkt i en specifik strategisk situation.

■			Søg senest den 1. marts 2009. 
Uddannelsen starter i august 2009.

■		Kontakt mastersekretariatet på tlf. 65 50 33 27 
eller e-mail: mpm@sam.sdu.dk. 
Læs mere på www.sdu.dk/mpm
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Der skrives historie. Som den første le-
dergruppe i det offentlige brager Skole-
lederne igennem med sin egen, selv-
stændige lederoverenskomst på KL- 
området. Foruden at kaste konkrete 
forbedringer af sig, åbner overenskom-
sten op for bl.a. kontraktansættelser 
som alternativ til tjenestemandsan-
sættelsen samt en hidtil uset en ny 
tR-funktion for ledere.

Den nye lederoverenskomst giver 
altså lederne en række nye muligheder 
for at rykke løn- og arbejdsmæssigt, 
men den forpligter også foreningen til 
at stå stærkt i forhandlingerne lokalt. 
På den baggrund er der i november af-
holdt en kursus- og møderække i de 12 
regioner, som afgrænses af de tvær-
kommunale netværk.

Her har repræsentanter fra de lokale 
afdelingsbestyrelser – formændene og 
1-2 lokale lønforhandlere – været sat i 
stævne for at blive sat grundigt ind i 
overenskomsten og blive klædt på til 
implementeringen af den pr. 1. april 
2009 – og det er ikke en aprilsnar! 

Fire nye grundløntrin 
Ca. 25 lokale repræsentanter deltog i 
OK-kurset i Roskilde, hvor konsulenter 
fra sekretariatet førte forsamlingen 
igennem de paragraffer og det kancelli-
sprog, som overenskomster og regula-
tiver i øvrigt bærer præg af.  Her gen-
nemgik man først en tidsplan over 
vigtige datoer i OK’08, hvor overens-
komsten, særlige aftaler og lønstignin-
ger implementeres. 

Den 1. april og senere pr. 1. oktober i 
år er der kommet generelle lønstignin-
ger. Det sker også pr. 1. oktober 2009 
og 2010. Fra 1. april næste år træder le-
deroverenskomsten i kraft med en løn-
stigning til alle udøvende skoleledere 
på 10.000 kr. + regulering. Her udløses 
også 1,25 % til lokalløn, ligesom sam me 
procent udløses 1. april 2010. 

Dertil kommer andre generelle æn-
dringer, bl.a. ny barselsaftale, indfø-
relse af frihed i forbindelse med barns 
2. sygedag, seniordage, nye regler for 
feriepenge m.m.

Alle skolelederstillinger skal inden 1. 

april 2009 indplaceres i forhold til en ny 
aftalt grundlønsmodel, der består af 
fire løntrin, nemlig: 46 – 48 – 49 – 50. 
Den overgang sker ved lokal aftale, 
dog har parterne udarbejdet en vejled-
ning som et bilag til overenskomsten. 
Vejledningen giver eksempler på, 
hvilke kriterier, der kan lægges til 
grund ved lønfastsættelsen, men der 
lægges op til, at de lokale parter selv 
designer vejledningen med udgangs-
punkt i de lokale forhold.

Grundløn, funktionsløn og til dels 
kvalifikationsløn aftales mellem kom-
munen og den lokale afdeling. Vigtigst 
er, at ingen ved overgang til det nye lo-
kale lønsystem går ned i løn. Nej, det 

 På egen 

boldgade
Af Michael Diepeveen • Foto Philip Adrian

Overenskomst for ledere m.fl. inden for undervis-
ningsområdet lægger i meget højere grad op til, 
at løn- og arbejdsforhold forhandles lokalt  

Med tavleundervisning, gruppeopgaver og i plenum  
blev den nye lederoverenskomst gennemgået grundigt.



Skoleledelse • december 2008 • 21

gælder tværtimod om at hæve overlig-
geren. Selvfølgelig.

De nye grundlønsindplaceringer af 
skoleledernes løn er et spil, der kan 
give anledning til krumspring fra kom-
munernes side i forhandlingerne. Vig-
tig er det derfor, at de lokale afdelinger 
står fast og er forberedte. Bl.a. af den 
grund blev der på kurset gennemgået 
en række eksempler på, hvordan den 
ny overenskomst implementeres. 

Titler og normering
I overenskomsten opereres kun med  
to titler fremover – ledere og mellem-
ledere – der erstatter de tidligere stil-
lingsbetegnelser. Altså en forenkling, 

hvor den første gruppe dækker de 
øverste skoleledere, som ansættes 
som tjenestemænd eller på kontrakt 
eller åremål med 15-30% løn oveni, og 
hvor den næste gruppe (der dækker vi-
cere, afdelingsledere samt øvrige) fort-
sat primært ansættes på overens-
komstvilkår.

For kontraktansættelse gælder, at  
de 15%, der kan opnås som tillæg kan 
’veksles’ til pensionsbidrag eller fratræ-
delsesgodtgørelse. Der er også mulig-
hed for at aftale forlænget opsigelses-
varsel fra arbejdsgivers side – og 
specielt på kontrakt som alternativ til 
tjenestemandsansættelse ydes der 
ved uansøgt afsked en fratrædelses-

godtgørelse svarende til 1 års løn.
Ved skoler, hvor lederen indplaceres 

på grundløn 48, 49 eller 50 skal der op-
rettes en mellemlederstilling på mini-
mum trin 46. Dette normeringskrav i 
overenskomsten betyder, at der på næ-
sten alle skoler fremover ansættes en 
mellemleder. På en del mindre skoler, 
hvor der før alene har været en leder, vil 
der altså nu være to ledere. Konkret kan 
forholdene selvfølgelig diskuteres, men 
opnomeringen giver uomtvisteligt mere 
ledelse, større ledelseskraft. 

Fortsætter på lokal løn
Skolelederne fortsætter som sagt på 
lokal løn med udmøntning af de 2 x »
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1,25% af lønsummen. I den forbindelse 
forestår også en række lokale forbere-
delser: Hvilke kvalitetskriterier, hvilke 
mål og handlinger agter man at for-
følge? Kan der lokaliseres særlige pro-
blemstillinger? Hvem har ansvaret for 
hvad? Hvordan skal en lokal lønpolitik 
se ud? Hvordan inddrages medlem-
merne i processen? 

Inden der udarbejdes et oplæg til for-
handling, skal man lokalt skabe sig 
overblik over stillingskategorier, ledel-
sesansvar og -opgaver på skolerne 
samt beregne størrelsen på lokalløns-
midler, der er til rådighed pr. 1. april 
2009. Det beregnes med baggrund i 
lønsedler fra medlemmerne – inkl. til-
bageløbsmidler og engangstillæg af-

Ansættelsesformer? Ny lokal grundløn?     Skoleleder og TR? Svarene på spørgsmålene skal findes lokalt, men selvfølgelig med støtte og vejledning fra Skolelederne centralt!  

En skoleleder er  
en skoleleder...

Hvem falder ind under den nye 
overenskomst? Ledere med pæ-
dagogisk/administrative opgaver i 
folkeskolen, institutioner med 
voksenspecialundervisning, for-
valtninger og PPR. Og hvem er 
ikke omfattet af den nye overens-
komst? Skoleledere, der ansæt-
tes i fx administrative lederstil-
linger, der er dækket af andre 
overenskomster.

I en case om en SFO-leder med 
ansvar for indskolingen, mente 
flere på kurset, at vedkommende 
kunne være omfattet af overens-
komsten, men er det ikke iht. 
grænseaftalerne med BUPL. At 
verden imidlertid flytter sig  un-
derstreges af, at ledere med an-
dre uddannelsesbaggrunde end 
lærer ansættes som skoleledere. 
Senest er to magistre blevet lede-
re i Gribskov Kommune. 

Ud over at en supplerende le-
deruddannelse er en fordel, me-
ner Skolelederne, at ledere i fol-
keskolen bør have en lærer-
uddannelse, idet lederen skal 
have grundig indsigt i skolens læ-
reprocesser for at varetage den 
pædagogiske ledelsesopgave i 
skolen. Undervisningskompeten-
ce (iht. Folkeskolelovens § 28) bør 
tillige være en forudsætning.

Foreningen opfordrer til, at man 
er opmærksom på udviklingen, og 
at fravigelser bør forelægges LC-
LederForum (se s. 24) til udtalelse 
forud for eventuel ansættelse. 

talt til genforhandling. Alternativt be-
nyttes data fra Det fælleskommunale 
løndatanet, hvor aktuelle løntal for 
samtlige overenskomstområder er til-
gængelige. Centralt vil Skolelederne 
som supplement forsøge at opbygge 
en statistik over skoleledernes lønfor-
hold i alle kommuner.  

Forhåndsaftaler, lønindplacering mv.

Dette ’enkle’ skema illustrerer opmærksomhedspunkter i processen op til  
implementeringen og  udmøntningen af løndelen i den ny lederoverenskomst. 

Personlig ordning
Forhåndsaftaler

Grundløn
Funktionsløn

Kvalifikationsløn

01.04.09
10.000 kr.

01.04.09
1,25%

FASE 1

Kommunens
samlede

skolevæsen

46          48

49          50

Funktionsløn

Kvalifikationsløn
Kontraktansættelse

FASE 2

Klassifikation 

Lønsum 

 Høkerreglen
gælder til  
og med

løntrin 49

Forhåndsaftaler

Individuelle
forhandlinger

lønpolitik   
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Ansættelsesformer? Ny lokal grundløn?     Skoleleder og TR? Svarene på spørgsmålene skal findes lokalt, men selvfølgelig med støtte og vejledning fra Skolelederne centralt!  

En lokal lønpolitik diskuteres og for-
muleres. Her er centralt i foreningen 
udarbejdet et sæt godt nok bindende 
retningslinjer, der dog kan justeres i 
forhold til de særlige forhold, der gør 
sig gældende i kommunen. På kurset 
blev gennemgået eksempler på lokale 
forhandlingsforløb – der tager ud-
gangspunkt i en fælles politik, men 
som også berører den enkelte skole-
leder personligt. 

TR-funktion for ledere
Overenskomsten betyder også, at le-
derne bliver omfattet af Aftale om tR. 
Noget, der i foreningen anses som et 
stort skridt frem. Arbejdet med at 
medvirke til at ”fremme og vedlige-
holde gode og rolige arbejdsforhold”,  at 

fungere som talsmand for kollegerne 
overfor ledelsen, samt at varetage sine 
kollegaers tjenstlige og økonomiske 
forhold kan nemlig udføres i ly af tR-
beskyttelsen, og dertil kommer funk-
tionsløn og tid til arbejdet.

Det giver øget handlekraft for le-
derne og kan styrke arbejdet med at 
forbedre ledernes løn- og arbejdsvilkår 
og varetagelsen af gruppens interesser 
generelt. Men det kan selvfølgelig 
også give et betydeligt merarbejde for 
de lokalt valgte bestyrelser og især for-
mænd. For som verden ser ud pt., er 
der planer om at foreslå hvervene som 
lokal leder-tR, lokalformand og dele-
geret til Skoleledernes repræsentant-
skab samlet i en person – lokale for-
skelle ufortalt. 

En sådan tre-i-én model stiller krav 
til at håndtere forskellige roller, da 
man skal kunne skelne mellem at va-
retage skoleledernes konkrete interes-
ser via tR-funktionen, og så at være 
kom munens ansvarlige ledelsesrepræ-
sentant på arbejdsstedet.

Alt sammen en ny situation fyldt med 
muligheder og udfordringer. Ikke ulig 
rollen som skoleleder, hvor dagligdagen 
som bekendt byder på skiftende scena-
rier. Og de tilstedeværende var tydelig-
vis ivrige efter at tage fat på opgaverne 
med alt det, de indebærer..
HUSK at vi som indstik i Skoleledelse 
8/08 bragte en letforståelig indføring i 
lederoverenskomsten. Indstikket kan 
også hentes på hjemmesiden.

Skoleelever fra 6-9 år får en rejse gennem kroppen, når Rumlerikkerne 
serverer teaterdrama i børnehøjde. Det humoristiske eventyr turnerer fra 
2. februar 2009. Ligesom Hjerteforeningen sætter Rumlerikkerne fokus på kost, 
motion og en sund krop. Børnene inddrages aktivt undervejs i teaterstykket, og 
budska berne understøttes desuden af tilhørende undervisningsmateriale.

Bestil stykket til din skole på 30 95 44 11 
eller gå ind på www.rumlerikkerne.dk

Hjerteforeningen præsenterer teaterforestillingen

Ca. hvert 5. danske barn er overvægtig • Over 80 % af alle danske børn spiser for meget fedt og sukker • Ca. 20 % af alle danske børn rører sig for lidt

FÅ SUNDHEDEN PÅ KOMEDIE

I NY TEATERFORESTILLING
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Delegerede fra forskellige foreninger for ledere på folkesko-
ler, de frie grundskoler, produktionsskoler m.fl. var ultimo 
oktober samlet i Middelfart til ordinært repræsentantskabs-
møde i LC-LederForum. En begivenhed, der ikke finder sted 
så tit – helt præcist hvert andet år – så man kunne tro, at  
en alenlang dagsorden havde hobet sig op i den mellemlig-
gende periode. Men sådan var det ikke.

For selv om ledergrupperne står sammen i dette leder-
forhandlingsfællesskab i LC, der som hovedorganisation  
har forhandlingsretten for lærere og ledere m.fl. i folke- og 
grundskoler, som de repræsenterer over for de offentlige ar-
bejdsgivermodparter KL, Staten og Regionerne, så er denne 
forhandlingsret samtidig delegeret til de enkelte basis- og 
lederorganisationer.

Det betyder, at vores organisation Skolelederne – som be-
kendt – har forhandlet sine OK’08-vilkår på plads med KL, 
som de er beskrevet i den nye lederoverenskomst. På sam-
 me måde som de andre ledergrupper selv har forhandlet  
deres overenskomster på deres områder.

LC-LF er ledernes paraplyorganisation, der koordinerer le-
dergruppernes forhandlinger i forhold til LC og videre ind i 
KtO – mastodonten i OK-forhandlingerne centralt, som man 
pt. ikke kommer uden om, når midlerne skal fordeles. 

Større selvstændighed 
Undervisningsområdet er præget af mangfoldighed, og selv 
om grupperingerne af lærere og ledere har meget til fælles, 
er de på den anden side også præget af forskelle i løn- og 
arbejdsvilkår. Meget forskellige er forholdene faktisk, hvilket 
også afspejler sig organisatorisk. Og så er det måske desto 

Ens og dog…
    …forskellige
Ledere på folkeskoler, frie grundskoler, ungdomsskoler, produktionsskoler, 
efterskoler, voksen-specialskoler, husholdningsskoler etc. forener eder?

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

mere heldigt, at tendensen går mod færre enheder og mere 
ensartethed.

I sin beretning for 2006-2008 kom LC-LF’s formand Anders 
Balle ind på de fusioner, der er sket blandt lærer- og leder-
foreningerne. Således er der nu i realiteten tre lederforenin-
ger i LC-LF’s regi mod før syv. Skolelederne i København har 
stadig deres egen forening, men her er der – parallelt med 
Københavns Lærerforenings nærmen sig DLF – en bevæ-
gelse mod fusion med Skolelederne.

 Uden for LC-forhandlingsfællesskabet står to skoleleder-
foreninger med forhandlingsret – Ungdomsskolelederne og 
Erhvervsskolelederne. Så helt enkelt er billedet dog ikke.

Men hovedtendensen går – som i andre sammenhænge 
disse år – mod sammenlægning og øget samarbejde, leder-
grupperne imellem. Ligesom udviklingen fortsat åbner for, 
at skolelederne på de forskellige områder selvstændiggøres 
ved organisatorisk at blive skilt interessevaretagelses- og 
forhandlingsmæssigt fra i forhold til lærergrupperne. Blot 
varierer det, hvor langt man er i den proces i forhold til at 
have selvstændig forhandlingsret, egen lederoverenskomst 
mv.

”Generelt er der grøde i forståelsen af ledernes særlige vil-
kår og behov for egne ståsteder, men der er også forståelse 
for, at ledere og lærere har fælles interesser og derfor skal 
bevare en form for organisatorisk fællesskab, der som mini-
mum er linket til de store forhandlingsfællesskaber som LC 
og KtO, så man har den fornødne tyngde i OK-forhandlinger 
mv.”, fastslog Anders Balle.

Formanden rundede de forløbne overenskomstforhandlin-
ger. Først de kommunalt ansattes skolelederes selvstæn-
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dige lederoverenskomst med ny grundløn, nyt lønforløb 
samt nye muligheder for at ansætte de øverste skoleledere 
på kontraktvilkår med løntillæg alternativt til tjeneste-
mandsansættelsen samt et helt nyt tR-system for ledere 
med finansiering via AKUt-midler til organisatorisk arbejde.

De privatansatte lederes løndannelse bærer præg af stor 
decentralisering, hvilket giver muligheder for at forhandle 
ekstra tillæg. Ved OK’08 lykkedes det at gøre flere af disse 
tillæg pensionsgivende. Men de private ledere får fx ikke de 
10.000 kr. som startløft, de kommunale skoleledere har fået. 
De penge skal på deres område forhandles hjem.

Uddannelsesforbundets ledergruppe, der bl.a. tæller le-
dere på voksen- og ungdomsskoler, produktionshøjskolerne 
og tekniske skoler har meget forskellige OK-vilkår og -for-
handlinger. De, der minder mest om folkeskolelederne – 
næsten 100% overenskomstmæssigt – er ungdomsskole-
lederne, mens de andre har forhandlinger med private 
be styrelser og staten som overordnet modpart. 

God ro og orden
Repræsentantskabets behandling af beretningen forløb 
uden de store sværdslag. Der blev bl.a. spurgt til udviklingen 
i samarbejdet blandt ledergrupperne i LC, og om de køben-
havnske skoleledere fusionerer med Skoleledere, uden (at 
vente på) at de københavnske lærere går i DLF?

”Næppe, fusionerne sker, når arbejdsgivermodparten er 
den samme, som fx da KL blev det for københavnerne som 
for resten af landet, men det er en proces, som forløber i 
spring, og først når gruppen som helhed er klar. Og ud over 

det specielle forhold, at de københavnske afdelingsledere er 
en del af Københavns Lærerforening, er der flere forhold 
økonomisk, organisatorisk mv., der skal falde på plads, før 
en fusion er en realitet”, konstaterede Anders Balle.

Er der udsigt til, at Ungdomsskolelederne og Erhvervssko-
lelederne bliver medlem af LC-LederForum, herunder vil de 
’forsone’ sig med lærerorganisationerne på deres områder?, 
ville en vide. Nej, pt. ser det ikke sådan ud. Der pågår drøf-
telser om et samarbejde, men uden at der er noget konkret, 
og der er pt. ikke tegn på, at de to lederforeninger indtræder 
i LC-LF, da de ikke ønsker tilknytning til deres basisorganisa-
tion, hvilket kræves i henhold til LC’s vedtægter.

”Fremtidsscenariet kan – om end det ikke er rundt om 
hjørnet – være, at LC-LF bliver en selvstændig forening for 
underviserledere inden for LC. Det afhænger af ledergrup-
pernes vilje til at fokusere på det fælles, og det kan være 
sværere end umiddelbart antaget, da skoleformerne med  
de tilhørende arbejdsvilkår mv. trods lighederne varierer 
mere end, man skulle tro”, sagde formanden.

Han henviste igen til, at ledernes mulige fælles fremtid 
ikke er uafhængig af, hvordan organisationsverdenen som 
helhed udvikler sig. Her spiller fusionerne blandt lærergrup-
perne på LC-området ind, men også på et højere niveau, 
hvordan det går KtO-fællesskabet. Og det har knirket, se-
nest da FOA under OK’08 gik sine egne veje og tidligere, 
hvor Sundhedskartellet forlod KtO.

Med godkendelse af formandens beretning sammen regn-
skabet for 2006-07 og et budget for perioden 2008-09 sluttede 
det ordinære repræsentantskabsmøde i LC-LF. .

Ca. 35 repræsentanter hørte formanden for LC-LederForum Anders Balle gøre status over det organisatoriske ledersamarbejde.

LC-LF blev dannet i 2003 som et fælles forum under Lærer-
nes Centralorganisation med det formål at varetage ledernes 
interesser samt styrke samvirket mellem ledergrupperne in-
den for LC-området. 

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne rejser de 
tilsluttede ledergruppers deres krav gennem LC-LF. Man kan 
kun være med i Lederforum, hvis man er med i en basisor-
ganisation i Lærernes Centralorganisation.

LC-LederForum repræsenterer ca. 5400 ledere inden for 

de forskellige skoleformer og består pt. af organisationerne: 
Skolelederne samt Københavns Skolelederforening, Leder-
gruppen i Uddannelsesforbundet og LederKredsen i de Frie 
Skolers Lærerforening. 

Skolelederne er langt den største gruppe blandt lederne i 
LC-LederForum og Anders Balle indtager derfor naturligt 
nok formandsposten i LC-LF. Han står i spidsen for det for-
retningsudvalg, der med repræsentanter for medlemsorga-
nisationerne udgør toppen i LC-LF.

LCLederForum

Læs mere på www.lc-lederforum.org, her ligger formandens beretning i pp-udgave, vedtægter mm. 
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Af Morten Fisker • Foto Hasse Højland

2009 er erklæret EU-år for kreativitet og Innovation, men erklæringer gør 
det ikke alene. Det kræver bl.a. ledelse at opbygge en innovativ praksis

Undervisningsminister Bertel Haarder med elever på Innovation Camp på Erritsø Centralskole.

Når der er god forretning i at sætte to hold kinesere til at 
indtaste den store danske ordbog, så kan vi ikke længere – 
hverken som nation, organisationer eller som enkelte indivi-
der – overleve på at arbejde længere tid eller mere effektivt.  
Vi skal tilegne os og anvende viden hurtigere end vores kon-

kurrenter. Vi skal være bedre til at udtænke nye løsninger og 
identificere nye behov.  Og vi skal være bedre til at samar-
bejde om at omsætte vores viden til nye, brugbare løsnin-
ger. Vi skal være innovative. 

Ikke kun ud fra et snævert nationalt konkurrencehensyn. 
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»

Regeringen har ikke siddet udfordringen overhørig. Ifølge 
regeringens Globaliseringsstrategi fra 2007 ’Fremgang, for-
nyelse og tryghed’ skal folkeskolen således ’lære eleverne at 
være nyskabende, bryde med vanetænkning og se nye mu-
ligheder. Ikke ved at sætte nye fag på skemaet, men ved at 
arbejde innovativt inden for de eksisterende fag. Og lærerne 
skal have kendskab til metoder og samarbejdsformer, der 
fremmer idéskabelse’.

Innovation og forandringsledelse
At få omsat strategien til praksis er en stor forandringsledel-
sesopgave for danske skoleledere og deres bagland i de lo-
kale og centrale forvaltninger. Forudsætningen er, at skole-
lederne overvejer: 
•  hvad der kan motivere lærere og elever til at gå i gang 

med at arbejde med en anden læringstilgang, der vil ud-
fordre deres arbejdsform, roller og selvforståelse, og hvad 
der kan fastholde dem i arbejdet. 

•  hvordan man kan overbevise forældre om, at det er me-
ningsfuldt og givtigt for barnets læring, at lade et innova-
tionsforløb suspendere almindelig undervisning over kor-
tere eller længere tid. 

Klods Hans pris 
For at for at skabe en større opmærksomhed på innova-
tion som arbejdsform og på det kreativt skabende indi-
vid, har LEGO stiftet Klods Hans Innovationsprisen, som 
årligt vil identificere og belønne elever, som har udvist 
særligt innovative evner i forbindelse med et læringsfor-
løb. Se www.lego.com.

I øvrigt til inspiration  om innovation mv,:
•  EMU tilbyder undervisningsmaterialer, cases, værk-

tøjer til iværksætteri og innovation. 
 Link: www.ivaerksaetter.emu.dk
•  Selvstændighedsfonden & Young Enterprise tilbyder 

programmer og materialer om entreprenørskab og  
innovation. Link: www.ye.dk 

•  DR Undervisning tilbyder et multimedier, hvor skoler 
kan lade sig inspirere. Link:  
www.dr.dk/skole/samfund/tema/innovationsskolen 

•  ABC Innovation giver overblik over, hvordan man kan 
arbejde med innovation på skolen.  
Link: www.abcinnovation.dk 

•  Britiske Young Foresight sigter på at dygtiggøre elever 
i udskolingsklasserne i udvikling og design.  
Link: www.youngforesight.org 

•  Amerikanske Design Squad er en blanding af et reality 
show og et undervisningsprogram. 

 Link: www.pbskids.org/designsquad 

Dagens globale kriser peger på, at den kommende genera-
tion måske mere end nogen anden vil blive udfordret på sin 
evne til at udfordre, nytænke og ændre etableret praksis. 
Folkeskolen er et oplagt sted at starte, og innovation som ny 
læringsform har meget at tilbyde. 
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•  hvad der kan overbevise det politiske lederskab på rådhuset, 
som meget vel kan føle sig presset af den fremherskende 
skolepolitik med øget krav om dokumentation og test. 

•  hvordan man kan skabe sig medspillere og partnere i det 
lokale eller andetsteds, som kan hjælpe til med at løfte 
opgaven. Andre kommuner, skoler, innovative virksomhe-
der, offentlige institutioner osv. 

Skal innovation som læringstilgang have mere plads i den 
danske folkeskole, skal denne forandringsledelsesopgave 
løftes, men den kan ikke stå alene. Der skal samtidig skabes 
mulighed for at de skoler, der gerne vil i gang, kan trække på 
et understøttende system af velegnede undervisningsmate-
rialer, velfungerende projektforløb til inspiration og genbrug 
samt et konsulentkorps af erfarne innovationsdidaktikere. 
Og der skal kobles solid følgeforskning på en række af de 
større satsninger for at få indkredset, hvordan arbejdet med 
innovation i skolen og indarbejdelsen af innovationens pro-
ceskompetencer spiller sammen med og påvirker elevernes 
og lærernes andet skolearbejde og elevernes kernefaglige 
kompetence. 

Spørgsmålet er så, om Danmark er godt i vej med at ud-
vikle denne understøttende infrastruktur?

Pionércamps og portal
Undervisningsministeriet mest synlige indsats for at mobili-
sere de danske folkeskoler i arbejdet med at udvikle og af-
prøve modeller for innovation i undervisningen er Pioner-
kampagnen.

Ud over en årlig Pionerpris, som gives til den eller de læ-
rere, der laver de innovative projekter, som bedst udvikler 
elevernes kreative og innovative kompetencer, afholdes der 
også Pionercamps for lærere, hvor innovative arbejdsmeto-
der prøves af på egen krop. Endelig afvikles et Pionerforum 
for skoleledere om innovationsledelse og pionérkraft i læ-
ringsmiljøer. Den bredere profilering sker via et bredt ud-
sendt Pionérmagasin og en hjemmeside: www.pionerprisen.
dk. til dato har kampagnen mestendels fået frontløberfeltet 
af innovations-pionerer i tale og givet de allerede aktive en 
ny platform og en pris, snarere end at engagere i bredden. 
Men der er meget inspiration at hente i camps og forum, og 
Pionérprisen fortsætter arbejdet med at inddrive projekter, 
screene deres kvalitet og case dem på hjemmesiden og i Pi-
onérmagasinet, så de bedste sikres bredere udfoldelse. 

UNI-C, Danmarks officielle webportal for lærere og elever 
med mere end 500.000 brugere, burde have gode forudsæt-
ninger for at medvirke til at udbrede innovation i skolen. Og 
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på ivaerksaetter.emu.dk kan elever, lærere og skoleledere 
finde et overflødighedshorn af information og inspiration om, 
hvordan man kan arbejde med iværksætteri i undervisnin-
gen. Fokus er mere på iværksætteri end innovation måske, 
men en rundtur på hjemmesiden byder på masser af gode 
råd og ideer samt enkelte konkrete øvelser, som lærere og 
elever, der gerne vil arbejde med idéudvikling og innovation, 
kan benytte sig af. 

Innovationsrådet har igennem 5-6 år arbejdet intensivt for 
at sætte innovation højt på dagsordenen i Danmark. Gen-
nem de seneste to år har ABC Innovation – et udviklingsnet-
værk under Innovationsrådet, som samler producenter, for-
skere, myndigheder, brugerrepræsentanter samt en gruppe 
testskoler fra Fredericia, Gentofte og København, arbejdet 
med at udvikle og teste et innovationsforløb med klart defi-
nerede arbejdsopgaver i en problembaseret, elevstyret ar-
bejdstilgang med læreren i rollen som coach, sparringspart-
ner og temposætter. 

Innovationsguiden er omsat til en hjemmeside: www.
abcinnovation.dk, hvor skoleledere og lærere dels kan skabe 
sig et hurtigt overblik over, hvordan de kan arbejde med in-
novation på deres skole, dels at læse mere i dybden om, 
hvordan man kan planlægge og facilitere de forskellige inno-
vationsfaser. 

Forskning og projektkultur
Bliver der forsket i, hvordan de få, større satsninger på at ar-
bejde med innovation i folkeskolen, som eksempelvis Erritsø 
Centralskoles satsning på Innovation som linjefag, virker? 
Bliver forskerne brugt til at evaluere aktiviteter, validere god 
praksis og beskrive den? 

Rundt omkring på de danske universiteter sidder der for-
skere, der har forudsætningerne for at gøre det. Birthe Lund 
fra Aalborg Universitetscenter er en af dem. Spørger man 
hende, om der i dag forskes nok i, om innovationsdidaktik-
ken virker, og hvordan den spiller sammen med de fremher-
skende didaktikker i skolen, så er svaret nej. Hist og hér er 
der lidt følgeforskning i gang, typisk på forskerens eget ini-
tiativ og i forbindelse med ph.d. forløb, men feltet mangler 
forskningsmæssig forankring og midler.

Kendetegnende for de platforme, der indgår i den supporte-
rende infrastruktur, som skal hjælpe med at udbrede arbejdet 
med innovation i folkeskolen, er at deres levetid afhænger af 
tidsbegrænsede udviklingsmidler – og ofte ekstern finansie-
ring.  Det vil sige, at projekterne skal operere inden for en re-
lativ kort tidsfase, at de ikke er ”systemisk og strategisk” inte-
grerede i deres moderorganisation, og at projektmagerne 

typisk er ansatte i tidsbegrænsede stillinger på noget, der lig-
ner resultatkontrakter. Når der samtidig ikke er koblet følge-
forskning på de få større satsninger, der i dag er at finde i det 
danske skolelandskab, får vi – frem for målet om en under-
støttende infrastruktur med videndeling, koordination og vali-
dering – skabt en præstations- og monopolkultur for få og 
spredte projektmagere, hvor den bærende målsætning bliver 
at skabe sine egne synlige resultater på den korte bane.  

Skal regeringens intention om ’at skabe innovationskom-
petencer i bredden, at arbejde innovativt i den eksisterende 
fagrække og at opkvalificere lærerne til at kunne håndtere 
den nye udfordring’ er der akut behov for en ledelsesmæssig 
mobilisering og en revitalisering af denne understøttende in-
frastruktur. .
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eller

Det danske skolesystem kan blive et 
forbillede for hele verden. Sådan sagde 
den engelske professor Peter Morti-
more, da han for fire år siden var i Dan-
mark som leder af OECD-rapporterin-
gen om den danske folkeskole. Nu er 
han tilbage, men har ikke helt så posi-
tive gloser at hæfte på den udvikling, 
han ser.

”For fire år siden sagde jeg, at forbød 
den danske regering rangordning af 
skoler, og formåede I at bruge test rig-
tigt, kunne I skabe et rigtig godt skole-
system. Lige nu balancerer I på en 
knivsæg. For selv om jeg stadig ople-
ver, at der er opmærksomhed på, at 
test og ranglister kan bruges forkert, 
har I indført nationale test. Og så vidt 
jeg ved, er regeringen ikke længere af-
visende over for at offentliggøre skoler-
nes resultater”.

En af kvaliteterne i det danske skole-
system er, ifølge Peter Mortimore, at 
det er et ’tålmodigt’ system, hvor ele-
verne ikke i så høj grad oplever fiasko 
og derfor har mod på at lære langt op i 
voksenalderen. Men begynder man at 
stirre sig blind på testresultater og 
rangordne skoler, dræber man den kva-

Tjek       tæsk
Lær af vores fejl i stedet for at gentage dem. Sådan  
siger to professorer fra England og USA, der mener, at 
testtyranni har ødelagt skolen i deres hjemlande

Af Eva Frydensberg Holm • Tegning Annette Carlsen

litet – og skaber et skolesystem som 
det engelske eller det amerikanske. 
Skolesystemer, man allerede har set 
ikke virker.

Peter Mortimore er ikke den eneste 
udefra, der bekymrer sig. David C. Ber-
liner er professor på Arizona State Uni-
versity og har forsket i læring og lærer-
uddannelse i mange år. De senere år 
har han undersøgt de utilsigtede kon-
sekvenser af Bush-regeringens skole-
reform No Child Left Behind fra 2002, 
der har intensiveret testningen i ud-
dannelsessystemet over hele USA. 
Hans budskab er ikke til at tage fejl af:

”I Danmark har I bygget et skolesy-
stem, der hviler på gode værdier som 
demokrati og fællesskab, men lige nu 
ser jeg jer bevæge jer i retning af det 
amerikanske system. Det bekymrer 
mig, for den amerikanske skolereform 
No Child Left Behind har slået fejl på 
en lang række områder og medført stor 
skade. Det skal I lære af”.

Testtyranni indbyder til snyd
Opdeling af skoler som enten gode el-
ler dårlige – og dermed ghettodannel-
ser og lærerflugt. teaching to the test. 

Indsnævring af curriculum og undervis-
ning i færdigheder, der ikke matcher 
fremtidens behov, men blot har til for-
mål at skabe gode testresultater. Det 
er blot nogle af de konsekvenser, som 
de to professorer nu advarer danske 
politikere og skolefolk mod.

Særligt i USA har man gjort det så 
fordelagtigt at præstere gode testre-
sultater, at det har skabt snyd, korrup-
tion og dårlig moral blandt administra-
torer, lærere og elever.

David C. Berliner peger blandt andet 
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på eksempler, hvor dygtige elever er 
blevet tvunget til at tage en test, selv 
om de var syge, og på skoler, hvor an-
tallet af suspenderede elever er steget 
markant op til en test, simpelthen fordi 
de var ’low scores’. Han beretter om 
eksempler på fejlagtige afrapporterin-
ger fra skolerne og på, hvordan han i 
sin forskning har overværet, at lærere 
har hjulpet eleverne under testsean-
cerne for at opnå bedre resultater.

”test korrumperer indikatorerne og 
derved de mennesker, der er involve-

ret. Og jo mere der er på spil, jo værre 
bliver det. Når man som lærer eller 
skoleleder bliver målt – og måske 
endda belønnet eller straffet – på ud-
faldet af en test, inviterer det til umo-
ralsk adfærd og defensiv undervisning. 
Man begynder at anskue eleverne ikke 
som elever, men som testscorere, der 
kan enten hæve eller sænke ens ind-
komst”, forklarer den amerikanske pro-
fessor.

Han refererer til Donald Campbells 
lov, der siger, at jo mere en social indi-

kator bruges som styringsredskab, 
desto mere bliver den genstand for 
korruption og ødelægger derved de so-
ciale processer.

Som eksempel peger han på New 
Yorks politi, der blev stillet bonusser i 
udsigt, hvis de kunne højne opklarings-
procenten. Det førte umiddelbart til 
mere effektivitet og højere opklarings-
procent. Men det, der reelt skete, var, 
at de kriminelle blev tilbudt lavere 
straffe, hvis de tilstod flere forbrydel-
ser, end de havde begået. »
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Når David C. Berliner siger, at den 
amerikanske skolereform No Child Left 
Behind er slået fejl, begrunder han det 
ikke kun i de utilsigtede konsekvenser 
og den umoralske adfærd, hans forsk-
ning har vist. testresultater fra hen-
holdsvis de enkelte stater og de natio-
nale resultater taler deres eget sprog. 
Siden No Child Left Behind blev vedta-
get i 2002, har fremgangen på natio-
nalt niveau været mindre end tidligere, 
mens de enkelte stater alle viser frem-
gang i deres testresultater.

”Alle stater er stolte af deres resulta-
ter, men på nationalt niveau er der ingen 
fremgang. Det viser, at eleverne klarer 
sig godt, når lærerne ved, hvad der bli-
ver testet i, og kan undervise efter det”.

Regeringen lyttede ikke
Professor Peter Mortimore beretter 
ikke om helt så grelle eksempler på 
umoralsk adfærd i England, men han 
genkender billedet af undervisningen 
som ren testforberedelse. Han fortæl-
ler, at særligt de ældre lærere forlader 
faget, fordi det ikke længere handler 
om det, der er vigtigt – nemlig læring.

Peter Mortimore har siden sidst i 
70’erne været optaget af at undersøge 
’school-effectiveness’. Og kritiske rø-
ster har hævdet, at det faktisk var ham 
og andre af 80’ernes og 90’ernes effek-
tivitetsforskere, der med deres fokus 
på, ’hvad der virker’ og ’ikke virker’, har 
været skyld i den skolepolitik, den bri-
tiske regering fører i dag. Herunder na-
tionalt curriculum, nationale test af en 
række faglige færdigheder samt et in-
spektionssystem til at tjekke skolernes  
implementering af ’best practice’ med. 

Ifølge Peter Mortimore selv er forkla-
ringen en anden – nemlig at politikerne 
kun har lyttet til halvdelen af effektivi-
tetsforskernes budskab.

”Vores forskning viste, at der var 
nogle skoler, der var i stand til at præ-
stere mere og udviste større fremskridt 
end andre skoler – både fagligt og so-
cialt. Vi kunne gennem vores studier 
pege på nogle faktorer, der var asso-
cieret til disse effektive skoler. Men 
lige siden mine første studier i 1979 har 
jeg fremhævet, hvor vigtigt det er at se 
på, hvad det er for et input, skolerne 
har – hvad det er, eleverne bringer 
med sig til skolen. Nogle skoler ser 
nemlig ud som om, de klarer sig godt, 
fordi de har dygtige elever. Andre sko-
ler ser ud til at klare sig dårligt, fordi de 
har nogle andre elever, men har faktisk 
den største udvikling. Og den del af 
budskabet har den britiske regering 
nægtet at lytte til”.

Konsekvensen af den måde, regerin-
gen har valgt at lytte til effektivitets-
forskningen på, er ifølge Peter Morti-
more, at man sammenligner resultater 
fra skoler uden at se på elevsammen-
sætningen. Samtidig har regeringen 
ført det endnu videre og sagt: Kan én 
skole gøre dette, så kan en anden 
også. Og det kan de, ifølge Peter Mor-
timore, ikke. Der er en lang række fak-
torer, der spiller ind.

Skab et balanceret skolesystem
Fra USA kan David C. Berliner pege på 
samme problematik. Som han siger, 
har man med No Child Left Behind 
skabt en fabriksmodel, hvor man snæ-
vert fokuserer på outputtet – testresul-

taterne – og ikke tager med i betragt-
ning, hvad eleverne bringer med sig til 
skolen. Han giver et konkret eksempel 
fra British Columbia.

Et tV-hold tog ud for at filme det, 
der ifølge ranglisterne skulle være den 
værste skole overhovedet. De var der 
en uge og fandt ud af, at det var en 
helt fantastisk skole, men eleverne 
kom fra hjem, der havde store mis-
brugsproblemer, var meget fattige eller 
var tosprogede. De ville aldrig kunne 
præstere de bedste resultater. De ville 
aldrig kunne blive nummer et, men 
skolen og lærerne gjorde en masse 
godt og viste faktisk fremskridt på en 
lang række områder.

Både i England og i USA er det 
svært at rekruttere lærere til såkaldte 
lavt præsterende skoler, fordi det ikke 
er muligt at opnå så store fremskridt 
og gode testresultater som på skoler 
med meget velfungerende elever. Et 
andet problem med at måle og sam-
menligne skoler er, ifølge Peter Morti-
more, at man ender med at skabe et 
ubalanceret skolesystem og en stor 
utilfredshed i befolkningen.

”Når man rangordner skoler og sam-
tidig giver mulighed for at vælge, en-
der man med, at flere og flere jagter 
færre og færre skoler – og flere og flere 
bliver utilfredse, fordi de ikke kan få 
det, de tror er det bedste. Det er det, 
jeg kalder et misforstået valg. Og det 
er derfor, den danske regering skal 
tænke sig godt om, før de går den vej”.

Forskning – herunder Peter Morti-
mores – peger på, at skoler fungerer 
bedst, når der er en balance mellem 
elever, der har nemt ved at lære, og 
de, der har sværere ved at lære. Derfor 
bør det intelligente land, der ønsker, at 
hovedparten af befolkningen skal klare 
sig godt, holde deres muligheder åbne, 
gå efter det balancerede system. Jo 
flere balancerede skoler man har, jo 
mere acceptabelt vil det, ifølge profes-
soren, også være for forældrene – og 
jo bedre vil skolerne fungere.

Brug test intelligent
Hverken Peter Mortimore eller David 
C. Berliner er imod test og evaluerin-

Peter Mortimore

Professor Peter Mortimore er tid-
ligere leder af Institute of Educa-
tion og professor på University of 
London. Han har i mange år for-
sket i ‘school effectiveness’ og var 
formand for OECD’s review af den 
danske og norske folkeskole.

David C. Berliner

Professor David C. Berliner er 
professor på Arizona State Uni-
versity i USA og har gennem 
mange år forsket i læring og læ-
reruddannelse. I de senere år har 
hans forskning koncentreret sig 
om de utilsigtede konsekvenser 
af den amerikanske skolereform 
No Child Left Behind, og han har 
for nylig udgivet bogen Collateral 
Damage: How High-Stakes Te-
sting Corrupts America’s Schools.
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ger. De mener begge, at test og evalu-
eringer kan forbedre skole og undervis-
ning, hvis de som diagnosticerende 
test bygger på en feedback-model, 
hvor professionelle i skolen bliver klo-
gere på det, de gør. Og særligt Peter 
Mortimore mener, at det ville løfte 
kvaliteten i den danske folkeskole, hvis 
man fik skabt en god evalueringskultur.

”Jeg har flere gange sagt, at særligt 
de ældste elever i den danske folke-
skole mangler udfordringer. Det kan 
blandt andet en stærkere evaluerings-
kultur være med til at fremme. Men 
den skal skabes ud fra de gode vær-
dier, jeres skolesystem hviler på. Flere 
test vil blot få flere elever til at opleve 
sig selv som fiaskoer, som vi har set 
det i England”.

Også internationale undersøgelser 
som PISA – og den amerikanske pen-
dant NAEP – kan, ifølge de to professo-
rer, bidrage til at bedre et lands eller en 
stats skolesystem, hvis de, som Peter 
Mortimore siger, anskues intelligent:

”PISA kan ikke give svar, men skal 
betragtes som et blik udefra, der skal 
få ikke bare politikerne, men hele sam-
fundet til at stille sig selv spørgsmål. 
Hvordan kan det for eksempel være, at 
danske piger ikke klarer sig bemærkel-
sesværdigt bedre end drenge som i an-
dre lande? Er der nogle særlige vilkår, 

der gør sig gældende i Danmark? Og 
er det vigtigt for os, at de bliver bedre? 
PISA skal få det intelligente samfund 
til at stille spørgsmål. Svarene afhæn-
ger af landets historie, kultur og kon-
tekst, men hvis man ikke sætter de 
spørgsmål i det perspektiv, gør man sit 
land en bjørnetjeneste”.

David C. Berliner er enig i, at under-
søgelser som PISA og NAEP kan bi-
drage til at bedre et lands eller en stats 
skolesystem, hvis man ikke lader sig 
rive med af det sindssyge fokus på 
gode resultater, men i stedet bruger 
dem til at spørge sig selv, hvad det er 
for et skolesystem, man ønsker at 
skabe. Dog bekymrer det den ameri-
kanske professor, at undersøgelser 
som PISA og NAEP påstår at kunne 
forudsige fremtiden. 

”PISA påstår at kunne sige, hvilke 
færdigheder der er brug for i fremtiden. 
Og det store spørgsmål for test-desig-
nerne er: Hvordan sammensætter vi et 
curriculum, der forbereder til fremti-
dens arbejdsliv? Mit svar er, at det kan 
man ikke, for vi kender ikke fremtiden. 
Vi er nødt til at forberede børn og unge 
til det, der endnu ikke eksisterer. Og 
det betyder, at det er vigtigere at være 
god til at opsøge og tilegne sig viden, 
end det er at have en eksakt viden. 
Men det er ikke det, PISA-undersøgel-

ser eller andre test, jeg har kendskab 
til, lægger vægt på”, siger David C. 
Berliner.

Han peger på en undersøgelse fra 
USA’s arbejdsministerium, som anslår, 
at dagens elever vil have haft 10-14 for-
skellige job, når de fylder 38. Samme 
undersøgelse peger på, at de ti mest 
efterspurgte job i 2010 slet ikke eksi-
sterede i 2004.

”Hvordan skal man forberede børn  
og unge på op til 14 forskellige job – og 
på job, man endnu ikke kender. Det er 
umuligt. Og derfor er den slags test, vi 
bruger i dag, farlige både for undervis-
ningen og for et lands fremtid”. .
Artiklen har været bragt i DPU’s maga-
sin Asterisk 41/08. Læs mere og om 
muligheden for at tegne abonnement  
på www.dpu.dk/asterisk
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Anmeldelser

Redaktionen har for tiden følgende bø-
ger til anmeldelse:

Teamwork –  
metoder til effektivt samarbejde
Michael A. West
Dansk Psykologisk Forlag

Skoleledelse
Gunnar Dahl Pedersen, 
 Jens Jørgen Vinther m.fl.
Handelshøjskolens Forlag 

om ledelse
Robert Eggersen
Eggersens Forlag 

Hvad vi ved om god undervisning
Andreas Helmke,  
Cathrine Walter m.fl.
Dafolo

Selvstyrende team –  
ledelse og organisering
Birgit Jordansen og  
Mai-Britt Herløv Petersen
Samfundslitteratur

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

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

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

Ledelsesevaluering
Frode Boye Andersen, Marianne  
Nykjær Madsen, Birgit Ryberg
VIA University College

Knæk kridtet –  
et bud på fremtidens folkeskole
Søren Bøjgaard
Informations Forlag DEBAT

Folkeskolens Fantastiske  
Fortællinger – storytelling i praksis
Mette Krogh og Henning Risager
Kommuneinformation

Teamets arbejde med holddannelse 
og undervisningsdifferentiering
Birgit Nielsen og Lars Wørts 
Kroghs Forlag

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

Skulle Skoleledernes medlemmer  
ønske at anmelde en bog, så ring til  
sekretariatet på tlf. 3336 7617. 

Anmeldelse honoreres med 2 fl.  
god vin samt bogen. Skriv kort!

Anmeldereksemplarer

God december,
glædelig jul og godt nytår!

Venlig hilsen dit blad Skoleledelse & din forening Skolelederne

Alle medlemmer, abonnenter m.fl. ønskes:
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Stillinger

EN SUND SKOLE
I BEVÆGELSE 
GULDBORGSUND KOMMUNE SØGER UNDERVISNINGSCHEF

Vi søger en inspirerende og resultatorienteret fagchef, der kan sikre, at Guldborg-
sund Kommune fortsat er i front på Undervisningsområdet.

VORES NYE CHEF SKAL 
• Brænde for undervisningsområdet – lige fra normalundervisning over special- 
  pædagogisk indsats og ungdomsskole til tværfagligt strategisk samarbejde,
• Have personlig udstråling og ledelsesmæssig gennemslagskraft, 
• Være god til dialog, kommunikation og formidling,
• Have god forståelse for den politiske beslutningsproces og være i stand til at  
  servicere det politiske udvalg i forbindelse med sager, der har relation til området, 
• Være en synlig leder for 19 folkeskoler med sfo1 og sfo2, ungdomsskole,  
  bysamling, taleinstitut samt ungdommens uddannelsesvejledning, 
• Være i stand til at få det bedste ud af et samlet budget på 555 mio kr. 

VI TILBYDER 
• Arbejde i en kommune, der prioriterer tværfaglig indsats for børn og unge højt, 
• En værdibaseret organisation med aftalestyring og stor decentralisering,
• Afvekslende arbejdsopgaver og engagerede medarbejdere, 
• En organisering af undervisningsafdelingen med ledelsesteam, konsulentteam  
  og administrations- og økonomiteam samt et aktivt skoleledernetværk,
• En plads i chefgruppen på Børn-, Skole-, Kultur- og Fritidsområdet,
• Reference til direktøren. 

UNDERVISNINGSOMRÅDET
Vi mener selv, at vi har landets bedste skoleledergruppe. Vi er rigtig  
langt i forhold til et solidt og udviklingsorienteret skolevæsen med  
stort fokus på innovation, elevernes faglige niveau, inklusion og  
mangfoldighed. Centrale indsatsområder for næste skoleår er:
• AKT -, læse - og matematikvejleder
• Evaluering og dokumentation
• Rummelighed og inklusion i undervisningen 

FLERE OPLYSNINGER
Du kan kontakte Direktør Alma Larsen, tlf. 5473 1340 / 2015 6030 
eller Udviklingskonsulent Hans Christiansen, tlf. 4031 7541

ANSØGNING 
Ansøgningsfrist: 11. december 2008. Der holdes ansættelsessamtaler 
den 18 december 2008. Tiltrædelse: 1. februar 2009 eller efter aftale. 
Ansøgning mærkes: BSK 30/08 - Undervisningschef.
Vi foretrækker, at du søger online via www.guldborgsund.dk  
Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning til  
Guldborgsund Kommune, Børn Skole Kultur, Parkvej 37, 4800 Nykøbing F. 

WWW.GULDBORGSUND.DK
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x
SkolelederNyT
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.

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

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

www.skolelederne.org

Vi søger en visionær skoleleder med 
lederevner, som brænder for at lede 
vores skole.

Korskildeskolen er en velfungerende 
skole beliggende i et mindre bysam-
fund i Næstved Kommune. Skolen 
er 2-sporet fra børnehaveklasse – 9. 
klasse med cirka 430 elever inklusiv 
en fleksibel specialklasserække til den 
vidtgående specialundervisning med 
ca. 40 elever. Skolen har tilknyttet en 
SFO som benyttes af cirka 200 børn. 
Vi er for tiden i alt 78 ansatte heraf 40 
lærere.  

Som skoleleder på Korskildeskolen 
indgår du i et ledelsesteam som udfø-
rer varierende og spændende opgaver 
inden for skoleledelse. Ud over skolele-
deren består ledelsesteamet af afde-
lingsleder, viceskoleleder og SFO-leder. 
Teamets vigtigste opgave er at skabe 
en skoledag hvor eleven er i centrum, 
dialogen med forældrene er i højsæ-
det og hvor personalet har ordentlige 
arbejdsvilkår.  
Det er derfor vigtigt, at du er innovativ 
og god til at finde nye måde at anskue 
hverdagens problemstillinger på.
Du kan roligt regne med en sjov og 
travl hverdag med mange bolde i 
luften som alle skal i mål. Vi læg-
ger derfor vægt på at du er god til at 
danne dig et overblik og prioritere dine 
opgaver. 

Indsatsområder
•  Styrkelse af fagligheden i undervis-

ningen
•  Styrke sammenhæng mellem skole, 

SFO og daginstitutioner
•  Trivsel og mobning
•  Partnerskab om folkeskolen
•  Implementering af LP-modellen
•  Udvikling af undervisningstilbud til 

den vidtgående specialundervisning
•  Udvikling af skolens støttecenter

Vi tilbyder:
•  motiverede og velfungerende børn.
•  en aktiv og visionær skolebestyrelse.
•  et dygtigt, engageret og velkvalifice-

ret personale.

Vi forventer, at du:
•  har en anerkendende og dialogorien-

teret ledelsesstil.
•  er strategisk og systemisk tæn-

kende.
•  er læreruddannet med ledelseser-

faring og relevant lederuddannelse 
(eller ser frem til at tage den).

Lønforhold
Lønniveauet er løntrin 51.

Vi søger en skoleleder pr. 1. fe-
bruar 2009 eller snarest herefter.

Ansøgningsfristen er fredag den 12. 
december 2008. Samtaler forventes 
holdt i uge 2 og 4 i 2009.

Vi regner med, at alle ansøgere 
aflægger skolen et besøg, før ansøg-
ningsfristen udløber. Kontakt skolele-
der Niels Kjeldgaard på telefon 5596 
5083, afdelingsleder Lisbeth Jensen på 
telefon 5596 5083 eller skolechef Aase 
Schmidt på telefon 5588 3071. 

Materiale om skolen kan findes på sko-
lens hjemmeside: www.korskilde.dk.   

Vi foretrækker, at du sender din an-
søgning online via www.naestved.dk/
job.

Har du ikke internetadgang, kan du 
sende din ansøgning i et almindeligt 
brev med dokumentation for uddan-
nelse og arbejdserfaring til Næstved 
Kommune, personaleafdelingen, 
Teatergade 8, 4700 Næstved. Husk at 
mærke ansøgningen med stilling og 
arbejdssted.

Har du i papiransøgning oplyst en e-
mailadresse, vil du modtage kvittering 
og efterfølgende informationer vedrø-
rende jobbet på den e-mailadresse.

www.naestved.dk/job

Skoleleder til Korskildeskolen

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

36 • Skoleledelse • december 2008



Skoleledelse • december 2008 • 37

SæT KRyDS 
Husk årsmødet den 19.-20. marts 2009x

Vil du gå forrest, når det gælder 
sammentænkning af IT og 
medier – nye som traditionelle

Vi søger en leder til skolevæsnets IT- 
og Mediecenter, hvor vi har samlet alle 
fælles funktioner i forhold til skolernes 
brug af medier fra bøger til compu-
tere. Vi ønsker en fortsat udvikling af 
skolernes pædagogiske læringscentre 
og anvendelsen af medier i undervis-
ningen.

Du har erfaring og viden inden for me-
dier og pædagogik. Du er læreruddan-
net eller har en tilsvarende udannelse 
med relevant efter/videreuddannelse. 
Lederuddannelse, -erfaring eller -bag-
grund er ønskelig og vil være et plus.    

IT- og Mediecentret består i øjeblikket 
ud over lederen af en skolekonsulent 
på IT-området, en administrativ med-
arbejder samt 8½ IT-teknikere, som 
varetager driften af skolernes under-
visningsnet og -maskiner.

Der arbejdes i øjeblikket på etablering 
af et tættere samarbejde på det tek-
niske område mellem skolernes IT- og 
Mediecenter og Næstved Kommunes 
IT-afdeling. 

Opgaver
•  Medvirke til at udvikle skolebib-

liotekets rolle, som læringssted for 
informationskompetence og udvikle 
samarbejdet mellem skolebibliote-
karer, pæd. it-vejledere, og andre 
vejledere

•  Være igangsætter af anvendelsen af 
nye undervisningsmidler

•  Rådgive skolerne om anvendelse af 
medier i undervisningen

•  Administrere skolebibliotekernes fæl-
lesopgaver, herunder hensigtsmæs-
sige fællesindkøb

•  Planlægge og forestå fællesindkøb 
for skolevæsnet på såvel maskin- 
som programområdet

•  Udmønte de vedtagne strategier på 
IT- og medieområdet

•  Holde skolerne orienteret om nye 
undervisningsmidler

•  Følge med i mediepædagogikken 
nationalt og internationalt

•  Deltage i relevante netværk internt 
som eksternt.

Faglige kvalifikationer
•  Lærer og skolebibliotekaruddan-

nelse og/eller diplom eller master på 
medieområdet 

•  Erfaring med anvendelse af nyere 
undervisningsmidler i undervisningen

•  Erfaring med formidling, rådgivning 
og vejledning

•  Gerne erfaring med styring af udvik-
lingsprojekter og -processer og/eller 
ledelseserfaring

•  Har kompetencer i projektstyring, 
specielt implementering af pædago-
giske udviklingsarbejder.

Personlige kvalifikationer
•  Udviklingsorienteret med lyst til og 

mod på nye udfordringer
•  Evne og vilje til samarbejde på alle 

niveauer og med en ligeværdig 
dialog

•  God til at planlægge, koordinere og 
skabe overblik

•  Kreativ, dynamisk og fleksibel.

Du tilbydes
•  Spændende og varierede opgaver i 

en udviklingsorienteret og politisk 
organisation

•  Tæt kollegialt og tværfagligt samar-
bejde

•  Personlig og faglig udvikling
•  Gode muligheder for ajourføring i 

den faglige og pædagogiske udvik-
ling. 

Løn og ansættelsesforhold
Stillingen er en lederstilling, og ansæt-
telse sker efter gældende overens-
komst og med et lønniveau på løntrin 
50. Tiltrædelse 1. februar 2009 eller 
snarest derefter. 

Yderligere oplysninger
Om stillingen kan fås ved at kon-
takte skolechef Aase Schmidt på tlf. 
55883071.

Ansøgningsfrist fredag den 12. de-
cember 2008.
 
Der forventes ansættelsessamtaler 
torsdag den 18. december 2008.

Vi foretrækker, at du sender din an-
søgning online via www.naestved.dk/
job.

Har du ikke internetadgang, kan du 
sende din ansøgning i et almindeligt 
brev med dokumentation for uddan-
nelse og arbejdserfaring til Næstved 
Kommune, Personaleafdelingen, 
Teatergade 8, 4700. Husk at mærke 
ansøgningen med stilling og arbejds-
sted. 
 

www.naestved.dk/job

Leder til IT- og Mediecenter i Næstved Kommune

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk
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KØBENHAVNS
KOMMUNE

Børne- og  
Ungdomsforvaltningen 

www.kk.dk/job

Vil du UDVIKLE KØBENHAVN?

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

Skoleleder

HUSUM SKOLE

Visionær og engageret skoleleder søges til hjælpe med at skabe verdens 
bedste folkeskole.

Der er 630 dygtige, nysgerrige og glade elever og 48 engagerede lærere, 
pædagoger og 14 teknisk/administrative medarbejdere.  Vi har et forældre-
grundlag, der besidder betydelige resurser og som gerne medvirker aktivt i 
skolens udviklingsproces.
Vi forventer, at du 

-
munikation, nærvær og engagement.

 

Ansøgningsfrist: 12. december 2008 kl. 12.00.
Ansøgning sendes til: Børne- og Ungdomsforvaltningen, att.: Jørgen Hanghøj, 
Distrikt Vanløse-Brønshøj, Linde Allé 40-44, 2720 Vanløse.
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 PRoFeSSIoNeL SPARRING

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

 VeJLeDNING meD LeDeRVINKLeR

Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks 
• dine arbejdsvilkår som leder 
• dine løn- og ansættelsesvilkår 
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
• godtgørelse for merarbejde 
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
• SU/MED-samarbejdet 
• personaleledelse 
• udviklingssamtaler og 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 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Piccoline tascha Salvador
tasa@skolelederne.org

Formand Anders Balle 
Næstformand Claus Hjortdal 
Axel Bay-Petersen
Lis Spang-thomsen
Claus Heiredal

Allan Lundby-Hansen
torben Mørup
Sinne Pedersen
Michael Rasmussen
Per Ungfelt

 HoVeDBeSTyReLSeN

Tager du imod en udfordring?
Bliv pioner og plejefamilie

på en ny måde!
Aalborg, Herning/Holstebro og Slagelse kommuner, samt 
Familieplejen på Fyn (fra 1. januar 2009 CESA – Center for 
socialt arbejde) har besluttet, at gøre en ny og mere integreret 
indsats for børn og unge med svære følelses- og eller adfærds-
mæssige problemer. Opstarten af MTFC ( Multidimensional 
Treatment  Foster Care) støttes af Servicestyrelsen.

Barnet/den unge anbringes i en plejefamilie i op til et år.
Du og din familie får uddannelse og tæt opbakning fra et 
behandlerteam som sideløbende arbejder intensivt med 
barnet/den unge, den biologiske familie og omgivelserne. 
Målet er, at barnet/den unge kan komme hjem til familien 
med støtte.

Aalborg kommune arbejder med aldersgruppen 6 – 12 år

Herning/Holstebro, Slagelse Kommuner, Familieplejen på 
Fyn, FABU og Familieplejen Fredensborg arbejder med 
aldersgruppen 12 – 17 år

Interesseret? Få mere information på www.servicestyrelsen.
dk/mtfc eller under ”Job i Kommunen” / ”Job” på

Karin Leth Kristensen på tlf. 99 31 26 80 / 25 20 26 80

plejekonsulent Charlotte Riis Hansen på tlf. 96 28 63 64 /
21 62 37 47

Center Jens � eil Nielsen på tlf. 58 57 44 58 / 28 56 22 54

Palle Tofte på tlf. 62 62 39 72 / 20 83 01 66

på tlf. 36 72 03 30

administrationschef Anne Marie Klit tlf. 48 46 08 00



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

Køb funktionelle undervisningsmøbler 
og tavler til gode priser
Som skoleleder har du nu mulighed for at 
købe møbler til undervisningsbrug via SKI’s 
nye indkøbsaftale på undervisningsmøbler. 
Aftalen giver adgang til mange funktionelle 
leverandørsortimenter og designmuligheder i 
flere kvalitetsniveauer samt tilsvarende priser. 

Du kan både købe møbler og tavler til under-
visningslokaler, og møbler til faglokaler på den 
nye aftale. Dertil kommer mødemøbler, hvile-
møbler, opholdsmøbler og designermøbler. 

Du kan handle via SKI hos en række af bran-
chens største og mest anerkendte leveran-
dører og dermed måske hos de samme leve- 
randører som hidtil. SKI har opnået gode 

priser og leveringsbetingelser. Alle produkt-
typer opfylder en række miljøkrav. Flertallet 
af samtlige hovedprodukter er testet og op-
fylder Dansk Indeklima Mærkning.

Kontakt SKI på 33 42 70 07 og hør mere om, 
hvordan du kan købe undervisningsmøbler 
og tavler igennem SKI. Du kan også gå ind 
på www.ski.dk/undervisningsmobler for at 
læse mere om dine muligheder.

Flere penge til dem, det egentlig handler om 
SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den 
offentlige og halvoffentlige sektor. Udbudde-
ne udmønter sig i attraktive rammeaftaler, der 
fremmer og effektivisere offentlige indkøb.

Læs mere på www.ski.dk/undervisningsmobler

SKI_Ann_Undervisningmobler.indd   1 17/01/08   13:51:17
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