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Rimfrosten bider i græs og asfalt. Det er stadig ret mørkt. De 
afbrændte raketter ligger rundt om og be’r om at blive samlet 
op. Det gør vi så. Men ellers er et nyt år oprunden, og det er 
tiden, hvor vi ser fremad. Det er lige her, vi kan tillade os at 
håbe på, at det kommende år byder på en masse nyt i betyd-
ningen anderledes, spændende og bedre, samtidig med at vi 
bygger på det gode, vi har i forvejen. Det gælder også for 
skolen, for ledelsen af den og vores skolelederforening.

Jeg vil ønske alle medlemmer Godt Nytår! Uden jer gik 
det jo ligesom ikke rigtigt, og jeg er utrolig glad for den op-
bakning, der har været i vores nydannede forenings første 
år. For det er tydeligt, at vi står sammen, at vi har fået stor 
indflydelse, og at vi har nået markante resultater. Den nye 
lederoverenskomst har givet jo forbedringer af skoleleder-
nes løn- og arbejdsvilkår. Og med den i hånden har vi endog 
fået oplagte muligheder for at gøre det endnu bedre.

Det er mit lønlige håb, at vi hurtigt ind i 2009 vil se en 
stærkere sammenhængskraft i foreningen via den styrkelse 
af vores organisation, der er et stort tema på repræsentant-
skabsmødet til marts. Her er det jo især, at den nye leder-
TR funktion med dens beskyttelse, tillæg og frikøb – samt 
de midler, der tilflyder os via AKUT-fonden til uddannelse 
og mødeaktivitet – har betydning. Det er en nyskabelse, og 
dette og andre forhold skal også drøftes på de lokale gene-
ralforsamlinger i den nærmeste tid – mød op!

På himlen ser vi endnu en ny stjerne, der skal kaste lys 
på de ledelsesprofessionelle sider ved vores job. For har vi 
travlt med vores nye overenskomst og tilpasse vores orga-
nisation, vil Skolelederne i 2009 også gennemføre et projekt 
med fokus på lederrollen og det gode lederliv. For hvad er 

det, der – trods alt – gør vores job til et af verdens bedste? 
Og glæd jer, det bliver ikke en bagatel. Planen er at sætte 1 
mio. kr. af til dette ledelsesprojekt.

Med hensyn til folkeskolen kan jeg have mere bange 
anelser for året, vi har taget hul på. Vi bliver nødt til få dre-
jet skolen væk fra regelstyringen. De mange kontroltiltag, 
hvor flere er fostret i hoveder, der ikke har deres gang på 
skolen, har taget overhånd. De fylder og ta’r tid, selv om 
kvalitetsrapporter og elevplaner brugt fornuftigt kan være 
en gevinst. Testene derimod virker lige nu nærmest som 
den fuser, man ikke skal gå tilbage til… 

2009 kunne være et rigtigt godt år at genindføre de me-
get brede politiske forlig i folketinget om skolen ud fra en 
fælles forståelse af, at skolen er for vigtigt et område til at 
blive kastet frem og tilbage i en politisk kampplads. Social-
demokratiet er fx med fuld tilslutning fra oppositionen lige 
kommet med en strategiplan, der har fat om noget af det 
rigtige. De kreative og skabende fag i skolen skal styrkes. 
Til gengæld skal fokus på kontrol og test nedtones, og må-
let er at komme væk fra den negative tilgang til folkesko-
len, hedder det i planen. Jeg er enig.

Desværre virker det som, at undervisningsministeren ikke 
rigtig har forståelse for, at der er brug for et kursskifte. Og i 
medierne afviser han et bredt politisk samarbejde med hen-
visning til, at andre partier bare vil stjæle dagsordenen. Men 
det er skolepolitisk blokpolitik, så det basker, hvilket gør det 
svært at manøvrere for folkeskolen og dens ledelse. Det skal 
imidlertid ikke tage håbet fra os om, at vi i 2009 får en natio-
nal samling om skolen, der både giver mål, retning og inde-
holder en økonomisk genopretning!.

Tro, håb & 2009

LEDER

Af Anders Balle
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STORT & småt

Færre seminarier?
University College Sjælland har besluttet at samle 
alle mellemlange videregående uddannelser i fire 
store campusser i Roskilde, Slagelse, Næstved og 
Vordingborg. 

Det betyder nedlæggelse af alle Nykøbing Fal-
sters mellemlange uddannelser samt lærer- og 
pædagoguddannelserne i Holbæk og Has lev. Des-
uden er flere seminarier på Sjælland lukningstruet 
som følge af dårlig økonomi.

Mere end 26.000 har imidlertid skrevet under på 
en protest mod at lukke uddannelserne i Nykøbing 
Falster, der kan betyde, at studerende med bopæl i 
Nakskov kan se frem til tre times daglig transport 
til og fra seminariet i Vordingborg. 

Også i Holbæk og Haslev er der protester mod 
beslutningen, og i skrivende stund ser Holbæk ud 
til at blive skånet.

Snehvide og 
de     små spidskompetencer
De ”dygtigste ledere udnytter kriser til at 

skabe fornyelse og dramatiske innovatio-

ner”, lyder det i Mandag Morgen 41/08, der 

har indkredset de syv største kriser, verden 

og verdens ledere står over for de kom-

mende år. Og det er ikke småting, for vi 

har accelererende problemer på områder 

som: Finans, klima, fødevarer, sundhed, 

fattigdom, ressourcer og sikkerhed!

Igen syv spidskompetencer bliver ifølge Ugebrevet afgørende for, om 

fremtidens lederskab får succes med at vende de negative perspektiver til 

ny optimisme og fremgang. Og det er ikke alene toplederne, men i le-

delse som sådan, at der skal arbejdes med:

• Globalt mindset – frem for kvartalsfokus.

• Mådehold – væk med griskhed og gearing.

• Mod – væk med overmod og frygt.

• Forandringsvilje – frem for blind costcutting.

• Kommunikation – frem for management.

• Netværkskraft – i stedet for sololedelse.

• Bæredygtig ansvarslighed – frem for bundlinje.

Kriserne er tæt koblet til hinanden, og derfor forudser mandag morgen et 

paradigmeskifte i værdier fra nu begyndelsen af det 20. århundrede til at 

tænke – forfra – og turde gå i brechen for det…

Gå på nettet!
På www.skolelederne.org bringes aktuelt skolestof og 

nyheder om og fra foreningen. Her et pluk fra noget af 

det seneste:

•  Betænkeligt mange skoler uden ledere inden for  

fem-ti år…
• Fokus på skole-hjem samarbejdet med nydanske…

•  Lønudviklingen i kommuner og regioner er 4,7 %  

på årsbasis... 
•  Kommunerne afsætter færre penge til bl.a. folke      -

skolen i 2009... 
•  Dygtige unge går i stigende grad uden om lærer-

uddannelsen... 
•  Flere folkeskoler ansætter pædagoger og social-

rådgivere...

Gå selv ind og læs videre. Og hvad med måske at gøre 

Skoleledernes hjemmeside til startside på din pc?

OBS
Lokale generalforsamlinger

Skoleledernes medlemmer bedes 
være opmærksom på, at der i de lo-
kale afdelinger i 2009 afholdes ge-
neralforsamlinger i årets første 
kvartal.

Gå ind på skolelederne.org  Lo-
kale afdelinger, og klik dig videre til 
din afdeling og find eventuelt ind-
kaldelse, dagsorden og andre oplys-
ninger her.
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 SæT kRyDS 
 Husk årsmødet den 19.-20. marts 2009. Program på midtersiderne.
 Husk også at bestille hotel – nu! Gå ind på vanhauen.dk/skolelederne...

x

Gi’r det meninG?

Hvor ofte hører man ikke det spørgsmål fremført af 

oplægsholdere, undervisere m.fl.? Faktisk giver det 

rigtig god mening at spørge, da den menneskelige 

hjerne konstant søger at finde mening og forståelse. 

Gi’r det fx mening og mere ledelseskraft i skolerne…

•  Når 25% af de københavnske ledere har haft fravær 

pga. stress (og hvor stort mon problemet er på 

landsbasis)?
•  Når tilgangen til læreruddannelsen har oplevet et 

dramatisk fald de sidste par år (og er det mon de 

dygtigste studerende, der bliver optaget)?

•  Når kommunerne oplever, at det er svært at rekrut-

tere nye skoleledere (og er det mon de bedst kvali-

ficerede der søger)?

I Aalborg har man fået en rigtig god idé. Den går i al 

sin enkelthed ud på at centralisere en del af papirar-

bejdet i skoleforvaltningen, hvorefter man lader sko-

lelederne gøre det, de er bedst til, nemlig at lede en 

pædagogisk virksomhed til gavn for alle.

Det har betydet at der nu er usædvanlige høje an-

søgertal til stillingerne – og lur mig, hvis det ikke 

også betyder noget for skolelederens psykiske ar-

bejdsmiljø med deraf afsmittende virkning på sko -

lens samlede virksomhed.

Fremtidens store udfordring består i at gøre sko-

lerne til attraktive arbejdspladser for ledere såvel som 

lærere.
På mit allerførste ledelseskursus, tilbage i 80´erne, 

lærte jeg at ledelse er den største enkeltstående fak-

tor for kultur- og skoleudvikling. Vi har brug for ledel-

seskraft i den danske folkeskole hvis vi skal vende 

den negative udvikling som jeg har beskrevet. 

Aalborg kommunes tiltag er – efter min mening – 

en del af løsningen, lederuddannelse uden dobbeltar-

bejde kunne være en anden del. 

Gi’r det mening? Også for dig?

Allan Lundby-Hansen

Hovedbestyrelsen i Skolelederne

Ledere og  
linedansere 
Børne- og Kulturchef-
foreningen sætter i en 
ny publikation fokus på 
vilkårene for lederne i 
kommunerne. Der er 
selvfølgelig her fokus 
på de udfordringer, 
som netop børne-  
og kulturchefer står 
overfor i dag, og der 
opstilles en række målsætninger om at:

•  Sikre koblingen mellem måden man  
politisk og ledelsesmæssigt styrer på og 
medarbejdernes professionsidealer.

•  Forstå og udvikle ledelsen og styringen  
af vores institutioner med vid grad af 
selvstyre. 

•  Sikre stærkere fokus på kompetence-
udvikling, rekruttering og fastholdelse af 
ledere og chefer. 

•  Sikre, at ledere og medarbejdere er lyd-
høre og tilpasser ydelserne i forhold til 
brugernes ønsker.

•  Men der skal også stilles krav til bru-
gerne/forældrene om opbakning og re-
spekt for institutionernes værdier og ind-
hold.

Som det siges på s. 6, er vilkårene for le-
dere i dag nok komplekse og tvetydige, 
men ”disse dobbeltheder er ikke et bekla-
geligt og uretfærdigt krydspres, som den 
stakkels leder udsættes for. De er den ibo-
ende spænding og dynamik i moderne of-
fentlige ledelse”.

Læs også B&K-formanden 
Per B. Christensens indlæg i bladet s. 35

? ???? ?? ??
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Det var ikke erfaringen, der tyngede 
Per Sejer Hansen, da han blev skole-
leder, kun 28 år gammel. En næsten 
dugfrisk lærereksamen fra Skive Semi-
narium og et halvt års undervisningser-
faring var alt, hvad han havde med sig 
i skoletasken, da han blev leder af en 
landsbyskole med 100 elever i Thisted 
Kommune.

Til gengæld er han i dag i en alder af 
37 allerede en erfaren skoleleder. Han 
overtog i august jobbet som skolein-
spektør ved Rolighedsskolen, den stør-
ste skole i Thisted, efter to år som vi-
ceinspektør samme sted.

”Når man er 28, er man ung og dum. 
Man kan det hele og tror, verden ligger 
for ens fødder. Jeg var sikker på, jeg var 
Guds gave til menneskeheden, og at 
jeg kunne alt, så jeg tænkte, at jeg 
også måtte kunne være skoleleder. 
Det var måske vildt at starte med så 
lidt erfaring, og det var måske vildt, at 
der var nogen, der turde ansætte mig. 
Men det er jeg da utrolig taknemmelig 
for i dag”, siger Per Sejer Hansen.

Stor opbakning
8½ år senere er han stadig skoleleder i 
Thisted Kommune, så de ansættende 
myndigheder kan ikke altså have for-
trudt deres valg dengang. Trods sit 
ungdommelige vovemod gik han dog 
også til opgaven med en vis ydmyghed 
og respekt for skolens lærere, der var 
langt mere erfarne end han selv. 

”Lærerne tog godt imod mig. En stor 
del af lærerkollegiet havde en kæmpe-
erfaring i at undervise, og der må man 
ydmygt sige: I kan nogle ting, jeg ikke 
kan, og det har jeg stor respekt for. Jeg 
vil gerne hjælpe med at skabe ram-
merne, så vi får en god skole sammen, 
men I er også nødt til at hjælpe mig 
med at blive en dygtig leder for jer. Det 
gik de ind i med åbne arme, og det var 
jeg virkelig imponeret over. Det hand-
ler jo også om mødet med hinanden. 
Man er nødt til at strække hånden ud 
og bede om hjælp indimellem”.

Per Sejer Hansen er aldrig stødt på 
den holdning, at han ”bare er en ung 
knægt, der ikke ved, hvad han snakker 
om” – hverken hos forældre eller læ-
rere. Men når han ikke kunne fremvise 
et CV med årelang joberfaring, hvad 
var det så, der i sin tid fik skolebesty-
relsen og forvaltningen til at ansætte 
ham som skoleleder?

”Det eneste, jeg kom med, var min 
person, og de må have troet på, at jeg 
over tid kunne udvikle mig til at blive 
en dygtig skoleleder. Jeg tror, man er 
nødt til at have en eller anden dynamik 
og personlig udstråling, selv om le-
delse er blevet et fag. Jeg tror, der også 
ligger nogle personlige egenskaber i 
det”.

Samtidig kan Per Sejer Hansen se 
nogle fordele i at gå til jobbet som le-
der uden forinden at have haft sin gang 
på et lærerværelse gennem mange år. 

”Jeg har ikke været bundet af en læ-
rerkultur eller nogle forventninger til, 
hvad det vil sige at være skoleleder. 
Jeg har været meget fri til at kunne 
tænke anderledes”, siger han. 

Ikke skolemester
Rolighedsskolen, hvor han i dag er le-
der for 106 ansatte og 578 elever, har to 
afdelinger, en almen for børn fra 0. til 
7. klasse, og en specialafdeling for 
handicappede børn fra 0. til 11. klasse, 
så der er samlet en stor specialviden 
hos personalet. Men Per Sejer Hansen 
mener ikke, en skoleleder skal være 
ekspert på alle skolens områder – eller 
for den sags skyld blande sig i alt, hvad 
der foregår på skolen. 

”At man er skoleleder, betyder ikke, 
at man er den dygtigste på alle felter. 
Man skal ikke være verdensmeter, 
men acceptere at der er ting, man ikke 
kan. Jeg har aldrig haft lyst til at være 
skolemester – jeg er skoleleder. Jeg 
skal ikke være belærende eller fortælle 

Du skal turde

give slip
Vejen fra lærer til leder har været kort for Per Sejer Hansen, der allerede 
blev inspektør som 28-årig og nu er i gang med sit tredje skolelederjob

Af Karen Lindegaard • Foto Michael Lange

Unge skoleledere

De ca. 4.200 medlemmer af Skolelederne 
spænder aldersmæssigt fra 27 til 70 år. Vi 
har talt med tre skoleledere, der fortæller 
om at være ung leder i folkeskolen.
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The sky wide open? Per Sejer Hansen,  
ny leder ved Rolighedsskolen i Thisted, 
har med sine 37 år allerede mere end otte 
års ledelseserfaring i folkeskolen.

folk, hvordan de skal gøre tingene, 
men til gengæld være med til at sætte 
processer i gang. Det allervigtigste for 
en skoleleder er at turde give slip. Når 
man har sat noget i gang, skal man 
give slip og acceptere det, der kommer 
ud i den anden ende – selv om det er 
anderledes, end man havde forestillet 
sig”.

Per Sejer Hansen har også en bag-
grund fra sportens verden som hånd-
boldtræner, bl.a. i Norge, og han er 
ikke i tvivl om, at det, han har lært på 
håndboldbanen, også kan bruges i sko-
leverdenen.  

”I sporten lærer man, at det ikke al-
tid er de bedste spillere, der skaber det 
bedste hold. Det handler meget om, 
hvad man kan løfte i fællesskab – folk 
skal kunne se sig selv sammen, ellers 
kan de ikke præstere sammen. Man 
skal skabe nogle rammer og skabe 
fælles fodslag og motivation. Jeg tror, 
jeg har været god til at organisere og 
skabe rammer, at skabe en ordentlig 
stemning og trække på det, som folk 
er gode til, og for mig er det det, skole-
lederjobbet handler om”.

Per Sejer Hansen har som andre 
skoleledere haft frustrerende oplevel-
ser med snærende økonomiske ram-
mer og kritiske forældre, som fylder 
meget i skolen i dag. Men han synes, 
de negative historier om folkeskolen 
har taget overhånd – og her ser han en 
opgave for Skolelederforeningen. »
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”Foreningen har en forpligtelse til at 
sætte fokus på de gode historier om 
folkeskolen, der kan fungere som in-
spiration og sparring. Der er meget fo-
kus på de dårlige sider, men jeg har det 

sådan, at jeg har valgt mit job, og jeg 
vidste, hvad jeg gik ind til. Man vælger 
selv sin indstilling og sin tilgang til det. 
Vi har valgt et udgangspunkt her på 
skolen, der hedder, at det er sjovt at 

være her. Vi kan ikke skabe verdens 
bedste skole med de ressourcer, vi har, 
men vi kan skabe den bedste skole in-
den for de givne rammer”. .

Overblik og nærvær. Det er nogle af de 
vigtigste egenskaber for en skoleleder, 
mener Nanna Kessel. Hun er med sine 
30 år en af landets yngste af slagsen, 
men trods sin unge alder befinder hun 
sig godt i rollen som afdelingsleder på 
Sorø Borgerskole, der har 474 elever 
fra 0. til 10. klasse. 

”Jeg er ikke blevet chokeret på nogen 
måde over jobbet. Og jeg har også fået 
de udfordringer, jeg synes, jeg havde 
behov for og havde forventet” siger hun.

Hvor hun før som lærer kunne kon-
centrere sig om undervisningen, inde-
bærer arbejdet som leder nu langt 
mere forskelligartede opgaver.

”Man skal være meget mere alsidig. 
Det ene øjeblik har man en elev til kam-
meratlig samtale, og i det næste kom-
mer en lærer og spørger om noget, man 
skal tage stilling til. Så kommer brand-
tilsynet, og så skal man lægge gård-

vagtsplaner. Man skal være enormt om-
stillingsparat for at kunne gå fra den ene 
opgave til den anden på et splitsekund”. 

Men midt i strømmen af skiftende 
arbejdsopgaver mener hun, det er vig-
tigt at kunne være nærværende. ”Selv 
om man ved, man har en masse, man 
skal nå, skal man prøve i situationen at 
give sig god tid og lytte og være der, 
både i forhold til elever og lærere”.

Det var ikke kun arbejdsopgaverne, 
der ændrede sig, da Nanna Kessel 
skiftede katederet ud med skrivebor-
det. Også forholdet til elever og kolle-
ger er blevet anderledes. Der fulgte 
automatisk større autoritet med jobbet 
som leder i forholdet til eleverne. Men 
i forholdet til lærerne var der en barrie-
re, der skulle overvindes.

”Jeg skulle vænne mig til, at jeg ger-
ne må sætte dem i arbejde. Det kan 
godt være lidt svært – at dem, man 

sad og snakkede privat med før, skal 
man nu til at bede om at tage vikarti-
mer og sygegårdvagter”.

Før hun blev afdelingsleder i august 
2007, havde hun kunnet se sig selv 
som leder i folkeskolen en dag, men 
det var tilfældigheder, der gjorde, at 
det skete på så tidligt et tidspunkt. 
Hun har dog aldrig oplevet sin unge al-
der som en ulempe. 

”Jeg har ikke mødt forældre eller kol-
leger eller andre samarbejdspartnere, 
som ikke syntes, jeg var god nok, fordi 
jeg kun er 30. Jeg har ikke mærket, at 
der er nogen, der ikke tager mig alvor-
ligt. Fordelen ved at være ung er, at 
jeg kan nå at få meget længere erfa-
ring med det her job, end hvis jeg var 
startet som 40-årig”, siger Nanna Kes-
sel, der godt en dag kunne forestille 
sig at tage skridtet videre til en stilling 
som skoleinspektør.

Da han startede med at være lærer, 
sagde han til sig selv: ”Du skal prøve alt, 
hvad du kan inden for folkeskolen over-
hovedet”, fortæller Bjarke Markussen.

Og trods sine kun 33 år har han alle-
rede prøvet en hel del. Efter en kort tid 
som lærer ved Hanstholm Skole har 
han i en årrække arbejdet som fælles-
tillidsmand for lærerne i Hanstholm og 
Thisted kommuner. Men i februar blev 
han tilbudt en konstituering og senere 
ansættelse som afdelingsleder for 
Hundborg og Vorupør skoler, der hører 
under Sjørring Skole i Thisted Kommu-
ne. Og det er ikke nogen tilfældighed, 
at han allerede nu befinder sig på en 
lederpost i folkeskolen. 

”Jeg har altid søgt indflydelsesområ-
derne. Og kan man ikke blive leder – 

og det kan man ikke som ny lærer – så 
kan man da blive så meget andet, der 
har noget med indflydelse at gøre. Det 
har jeg bevidst lagt an på”.

Selv om Bjarke Markussen har ople-
vet frustrationer i lederjobbet med læ-
rernes arbejdstidsaftale og med de 
rammer, forvaltningen udstikker, er 
han ikke blevet afskrækket. Tværti-
mod.

”Der er mange fordele ved at være 
leder. Man har maksimal indflydelse 
på sin egen verden. Jeg har meget høj 
indflydelse på mine omgivelser. Og jeg 
kan godt lide at tage ansvar og at have 
kontakten med lærerne, forældrene og 
børnene”.

Han mener, det er vigtigt for en  
skoleleder at kunne kommunikere med 

mange forskellige grupper og samtidig 
være god til at lytte. ”Men man skal 
også kunne åbne munden og svare 
igen”, siger han.

Selv om Bjarke Markussen kun nåe-
de at få en kortvarig erfaring med tav-
lekridt og kateder, føler han ikke, det er 
nogen ulempe i arbejdet som leder.

”Jeg tror, det giver mig nogle andre 
indgangsvinkler til at løse opgaven. 
Hvis jeg havde undervist i mange år, 
havde jeg nok nogle tricks, jeg ville be-
nytte mig af. Jeg har ikke så mange 
forhåndsmeninger, så jeg er nødt til at 
opfinde den dybe tallerken i mange si-
tuationer. Jeg skyder nogle gange fra 
hoften – men jeg har også en gammel 
læremester, der siger, at erfaringer er 
billetten til det tog, der er kørt”.

Du skal turde gå efter indflydelse

Du skal turde være nærværende
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Bladets udsendte og fotografen er ankommet lidt før den af-
talte tid og har fået lov til at gå ind på Bertel Haarders kon-
tor ved Slotsholmen og gøre klar til interview og mv. 

Vi lader blikket vandre, og alt virker velkendt fra tidligere 
års besøg: Støt hænger prismekronen, statuen af mor med 
barn og maghonimøblerne står, hvor de skal, B&O-anlægget 
og de abstrakte malerier er på væggen, PH-lamperne troner 
på bordene, de gedigent vævede tæpper ligger på gulvet, 
små nordiske flag står i vinduet, globussen lyser op… 

En reproduktion, der burde hænges op, er ikke blevet det, 
men bortset herfra og et fyldt skrivebord med stakke af bø-
ger og papirer, er indtrykket stabilitet. Det er ikke her, at de 
senere års mange forandringer ses synligst – det er uden for 
murene, i samfundet, på skolerne!

Vi må se på helheden
Pludselig indfinder ministeren sig i sin velkendte, skynd-
somme stil – frisk trods en til dels søvnløs nat på flyet hjem 
fra Sydafrika. Nu er det så folkeskolen og ledelsen af den, 
det handler om, og de tiltag, der er sat i værk. Hvad er sta-
tus mon på det? Men først vil vi gerne vide, hvilke udfordrin-
ger skolen står over for i de nærmeste år?

”Det er at få lært 95 % at læse og skrive godt nok til, at de 
kan tage en uddannelse. Og i skoler med mange indvandrer-
elever er det en kæmpeopgave – der er alt for mange, som 
aldrig får en uddannelse, fordi de simpelthen ikke er i stand 
til at tage en. Så hvis ikke vi får gjort noget ved det problem, 

Nye toner & betoninger

Af Michael Diepeveen • Foto Sine Fiig

Fagligheden skal fortsat være i top, og 
flere skal med, men skolen skal ikke 
stå alene om at løse opgaven, lyder 
det bl.a. fra undervisningsministeren

ender det altså med at blive Danmarks største sociale pro-
blem overhovedet”.

”Vi får uddannelses-slum, områder i forfald med familier 
uden job, på kontanthjælp, der ikke er med i det danske 
samfund. Den negative sociale arv skal derfor brydes, for 
som Rockwool-fondens nye undersøgelse1 viser, er forældre-
nes uddannelses- og især arbejdssituation afgørende for om 
børnene klarer sig i skolen”, siger Bertel Haarder.

Han peger på, at kommunerne skal anlægge en helheds-
vinkel, så det bliver et led i deres børne- og ungdomspolitik, 
at forældrene kommer i job. Så de også har noget at tale om 
med børnene om ved aftensbordet, og så børnene primært 
vokser op i den danske kultur i stedet for alle mulige andre. 
Ellers sker der ingen udvikling fra generation til generation.

Der, hvor det kan være svært for skolen, og hvor skolen 
også har en stor opgave, er i 10-12 års alderen, hvor de sva-
gere og dårligere stillede børn – og igen særligt indvandrer-
børnene – går i stå, konstaterer ministeren.

”Det er præcis der, de danske elever bruger det, de har 
lært. De begynder at læse bøger og se film, og de bruger 
deres færdigheder også i fritiden. Men hvis man ikke fx kan 
læse, lærer man heller ikke så meget, hverken i skolen eller 
i fritiden. Det er derfor, tror jeg, at eleverne med anden et-
nisk baggrund går så meget i stå, som de angiveligt gør”,  
siger Bertel Haarder.

Han vil ikke læsse alle opgaver over på skolen. Tværtimod 
har han for nylig stemt mod et beslutningsforslag om obli-
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Nye toner & betoninger

gatorisk førstehjælpsundervisning. Velmenende, men der er 
ingen ende på det, og skolen kan ikke ’redde verden’. Ellers 
burde vi her i finanskrisen vel også lære børnene økonomisk 
førstehjælp. Nej, i stedet bør lokalsamfundet og forældrene 
aflaste skolen.

”Der er for meget barnepige-mentalitet, hvis man mener, 
at det kun er skolens ansvar, at børnene lærer noget. Det er 
også forældrenes. Og derfor skal kommunerne tænke hel-
hedsorienteret omkring familierne og forældrenes arbejdssi-
tuation, herunder sætte ind på de områder, som har betyd-
ning for børnene”, siger Bertel Haarder uden dog at være 
konkret. 

Det fritager ikke folkeskolen for den fagligt-pædagogiske 
opgave, den har, og der er god grund til at fremhæve forde-
lene ved at bruge de nye instrumenter som elevhandlepla-
ner mv. aktivt, fremhæver ministeren, ligesom at flere kom-
muner bør bruge muligheden for at lave heldagsskoler.

Men pointen er klar: Man kan ikke forvente, at skolen 
alene løfter alle opgaver. Og man kan heller ikke – blive ved 
med at – give skolen skylden for, at alt ikke lykkes.

Stille og roligt fremad…
Hvordan kan det nu forklares, at udviklingen går den mod-
satte vej. Målet er som sagt, at 95 % skal tage en ungdoms-
uddannelse, men de seneste tal viser, at tallet er dykket til 
80 %. Og de tosprogede elever trækker yderligere ned. Hvad 
går galt?

”Vi har gjort meget, men intet har kunnet nå at få effekt i 
2006, hvor de seneste tal er fra. Men vi tror selvfølgelig, at 
det kommer. Fx søger vi at mindske frafaldet på erhvervs-
skolerne med nye grundforløb med klasser og klasselærere. 
Der er her nu også mulighed for at få en mentor, og vi har 
fået trindeling, så de unge kan tage uddannelsen i bidder og 
på forskelligt niveau”.

Som noget særdeles positivt fremhæver undervisningsmini-
steren, at det i folkeskolen er lykkedes at få lært de små børn 
at læse bedre. Det vil han især godt takke skolelederne for.

”De har udøvet ledelse og har fået sat fokus på, at børn i 
Danmark skal lære at læse i en grad, så lærerne mange ste-
der virkelig har taget opgaven på sig og fx har indført halve 
læsetimer ved morgenstart. Jeg er meget glad for, at vi i dag 
ved, at eleverne i 3. klasse i dag læser lige så godt som de 
før gjorde i 4. klasse”, siger ministeren og henviser PIRLS-
læseundersøgelsen2.

Også den nye TIMSS-undersøgelse3 viser, at de danske 
elever på 4. klasses niveau målt i konkurrence med 37 lande 
har taget et markant ryk frem i matematik og naturfag. Igen 
er der tale om en forbedring af fagligheden svarende til et 
helt års skolegang, så Danmark nu ligger over det internatio-
nale gennemsnit.

Vi ser altså en lysere fremtid foran os. Det mener Bertel 
Haarder i hvert fald, men erindrer om den næste udfordring i 
rækken, der skal klares, nemlig at mange elever går i stå i 
10-12 års alderen. I den forbindelse peger han på nogle mu-
ligheder, som der nu yderligere åbnes for. 

”Vi har ladet os inspirere af de erhvervsklasser4, som Bav-
nebakkeskolen i Støvring har lavet. Det er en succes, man 
kun kan ønske sig vil brede sig. Her får nogle af de bogligt 
svage en chance, og 90 % får enten uddannelse, læreplads 
eller job. Så det gælder bare om at gå i gang”.

”Så har vi sat fokus på undervisningsassistenter. Jeg ved, at 
Skolelederforeningen ikke klapper i hænderne. Men det er no-
get, man allerede kan. Og nu har vi tilladt os med et bredt fler-
tal i folketinget at sætte skub i det. Så vi får det prøvet og må-
ske gjort det til et led i læreruddannelsen”, siger Bertel Haarder 
og sigter til, at der er afsat globaliseringspenge5 til formålet.

Ministeren fortæller, at der også arbejdes på at forny lov-
givningen, så det bliver muligt at koncentrere undervisnin-
gen i dansk. Så skolen kan tilbyde turbo-dansk6 til elever i de 
ældre klasser, hvis ordforråd er for lavt. For sproget er som 
bekendt indgangen til at klare sig i de andre fag.

Desuden åbnes der for nye frikommune-forsøg7, der giver 
skolerne mulighed for at søge dispensation fra gældende 
regler. Skolerne kan lave forsøg med kvalitetsrapporter, prø-
ver, valgfag, holddannelse, brug af mentorer mv. Samtidig 
vil det blive undersøgt, hvor meget tid skolen bruger på ad-
ministrative opgaver samt identificeret barrierer for opgave-
varetagelsen.

Så lovligt som muligt! Frikommune-forsøgene giver 
skolerne mulighed for at køre uden om de almindelige 
regler. Gør det, opfordrer Bertel Haarder…

»
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Bertel Haarder er derfor optimistisk, når det gælder den 
nye, større Pisa-undersøgelse i 2009. Der er jo allerede sket 
forbedringer, og skolen er blevet mere faglig og strømlinet:

”Jeg venter betydelige frem-
skridt i naturvidenskab, mate-
matik og læsning. Budskabet er 
trængt ind. Og vi har igen fået 
en kultur, hvor det er tilladt at 
anlægge en positiv vinkel og 
lære af andre. Fx sætter ’Måne-
dens gode eksempel’ fokus på 
noget af det gode, der sker på 
skolerne. Eller TV2’s Gauers-
lund-eksperiment, som jeg sy-
nes giver et klart billede på, hvor 
godt vi kan gøre det”. 

Ledelse skal tales op
Radioavisen banker på og vil 
have en kommentar til en kritik 
af læreruddannelsen, som bl.a. 
prof. Niels Egelund har fremsat. 
Det har prioritet, og Skoleleder-
nes blad må pænt vente, mens 
ministeren slår fast: Vi skal ikke 
tale læreruddannelsen ned, når 
der er netop brug for at tale den 
op…

Også hvad angår skoleledelse, 
kan der være brug for en aner-

kendende tilgang. For undersøgelser omkring skoleledernes 
arbejdsvilkår8 viser, at der hersker en dobbelthed omkring ar-
bejdet. Mange ledere er virkelig glade for deres arbejde, for 
at have med mennesker at gøre og at gøre en forskel etc. 
Men de føler også, at de arbejder alt for mange timer, at de 
er presset på tid og af for meget administration mv. Har 
Bertel Haarder en kommentar til det?

”Jeg har besøgt en stribe fremragende, stolte og glade 
skoleledere, som selvfølgelig har travlt. Det har jeg også 
selv, og så er jeg jo gift med en skoleleder, som også har 
travlt! Men – som en tysk forsker har sagt – så får ildsjæle 
ikke stress. Og jeg har mødt mange ildsjæle blandt skole-
lederne, som ikke får stress, fordi de er ildsjæle”.

”På den anden side, når det gælder undersøgelsen i Kø-
benhavn, er det stadigvæk alt for mange, der går ned og  
er syge. Jeg er derfor utrolig opmærksom på ikke at spilde 
skoleledernes tid med unødig statistik og indberetningsvirk-
somhed. Der skal være tid til, at lederen kan blive genopda-
get som en pædagogisk autoritet eller i hvert fald som én, 
der kan sætte en dialog i gang – og som støtter lærerne  
pædagogisk”, siger ministeren.

Bertel Haarder fremhæver ordet ’ledelseskultur’, hvor der 
for ham ligger både at vise vej og vise omsorg. Altså udøve 
synlig ledelse – der er nogle mål, der skal nås, men ledelse 
udøves bedst ved omsorgsfuldhed, ikke ved tyranni, selv om 
en leder selvfølgelig også skal kunne træffe tunge beslutnin-
ger. Og så peger han på delegering og at pleje lederspirerne:

”De fleste skoler har flere ledere, jeg har fx været på en, 

hvor der var syv. Så kan man udøve ledelse i fællesskab. Så 
vil jeg fremhæve den nye mulighed i læreroverenskomsten, 
hvor man kan give et løntillæg på 10-12.000 kr. til de nye  
undervisningsvejledere. Og her håber jeg virkelig, at Skole-
lederforeningen vil give nogle opskrifter på, hvordan man 
kan bruge muligheden optimalt”.

”Man burde slå disse stillinger op ved eksternt opslag, så 
de bliver lige så ’fine’ som skolelederstillingerne. A la head-
teachers i Storbritannien. Det harmonerer også med konklu-
sionen på OECD-lederkonferencen9 om, at vi skal uddanne 
ledere, før de bliver ledere. Skolelederne må være på udkig 
efter, hvem i lærerstaben, der har lederpotentiale og kan 
vejlede eller – som det hedder i dag – coache andre”.

knappen på stand-by?
De folkeskoleændringer og det styringssystem, der er sat i 
værk med bl.a. kvalitetsrapporter, test og elevhandleplaner, 
var og er det den rigtige vej at gå? Er der ikke grænser for, 
hvor langt man skal ad den vej?

Det spurgte Skoleledelse Bertel Haarder om for tre år  
siden, og her var svaret: Der kommer ingen reformpause10, 
sagde han dengang. Vi prøver igen…

”Havde vi ikke gjort elevplanerne obligatoriske – med den 
larm det gav – havde vi ikke fået den succes, de nu er. Så 
kan man diskutere i hvor mange fag, det er relevant at bruge 
dem, og jeg kan godt se argumenterne mod, at lærerne skal 
skrive noget om hver eneste elev. Men måske kunne et sam -
arbejde med kollegerne alligevel gøre det udholdeligt”.

”Noget andet er, at der er vide rammer. Der står jo kun, at 
der én gang om året skal være noget skriftligt i alle fag, og 
det kan gøres meget summarisk i visse fag. Så jeg vil opfor-
dre til, at man prioriterer tiden, og jeg har svært ved at se, 
hvilken lovændring, som kan gøre elevplanerne lettere at 
bruge end nu”, siger ministeren og peger på, at det samme 
gælder kvalitetsrapporten.

”Dem satte vi i gang for at gøre det klart for hver eneste 
kommunalpolitiker i landet, at folkeskolen er et kommunalt 
ansvar – og ikke alene et anliggende for hver skole. Og det 
var ikke for at ’straffe’ skolelederne. Der skal ikke stå noget i 
kvalitetsrapporten, som politikerne alligevel ikke vil bruge, 
så nu gælder det at lære af erfaringerne, så rapporterne fin-
der den rette form”.

De obligatoriske test har derimod en svær fødsel. Og dele 
af skoleverdenen er inderligt imod. Bl.a. fordi man føler, te-
stene kommer oven i en masse andre ting, man også skal…

”Ja, og jeg ville også have ønsket testene hen, hvor pebe-
ret gror, hvis jeg havde vidst, hvilke traumatiske erfaringer, 
vi har måttet gøre os med designet og implementeringen. 
Men min drøm er selvfølgelig, at disse adaptive test, der til-
passer sig den enkelte elev, kommer til at fungere og bliver 
det redskab, de er tiltænkt”, siger en fortsat optimistisk Ber-
tel Haarder. 

Han understreger, at når de nye test kommer, er der heller 
ikke tale om en endelig, fast model. Testene skal udvikles i 
stadig dialog. De skal hele tiden blive bedre – svarende til 9. 
klasse-prøverne, som løbende undergår stor forandring.

Men når og hvis testningen kommer til at fungere, stopper 
vi så ved de 10 tests i løbet af 10 skoleår, der er tale om nu? 

Ministeren: Hverken lærere eller 
skoleledere skal udfylde noget, de 

kan konstatere, at ingen bruger!
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Bemærk at der afholdes medlemsmøder/general-
forsamlinger i Skoleledernes lokalafdelinger i starten  
af 2009. Se evt. indkaldelse og dagsorden på skole-
lederne.org  Lokale Afdelinger

Eller er det blot et springbræt til mange flere test i mange 
flere fag? Der er jo eksperter der advarer11 mod at man ind-
retter undervisningen efter testene. 

”Tiden er ikke til en masse nye paragraffer i skoleloven. Vi 
må nok hellere sanere lidt i dem, vi har. Og jeg vil ikke ude-
lukke, at nogle af de ting, vi har skubbet i gang, bliver så 
selvbærende, at man kan klare sig uden reglerne. Det er da 
muligt”, siger ministeren. Men kan det så også forstås som, 
at når noget er godt, får vi måske mere af det samme?

”Det er det, jeg antyder. Jeg vil til min død hævde, at det 
var en god idé, at vi gjorde kvalitetsrapporter og elevplaner 
obligatoriske, fordi det satte noget i gang. Jeg kan fx se det, 
når jeg får breve fra stolte borgmestre, som gerne vil for-
tælle mig om alt det, de gør”.

”Vi må ikke stoppe udviklingen, så der skal ikke være ud-
viklingspause. Og der vil hele tiden komme nye idéer og nye 
prioriteringer. Det skubber ting i gang – og så saneres der, 
når man synes, at går for vidt. Og nu er vi heldigvis i den 
fase, hvor vi er ved at sanere…”. 

Både ja og nej
Hører vi nye toner, eller er det bare andre betoninger? Er et 
paradigmeskifte på vej efter års opstramning med klare mål 
og kontante krav frem mod styring efter nye visioner og vær-
dier? Det følte Skolelederne ellers ikke, da det såkaldte 
monsterudvalg sluttede arbejdet, de var skuffede over, at 
der blev afbureaukratiseret mere. Men Bertel Haarder ser 
anderledes på det:

”Vi fik skabt regelforenklinger i PPR-vurderingerne og fjer-
net fraværslisterne, hvilket jo direkte vedrører lederne. Med 
monsterudvalget fulgte også friere adgang til at gå egne 
veje via de nævnte frikommuneforsøg. Og lige nu arbejder vi 
på at forenkle holddannelsesreglerne, hvilket jeg forstår, at 
man ønsker. Så jeg efterlyser faktisk, at skolelederne griber 
de muligheder, der er”.

”Vi skal bestræbe os på i mindre grad at styre ved regler 
og i højere grad ved, at vise vejen og have visioner. Retnin-
gen imod målstyring frem for detailstyring skal fortsætte. 
Men der er ingen tvivl om, at vi også fortsat skal prioritere 
fagligheden og lære børnene at bruge fagene, så de selv kan 
klatre videre. Så paradigmeskifte? Både ja og nej”. .
Noter
1.  Indvandrerne og det danske uddannelsessystem. Rockwoll-fondens 

forskningsenhed 2008. Se www.rff.dk.
2.  Progress in International ReadingLiteracy Study. International under-

søgelse 2007. Se www.skolelederne.org.
3.  Trends In International Mathematics and Science Study. International 

undersøgelse 2007. Se www.skolelederne.org.
4.  Læs mere om bl.a. Bavnebakkeskolens erhvervsklasser og smedje-

projekt i Skoleledelse 8/05 og 9/08.
5.  Fra globaliseringspuljen udmøntes 143 mio. kr. til at fremme målet 

om, at 95 % af en årgang gennemfører en ungdomsuddannelse og 50 
% af en årgang en videregående uddannelse. Se www uvm.dk.

6.  Puljer til intensive læseforløb og forsøg med lektiehjælp og undervis-
ningsassistenter mv. Se www.uvm.dk.

7.  Det er muligt at ansøge om frikommuneforsøg inden for bl.a. hele fol-
keskoleområdet.. Se www.vfm.dk..

8.  Fx FTF’s lederpejling 2008 og A4’s undersøgelse af de københavnske 
skoleledere 2008.

9.  På OECD-konferencen Improving School Leadership april 2008 sam-
menlignedes skoleledelse i 22 lande.

10.  Se interviewet med Bertel Haarder i Skoleledelse 1/06.
11.  Fx professorerne Mortimore og David Berliner fra hhv. GB og USA, 

læs artiklen i Skoleledelse 10/08.

Indkaldelse til ordinært 
repræsentantskabsmøde 
i Skolelederne
I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkal-
des der herved til ordinært repræsentant-
skabsmøde:

Onsdag den 18. marts 2009 kl. 10 til ca. kl. 14 
på Odense Congress Center, Ørbækvej 350,  
5220 Odense SØ 

Foreløbig dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Formandens beretning
4. Godkendelse af regnskab
5. Indkomne forslag
6. Vedtægtsændringer
7.  Orientering om budget 2009 og 2010, 

samt 
 a.  fastsættelse af ydelser til hovedbesty-

relsesmedlemmerne jf. § 8 stk. 3 i 2010
 b.  fastsættelse af midler til de lokale af-

delinger i 2010
 c.  fastsættelse af kontingent jf. § 4 i 2010
8.  Suppleringsvalg til posten som 2. supple-

ant til hovedbestyrelsen
9. Eventuelt

Punkter til dagsordenen herudover skal være 
indsendt skriftligt til sekretariatet senest 
tirsdag den 3. februar 2009. Endelig dagsor-
den med bilag til repræsentantskabsmødet 
udsendes senest tirsdag den 17. februar 2009.

Med venlig hilsen

Anders Balle
Formand
Skolelederne
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Det er banebrydende at få en makker 
uden for egen kreds. Nye øjne ser no-
get andet, og at se sig selv gennem en 
andens blik er godt til at skabe de for-
styrrelser, som skaber udvikling. 

Det er en del af det, som syv lærere 
fra henholdsvis Lyshøjskolen i Kolding 
og University College Syd med succes 
har erfaret. To og to dannede de et 
makkerskab, der var rygraden i det to-
årige projekt ’Tango for to – teori og 
praksis i læreres professionsudvikling’, 
som sluttede i juni i år. 

Lærerne udviklede et eksperimen-
terende og reflekterende fællesskab, 
hvor hver enkelt lærers praksis var om-
drejningspunktet.

Der var få regler og stort set ingen 
begrænsninger på eksperimenternes 
form og indhold. Hvor meget vægt, der 
var på teori og praksis, var forskelligt 
fra makkerskab til makkerskab. Læ-
rerne fik en pulje på i alt 50 arbejdsti-
mer, som blev brugt til flere ting: Fæl-
les møder, forberedelse af konkret 
undervisning sammen ud fra deres re-
spektive undervisningsplaner, samt 
undervisning hos hinanden og iagtta-

gelse af hinandens undervisning. Am-
bitionen var at give mulighed for et 
professionelt rum til pædagogisk ud-
vikling. 

En seminarielærer i didaktik blev for 
eksempel en erfaring rigere, da han 
skulle undervise en 1. klasse i dansk. 
Han havde lavet en plan over dagen, 
men intet kom til at virke, som han tro-
ede. Efter fem minutter hang de små 
elever om benet på ham, og så var det 
så som så med teorien.

Hvis en lærer arbejdede med proces-
skrivning i folkeskolen, arbejdede se-
minarielæreren også med det i sin 
danskundervisning. Ved at overvære 
undervisningen hos sin makker i folke-
skolen, gav det seminarielæreren vi-
den, som gjorde ham bedre i stand til 
at forstå de studerendes oplevelser fra 
praktikken. 

Temaerne har været mangeartede: 
’Grammatik – dansk 3. klasse’, ’Under-
visningsdifferentiering i praksis – mate-
matik 8. klasse’, ’Begynderengelsk’, 
’Musik i indskolingen’, ’Gruppearbejdet 
som arbejdsform’, ’Fra kridt til chip’ m.fl.

“Mødet har været forrygende for 

begge parter. Lærerne laver jordskælv 
hos seminarielærerne og omvendt. En 
af mine lærere sagde på et tidspunkt: 
Jeg har lært mere i de tre timer, min 
makker var til stede i klassen, end jeg 
ville have gjort på et langt kursus. Det 
var så givtigt for hende, fordi det var 
direkte relateret til hendes undervis-
ning“, siger skoleleder på Lyshøjskolen, 
Jørn Jørgensen. 

Han kan i dag se, at timerne var rig-
tig godt givet ud. Alle medvirkende har 
fået et løft.

“Det er en anden form for supervi-
sion“, fastslår han.

En ny dimension
Projektet udsprang af den megen snak 
om, at læreruddannelsen er en ø uden 

Et makkerskab mellem seminarielærere og 
folkeskolelærere har knyttet teori og praksis 
sammen på nye måder til gavn for alle  

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

2Tango for
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tilknytning til folkeskolens hverdag, 
forklarer projektleder fra UC Syd, Helle 
Bjerresgaard, der tidligere har været 
lærer på Lyshøjskolen gennem 25 år. 

Udgangspunktet var oprindeligt, at 
lærerstuderende ofte bliver efterladt i 
et vakuum, fordi folkeskolen og semi-
nariet har hver sin udlægning af virke-
ligheden. Derfor får mange et praksis-
chok, når de kommer ud på skolerne.

Praktikken er reelt det eneste sted, 
hvor mødet mellem folkeskolelærere 
og seminarielærere opstår. Og de kan 
lære meget af hinanden, fordi teorien 
har betydning for praksis og omvendt. 
Men mange seminarielærere har ikke 
sat deres ben i folkeskolen. De har selv 
en praksis som undervisere, men den 
er forskellig fra folkeskolelærerens, 

idet teorierne fylder undervisningen på 
seminariet.

“Da jeg selv arbejdede som folkesko-
lelærer, tænkte jeg, at jeg gør det bed-
ste, jeg kan. Jeg har mine erfaringer, 
min hverdagspraksis, og man bliver så 
at sige blind på sig selv i undervisnin-
gen. Man kommer jo som lærer ud i 
mange situationer, hvor forklaringerne 
ikke ligger lige for. I teorien kunne jeg 
finde forklaringer. På den måde spiller 
teori og praksis sammen. Sådan kørte 
hele projektet. Teori uden praksis er 
tomt, og praksis uden teori er blind“, 
siger Helle Bjerresgaard, der har været 
den nødvendige tovholder. 

Hun har holdt fast i fælles møder og 
sørget for skriftlige evalueringer fra læ-
rerne. Erfaringerne herfra en væsentlig 

del af bogen, der er udgivet om projek-
tet.

“Når to lærere fra to forskellige ud-
dannelsesinstitutioner laver fælles for-
beredelse omkring et projekt, så bliver 
en plus en mere end to“, erklærer hun.

Folkeskolelærer Trine Haugaard sy-
nes, det er fantastisk, at hun på denne 
måde har fået en ny dimension i sit ar-
bejde. 

“I makkerskabet har vi mange diskus-
sioner, som sætter tanker i gang. Vi 
kommer dybere ned i baggrunden for, 
hvorfor vi gør, som vi gør, og i sidste 
ende giver det et bedre praktisk resul-
tat, fordi man har teorien med sig’“ si-
ger Trine Haugaard og pointerer, at når 
de to lærergrupper sparrer med hinan-
den, får de studerende også et bedre »

Helle Bjerresgaard og Jørn Jørgensen.              Samt Trine Haugaard og Adam Valeur Hansen, der nu indgår i nye konstellationer...



16 • Skoleledelse • januar 2009

grundlag og mere sammenhæng mel-
lem teori og praksis i deres uddannelse.

“Seminarielærerne stiller spørgsmål 
på en anden måde, end vi gør. Det er 
en inspiration, at de kommer her på 
skolen. Også eleverne får rigtig meget 
ud af det“. 

Didaktik til diskussion
Blikket fra seminarielærer Ole Gam-
melgaard var med til at flytte folkesko-
lelærer Adam Valeur Hansen.

“Vi overværede hinandens undervis-
ning, og som teoretiker så han mange 
ting, som jeg ikke havde tænkt på. I 
projektets andet år mente jeg, at jeg 
havde fået så meget ud af samarbejdet, 
at det var tid til at snakke endnu mere 

undervisning. Problemet er jo, at vi læ-
rere ikke kan fortælle, hvad vi lærer. 
Hvis vi skal løfte vores professionalisme 
lidt op, skal vi kunne sætte ord på“. 

Det blev til et diskussionsforum med 
deltagelse af flere af Lyshøjskolens læ-
rere gennem et år om blandt andet di-
daktik, som skoleleder Jørn Jørgensen 
fandt timer til i budgettet. Seminarie-
lærer Ole Gammelgaard deltog i mø-
derne. Og i dag arbejder han og Adam 
Valeur Hansen fortsat sammen.

Skolelederen oplever, at projektet 
har givet de deltagende lærere en 
større bevidsthed om didaktik. Metodi-
ske overvejelser og teori bliver sat ind i 
en sammenhæng, og lærerne er i hø-
jere grad begyndt at diskutere pæda-
gogik. 

For Adam Valeur Hansen er den 
største overraskelse, at professionerne 
ikke ligger så langt fra hinanden. 

“Der har ikke været de barrierer, som 
man umiddelbart skulle tro. Det har 
været ekstremt let at samarbejde. Alle 
føler, at de har fået mere ud af det end 
forventet. Det er et startskud til, hvor-
dan man kan arbejde på tværs. Jeg 
tænker helt sikkert mere over min un-

dervisning nu, har et større didaktisk 
blik og indblik i teori – og er i stand til 
også at se min undervisning ovenfra. På 
denne måde får man meget skoleudvik-
ling for pengene, men det er vigtigt, at 
deltagelsen er forholdsvis frivillig. Man 
kan ikke få lærere til at diskutere under-
visningen, hvis de ikke er motiveret“, si-
ger Adam Valeur Hansen.

“Det må være i skoleledernes inte-
resse, at lærerne bliver mere professi-
onelle og dygtigere til at formulere sig 
og kan sætte ord på deres undervis-
ning. I sidste ende kan det skabe et 
bedre arbejdsmiljø og styrke lærerne“.

Effektiv kompetenceudvikling
Både projektleder og skoleleder håber, 
at resultatet af samarbejdet kan være 
en øjenåbner for kommunerne, så de 
tager kontakt til professionshøjskolerne. 

Gevinsten for denne type samar-
bejde er ifølge Helle Bjerresgaard, at 
det bliver udviklet og diskuteret samti-
dig med, at der bliver forberedt og 
gennemført undervisning.

“Der bliver ikke kun udvekslet erfa-
ringer. Der bliver udviklet erfaringer. 
Og det er en stor forskel. Når vi udvik-
ler sammen, får det en ændrende 
funktion for alle parter. Lærerens egen 
kompetenceudvikling sker i samar-
bejde med makkeren fra den anden in-
stitution“. 

Både skoleleder og projektleder kal-
der projektet nytænkning i forhold til 
videre- og efteruddannelse. 

“En folkeskolelærer skal også være 
teoretisk, og en seminarielærer må 
ikke være uden viden om folkeskole-
praksis. Hvis et samarbejde som dette 
breder sig, kan vi få nyuddannede læ-
rere, der vil blive ved at turde lærerar-
bejdet“, siger Helle Bjerresgaard. 

“I realiteten er det utroligt, at semi-
narielærere kan undervise de stude-

rende i at undervise i folkeskolen, når 
de ikke selv har været der. Projektet 
her giver en mulighed for at få det nød-
vendig kendskab“, siger skoleleder Jørn 
Jørgensen.

“Hvis vi nogensinde skal op på et or-
dentligt refleksionsniveau, skal der for-
styrrelser til, og lærerne var hinandens 
forstyrrelser. Man er ikke en profes-
sion, før man kan sammenkoble teori 
og praksis“, siger Helle Bjerresgaard.

“Det er symbiose i høj potens“, kon-
kluderer Jørn Jørgensen. .

Tværinstitutionelt 
lærersamarbejde

Der afholdes konference på Lys-
højskolen om projektet med det 
tværinstitutionelle lærersamar-
bejde torsdag 29. januar kl. 9.30-
15.00.

Konferencens formål er at vide-
rebringe de involverede læreres 
viden og erfaringer om de tværin-
stitutionelle makkerskabers be-
tydning for deres arbejde og kom-
petenceudvikling. Lærernes 
indlæg rummer samtidig udvik-
lingspotentiale til praktikrelatio-
nerne i læreruddannelsen.

Konferencen giver mulighed for 
at arbejde i workshops med sær-
lige temaer.Yderligere oplysnin-
ger: UC Syd, Efter- og videreud-
dannelse, www.ucsyd.dk – eller 
kontakt projektleder Helle Bjer-
resgaard på mail hbj@ucsyd.dk.

Læs også mere i ’Tango for to – 
teori og praksis i læreres professi-
onsudvikling’ af Helle Bjerresga-
ard (red.), Per Fibæk Laursen, 
Adam Valeur Hansen, Trine Hau-
gaard og Lene Reichstein Lund.  
Dafolo 2008

Teori uden praksis er 
tomt, og praksis uden 
teori er blindt… 

„
Helle Bjerresgaard

Projektleder på UC SYD

Lærerne bliver mere professionelle og 
dygtigere til at formulere sig og kan sætte 
ord på deres undervisning... 

„
Adam Valeur Hansen 

Folkeskolelærer på Lyshøjskolen
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Danmarks største fagmesse for undervisningsmidler

www.skolebogmessen.dk

DGI-huset
Århus

Roskilde Kongres- 
og Idrætscenter

1. og 2. april
begge dage 9 - 17

11. og 12. marts
begge dage 9 - 17

Flere end 80
udstillere

og 40
workshopper

og events

Hanne-Vibeke Holst
åbner messen

Christine Antorini
åbner messen

20 siders

messeavis udsendes

i januar

Se det omfattende 

program på:

Annonce december folkeskolen.ind1   1 04/12/08   12:46:02



18 • Skoleledelse • januar 2009

Hvis man ikke lige jonglerer med sekscifrede tal på budgetkontoen, indeholder denne 
musik lokalepakke et perfekt, komplet startsetup for klubber, skoler og fritidshjem. 
Grejet udgør vores bud på de væsentligste instrumenter og tekniske elementer, der 
er nødvendige i et velfungerende samspilslokale. Alt er udvalgt med henblik på let in-
tegration, pålidelighed og spilleglæde. Pakken er et bud på en overkommelig løsning til 
musikundervisningsmiljøer, men kan selvfølgelig rettes til efter specifikke krav eller 
ønsker. Inklusive alle stativer og kabler.

musikhuset aage jensen

aage københavn 
Åbenrå 1-3, 1124 København K 
Landemærket 27-29, 1119 København K

aage odense 
Ørbækvej 113
5220 Odense SØ 

aage Århus
Vestergade 35
8000 Århus C

callcenter 
3318 1900

komplet musiklokale  
for 21.995 kroner

Se mere pÅ  
www.aage.dk 

eLLer ring 3318 1900  fOr aLternatiVe tiLbud  eLLer hViS du ØnSKer  
beSØg af en  

SKOLerÅdgiVer

210x297_Folkeskolen_dec08.indd   1 02/12/08   10:44:41
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     Skoleledernes

Årsmøde 2009
Ledelse i bevægelse…

ODENSE CONGRESS CENTER
Torsdag den 19. marts 2009, kl. 10.00-17.00  
Fredag den 20. marts 2009, kl. 9.00-12.00
ØRBækVEj 350, 5220 ODENSE SØ

PROGRAM
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Program

HUSk! Også at besøge den nu 1200 m2 store udstilling...!
kl. 10.00 Morgensang 
 
 Velkomst
  Børne/unge-direktør i Odense 

Klaus Majgaard
 
 Forårssange
 Odense Musikskoles kor 
 
 Tale
  Skoleledernes formand  

Anders Balle
 
 Tale
  Undervisningsminister  

Bertel Haarder
 
 Debat
  Mellem Bertel Haarder  

og Anders Balle
   Ordstyrer, journalist 
 Cecilie Beck

kl. 12.00 Pause og frokost

kl. 14.00-15.00  Ledelse til tiden
  Adm. direktør,  

adj. professor 
 Lars Goldschmidt 
 Dansk Industri

kl. 15.00 Pause

kl. 15.30  Fra årets musical 
 Hakuna Matata
   Kulturskolen Lille Knud,  
 Vollsmose 

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

TORSDag DEN 19. MaRTS 2009 

   
Årsmøde 2009

Ledelse i bevægelse…
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kl. 19.00-01.00 Medlemsfest
 Velkomst og taler
  Tre retters festmiddag  

m/ drikke

  Underholdning  
v/ Sigurd Barrett

  Musik og dans  
v/ Partymaskinen

HUSk! Også at besøge den nu 1200 m2 store udstilling...

Deltagelse for medlemmer og gæster på årsmødet er gratis, men...

HUSk TILMELDING til: 

• FROKOST TORSDAG 19/3-09 KL. 12
      Frokostbuffet inkl. 1 øl eller 1 vand 205 kr. p.p.

• MEDLEMSFEST TORSDAG 19/3-09 KL. 19-01
      Velkomstdrink, middag 3 retter inkl. ½ flaske vin  

og kaffe samt underholdning 525 kr. p.p.

• HOTEL/OVERNATNING
 
Bestilling af ovenstående sker gennem Van Hauen Conferences på 
www.vanhauen.dk/skolelederne

kl. 9.00 Morgensang  
 
 Morgenmusik
  Rytmisk band, 
 Odense Musikskole

kl. 9.30-10.30 Ledelse og forandring
  Forsker, centerleder 
 Annemette Digmann
 Region Midtjylland

kl. 10.30 Pause

kl. 11.00-12.00  kreativitet og ledelse 
 Rektor 
 Poul Nesgaard
 Den Danske Filmskole 

fREDag DEN 20. MaRTS 2009
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1.  At lære er at ville 
 befri sin ensomhed,
 at stå ved åndens kilde,
 og ydmygt knæle ned,
 at spejle sig i tider, 
 der sov på kildens bund,
 mens nye bølger glider 
 som tegn mod hånd og mund.
  

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

TORSDAG DEN 19. MARTS 2009

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

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

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

2. Jeg hvæsser på stenen den rustnede æg
 og retter den bøjede plade
 så springer jeg uden for mur og for væg
 hvor marken har klumper og mosen har klæg
 med min hakke, min skovl og min spade.

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

4. Når solen går ned i et luende bål
 bag lynghedens vidtstrakte flade,
 jeg retter min ryg, og jeg skimter et mål
 da blåner og blinker det blankslidte stål
 i min hakke, min skovl og min spade.

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

FREDAG DEN 20. MARTS 2009

Sponsorer af årsmødeprogrammet:

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

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

MENNESkE OG NATUR
 Johan Skjoldborg (1861-1936) var indigneret over 
forholdene for husmænd og landarbejdere, da 
han skrev dette digt tilbage i 1897. Selv steg 
han i graderne til… landsbylærer... og forfatter,  
uden at glemme sin fattige barndom. 
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Efter en lang politisk og offentlig dis-
kussion om de offentlige bygningers, 
herunder skolernes, vedligeholdelses-
tilstand, var det for mange skolefolk en 
joke, da der i finansloven for 2009 kun 
blev sat et relativt lille beløb af til re-
novering af skoletoiletterne. Dertil 
kommer, at kommunerne i forvejen er 
bundet hårdt op af det loft, regeringen 
har lagt over anlægsudgifterne. 

Alligevel er der steder, man finder 
penge til at istandsætte de gamle, for-
sømte skoler, mens man andre steder 
indgår i Offentligt-Privat-Partnerskaber 
(OPP), som resulterer i nybyggeri. På 
Vissenbjerg Skole i Assens er hånd-
værkerne fx i gang med en tiltrængt 
renovering, mens politikerne i Lange-
land Kommune netop har underskrevet 
en aftale med private firmaer, som re-
sulterer i landets største skole med 
plads til 1000 elever.

Sparer på varmen 
På bordet på Per Helding Madsens 
kontor ligger der en plan over kloaksy-

stemet under skolen. På væggen hæn-
ger planer over de forskellige faser i 
byggeriet, så skolelederen på Vissen-
bjerg Skole kan følge med renoverin-
gen af skolen. Der er meget at holde 
styr på, når skolen forvandles til en 
byggeplads.

”Det meste af kloaksystemet skal 
renoveres, og vi får også varmestyring, 
så hele anlægget lukkes ned en hel 
uge”, siger Per Helding. Og med en ny 
isolering i forbindelse med nye tage og 
vinduer samt varmestyring, regner han 
med en besparelse på mellem 18 og 27 
% af de årlige varmeudgifter, som lø-
ber op i 800.000 kr. årligt.

”Vi har fået at vide, at hvis der blev 
taget et infrarød varmebillede fra luf-
ten, så ville vores skole ligne et vulkan-
udbrud på grund af varmeudslippet”.

Det er ikke første gang skolelederen 
har prøvet kræfter med byggeri, og han 
har lært af tidligere erfaringer, at det er 
en god ide at have en arkitekt koblet 
på fra begyndelsen, så teknikken og 
ikke mindst æstetikken er i orden. I 

forbindelse med den igangværende re-
novering, skal facaderne beklædes 
med en kombination af sorte sten og 
metal, der bliver irret med tiden, og 
ifølge skolelederen står det godt til de 
hvide vinduer.

Før renoveringen henvendte Per Hel-
ding Madsen sig til teknisk afdeling i 
den nye storkommune for at pege på, 
hvor forsømt skolen er. Først kom en 
mand fra teknisk afdeling ud, og han 
kunne godt se, at der var behov for en 
større omgang.

”Det var en bevidst strategi fra min 
side, og bagefter inviterede jeg ud-
valgsformanden ud, som jo var blevet 
briefet af sin afdeling, og herefter gik 
den igennem på byrådet. Men vi snak-
ker også om 30 års efterslæb, så det 
var meget tiltrængt”, siger han.

Inden skolen fik lavet sit mediatek var 
skoleleder og viceinspektør på inspirati-
onstur til Dansk Designcenter, og da 
der blev mulighed for at vælge lamper, 
blev der valgt nogle lamper, som de-
signmæssigt passede ind i stilen.

Ikke byggeboom

 men… 
På trods af, at der ikke er penge nok til at 
renovere landets slidte skoler, og slet ikke til  
at opføre nye, bygges der rundt om

Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning

Skoleleder Per Helding Madsen foran 
skolen, der bl.a. skal total-isoleres.

»



24 • Skoleledelse • januar 2009

Skurvognssnak
Dengang det hed Vissenbjerg Kom-
mune var skoleleder Per Helding også 
byggeleder på projekter, men efter 
skolen nu hører under Assens Kom-
mune, er der kommet en professionel 
styring på projekter som det, der i øje-
blikket forgår på Vissenbjerg Skole.

”COWI er byggeleder på projektet, 
men jeg har daglig kontakt til de for-
mænd, der går på pladsen. Vi holder 
ugentlige møder med håndværkerne, 
og jeg mødes med skolens sikkerheds-
udvalg her på skolen, så byggeriet er så 
sikkert som muligt i forhold til elever og 
lærerstaben”, siger Per Helding Mad-
sen, og ifølge skolelederen er det vigtigt 
med en gang rundstykker samt evnen 
til at tackle en lidt hårdere tone, når der 
skal kommunikeres med håndværkere.

”Tingene bliver sagt lidt mere direkte 
og med et andet sprogbrug, end det 
gør i skoleverdenen, og det skal man 
lige vænne sig til”, siger han og fortæl-
ler, at der er lavet en rotationsplan, så 
alle de involverede ved, hvornår deres 
lokale står for tur.

”Rent logistisk har det været noget 
af et puslespil. Eleverne er jo heldigvis 
meget fleksible, og vi holder en galla-
fest for personalet, når de to første fa-
ser er færdige”.

Byggeriet er planlagt, så der ikke bli-
ver kørt med store maskiner i skolens 
pauser, og materiale til byggepladsen 
bliver så vidt det er muligt leveret 
udenfor skolens åbningstid.

De første to faser af renoveringen, 
hvor der bliver skiftet vinduer, tage, la-
vet udtørring af ældre kældre, renove-
ring af skolens regn og spildevandssy-
stem skal være færdig i starten af i år, 
og så var det planen, at den tredje fase 
skulle sættes i gang, men byrådet ville 
noget andet. De godt 7 mio. kr., der var 
afsat til at nedrive en barak, der egent-
lig blev bygget som en midlertidig løs-
ning for over 30 år siden, og erstatte 
den med en ny, er udskudt på ubestemt 
tid. Det samme er en renovering af 
gymnastiksal og badefaciliteter.

”Det er ærgerligt. Den nye bygning 
er den eneste mulighed, vi har for at 
putte noget pædagogisk indhold ind i 
renoveringen. Vi havde planer om at 
bytte rundt på musik og håndarbejde, 
så begge fag fik bedre forhold”, siger 
Per Helding Madsen, der dog glæder 

sig over, at det meste af renoveringen 
er blevet til noget.

Største skole i landet
På Langeland har de valgt at bygge 
helt nyt i stedet for at renovere de små 
skoler på øen. Langelands kommunal-
bestyrelse tiltrådte i august 2008 en 
indstilling om, hvem der skal være 
OPP-leverandør til den nye Ørsted-
skole i Rudkøbing, som skal have plads 
til 1000 elever. Skolen kommer til at 
råde over 11.200 netto kvadratmeter.

Team Rudkøbing Skole A/S er et 
konsortium, der består af MT Højgaard 
A/S, Dan-Ejendomme A/S og Bank 
DnB Nord A/S – med KHR arkitekter 
as og Lett Advokatfirma som underle-
verandører.

Kontrakten mellem Langeland Kom-
mune og OPP-leverandøren løber i 30 
år. I denne periode indgår kommunen i 
et partnerskab med OPP-leverandø-
ren, som står for finansiering, design, 
opførelse, bygningsvedligehold, byg-
ningsdrift samme visse serviceydelser. 

Vinderteamets forslag indretter den 
faseopdelte skole med indskoling, mel-
lemskole og udskoling i tre selvstæn-
dige bygninger, der fletter sig ind i det 
omkringliggende landskab som små 
bakker. Bygningerne bliver kædet sam-
men af fælles faciliteter som f.eks. sko-
lebibliotek og fagområder, hvilket bryder 
den meget store skole op i mindre afde-
linger med en høj grad af fleksibilitet. 

Etableringen af den nye skole er led i 
den igangværende omstrukturering af 
skoleområdet i Langeland Kommune, 
hvor kommunens skoler samles til et 
mindre antal større skoler.

Skole til spotpris
I hele den 30-årige lejeperiode står 
OPP-leverandøren for finansiering, de-
sign, opførelse, bygningsvedligehold, 
bygningsdrift samt visse serviceydel-
ser. Langeland Kommune lejer skolen, 
og lejen for det første år beløber sig til 
23,7 mio. kr. Efter 30 år køber Lange-
land Kommunen skolen til en på for-
hånd aftalt pris.

Gennem den konkurrenceprægede 
dialog er det blevet diskuteret, hvilke 
risikoelementer OPP-leverandørerne 
vurderede at kunne håndtere og pris-
fastsætte. På baggrund heraf blev den 
endelige fordeling af risici mellem 

for få renoveringer 
og nybyggerier

Claus Hjortdal, næstformanden i Skole-
lederforeningen, er glad for, at der er ek-
sempler på ældre skoler, som bliver reno-
veret og nye skoler, der bygges, men 
mange bygninger halter stadig bagefter, 
uden at der er planlagt renoveringer.

”Der er et kæmpe efterslæb ude i kom-
munerne, hvor der er bygninger, som er 
blevet forsømt siden 60’erne. Desværre 
har mange kommuner lavet spareløsnin-
ger mens det, der i stedet er brug for, er 
en mere gennemgribende løsning. Det 
nytter ikke at tage ti vinduer ad gangen, 
alle vinduer skal skiftes”.

Han kan godt forstå, at der bliver truk-
ket på smilebåndene hos skolelederne, 
når de hører om de 100 millioner kroner, 
som regeringen har lovet til renovering af 
toiletter.

”Det handler om landspolitik og profile-
ring af nogle politikere, hvor det, der skul-
le være råd til var en løbende vedligehol-
delse af toiletter og andre ting ude på 
skolerne”, siger han. Og i stedet for ”ga-
ver”, der skal stille politikere i et bedre lys, 
opfordrer han regeringen og KL til at blive 
enige om en plan for en gennemgribende 
renovering af landets skoler.

”For nogle år siden valgte man IT som 
fokusområde, og det har betydet, at de 
fleste skoler er rigtig godt med på det 
område. Det burde kunne lade sig gøre at 
gøre det samme med hensyn til et løft til 
vores skolebygninger”, siger han.

Næstformanden mener også, at der er 
for langt mellem snapsene, når der er 
tale om nye skoler: ”Vi vil fortsætte med 
at presse på, og vi er blandt andet med 
på godtskolebyggeri.dk, hvor der er gode 
råd og eksempler på godt skolebyggeri”, 
siger Claus Hjortdal.

Han oplyser, at der den 14. januar er en 
konference for skoleledere og bygherrer 
på Nyborg Strand med titlen ”Fremtidens 
Byggeri”, hvor bygherrer og skoleledere 
kan møde op og få input og netværke. 

Se eksempler på godt skolebyggeri og få 
gode råd om byggeri og renoveringer på: 
www.godtskolebyggeri.dk
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Folkeskolen

Folkeskolen.dk

Klik et forspring
Få en mail med skolenyheder om netop de emner, 
der interesserer dig.
Tilmeld dig nyhedsbreve fra folkeskolen.dk og vælg 
nyheder om de områder, der interesserer dig. Så får du en 
mail, hver gang der sker noget nyt på dit område.

skoleledelse-klik-et-forspring.indd   1 09/12/08   11:44:42

OPP-leverandøren og Langeland Kom-
mune foretaget.

F.eks. er det besluttet, at OPP-leve-
randøren bærer risikoen for mængden 
af el, der forbruges til drift af selve 
skolen, mens Langeland Kommune 
selv betaler den faktiske omkostning til 
el, som skolens brugere trækker ud af 
stikkontakterne. Således er risikoen re-
lateret til forbruget af den part, der 

bedst kan påvirke det. Kontrakten in-
debærer desuden, at hvis f.eks. rengø-
ringen ikke lever op til kravene, skal 
kommunen ikke afregne den fulde be-
taling til OPP-leverandøren. 

Jørgen Christiansen, kommunaldirek-
tør i Langeland Kommune siger: 

”Med OPP-aftalen har vi opnået en 
god risikodeling, der medfører lavest 
mulige betalinger for Langeland Kom-

Sidste nyt om den ’midlertidige barak’ på Vissenbjerg Skole er desværre, at der er konstateret skimmelsvamp.

mune. OPP-aftalen giver desuden 
kommunen den økonomiske fordel, at 
vi ikke risikerer uforudsete ekstraom-
kostninger til anlæg eller drift i kon-
traktperioden. Samtidig sikrer aftalen, 
at kommunen til hver en tid har en 
skole af en høj standard”. .
Læs mere om den kommende stor-
skole på: www.langelandkommune.dk
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For de 18 skoleledere på fuldtidsstudie i Hedensted er én ting 
sikker. Seks sammenhængende uger er meget lang tid at 
være væk fra skolen. Samtidig er de taknemmelige for at få 
rum og tid til at fordybe sig i et yderst relevant emne for job-
bet. Flere mener, at det ’tvungne’ fravær er en god forstyrrelse 
i lederlivet, fordi man kommer til at se sin egen skole udefra.

Seks uger væk

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen Stedet er Daugaard Multihal ved Daugaard Skole i Heden-
sted Kommune. Modulet i Diplomuddannelsen i Ledelse 
hedder ’Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering af 
folkeskolen’. De første fire uger er forløbet med to undervis-
ningsdage og en studiedag. De sidste to uger foregik hjem-
 me med opgaveskrivning.

Denne novemberdag bliver forløbet evalueret, og skole-
lederne har lige fået at vide, at de alle har fået godkendt de-
res afsluttende opgaver og dermed bestået modulet. Et mo-
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18 af 20 skoleledere i Hedensted har fordybet sig i et diplommodul, mens 
souschefer og viceinspektører har været konstitueret i deres stillinger

dul som blandt andet giver dem en teoretisk indsigt i 
baggrunden for de krav, der stilles i skolen i dag. 

“Ved at lære om kvalitetsudvikling og evaluering får skole-
lederne belyst de forhold, de skal tage stilling til i deres dag-
ligdag. Ikke mindst får de mulighed for at reflektere over de-
res egen praksis“, siger underviser og tilrettelægger Mari   -
anne Thrane fra VIA UC, region Midtjylland.

Hun gennemgår sammen med sin kollega Håkon Grunnet 
evalueringen, som afspejler tilfredsheden. 

Fælles teoretisk grundlag
Modulet er tilrettelagt som et fuldtidsstudie og er skrædder-
syet til skolelederne.

“Den intensive form gør, at vi kan fylde den teori på, som 
skoleledere ofte har svært ved at afsætte tid til. Og det ta-
ger tid at komme ind i det rum – og flere har givet udtryk for, 
at det er hårdt at komme i gang med at læse teori og skrive“, 
siger Marianne Thrane. 

Ifølge hende viser ledelsesforskning, at lederne bruger 
meget lidt tid til strategisk ledelse, som er det, de ønsker at 
bruge mere tid på. 

På uddannelsen oplevede skolelederne, at det kan lade sig 
gøre at skabe plads til refleksion.

“Jo, vi føler os privilegerede. Vi har nydt at kunne koncen-
trere os om én ting og at få lov til sammen at studere den 
faglighed, som vi ikke altid når til bunds i. Det har været nyt 
for de fleste at skulle skrive opgaver og samtidig få den me-
get teoretiske del ind. Min fornemmelse, når jeg snakker 
med kollegaerne, er, at det gået bedre, end man havde for-
ventet og turde håbet på. Nu har vi et fælles teoretisk 
grund  lag“, siger skoleleder på Lindved Skole, Anne Bloch 
Petersen.

Hedensted Kommune er lagt sammen af tre kommuner. 
Skolelederne har faste netværk på tværs af de gamle kom-
muner. Det ændrer kurset ikke på. Men de har fået et andet 
kendskab til hinanden. 

“Nogle af os kendte hinanden rigtig godt, og dem vi ikke 
kendte så godt, har vi lært at kende her. Naturligvis er det 
godt for samarbejdet i ledergruppen i kommunen“, siger 
Anne Bloch Petersen. 

Skolelederne har selvfølgelig haft kontakt til skolerne un-
der forløbet, men i så lidt udstrækning som muligt.

“Vi kunne bedre undværes, end vi havde regnet med, og 
nu vender vi tilbage med fornyede kræfter“, siger hun.

Lidt fakta om ordningen
Mens de 18 skoleledere var på uddannelse, var souschefer 
eller viceinspektører konstituerede skoleledere. Alle skole-
ledere havde uddannelsesorlov og kunne derfor søge SVU-
midler (Statens Voksenuddannelsesstøtte). Men da de fik 
deres løn, tilfaldt midlerne skolen, så den kunne købe hjælp.

Lindved Skole brugte eksempelvis pengene til en lærer, 
som har klaret vikardækning for viceskolelederen for at 
mindske hans arbejdsbyrde. Andre skoler har betalt vikarer 
for at øge afdelingsledernes ledelsestid i perioden. Ministe-
riets pulje har betalt selve uddannelsen, så det har kostet 
kommunen konstitueringsvederlag og leje af lokaler.

Efter fordybelsesugerne er skolelederne igen 
klar til at face virkeligheden…

»
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flere og flere på  
diplomuddannelse

I de sidste numre af nyhedsbrevet 
SkolelederNyt er der sat fokus på 
skoleledernes videreuddannelse med 
udgangspunkt i, at der i slutningen af 
2006 centralt fra blev afsat 20,4 mio. 
kr. over tre år til at fremme søgnin-
gen på ”Diplomuddannelsen i Skole-
ledelse”. Og det ser positivt ud. 

I løbet af kort tid har langt de fleste 
kommuner søgt penge. Faktisk var 
der gennemsnitligt et  ønske blandt 
ansøgningerne om at få sendt 3,3 
skoleleder af sted pr. kommune pr. 
år. Dermed har ca. 600 ledere i sko-
len startet på et diplom fra ministeri-
ets pulje i 2007 og tilsvarende i 2008, 
ligesom det samme forventes i 2009. 
Holder det, vil ca. 40 % af lederne i 
skolerne i løbet af de tre år enten 
have taget en diplom i ledelse, være i 
gang med en hel diplom, eller afslut-
tet en eller flere moduler. 

Lægger vi så til, at en del kommu-
ner samtidig selv tilbyder dele eller 
hele diplomuddannelser og tilsvaren-
de kompetencegivende ledelsesud-
dannelser til sine ledere, tyder alt på, 
at et udsædvanligt højt aktivitets- og 
kvalificeringsprojekt er i gang blandt 
danske skolelederne og kommuner. 

Initiativet blev i 2008 fulgt op af 
endnu et efteruddannelsesinitiativ, 
idet der af trepartsmidlernes 388 mil-
lioner er afsat 142 millioner til ekstra-
ordinære kompetenceudviklingsinitia-
tiver. Pengene fordeles lokalt, så bl.a. 
også lederne i skolen kan og skal få 
glæde af de næste fire år. 

Udviklingen dækker selvfølgelig 
over store variationer i, hvordan kom-
munerne tilrettelægger deres uddan-
nelses- og kvalificeringsindsats over 
for skolelederne, herunder hvilke vil-
kår uddannelsen kan tages under og 
eventuelle løntillæg, der stilles i ud-
sigt, når uddannelsen er gennemført.

Læs mere på www.skolelederne.
org og i nyhedsbrevet SkolelederNyt! 

Anne Bloch Petersen, Lindved Skole, 420 
elever. Skrev opgave om kvalitetsstyring i 
folkeskolen.

’Kvalitetsstyring, -sikring og evaluering i fol-
keskolen er et område, som vi aldrig er ble-

vet uddannet i. Via uddannelsen har jeg fået bekræftet, at jeg 
er på rette vej og har fået et helt andet grundlag for at arbejde 
med det. Hvordan kan jeg som leder få indsigt i undervisnin-
gens kvalitet ude hos den enkelte lærer, og kan og skal jeg 
have denne indsigt? Det var et af de spørgsmål, jeg forsøgte 
at besvare i min opgave’, siger Anne Bloch Petersen.

Hun synes, at det var svært at være væk fra skolen. Ind-
imellem savnede hun skolens leben, men havde på den an-
den side godt af roen til at koncentrere sig om at studere og 
bare følge lidt med på sidelinjen.

Fordelen, ved at alle skoleledere i kommunen uddanner 
sig sammen, er åbenbar for hende.

’Den fælles uddannelse har givet os et rigtig godt grund-
lag for at lave skoleudvikling sammen. Det er ikke længere 
bare, hvad vi synes og tror, men hvad vi ved’. 

Ulempen er, mener Anne Bloch Petersen, at uddannelsen 
foregår i en snæver kreds. 

’Vi får ikke det samme input og mangfoldighed, som vi 
gør, når vi tager en ’almindelig’ moduluddannelse med del-
tagelse af mange fag og erhverv’.

Ebba jakobsen, Stouby Skole, 260 elever til 
og med 9.klasse. Skrev opgave om, hvordan 
skoleledere skaber en god evalueringskultur.

’Jeg er kommet i dybden med tekster, som 
jeg normalt ikke får læst. Evaluering kan 
bruges fremadrettet som en hjælp til undervisningen i stedet 
for den ekstra byrde, det er blevet omtalt som’.

Søren Vig, Østre Snede Skole, 200 elever 
op til 6. klasse. Skrev sammen med Karl 
Erik Laursen, Løsning Skole, opgave om 
at forstå kravet om evaluering i skolen og 
understøtte evalueringskulturen.

’Karl Erik og jeg brugte et par dage på at se 
på, hvordan vi kunne arbejde med evaluering på skolen. Så 
med hjem i tasken har jeg en plan over, hvad vi gør nu, og ud 
fra den beslutter vi næste skridt. Jeg vil også i dette skoleår 
udarbejde en status på evaluering’. 
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Helle Winther, Ølsted Skole, 129 elever 
op til 6. klasse. Skrev opgave om evalue-
ring i et læringsperspektiv.

’En af lærerne har været konstitueret le-
der, og jeg havde rigtig travlt med at få 
det hele tilrettelagt. Derfor glædede jeg 
mig næsten ikke til uddannelsesorloven. Alt det tunge er 
blevet skubbet. Det kan jeg mærke i kroppen nu, men den 
pris vil jeg gerne betale. 

De første to uger var det svært at slippe skolen og vænne 
sig til at være studerende, derefter nød jeg det. Uddannel-
sen har været meget givtig. Hvis vi ikke havde orlov, havde 
det været alt for presset’. .

Finn Gatten, Stjernevejens Skole, 670 
elever. Skrev opgave om, hvordan skolens 
ledelse kan dokumentere undervisningens 
kvalitet og elevernes udbytte.

’Jeg har fået sammenhængende tid til 
at skaffe mig et overblik over mange af de 

teorier, der knytter sig til evaluering og god undervisning. Til 
daglig har jeg svært ved at finde tid til at læse en artikel om 
f.eks. evidensbaseret undervisning og forskningsresultater 
eller om evalueringsformer, der fungerer godt i klasserne’, si-
ger Finn Gatten.

Når han skal overskue processerne og få dem til at virke 
på en skole med 90 ansatte, giver uddannelsen ham en fag-
lig sikkerhed.

’Så har jeg i det mindste et bud på at få evalueringen til at 
hænge sammen med både ministerielle krav, og på hvad det 
kan betyde for dansklæreren i 6. klasse. Og i det hele taget 
på, hvordan vi som ledelse bedst understøtter den evalue-
ring, som skal finde sted på skolen?’

De seks uger har været en god oplevelse for ham. 
’Det er utrolig sundt at komme mere end en armslængde 

væk fra skolen. Driften var sikret, og der opstod ikke noget 
vildt og voldsomt. Jeg frygtede lidt, at mit fravær trak for 
store veksler på dem, der var tilbage, men det gik’. 

Finn Gatten synes, at det er meget privilegeret at få lov til 
at trække sig væk og kigge på sin skole ude- og oppefra. 

’En af sidegevinsterne er, at når jeg ved, at det kan lade 
sig gøre at være væk i seks uger, hvad vil så ikke være mu-
ligt?’.

AFS tilbyder med sit nye lærer program 
professionsudvikling gennem et  

samarbejde med skoler i Kina, Indien, 
Tyrkiet og Bolivia. 

Du modtager din udvekslingslærer  
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skole for at undervise i to måneder i 
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kollegaer og dine elever udsyn,  

indsigt og interkulturel forståelse. 
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ældste non-profit udvekslingsorganisation 
med lokalforeninger over hele landet. 

Bliv værtsfamilie 
I kan også opleve 
verden derhjemme 

ved at blive  
værtsfamilie  
for en AFS- 

udvekslingsstudent. 

Skoleår i  
udlandet 

AFS sender også 
unge mellem 15 
og 18 år på et 

skoleår i udlandet 
- der er over 30 
lande at vælge 

mellem. 

afs-.indd   1 12/12/08   12:07:16

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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En sort mandag var det den 11. august 
2003, da det daværende Danmarks 
Skolelederforening måtte konstatere, 
at DS’ regnskabsmedarbejder havde 
begået systematisk underslæb over for 
foreningen fra første færd af sin an-
sættelse i starten af 1999. Og endnu 
sortere bliver det, da underslæbet viser 
sig at være meget grovere end først 
antaget. Det ender med at løbe op i 
ca. 3½ mio. kr. 

For medarbejderen, der fuldt ud er-
kender sin skyld med henvisning til et 
tiltagende spillemisbrug, fik sagen føl-
gende konsekvenser: Bortvist fra ar-
bejdspladsen, anholdt og sigtet for  
underslæb jf. § 278 i straffeloven, af-
lægger formel tilståelse i detaljer, 
idømmes først i byretten en betinget 
straf, der siden – efter politiets ankla-
gemyndighed anker dommen til lands-
retten – skærpes markant i slutningen 
af 2004 til 2 års ubetinget fængsel. 
Punktum.

Skolelederforeningen gjorde erstat-
ningskrav gældende over for den tidl. 
bogholder, men efterforskningen viste, 
at kun få af pengene var gået til beri-
gelse. Langt de fleste var brugt på spil 
ved casinobesøg – og rigtig mange 
lander dermed i sidste ende i statskas-
sen. Det er dog kun en liden trøst for 
foreningen, der reelt har mistet stør-
stedelen af sin formue.

Efter at have sundet sig på chokket, 

En god nyhed…
          …og en knapt så god

Af Michael Diepeveen • Foto Scanpix

Skolelederne er tilkendt næsten maksimal erstatning fra revisionsfirma,  
der ikke havde opdaget underslæb, men desværre er dommen anket

trænger det store spørgsmål sig selv-
følgelig på: Hvordan kunne det ske? 
Politiets venlige vurdering var, at det i 
ethvert system er muligt for en medar-
bejder i en sådan type stilling for at 
begå underslæb. Eksempelvis ud-
spandt sig der sig på ca. samme tid en 
sag, hvor Foreningen af Registrerede 
Revisorer – en brancheforening for 
mange af landets revisorer – var udsat 
for bedrageri på i alt 7 mio. kr. af egen 
bogholder.

Stævnede selskab
Da alle selvbebrejdelser over det pas-
serede var blevet vendt i bagklogska-
bens uendeligt klare skær, rettede op-
mærksomheden sig mod det professio-
nelle, eksterne revisionsselskab, som 
Danmarks Skolelederforening havde 
hyret til løbende og stikprøvevis at 
kon  trollere alle regnskabsmæssige 
transaktioner. Og som havde påtegnet 
adskillige årsregnskaber med kun me-
get små bemærkninger.

Det var på den baggrund foreningens 
opfattelse, at det pågældende selskab 
ikke havde levet op til ’god revisions-
skik’ og dermed var ansvarlig for det 
økonomiske tab, foreningen havde lidt.

Selskabet har ikke opdaget, at med-
arbejderen har skubbet ubetalte reg-
ninger og skyldige forpligtelser til kre-
ditorer foran sig. Eller at der uberetti-
get er tilført kapital fra foreningens 

opsparing til drift. Heller ikke, at med-
arbejderen har skjult sine transaktioner 
ved bortskaffelse af skrivelser, ved at 
vedkommende har forfalsket original-
dokumenter som fx udskrift af balancer 
fra bank samt endelig bogført bilag og 
fakturaer som betalt, uden at de har 
været det. 

På den baggrund stævner forenin -
gen – efter samråd med sin advokat – 
det tidligere revisionsselskab med på-
stand om fuld godtgørelse af det tab, 
foreningen er påført som følge af man-
gelfuld revision beløbende sig til i alt 
nu ca. 4 mio. kr. I det beløb er nu med-
taget omkostninger til advokat- og re-
visionsbistand til udredning af under-
slæbet, rekonstruktion af tidligere års 
regnskaber samt forventet retsafgift, 
sagsomkostninger mv.

Da udrednings- og oprydningspro-
cessen er tidskrævende, tages de før-
ste skridt til en retsag over et år se-
nere, og ingen kan på forhånd sige, 
hvad man i sidste ende kan vente sig 
økonomisk af sagen. Det afhænger 
bl.a. af hvilken dato, revisionsselska-
bet kan siges at have fuldt og helt an-
svar, ligesom det er spørgsmål om, 
hvor man lægger tyngdepunktet, hvad 
angår eventuel egen manglende omhu 
overfor, hvad man rettelig kan forvente 
af en ekstern, professionel revision. 

I al fald begynder en lind strøm af 
skrivelser at gå frem og tilbage mellem 
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parternes advokater. Samtidig står der 
bag revisionsselskabet et udenlandsk 
ansvarsforsikringsselskab, der ikke 
umiddelbart er sindet at dække sin kli-
ents tab. Det betyder, at et forlig – for 
at undgå en lang, opslidende retssag – 
ikke bliver til noget, og i december 
2005 starter sagen ved Østre Landsret.

æren foreløbigt i behold
Ved årsskiftet 2007/08 træder den nye, 
fælles forening Skolelederne ind på 
vegne af Danmarks Skolelederforening 
som part i sagen. Man vedstår sig arv 
og gæld så at sige, og heldigvis viser 
det sig – indtil videre – at det er arven, 
der bon’er ud.

For er der gået næsten tre år, før af-
gørelsen falder i landsretten den 18. 
november 2008, så er dommen til gen-
gæld klokkeklar. Skolelederne fritages 
helt for eget ansvar, hvorimod revisi-
onsselskabet dømmes til at betale 
Skolelederne i alt ca. 4 mio. kr. i er-

statning inklusive sagsomkostninger 
og renters rente. Summa summarum.

I domsafsigelsen karakteriseres revi-
sionsselskabets arbejde som uansvar-
ligt og ansvarspådragende. At forenin-
gens kontrolprocedurer har været 
utilstrækkelige giver ikke anledning til 
nedsættelse af hverken erstatnings-
pligten eller erstatningsgrundlaget.

Der er altså ikke tale om, at Dan-
marks Skolelederforening har haft 
egen skyld. Tværtimod bør uklarhed i 
egenkontrollen give øget anledning til 
at udøve god revisionsskik ved at ind-
hente saldoforespørgsler i bank og 
sikre sig, at opgørelser over fx likvidi-
tetsopgørelser og bogførte bilag er 
ægte. Underslæbet kunne dermed 
også være opdaget på et tidligt tids-
punkt, så omfanget af underslæbet 
ville have været væsentligt mindre, 
hvilket også belaster selskabet.  

I konklusionen i selve dommen hed-
der det, at til trods for de risici, der var 

til stede, påtog selskabet sig revisions-
opgaven i de år, hvor størstedelen af 
underslæbet fandt sted – og bærer 
derfor ansvaret herfor. Man undlod 
desuden at udøve den nødvendige 
kontrol af oplysningerne fra bogholder 
og har heller ikke taget forbehold – og 
bærer derfor igen ansvaret.

Så langt, så godt. Men retsmaskine-
riet arbejder ikke stærkt, og revisions-
selskabets advokat har bevidst søgt at 
trække tiden ud de forgangne tre-fire 
år. Således også i sidste ombæring, 
hvor landsrettens afgørelse er blevet 
anket til højesteret. Der kan dermed 
desværre gå yderligere op til et par år, 
før sagen er afsluttet. Og der er derfor 
kun sat et foreløbigt og ikke endeligt 
punktum i sagen om underslæbet. .
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Mere arbejdsro, større fleksi-
bilitet og flere penge. Det er  
forudsætningerne for udvik-
lingen af den danske folke-
skole, hvis man spørger 
dem, der sidder med det 
praktiske ansvar: Skolele-
derne. Det viser en undersø-
gelse, som Ugebrevet har 
foretaget blandt 265 skole-

ledere i Mandag Morgens 
skolelederpanel. 

Mandag Morgen har bedt 
skolelederne udpege de 
største barrierer for udvik-
ling og innovation i folkesko-
len. 7 ud af 10 skoleledere 
mener, at gentagne bølger 
af nye regler og dokumenta-
tionskrav sætter det lang-

sigtede strategiske arbejde 
bagerst i køen. Over halvde-
len mener, at fagpolitiske 
regler om f.eks. lærernes ar-
bejdstid er så ufleksible og 
de kommunale budgetter så 
stramme, at det udgør en 
alvorlig hæmsko for innova-
tion. Se figur 1.

Billedet af den vrangvil-
lige lærer, der hader foran-
dring og afskyr ledelse, gen-
kender skolelederne til 
gengæld ikke. Kun 7 pct. 
mener, at lærerkulturen er 
en hindring for udvikling og 
innovation på skolen. Heller 
ikke forældrenes indblan-
ding opleves som et frem-
trædende problem. 

Det er med andre ord ikke 
internt på skolen, men eks-
ternt i det politiske land-
skab, at bremseklodserne 
skal findes. Også andre un-
dersøgelser har peget på, at 
det især er de politiske krav, 
som stresser lederne i deres 
hverdag.

Skoleledernes formand, 
Anders Balle, mener ikke, at 
ønsket om arbejdsro er ud-
tryk for, at lederne helst vil 
”passe sig selv”. Tværtimod. 
”Arbejdsro betyder jo ikke, 
at skolelederne ikke vil ud-
vikle sig. Det betyder, at de 
vil have frihed til at tænke 
selv. Når der kommer så 
mange initiativer fra politisk 

hånd, bliver der jo ingen tid 
tilbage til ledernes egne til-
tag og visioner. Og det kvæ-
ler innovationskraften hos 
den enkelte”, siger han.

Mange ledere giver udtryk 
for, at politikerne vil kontrol-
lere for meget, og ofte føler 
de, at de bliver målt på de 
forkerte ting. Dermed risike-
rer politikerne paradoksalt 
nok at lægge sten i vejen for 
netop den kvalitetsudvikling 
af skolen, som de ønsker at 
opnå. 

”Problemet opstår, fordi 
politikerne arbejder med en 
meget kort tidshorisont. De 
vil have udvikling her og nu. 
Men så hurtigt kan en stor 
organisation som skolen 
simpelthen ikke omstille 
sig”, siger forsker i skole-
ledelse, lektor Lejf Moos  
fra Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole ved Aar-
hus Universitet. ”Derfor kan 
politikernes krav om doku-
mentation – men også om 
udvikling og innovation – 
blive netop det, som står i 
vejen for, at udviklingen kan 
realiseres i praksis”.

 
Uklart ledelsesrum
Det er ellers ikke fordi, le-
derne savner indflydelse på 
skolen. Alle skolelederne på 
nær én erklærer sig enige 
eller delvist enige i, at de 

analyse

Skoleudvikling 
kræver plads til ledelse

Af Carolina Kamil • Grafik Mandag Morgen

Politisk indblanding, ufleksible fagpolitiske regler og stramme budgetter  
er ifølge skolelederne afgørende barrierer for folkeskolens udvikling

Skolelederpanelet

Danmark står i de kommende år over for store 
udfordringer, når det gælder om at sikre vækst, vel-
færd og velstand. Og her er folkeskolen første led i 
den vidensøkonomiske fødekæde.

En af de væsentligste betingelser for at skabe en 
god, nytænkende folkeskole, er dygtige, visionære 
ledere. Det er lederne, der motiverer skolens lærere 
til arbejdet med børnene, og det er dem, der udstik-
ker den strategiske kurs for skolen som helhed. 

Ugebrevet har sat fokus på nogle af de barrierer 
og muligheder, de danske skoleledere står over for i 
dag. Mandag Morgen har etableret et panel af over 
400 skoleledere fra folke- og friskoler i alle egne af 
landet. Målet er at skabe en tæt dialog med disse 
centrale aktører bag skolens udvikling. 

I alt 265 ledere har besvaret det spørgeskema, 
der ligger til grund for denne artikel. Det repræsen-
terer en svarprocent på 59. To tredjedele er mænd. 
Tre fjerdedele er ledere i den kommunale folkeskole.
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har god mulighed for at på-
virke den pædagogiske ret-
ning på skolen som helhed. 
Og kun 22 pct. oplever ”af 
og til” at måtte opgive æn-
dringsforslag på forhånd, 
fordi de ved, at det bliver 
svært at få igennem i lærer-
gruppen. Se figur 2. 

Når det kommer til mulig-
heden for at påvirke tiltag, 
der besluttes på kommunalt 
niveau, ser billedet dog mere 
blandet ud. Kun halvdelen af 
lederne oplever deres påvirk-
ningsmuligheder som gode. 
Hele 40 pct. mener, at det 
ofte er uklart, hvor grænsen 
går mellem skoleledelsens 
ansvar og forvaltningens. I 
mange kommuner er der 
nemlig ikke nedfældet nogen 
retningslinjer eller regler, som 
tydeligt definerer arbejds- og 
ansvarsfordelingen mellem 
de to ledelsesniveauer. Som 
en skoleleder skriver i den 
åbne del af besvarelsen:

”Nogle gange oplever jeg 
at skulle tage stilling til ting, 
jeg ikke anede, var en del af 
mit ansvar. Andre gange har 
jeg ingen indflydelse på for-
hold, som for mig at se helt 
entydigt ligger inden for 
skolens regi”.

Ifølge Lejf Moos er der 
gode grunde til ledernes fru-
stration. Fra politiske side 
får de at vide, at de skal 
agere som rigtige ledere. 
Men samtidig ser de deres 
manøvrerum blive indsnæv-
ret – ovenfra af forvaltnin-
gen og nedefra af fagpoliti-
ske regler. Men et svagt 
defineret ledesesrum kan 
ifølge Lejf Moos også ven-
des til en fordel:

”Hvis rummet er uklart, 
kan skolelederne jo vælge at 
rage ansvar til sig. I stedet 
oplever mange det som et 
øget pres, der gør dem 
usikre på egne beføjelser”, 
siger han.

I mange af de åbne besva-
relser beskriver skolelederne 

deres ledelsesrum med ord 
som ”for lille”, ”for lavt til lof-
tet” og ”for mange, der prø-
ver at komme ind”.  Men der 
er også en lille gruppe, der 
taler om, at ledelsesrummet 
er noget, man selv ”indta-
ger”, og at det er stort nok”, 
så længe man tør”. 

Som en skoleleder fra en 
mindre østjysk kommune 
skriver: ”Hvis man bare age-
rer fornuftigt i gråzonerne 
mellem reglement og sund 
fornuft, er der masser af le-
delsesrum. Men hvis man er 
meget optaget af at agere 
100 pct. lovlydigt i alle til-
fælde, er rummet selvsagt 
ikke så stort”.

Ifølge skoleledernes for-
mand, Anders Balle, skal 
man tage ledernes usikker-
hed meget alvorligt. Selv   
om en definition af ledelses-
rummet er noget, forenin-
gen drøfter meget, kommer 
det bag på ham, hvor ud-

bredt problemet er:
”At 40 pct. er usikre på 

ansvarsfordelingen gør da 
bestemt indtryk. Det er no-
get, jeg mener, vi må gøre 
noget ved. Hvis ikke forvalt-
ningerne prioriterer at få sat 
nogle retningslinjer i den en-
kelte kommune, må skole-
lederne selv tage et ansvar 
for at få det drøftet og afkla-
ret. For usikkerheden stres-
ser lederne, der i forvejen 
føler de har mere end nok at 
se til”, siger han.

Papir og praksis
Ledernes største frustrati-
onsfaktor er netop, at de 
ikke oplever, de har tid nok 
til at udøve den strategiske 
og fagligt/pædagogiske le-
delse, der skal til for at ud-
vikle skolen. Ét er nemlig de 
formelle muligheder og be-
føjelser, lederne råder over. 
Noget andet er hverdagen 
ude på skolen. En skoleleder 

fra en mellemstor kommune 
på Sjælland udtrykker det 
sådan:

”På papiret har jeg et stort 
ledelsesrum. Men i praksis 
forsvinder det alt for hurtigt 
på grund af forvaltnings-
mæssige administrative 
hovsa-opgaver og krav, der 
ikke er gennemtænkte. F.
eks. er skolen lige nu ramt af 
6 forskellige former for eva-
luering, hvor der er meget 
sammenfald, men hvor det 
alligevel kræves, at vi laver 
særskilte handlings- og ud-
viklingsplaner for alle 6”.

Mandag Morgen har bedt 
medlemmerne af skoleleder-
panelet vurdere, hvor meget 
tid de bruger på en række 
forskellige ledelsesopgaver, 
og prioritere, hvor meget tid 
de ville ønske, at de brugte. 
Her bliver det hurtigt tyde-
ligt, at der er langt mellem 
idealer og praksis. 

Mens langt størstedelen 

Barrierer for udvikling
Spørgsmål til skolelederne: Her følger en række påstande om barrierer for innovation og 
udvikling. Hvilke anser du selv for at være de største barrierer for innovation og udvikling af 
den skole, hvor du er leder?

»Note. Det var muligt at sætte flere krydser, og derfor summerer tabellen ikke op til 100.

Figur 1. Den største hæmsko for udvikling og innovation er politikernes konstante indblanding. 

Lovgivere giver ikke nok ro til at arbejde
 

Fagpolitiske regler er for ufleksible 

De kommunale budgetter er for stramme 

Vi bliver målt på de forkerte ting 

For meget kontrol fra politikernes side
 

For lidt tid til strategisk og pædagogisk ledelse

For meget bureaukrati 

Dårlige muligheder for at belønne medarbejdere 

Manglende innovationskultur 

Fagforeningen har for meget magt
 

Forældrene tænker for traditionelt omkring skole 

Lærerkulturen generelt 

69

59

52

46

44

43

22

17

17

12

7

49
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af skolelederne helst så, at 
strategisk ledelse var deres 
primære ledelsesopgave, er-
kender flertallet, at det er 
personaleledelse og admini-
stration, der dominerer deres 
hverdag – selvom stort set 
alle helst så, at administrativ 
ledelse fyldte mindst. I den 
virkelige verden er det den 
pædagogisk/faglige ledelse, 
der bliver ofret. Se figur 3.

Som en skoleleder skriver: 
”Det er at stikke hinanden 
blår i øjnene, hvis man tror 
man kan ”sidde timer af” ude 
i klasserne inden for en rime-
lig normal arbejdsuge. Det er 
simpelthen umuligt”.

Ifølge Lektor Lejf Moos kan 
der være flere mulige årsager 
til, at gabet mellem ideal og 
realitet er så stort. Én er, at 
de administrative opgaver 
måske virkelig er vokset mar-
kant med årene. En anden at 
lederne ikke tilstrækkelig klar 
over, hvad skolelederrollen 
faktisk indebærer, når de sø-
ger stillingen. For i opslagene 
søges ikke efter bogholdere, 
men strategiske og pædago-
giske ledere.

Spørger man Anders 
Balle, er den eneste måde at 
løse problemet på at få til-
ført flere og bedre uddannel-
sesressourcer. Flere personer 
i ledelsen med bedre uddan-
nelsesmæssige kompeten-
cer vil både give bedre tid og 
hjælpe til at fokusere.

”Men indtil politikerne gør 
alvor ud af deres snak om, 
hvor vigtig ledelse er, og 

analyse

Magt og afmagt 
Jeg har som skoleleder god mulighed for 
at påvirke den pædagogiske retning på 
skolen som helhed

 Enig
 Delvist enig

Har du oplevet, at der var forslag og til-
tag til skoleudvikling, som du selv var 
tilhænger af, men som du på forhånd 
opgav, fordi du vidste, at det ville blive 
vanskeligt at få igennem i lærergrup-
pen?

 Nej, aldrig
 Sjældent
 Af og til
 Ja, ofte

Jeg har som skoleleder god mulighed for 
at påvirke de skolepolitiske tiltag, der 
besluttes på kommunalt niveau

 Enig
 Delvist enig
 Delvist uenig
 Uenig
 Ved ikke

Det er ofte ikke helt klart, hvor grænsen 
for det ledelsesmæssige ansvar går mel-
lem skole ledel sen på den ene side og 
forvaltningen/kommunebestyrelsen på 
den anden

 Enig
 Delvist enig
 Delvist uenig
 Uenig
 Ved ikke

sætter ressourcerne af til at 
styrke området, må lederne 
jo finde en anden måde at 
gøre hverdagen mere udhol-
delig på,” siger han. Han op-
fordrer først og fremmest le-
derne til at blive bedre til at 
sige nej og prioritere i opga-
verne, så kun det vigtigste 
administration kommer til at 
fylde, mens overflødige 
spørgeskemaundersøgelser 
og evalueringer prioriteres 
ned – eller væk.

Men de administrative 
byrder er ikke sådan at 
komme af med, forudser 
Lejf Moos: ”Problemet er, at 
det netop er alle de admini-
strative opgaver, skolele-
derne bliver målt og kontrol-
leret på. Der er ingen, der 
holder rigtigt øje med, hvor-
vidt de har udtænkt langsig-
tede strategier eller haft  
pædagogisk sparring med 
læ rerne. Men det er tydeligt 
at se, hvis ikke de har indbe-
rettet de korrekte dokumen-
ter”, siger han. 

”Når der er risiko for at få 
tæsk for det ene og ingen 
synderlig belønning for det 
andet, vil strukturen alt an-
det lige bevirke, at det er ad-
ministrationen, man bruger 
mest tid på”, siger han. .
Artiklen har tidligere været 
bragt i Ugebrevet Mandag 
Morgen 39/08. Carolina Ka-
mil er journalist på Ugebre-
vet, tlf. 33 93 93 23, se også 
www.mm.dk.

Mismatch 
Ledelsesfunktioner prioriteret i forhold til tidsforbrug 

Ledelsesfunktion Reelt 
tidsforbrug

Ønsket 
tidsforbrug

Faglig/pædagogisk ledelse 4 3
Administrativ ledelse 2 4
Personaleledelse 1 2
Strategisk ledelse 3 1

Figur 2. Skolelederne har gode muligheder for at 
påvirke skolen, men er usikre på deres ledelsrum.

Figur 3. Der er stor forskel på ideal og virkelighed, når det  
kommer til skoleledernes tidsforbrug.

84%
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39%
21%
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38%
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40%24%

27%
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Note. 1 er lig med førsteprioritet, 2 er lig med andenprioritet osv.

Note. I spørgsmål, der vedrører det kommunale  
niveau indgår kun besvarelser fra ledere på folke-  
og ikke friskoler.
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Debat

Mest af alt harmløs

Om ledelse, Robert Eggersen
Eggersens Forlag, 248 sider, 298 kr.

Ifølge forfatteren er bogen skrevet for 
at få ledere til at være fleksible og to-
lerante. Ledere skal gennemføre situa-
tionsbestemt ledelse. Desuden beskri-
ves bogen som værende en letlæst 
bog med mange eksempler på ledelse 
i praksis. Indeholdende alt det, der er 
væsentlig for en leder, der skal udvikle, 
delegere til, kontrollere, uddanne og 
motivere sine medarbejdere. 

Det skal indrømmes, at bogen er 
meget let læst. Alle 12 kapitler i bogen 

er godt nok skrevet med eksempler fra 
erhvervslivet, men derfor kan de godt 
relateres til skoleverdenen. Så det er 
ikke, fordi bogen ikke forsøger at være 
relevant for en leder i dag, men det er 
den bare langt fra. 

Den har ingen nutidige referencer, 
som det også fremgår af litteraturli-
sten er de bøger, som der henvises til 
fra 1975-85 og altså mere end op til 30 
år gamle og hertil kommer så endvi-
dere henvisninger til ”Den nøgne abe” 
af Desmond Morris. 

Indholdet af samtlige kapitler undta-
gen kapitel 10, er forfatterens egne op-
levelser som ansat og leder i forskel-
lige virksomheder, og derfor meget 
baseret på praksiserfaringer uden no-
gen form for teoretisering eller forsøg 
på at sætte beskrivelserne ind i en for-
ståelsesramme i forhold til de almin-
delige organisationsteorier. 

I kapitel 10 refereres til Hertzbergs 
motivationsteorier og til japaneren Shi-
geru Kobayashi`s ”Den tredje vej”. Des-
uden nævnes på 2½ side kort teorierne 
fra Max Weber, F. W. Taylor, Henri 

Fayol, Mayo, Mc. Gregor, Kurt Levin 
og Maslow.

En sådan vægtning af teori og prak-
sis er meget svært at tage seriøst. Et 
eksempel på dette er i kapitel 5, hvor 
læseren ved hjælp af et skema opfor-
dres til at vurdere forskellige typer af 
medarbejdere. I skemaet optræder 17 
forskellige medarbejdertyper (me-
ningsdanneren, bagstræberen, kon-
fliktskaberen, udglatteren) osv.

Der kan kun skabes et kort skulder-
træk og en anelse smil på læben over 
denne bog, som kun har den værdi, 
hvis der skal hæftes noget positivt på 
den, at den må betegnes som værende 
aldeles harmløs.

Illustrationerne i bogen ligner gam-
meldags vittighedstegninger og er med 
til at fuldende indtrykket af en bog, 
som en leder i folkeskolen i dag ikke 
bør anvende tid på at beskæftige sig 
med.

Henning Rasmussen
Skoleleder

Xclass, 10. klasse-centret
Slagelse

Kommentar af Per B. Christensen, for-
mand for børne- og kulturchefforenin-
gen og direktør i Næstved Kommune:

For 20 år siden var der et markant be-
hov for at få sikret forældre og brugere 
indflydelse i de kommunale institutio-
ner. Der er sket rigtig meget siden da. 
Institutionslederen som den ubestridte 
magtfaktor er forsvundet. Der er eta-
bleret bestyrelser og brugerorganer på 
alle områder. Og ikke mindst har de 
generelle normer i samfundet ændret 
sig. Brugerne skal nok sige til, hvis de 
synes, at tingene ikke er i orden. Og 
sådan skal det være! 

Vi har sat fokus på dialog og involve-
ring på skolerne. Det er afgørende, at 
vi har respekt for brugerindflydelsen. 
Men der er behov for, at vi stopper op 

og reflekterer over sideeffekterne. For 
nok skal vi være lyttende og demokra-
tiske. Men vi skal også drive institutio-
ner, som tilgodeser det fælles bedste. 
Vi skal ikke bare imødekomme særkrav 
fra enkeltbrugere, som mener, at de 
har ret til at definere værdier og regler 
for sig selv. Uafhængigt af konsekven-
serne for fællesskabet eller personalet. 
Vi skylder brugerne, personalet og 
samfundet, at institutionerne også sig-
nalerer stabilitet og tryghed samt en 
tagen hånd om alle børn/brugere. 

Demokrati betyder ikke, at alle skal 
have en mening om alt og i øvrigt gøre 
deres egne behov til det allervæsent-
ligste. De fagprofessionelle skal kunne 
forklare og begrunde deres faglige me-
toder. Men de faglige metoder skal 
ikke bringes til forhandling, blot fordi 

en borger har fundet et interessant ar-
gument på nettet. Den demokratiske 
dialog fordrer, at deltagerne forpligter 
sig til et helhedssyn. Også når det be-
tyder, at egne behov tilsidesættes. 

Der er brug for at genskabe instituti-
onernes integritet. Ingen ønsker at 
vende tilbage til de autoritære instituti-
oner, som kunne afskrække fra spørgs-
mål og kritik. Vi leder på demokratiske 
vilkår, og vi driver institutioner i et 
samfund af myndige medborgere, som 
har krav på indsigt og medindflydelse. 
Vi kan kun styrke vores integritet ved 
at være åbne og ansvarlige.

Jeg er optimistisk med hensyn til en 
genopblussen af medborgerskab og lo-
kaldemokrati. Men det fordrer, at vi er 
klare i udmeldingen af roller og gensi-
dige forpligtelser. . 

Integriteten tilbage til skoler og institutioner!

anmeldelse
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anmeldelser

Reager hensigtsmæssigt

Skal lederen være psykolog, spørges 
der i pressemeddelelsen, som fulgte 
udgivelsen af bogen. Svaret er nej, 
men indsigt i og forståelse for de psy-
kologiske mekanismer, som påvirker 
samarbejdet i organisationer og virk-
somheder, er en absolut nødvendig-
hed, hvis man som leder vil kunne rea-
gere hensigtsmæssigt i forhold til 
hverdagens mange dilemmaer.

Alsted og Haslund giver en grundig 
gennemgang af nye og nyere psykologi-
ske og psyko-dynamiske teorier og gør 
det fagligt velfunderet og spækket med 
konkrete eksempler. På bogens ca. 300 
sider formår de at redegøre for og sam-
menholde mange teorier, så de for læ-
seren fremstår på en enkel og klar 
måde, samtidig med at de tilbyder en 
helt ny forståelsesramme for organisa-
tionspsykologiske problemstillinger.

Ledelse og medarbejdere  
Samarbejdets psykologi
Jacob Alsted og Ditte Haslund
Forlaget Samfundslitteratur
326 sider, 299 kr. 

Sjældent har jeg læst en fagbog, som 
jeg så entydigt kan anbefale ledere at 
læse! 

Læs bogen og reflektér over de to 
grundlæggende, motivationelle og ek-
sistentielle dilemmaer: Individualitet 
versus fællesskab og Stabilitet versus 
forandring. Hvordan påvirker de dig i 
din lederrolle, og hvordan påvirker de 
dine medarbejdere? Jeg føler mig over-
bevist om, at Alsted og Haslund giver 
dig nye vinkler i forståelsen af disse  
dilemmaer og dermed udvider dine 
handlemuligheder.

Som det fremgår, er indholdet af 
denne bog efter min mening fremra-
gende – så se bort fra bogens noget 
kedelige titel, og glæd dig til at blive 
klogere på dig selv og din organisation.

Dorrit Bamberger
Konsulent, MPO

Skolelederne

Ud af labyrinten

interessant bog om velfærdsstatens 
tilstand. 

Bogens fem kapitler handler om sta-
tens ønske om styring af den offentlige 
sektor, om hvor katastrofalt det kan gå, 
når man hovedløst opstiller mål og en-
delig V.C. Petersens bud på en offent-
lig kvalitetsreform.

Med en meget lang og underhol-
dende række af eksempler stiller han 
skarpt på den vildfarelse, mange politi-
kere i de sidste mange år har været 
betaget af: Måling og styringsmeka-
nismer. Når man kombinerer det med 
at tildele den enkelte borger konkrete 
og detaljerede rettigheder, så ødelæg-
ges fornuften, ansvarligheden forsvin-
der og medarbejdere og ledere mister 
arbejdslysten.

Verner C. Petersens bog er absolut 
læseværdig. Man bliver revet med i 
beskrivelserne, der bl.a. også tager fat 
i folkeskolen. Han bruger en skoles 

Vildveje i Velfærdsstaten
Fællesskab i opløsning, 
styringsillusioner, udveje
Verner C. Petersen
Informations Forlag
192 sider, 199 kr. 

Verner C. Petersen er docent, cand.
scient og dr.phil ved Institut for le-
delse, Handelshøjskolen, Århus Uni-
versitet. Han har skrevet et letlæst og 

mobbepolitik som eksempel. Jeg blev 
meget fængslet af hans skarpe analy-
ser af velfærdssamfundet af i dag. Det 
står stærkt og klart i bogen. 

Det sidste afsnit handler om ”Udve     - 
je – omrids af et alternativ”. Det afslut-
tes med det omtalte bud på en kvali-
tetsreform. Til trods for, at der er man  - 
ge gode anbefalinger og tanker i det 
sidste afsnit, synes jeg alligevel, den 
står lidt svagere end analysedelen.

Jeg kan anbefale bogen varmt. Hvis  
vi skal have ændret styringsmekanis-
merne i samfundet, både den statslige 
og den kommunale, så kan man jo som 
leder godt tage ideerne fra bogen med 
sig, når man skal ændre på samar-
bejdsformen eller mindske kontrollen i 
kommunen eller på skolen eller…

Claus Hjortdal
Næstformand
Skolelederne
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SkolelederNyT
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.

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

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

www.skolelederne.org

Efterskolen Strand 
på Danebod
søger en viceforstander til den 1. marts 2009

Efterskolen Strand på Danebod er en specialefterskole for 
normaltbegavede unge med læse- og stavevanskelighe-
der.

Vi har plads til 83 elever.

Dine opgaver vil være:
indgå i skolens ledelsesteam sammen med forstanderen • 
og tage aktivt del i den fortsatte udvikling af skolen
varetage arbejdet med skema og tjenesteplaner• 
varetage det administrative arbejde omkring prøveaf-• 
vikling
varetage elevernes erhvervspraktik• 
undervise i et vist omfang, meget gerne i fagene fysik/• 
kemi, matematik, musik eller tysk
tage del i aften- og weekendtilsyn på skolen• 

Opgaverne stiller krav om, at du:
kan lide at arbejde med skolens målgruppe• 
har lyst til og gerne erfaring med at arbejde med ledelse • 
og ønsker at udvikle dine evner i den retning
har faglige og administrative kompetencer• 
er initiativrig og energisk og har et godt humør og en • 
grundlæggende positiv indstilling til din omverden
har sans for systematik og gerne erfaring med skema-• 
lægning, tjenestetidsberegning og prøveafvikling

Ansættelsen sker efter overenskomst mellem Finansmini-
steriet og Lærernes Centralorganisation

Ansøgningen med relevante bilag skal være Efterskolen 
Strand på Danebod, Færgevej 5, Fynshav, 6440 Augusten-
borg i hænde senest fredag, den 20. januar 2009

Ansættelsessamtaler finder sted i uge 4 og 5.

Yderligere oplysninger om stillingen kan du få ved 
henvendelse til forstander, Birgitte Bang Schmidt, tlf. 
74 42 21 60.

www.efterskolenstrand.dk 

Stillinger

h o r s ens |  Saturnvej 65 · DK-8700 Hor sens 
k ø b enh av n |  Njalsgade 19 D · DK-2300 København S 
T lf.  8939 8833 · Fax 8939 8899 · st ibozone.com 

Kæ
re

 s
til

lin
gs

an
no

nc
ør

!

Klik ind på vores hjemmeside: www.stibozone.com der kan du 
læse om de forskellige annoncemuligheder og priser.
Du er selvfølgelig også meget velkommen til at kontakte os på 
telefon 89 39 88 33 eller på skolestil@stibo.com

Vi er der altid for dig!

S t i l l ingS annoncer 

– nu med Kandidatgaranti

Humor i pædagogik og i undervisning
Humor på arbejdspladsen
Humor i ledelse

Per Ryt-Hansen, chefkonsulent og ekstern lektor 
har slebet tungebåndene og lagt ord i blæsebælgen: 
Fænomenet humor formidles gennem teorier, forskning 
og enkelte uhæmmede påstande – som mental 
strategi,mental airbag, et værn mod stress, et spæn-
dende tema emne i undervisningen, et udviklingspsykol-
ogisk emne. 
Kursus og foredrag når det for ALVOR skal være sjovt, 
klogt og handlingsorienteret. 500 arbejdspladser har haft 
besøg. Se referencer på humor.dk Vi er tilfredse med 
de mange genbestillinger, som kan dokumenteres.
 
49 18 16 42 • info@humor.dk •  HUMOR.DK
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SæT kRyDS 
Husk årsmødet den 19.-20. marts 2009x
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www.kalundborg.dk

Kalundborg Kommune ønsker en mangfoldig sammensætning af med arbejdere og opfordrer derfor alle uanset køn og etnisk 
baggrund til at søge. Det bemærkes, at Kalundborg Kommune kræver straffe attest/børneattest.

Vil du være skolens samlende figur med klare holdninger 
over for elever, medarbejdere og forældre?

Kan du skabe udvikling og forankre den i en organisation, 
hvor central styring og decentral ledelse er nøgleordene?
Tør du lade innovation være en del af din ledelse?

Har du en relevant lederuddannelse og lyst til at være en 
del af et ledelsesteam?
 
Vi forventer, at du
•  er handlekraftig og har en synlig og demokratisk ledel-

sesstil 
•  er strateg i forhold til udviklingen af skolen, lokalsam-

fundet og organisationen 
•  synes, at det er en særlig opgave at arbejde i helheder 

og i team 
•  ”er fremme i skoene” både i forhold til skolens drift og 

innovative tiltag 
•  kan igangsætte og gennemføre udviklingsprojekter 
•  sikrer sammenhæng mellem kommunens mål og sko-

lens mål 
•  handler værdibaseret i overensstemmelse med de vær-

dier Kalundborg Kommune har 
•  har erfaring med det pædagogiske arbejde i grundskolen 
•  kan samarbejde på alle niveauer 
•  er god til at formidle og kommunikere i hele organisa-

tionen 
•  kan lede og udvikle processer i forhold til skolens fælles 

kultur 
•  er anerkendende, humoristisk og rummelig 
•  tør vise tillid og uddelegere 
•  ser skole og SFO som en helhed 
•  har en holdning og  en lyst til at arbejde med integration 
•  er åben for feedback og udvikling af faglige og person-

lige ledelseskompetencer

Vi tilbyder
En afdelingsopdelt skole med ca. 880 børn, 0. - 10. klasse. 
Skolen blev taget i brug i august 2001 og er både fysisk og 
organisatorisk udmøntet i en decentral struktur med selv-
styrende team - såvel pædagogisk som økonomisk.

Skolens afsæt er:
•  et godt undervisnings-/arbejdsmiljø - arbejdsglæde og 

trivsel hos børn og medarbejdere
•  en god, fleksibel og teambaseret skole, der bygger på 

samarbejde, åbenhed og helhed

•  barnet i centrum - den enkelte elevs faglige og alsidige 
personlige udvikling

•  tværfaglighed og fordybelse sker i en vekselvirkning
•  skolens vision, mål, værdigrundlag - fortsat udvikling af 

medarbejdere og ledelse.
Skoleledelsen på Herredsåsen er både afdelings- og funk-
tionsopdelt, og alle pædagogiske ledere og sekretariats-
lederen udgør ét samlet team, hvori der samarbejdes om 
skolens drift og udvikling. Skolens pædagogiske ledere 
mødes minimum tre gange pr. uge.

Læs mere om skolen på hjemmesiden www.herredsaasen.dk
 
Løn- og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder en løn på chefniveau og efter gældende over-
enskomst. Herudover ansættelse i en spændende orga-
nisation i konstant udvikling med gode og veluddannede 
kolleger.
 
Yderligere oplysninger
For yderligere information om jobbet er du velkommen til 
at kontakte direktør Per Bjørn Hansen på tlf. 5953 4486, 
eller på mail per.bjorn.hansen@kalundborg.dk

Skriftlig ansøgning med påført jobnummer 897 samt 
oplysninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og 
kendskab til området sendes til:
Kalundborg Kommune
Løn og personale
Postbox 50
4400 Kalundborg
 
så vi har den senest den 26. februar 2009. kl. 8,00.
Der indgår test og -interviews i rekrutteringsforløbet.  
Ansættelsessamtaler gennemføres hhv. i uge 11 og 12 
2009.
 
Forudsætningen for at komme i betragtning i forbindelse 
med ansøgning er, at man inden ansøgning har besøgt 
skolen. Besøget skal ske inden udløbet af ansøgningsfri-
sten. Kontakt viceinspektør Bente Petersen for et møde på 
skolen.
 
Indsendt bilag returneres kun efter særlig aftale.
 

Jobnummer 897

Skolen på Herredsåsen søger skoleleder

Stillinger
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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
Claus Heiredal
Allan Lundby-Hansen

Torben Mørup
Sinne Pedersen
Michael Rasmussen
Lis Spang-Thomsen
Per Ungfelt

 HOVEDBESTyRELSEN

Skoleleder
Ida Holsts Skole i Svendborg

Desværre for os, har vores skoleleder fået sit ønskejob. Vi 
søger derfor en ny leder, der vil overtage ledelsen af vores 
128-årige velfungerende skole. Vi ønsker en leder der:

•	 Har	stor	pædagogisk	indsigt	
•	 Har	ledelseserfaring	
•	 Har	erfaring	med	økonomistyring	
•	 Har	måske	erfaring	fra	lignende	arbejde

Skolen	er	en	selvejende	institution	med	17	lærere.	Vi	har	1	
spor	fra	0.	-	10	kl.	,	lav	klassekvotient,	ca.	230	aktive	elever	
og	en	meget	interesseret	forældrekreds,	samt	en	velfunge-
rende	SFO.	Vi	tilbyder	undervisning	på	et	højt	fagligt	niveau	
kombineret	med	kreativ	udfoldelse.	Vort	mål	er,	i	et	trygt	
miljø,	at	tilstræbe	en	personlig	og	faglig	udvikling	for	såvel	
elever	som	ansatte.

Ansættelse og aflønning	efter	overenskomst	mellem	 
Finansministeriet	og	L.C.

Ansøgningen	sendes	senest	15.	jan.	2009	til	skolen.	Vi	
forventer	ansættelsessamtaler	afholdt	i	uge	4.

Yderligere oplysning og evt. aftale om besøg på skolen til: 
Viceinspektør	Torben	Wind-Hansen,	
tlf.	2175	2174	(privat)	/	62211129	(skolen)
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Tabulex ønsker alle skoler 
Godt Nytår...

 Vi ser frem til samarbejdet i 2009 
 

   Let og elegant administration
   Systemer der hjælper skolens hverdag

Læs mere på www.tabulex.dk
og tilmeld dig nyhedsbreve

 
 Tabulex TEA – elevadministration på central database

 Tabulex Trio – let tjenestetidsadministration med webmodul 

 Tabulex Skemalægning – det anvendte skemalægningsprogram

 Tabulex Webindskrivning –  Skoleindskrivning, let over nettet

 Tabulex Hjemmeside – let og hurtig styring af hjemmesider
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