
  

Værdiernes holdeplads  Leder

Har du X faktor ?  Klumme

Den rummelige skole  Side 8

Fotoreportage fra tosprogsskole  Midtersider

Lederforeninger, forener eder Side 28

2  februar 2009 Magasin for Skolelederne 
        

Grøn skole
og skoleleder 
Side 12-16



2 • Skoleledelse • februar 2009

 

Tillid, respekt, 
glæde og stolthed

LEDER

Af Anders Balle

Ord som skolevæsen og folkeskole viser, 
at skolen ikke bare er en ting, en tom or-
ganisation, men drejer sig om noget le-
vende, om mennesker. Sådan var det 
også, da folkeskolen blev til. Den blev 
bygget på ideer, idealer og værdier. Dertil 
kom så selvfølgelig bygninger, vejlednin-
ger, beskrivelser og regulativer til at holde 
sammen på det hele. Folkeskolen vok-
sede sig jo stor og til en vis grad selvstæn-
dig. Nogle vil sige med tiden lidt for selv-
stændig…

I hvert fald har nu adskillige års skolepo-
litik været udtryk for et styringsmæssigt 
ønske om at stramme op på retning og re-
sultater. Det har gjort skolen til kastebold i 
offentligheden og medierne med folke-
tingsvalgene som omdrejningspunkter. 
Det har været en tid med meninger, sty-
ringsmodeller, planer og luner, men også 
en tid med mistillid mellem politikere og 
embedsmænd på den ene side og skolens 
professionelle på den anden.

Meget af den energi, der er brugt, 
kunne have været brugt bedre. Til at sikre 
større stabilitet og mere kontinuerlig op-
bakning til folkeskolen som det store fæl-
les tilbud og projekt, den er. For trods al 
kiv og kævl om form og indhold mv. her-
sker der bag skolen faktisk en unik kon-
sensus. Langt de fleste medborgere er på 
tværs af al anden overbevisning tilfredse 
med folkeskolen og mener, at den fortsat 
skal være et offentligt, skattefinansieret 
tilbud, så alle børn uanset sociale og øko-
nomiske forskelle tilbydes vederlagsfri 
skolegang.

At skolen skal fælles for alle og vores 
fælles referenceramme, er altså værdier, 
der er fundamentale og intakte i dag. Der 
er også enighed om, at skolen ud over at 

tilbyde uddannelse og dannelse skal åbne 
døre ind til viden, kunnen, færdigheder 
mv. Og måske man derfor en stund kunne 
vende blikket mod disse og andre fælles 
værdier, der stiver folkeskolen af, frem for 
at fortsætte nu 10 års fejlfinderkultur, hvor 
fokus hele tiden flyttes til de svage punk-
ter.

Ikke at det ikke har sin ret. Men skole-
politikken er blevet et konkurrencefelt, 
hvor det ikke drejer sig om at være med, 
men vinde. Hvor man reducerer, mere end 
man nuancerer. Hvor man vogter på hin-
anden. Og det, man ikke er enige om, får 
lov til at ligge. Forlig stykkes sammen til 
kludetæpper og handler ofte mere om, 
hvordan tingene skal gøres end om, hvad 
der skal gøres. Større, helhedsorienterede 
løsninger bliver afvist ved døren som for-
søg på at hugge dagsordenen. Det er en 
blok- og partipolitik, der gør det svært for 
folkeskolen at manøvrere.

På en anden akse har vi regeringen/
UVM og kommunerne/KL, der hver med 
deres aktier i folkeskolen kæmper om ri-
get, magten og æren. Magtens deling er 
ellers et sundt princip, men i dette til-
fælde minder situationen indimellem om 
det tokammersystem, Danmark afskaf-
fede for længe siden, fordi det mest blev 
brugt til at blokere hinanden. Faktum er 
blot, at når der ikke er bredt medejerskab 
til de ændringer, der skal ske i folkeskolen, 
har det ikke den ønskede effekt.

Et tredje forhold er, at en uendelig 
række enkeltsager sætter dagsordenen for 
skolen: Fadervor, mobiltelefoni, toiletfor-
hold etc. Emnerne er alle aktuelle og rele-
vante, bare hver for sig. Faktum er, at de 
skygger for helheden, de splitter skolen 
ad, alt bliver fragmenteret, og der handles 

også på dem sådan. Netop renoveringen 
af toiletterne var et eksempel på det, hvor 
man igen måtte spørge, hvor blev de 
grundlæggende synspunkter, holdninger 
og værdier af?

Men kan vi – ud over som nævnt, at 
skolen skal være et tilbud til alle – overho-
vedet finde nogle værdier for den danske 
folkeskole, vi er enige om på tværs af alt 
andet? Værdier, som vil kunne tilføre fol-
keskolen energi? Jo, måske vi kan det i 
fællesskab, og her er et første forsøg: Til-
lid, respekt, glæde og stolthed. 

Det vil nemlig være en værdi for folke-
skolen, at alle parter viser skolen tillid til 
at løse de opgaver, den skal løse. Politi-
kerne skal sætte rammer, formulere visio-
ner og udpege mål, men ikke detailstyre. 
Den tillid til at få opgaverne løst bør vises 
de professionelle kræfter i skolen – til at 
de opgaver og mål, der sættes, nås med 
gode resultater og god kvalitet. I samme 
åndedrag er respekt for de professionelle 
medarbejderes og lederes lyst og vilje til 
at tage opgaverne på sig. Omvendt skal 
der selvfølgelig udvises respekt over for, 
at de som beslutter rammer og mål, har 
retten til det. 

Det har også værdi at fremme den 
glæde og arbejdsglæde, der driver værket. 
Den er længe blevet drænet, og alligevel 
overlever vi netop på gejsten ved at gøre 
noget, være noget, ændre noget for an-
dre, hvad der i folkeskolen er bedre mulig-
hed for end i mange andre jobs. At ar-
bejde med mennesker er stort, det kan 
blot blive endnu større, hvis det blev slup-
pet fri igen. Og herfra er der ikke langt til 
personligt og  i samfundet helhed at føle 
stolthed over den rigtig gode folkeskole, vi 
faktisk har. .
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STORT & småt

Leder DNA
Jyllands-Posten udgiver for tiden magasinet ”Leder 
DNA”, hvor bl.a. forfatter og coach Rasmus Ankersen 
har fulgt 25 af Danmarks mest fremtrædende tople-
dere.

De fortæller om deres erfaringer på godt og ondt med 
karriereplaner, magtkampe og værdier eller mangel på 
samme, herunder hvordan man:

•  Fyrer medarbejdere og samtidig fortæller, at der er 
brug for at arbejde over

•  Bør droppe sin trang til at planlægge alt, hvis man vil 
nå helt til tops

•  Får et godt liv, selvom man aldrig finder balance mel-
lem arbejde og privatliv

Magasinet ”Leder DNA” går tæt på danske toplederes 
erfaringer med ledelse og kan købes som særtryk via 
www.epn.dk

Skrevet til forskellige lejligheder af forfat-

teren til værker som ”Enten-Eller”, ”Stadier 

på livets vej” og ”Begrebet Angst”: 

•  Det, der egentlig mangler mig, er at 

komme på det rene med mig selv om, 

hvad jeg skal gøre…
•  For i sandhed at hjælpe en anden, må jeg 

forstå mere end han, men først og frem-

mest forstå det, han forstår…

•  Man må stå inde for sine tilbøjeligheder, holdninger, 

fortrin og fejl, og ikke lade andre vælge for sig…

•  Fortæl et menneske, hvilke dine venner er, og han 

kender dig, betro ham dine ønsker, og han forstår 

dig…
•  Af alle fjender er måske vanen den lumskeste, og 

frem for alt lumsk nok til ikke at lade sig blive set… 

•  Paradokset er tankens lidenskab, og den, der tænker 

uden paradokser, er som den, der elsker uden liden-

skab…
•  Ethvert menneske kan da udrette noget, han kan ud-

rette sin gerning. Hver kan udrette sin gerning…

•  Af alle latterlige ting, forekommer det mig allerlatter-

ligst at have travlt i verden…

•  Den største fare, den er at tabe sig selv og i verden 

gå stille af, som var det ingenting…

•  Der hører mod til at vise sig, som den, man i sandhed 

er, der hører mod til ikke at frikøbe sig fra den lille yd-

mygelse…
•  At vælge kommer ikke så meget an på at vælge det 

rigtige, som på den energi, alvor og lidenskab, hvor-

med man vælger…
•  Hvordan man ser, beror ikke blot på, hvad man ser – 

hvad man ser beror på, hvordan man ser…

Brug et citat, når og hvis du kan. Selvfølgelig er det vo-

res allesammens Søren Aabye Kierkegaard (1813-1855), 

der står bag dem.

Opbyggelige citater

Husk 
årsmødet

!

Når forældrene 
drikker
Sundhedsstyrelsen og DR lancerer nu kampagnen ”Når mor og far drikker” med tilbud om lokale temamøder for skolelederne samt materialer med fokus på, hvad sko-lerne kan gøre for at støtte op om børn og deres foræl-dre i familier med alkoholproblemer.Problemet er ikke lille. Over 200.000 danske børn vokser op med en mor eller far, der drikker for meget. En stor del af dem modtager ikke den hjælp og støtte, de har behov for. Som startskud på kampagnen afhol-des den 28. februar en stor camp i DR Byen. Kampagnen byder desuden på en ny dokumentarserie på fire tv-programmer, der sendes i DR-TV i marts må-ned. Her følger man bl.a. skolefeen fra Longelse Skole på Langeland (se Skoleledelse 10/08) i hendes arbejde med at støtte en 13-årig pige, hvis far er tidligere alko-holiker. Endelig står DR bag en ny DVD, der skal hjælpe skolen i den svære samtale med forældrene.

Højt At FLyvE…At vi stiger i løn skulle være sikkert. Men nogle gange går 
det det anden vej. Således har Pilotforeningen på SAS-området  

accepteret, at deres medlemmer springer en regulering  
pr. 1/3-09 på 3½ % over og derudover går ned i løn,  

så løntilbagegangen i 2009 bliver på over 11 %. 

  

Program mm. findes på 
www.skolelederne.org

vi
 se

s p
å årsmødet i Odense

Den 19.-20. marts 2009
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Fordummelsesproces 
Almindelig sund fornuft advarer mod overdrevent overarbejde. Man 

kan blive slidt og syg af det, ved vi. Men nu viser en større under-

søgelse desuden, at hangen til at blive hængende længe efter, at 

kollegerne er gået hjem, gør en dum.
Af en ny finsk-britisk undersøgelse baseret på kvalitative inter-

view og test af 2.200 offentligt ansatte fremgår det bl.a., at perso-

ner, der arbejder 35-40 t/ugtl., klarer sig væsentligt bedre ved intel-

ligensprøver end de overarbejdende. Og resultaterne forringes 

proportionalt med antallet af overarbejdstimer.
En undersøgelse fra Syddansk Universitet viste nogle år tilbage, 

at mange skoleledere arbejder mere end 50 t/ugtl. Gennemsnittet 

ligger på 47 t/ugtl. Der kan derfor være grund til at lytte til advars-

lerne om, at i takt med at tiden på arbejdet går, stiger trætheden, 

koncentrationen vakler og ens evne til at smede meningsfulde sæt-

ninger forringes, hukommelsen svækkes etc.
Overbelaster man kun kort tid, får man hurtigt sine intellektuelle 

evner op på niveau igen, viser undersøgelsen. Men foregår det over 

lang tid, sniger fordummelsen sig altså ind både i arbejdslivet og 

privat. Så det er bare med at rydde bordet og komme hjem... 

Undersøgelsen er offentliggjort i American Journal of Epidemiology

Morgenrøde
I forbindelse med mediedebatten om gavn-
ligheden og relevansen af at bede Fadervor og synge morgensang på skolen, oplod 
Skolelederne’s formand Anders Balle sin 
sang røst i Radioavisen.

Formanden, der karakteriserede bøn som en religiøs handling, der ikke naturligt hører hjemme i skolen, anså til gengæld morgen-
sangen som en god tradition og fælles ting 
at starte dagen med for især de mindre 
klasser. Dette budskab med adskillige flere nuancer blev bragt i næsten alt, hvad der 
kunne krybe og gå af medier et par uger 
inde i det nye år.

Interesserede kan høre interviewet i Ra-
dioavisen og formanden fremføre de indle-
dende strofer af ’’I østen stiger solen op’’ 
ved at gå ind i DR-radios lydarkiv på dr.dk. 

Ikke sikkert, 

at muren holder…
 
Måske man for en gangs skyld helt bevidst skal 

lade arbejde og fritid flyde sammen. I biograferne 

går således den nye franske film ”Klassen”, der ud-

spiller sig i lø-
bet af et år i et 
klasseværelse i 
Paris i et etnisk 
blandet og so-
cialt belastet 
kvarter.

Her kæmper 
læreren og hans 
elever både med og mod hinanden for at få noget 

at positivt ud af skolegangen – på trods af kultu-

relle og to/tre-sproglige barrierer og forbistringer. 

Det lyder næsten for velkendt, men historien ud-

vikler sig alligevel overraskende i instruktøren Lau-

rent Cantets hænder, og ”Klassen” vandt Guldpal-

merne i Cannes 2008. 
Den franske titel ”Entre les murs” bringer erin-

dringer frem om Pink Floyds musikfilm ”The Wall”, 

der var et opgør med den sorte skole, og hvor om-

kvædet lød: We dont want no education. Her er 

det den moderne skoles udfordringer, der tages op. 

De er svære på sine måder, men måske der er en 

chance for at bryde gennem muren til eleverne.

Folkeskolen på støtten  

Sponsorer, fonde, donationer, indsamlinger, fester, loppe-markeder… hver femte folkeskole får i dag økonomisk støtte fra private virksomheder til at finansiere legered-skaber og undervisningsmaterialer, mad og drikke, ud-flugter og arrangementer samt IT-udstyr. 
Flere er sandsynligvis på vej. For blandt de skoler, der ikke får sponsorater, overvejer halvdelen at få det eller er positive over for muligheden. 
Det viser en rundspørge, som Berlingske Research har foretaget med deltagelse af 324 skoleledere på landets folkeskoler. Her er temmelig mange af de adspurgte sko-leledere åbne over for sponsorater: 

• 52 % er således positive over for sponsorater i skolen• 45 % går ind for offentliggørelse af sponsoratet• 21 % oplyser, at skolen har modtaget sponsorater

Skolelederforeningen mener, at det er en offentlig opgave at sørge for, at folkeskolerne er i orden. 
Man skal ikke afvise private initiativer, men skal være meget forsigtig med hensyn til evt. krav om modydelser, eller at forældre føler sig presset til at bidrage. I det hele taget kan man ikke bygge skolens virksomhed og økonomi på sponsorvirksomhed.

Læs temanummeret af Skole - 
ledelse 5/08, hvor spørgs-
målet om sponsering er 
kulegravet… 
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Klumme

X Factor

Klummeskriveskriveren havde for -
leden lejlighed til at se landeplagen  
på tv – X Factor. Dybest set er overve-
jelsen i denne sammenhæng, om sko-
len som kulturbærende eller formid-
lende institution har et medansvar for 
den ganske særlige selvindsigt, som et 
flertal af deltagerne og dommerne i 
programmet afslører eller ej.

Spørgsmålet er, om skolen skal 
fremme en ubærlig lyst til at komme i 
rampelyset med de personlige følger 
det kan få for den enkelte, samtidig 
med at den store del af befolkningen 
morer sig.

Befri jeres liv 
I gamle dage diskuterede man skolen 
som systembevarer. Opfattelsen var, 
at skolen i halvtredserne og tidligere 
fastholdt den enkelte i den stand eller 

Af Michael Rasmussen • Foto X Factor

Peter Mathisen, red på grisen, over isen, med avisen. Først 
gik isen, så gik grisen, og så gik lille Peter Mathisen

socialgruppe han eller hun var en del 
af. Skomager bliv ved din læst var ko-
deordet og samlebetegnelsen for op-
fattelsen af en vistnok repressiv og in-
tolerant pædagogik.

Tressernes behov for arbejdskraft 
ændrede dette billede. Social mobilitet 
blev tidens løsen. Enkelte idealister vil 
stædigt fastholde et par enkelte filo-
soffers markante indflydelse i retning 
af at ændre undervisningen. Om det er 
pengene eller ideerne, der bestemmer 
er ikke emnet i denne klumme.

Konsekvensen var en liberal og me-
get frisindet pædagogik der betonede 
den enkeltes selvudfoldelse og selv-
virksomhed. Indsigtsfulde læsere vil 
dog kunne huske, at skoleloven af 1937 
indeholdt en bestemmelse om elevens 
selvvirksomhed. Bestemmelsen kom 
med i loven – meget imod partiets 
Venstres ønske i øvrigt. Dansk normal-
forsinkelse i forhold til implementering 
af lovgivningsinitiativer er vel stadig-

væk en tyve – tredive år.
I 1962 udkom på Gjellerups forlag 

”Gruppearbejdets metodik” hvor 
man i tekst og billeder kunne se 

elever anvende både tavle og 
båndoptager i deres arbejde i 
skolen – hvem sagde mp3 og 
whiteboard. Børnene kunne 
selv, kan man tydeligt se – 
lige så tydelig er den alle-
steds nærværende lærer, der 
er optaget af at sikre – ja 
hvor svært kan det være – 
elevernes udbytte af under-
visningen.

Rationalet af ansvar for 
egen læring er tydeligt. Eleven 

kan selv. Udfordringen er blot, at man – 
læs lærerne – har udviklet en særlig va-
riant af gruppe – eller projektarbejdet – 
nemlig den hvor den enkelte har helt 
eget ansvar for den indlæring eller læ-
ring, der skal finde sted. Værdien af en 
indsigtsfuld voksen er gået tabt eller 
dømt ude. Repræsentanten fra den er-
faringsramte generation er sat i skam-
mekrogen.

Alle skal så og sige genopfinde sig 
selv. Ingen viden eller værdier er auto-
ritative eller giver en særlig forståelse 
eller indsigt. Kan den undrende læser 
forestille sig en hormonbefængt sy-
vende klasse udvikle dette som en 
spidskompetence, der bringer dem 
både i X faktor og videre i livet.

Noget er gået galt
Mange elever i skolen er som fisk i 
vandet i denne sammenhæng, og det 
skal der holdes fast i. Om det så lige er 
den faktor, der er ansvarlig for størrel-
sen af bruttonationalproduktet, kan vel 
diskuteres. 

Dybest set må man ved iagttagelsen 
af X Factor konstatere, at der er gået et 
eller andet helt galt. Unge mennesker 
uden tone i livet fremfører uden at 
blinke og et svedent grin popsange i en 
selvforståelse, der er helt ude af trit 
med deres muligheder og potentiale. 
Dommerne er valgt ud fra deres viden, 
erfaringer og karriere inden for musik og 
musikudøvelse. Undskyldningen for de-
res deltagelse kan vel kun begrundes i 
honorarets størrelse og skal ikke gøres 
til genstand for flere bemærkninger her-
fra – fx om intelligens og indsigt i øvrigt.

Kattepinen for skolen og børnenes 
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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

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

forældre er den simple, at mange af 
børnene i X Factor har tabt enhver 
form for selvkritik og indsigt i egne 
muligheder og potentialer.

Lars Olsen dokumenterer i sin bog 
”Den nye ulighed”, at dette især ram-
mer særlige grupper af børn i skolen. 
Børn fra bestemte – og det må vi ikke 
sige mere – sociale lag eller grupper 
taber ved en pædagogik, der overlader 
alt til eget ansvar for succes/fiasko. 
Lars Olsen postulerer, at der er etable-
ret en ny underklasse med begræn-
sede muligheder i livet. Børnene be-
væger sig for lidt, ser for meget fjern -
syn og spiller spil på computeren frem 
for at deltage i sociale aktiviteter. De 
bliver – og det er klummeskriverens 
ord – for tykke og for dumme.

Resultatet kan ses i X Factor, hvor 
en pige vil synge for sin døende mor. 
Det var gribende at se på, men en kar-
riere som sangerinde blev det ikke til i 
denne omgang. Over aftenkaffen bre-
der der sig en stille undren over hvem, 
der har aftalt med barnet, at det skal 
deltage i programmet – forhåbentlig 
far eller mor. Ligeledes burde musikun-
dervisningen i skolen have givet anled-
ning til tanker og snak omkring en kar-
riere inden for faget. 

At træde i karakter
Skolen og forældrene svigter børn ved 
at bilde dem ind, at verden er en gave-
bod, hvor alle har de samme mulighe-
der for at få bid i fiskedammen. 

Kunsten at træde i karakter på en 
udfordrende og stimulerende måde 
kan vel genopfindes eller revitaliseres 
for de ansvarlige voksne, så børnene 
ikke skal stå og tude en fredag aften 
på landsdækkende tv. Stort set alle 
børn har brug for rammer og snak om 
muligheder er klummeskriverens erfa-
ring. Opgaven er fælles for forældre og 
skole.

Afslutningsvis skal det understreges, 
at den særlige takt og indleven, som 
produceren af programmet demonstre-
rer ved at servere grædende og beru-
sede børn og voksne til aftenkaffen, 
ligger helt uden for skolens opgave at 
regulere. .
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Der er et godt view ud over byen og fjorden fra TV-lægefa-
miliens Sommer’s gule residens på en af skråningerne. Her 
er smukt med skov, dyreliv, åbne marker og blåt vand, men 
også lidt råt i den gamle arbejder- og industriby med stål-
valseværket, der ligger næsten øde hen. 

Vi er i udkanten af Frederiksværk i den nye nordvestsjæl-
landske kommune Halsnæs, hvor vi også finder Maglebliksko-

len fra 1975 med ca. 465 elever, integreret SFO og i alt 70 an-
satte. Gråt-i-gråt i beton fra en tid ikke ligefrem kendt for sin 
romantiske stil. Omvendt er her funktionelt og meget plads på 
den 15.000 m2 store skole med gode udenomsarealer.

Et fysisk og i overført forstand rummeligt sted, hvor der – 
som på andre skoler – går børn, der overvejende er tilfredse 
med deres tilværelse. Men som bekendt giver skolens ver-

Videre, trods alt
Oveni at have et helt spor med specialklasseelever modtager en folkeskole i 
Frederiksværk elever fra det nærliggende krisecenter  

Af Michael Diepeveen • Foto Liselotte Plenov
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den også indblik i grumme skæbner, familier i kaos med 
børn klemt af forholdene og præget af omsorgssvigt. Børn, 
som skolen har en særlig opgave i at få samlet op. 

Skolens tilbud om normalisering
Magleblikskolen ligger i et kvarter med både lavere social-
grupper og mange velfungerende hjem. Der er 28% tospro-
gede elever. Dertil kommer en særlig gruppe efterkommere 
af gæstearbejdere, der i sin tid kom op for at arbejde på stål-
værket. Altså en noget blandet landhandel, men lokalmil-
jøet fungerer alt i alt godt.

Ud over at skolen huser alle kommunens 10. klasses-ele-
ver og har SFO og klub tilknyttet, har skolen to spor fra 0. til 
9. kl. Heraf udgøres det ene spor af de såkaldte inklusions-
klasser, der modtager specialbørn og med to lærere fast til-
knyttet hver klasse har en fin normering. Det, der imidlertid 
gør skolen til noget særligt, er, at den i 15 år har samarbejdet 
med Frederiksværk Krisecenter. Centret, der ligger i skoledi-
striktet, er et opholdssted for kvinder og deres børn, som har 
været eller er udsat for psykisk eller fysisk vold, og kontak-
ten opstod, da centret i sin tid henvendte sig for at høre, om 
de børn, der opholdt sig her, kunne tilbydes skolegang.

Loven påbyder det jo, men under disse omstændigheder 
er det ikke noget, der lige lader sig gøre. Dels er der tale om 
kriseramte familier på flugt fra overgreb, trusler og ulykke, 
som lever på flugt, skjult og adskilt fra det øvrige samfund. 
Dels er det børn i krise, der er påvirket af traumatiske livs-
forløb og den situation, de befinder sig i. 

”Det er udgangspunktet. På den anden side går livet vi-
dere, og vejen frem er at sætte en normaliseringsproces i 
gang, og her vil Magleblikskolen give sit bidrag. Skolen kan 
give dem en fornyet følelse af, at de er noget værd og tør 
tro, det nytter. De kan få nogle succesoplevelser, nye venner 
og se, at der findes andre, mere almindelige tilværelser, end 
de er vant til”, siger Eva Haahr, der som skolens leder i de 
sidste 17 år taler af erfaring. 

De udsatte børn får i skolen mulighed for at få 
genskabt forbindelsen til livet, fortæller lærer 
Stella Schjerlund og skoleleder Eva Haahr. 

tager det sure med det søde
Børnene fra centret går ofte kun på skolen i kortere tid, så 
flytter familien til et andet sted i landet, måske under ny 
identitet. Det kan de være nødt til for at beskytte sig mod 
fædrene eller den øvrige familie, der kan være hævngerrige 
og parat til at gå til yderligheder – og som nu og da gør det!

For nylig luskede en far rundt i skolegården for at finde sit 
barn. Han prøvede også at følge efter de andre elever. Det 
var skræmmende for alle og betød, at skoleledelsen og per-
sonalet ud over at skjule barnet og vise faren bort, efterføl-
gende måtte gøre en stor indsats for, at oplevelsen blev be-
arbejdet ordentligt. Den slags historier er der flere af, nogle 
særdeles ubehagelige.

”Det er altid en udfordring at modtage børn med så van-
skelige baggrunde, og det er ærgerligt kun at have dem i en 

Når nøden er størst 

Det anslås, at 28.000 danske kvinder og 22.000 børn le-
ver i voldelige familier. Herudover kan et usselt familieliv 
være forbundet med faktorer som seksuelt misbrug, al-
koholisme, samlivsproblemer mv. Hvert år flytter ca. 
2.000 børn på et af landets 40 krisecentre med deres 
mor. Omkring en tredjedel af dem er skolebørn. 

En tidlig indsats er bedst. Bl.a. derfor præciseres det i 
§ 154 i Lov om social service, at: ’Den, der får kendskab 
til, at et barn eller en ung under 18 år fra forældres eller 
andre opdrageres side udsættes for vanrøgt eller ned-
værdigende behandling eller lever under forhold, der 
bringer dets sundhed eller udvikling i fare, har pligt til at 
underrette kommunen’.

Adskillige organisationer søger at samle op på familier 
med børn i vanskeligheder. Læs mere på krisecentrenes 
organisation LOKK’s hjemmeside www.lokk.dk, hvor der 
også findes relevante links. Eller på www.bornsvilkar.dk 
om Børns Vilkår’s tilbud til fagfolk på børn/unge-områ-
det om anonym, professionel rådgivning om udsatte 
børn, underretningspligt mv.

»
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periode. Lige som det går godt, er barnet væk igen, men det 
er vilkårene. Nogle flytter hjem igen og andre tager langt 
bort. Og så er der kun hilsner på MSM og Facebook tilbage”, 
fortæller Stella Schjerlund, der er lærer på skolen og har haft 
flere elever fra krisecentret i sine klasser.

Lige nu har skolen 2 børn indrulleret fra krisecentret. Det 
kan variere fra ingen og op til en 5-6 stykker og som nævnt 
ofte i kort tid. Men det sker også, at de fortsætter på skolen 
i halve og hele år, og i nogle tilfælde bosætter moren og 
børnene sig i området efter at have forladt krisecentret. De 
bliver hængende, netop fordi børnene er faldet til og går i 
skole/SFO/klub.

Under alle omstændigheder gør det en forskel for barnet, 
når alle kræfter lægges i, at skolegangen bliver god ople-
velse. Vendepunktet kom fx for en pige, da hun skulle med 
på lejrtur. Allerede da hun blev afleveret på stationen, så 
man, hvor glad hun var, og de tre dage gjorde, at hun vok-
sede, fik kammerater og mod på at starte på et nyt kapitel.

”Det er det hele værd. Vi ta’r jo børnene til os og bevarer 
optimismen på deres vegne hele tiden. Noget af det vigtig-
ste for mig som leder er at være med til at skabe en skole, 
hvor børn og forældre er trygge og glade ved at komme. Den 
tryghed skal gennemsyre skolen og skal kunne mærkes af 
alle”, siger Eva Haahr.

Åbenhed ta’r modstanden i opløbet
Magleblikskolen møder kun sjældent utilfredshed med deres 
engagement i de kriseramte børn fra elever, forældrerepræ-

Vi kan skabe rum for børnene i 

deres konflikt mellem loyalitet 

over for forældrene og behovet 

for at tale om deres oplevelser, 

siger Stella Schjerlund.

Den normaliserings-
proces, skolen til-
byder børnene fra 
krisecentret, smitter 
positivt af på hele 
skolen, er Eva Haahr 
overbevist om.

sentanter eller skolebestyrelsen. Det mener de selv er resul-
tatet af at køre en åben linje om, hvad der foregår, som be-
tyder, at elever og forældre er indstillet på, at deres klasse i 
en periode skal rumme et nyt, måske vanskeligt barn.

”De børn, vi tager os af, har set og oplevet ting, man ikke 
kan forestille sig, og de vil helst ikke fortælle om deres situ-
ation. Vi tager en snak med eleven og med klassen, som 
barnet skal gå i og informerer forældrene. Og vi søger at 
lægge tingene på bordet. Det er vigtigt, at klassen kender til 
baggrunden og derfor bedre forstår grundene til, at barnet 
måske er meget indadvendt eller udadreagerende”, siger 
Stella Schjerlund.

Når alle ved, hvad det drejer sig om, bliver folk hurtigere 
parate til at hjælpe til. Samtidig er det en lettelse for barnet 
på forhånd at få lukket noget af luften ud. Barnet får på den 
måde større mod på at starte i skolen og på en frisk i det 
hele taget. Og den fællesskabsfølelse, der er i lokalområdet 
giver sig udtryk i tillid og opbakning til de ansatte på skolen.

”Vi har meget forstående forældre. Jeg tror, det er sådan, 
fordi det i forvejen ligger i skolens kultur at være rummelig – 
en kultur, hvor man gerne vil hjælpe hinanden. Det er skolen 
kendt for, og forældrene tror på, at vi vil det bedste for bør-
nene, og på den måde er børnene fra krisecentret med til 
yderligere at styrke vores kultur og det gode sammenhold”, 
siger Eva Haahr.

tid til det pædagogiske arbejde
Skolen har et godt samarbejde med krisecentret, som koor-
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dinerer indsatsen over for familierne, og som ikke mindst ta-
ger sig af al papirarbejdet. Centret søger desuden at ind-
drage mødrene og få dem til at tage medansvar. 

Det betyder, at det meste kommunikation kører smidigt 
og direkte mellem skolen, centret og familien, så kommu-
nens PPR og socialvæsen kun sjældent er indover. Dermed 
bliver det hele ikke så kompliceret med skemaer og bureau-
krati, og de børn, som skolen får fra centret, tynger ikke i 
skoleledelsens kalender. Det passer Eva Haahr godt, for hun 
vil gerne prioritere den pædagogiske indsats.

”Vi har lært hinanden at kende professionelt og menne-
skeligt, og det samarbejde, der er bygget op, betyder alt. 
Det er let at komme i kontakt med de ansatte, der altid står 
klar til at yde bistand, og grundlæggende er krisecentret 
gode til at vurdere, hvad de børn, de har boende, magter. Er 
det fx for stor en belastning at gå i skole, må de vente, men 
har de omvendt muligheden, er det jo naturligt, at også 
disse børn går i skole”. 

Rummelig kultur kræver rummelig ledelse
Eva Haahr peger på, at skolens lærere, pædagoger og øvrige 
personale har en stor andel i, at tingene lykkes. Adskillige 
års erfaring i at drive skole i dette område og arbejdet med 
eleverne i specialklasserne har dygtiggjort lærerne i under-
visningsdifferentiering og i det hele taget i at møde meget 
forskellige børns meget forskellige behov.

”Jeg er glad for den fælles indstilling, vi har på skolen, og 
for at lærerne m.fl. har tillid til, at når jeg har sagt ’ja’ til et 
barn, er det i orden. Men det er selvfølgelig en balance, for 
jeg ved, at mange gør en ekstra indsats for at hjælpe, og det 
er en belastning at arbejde med børn, der er ramt af krise”, 
siger Eva Haahr, der også er klar over, at hun som leder spil-
ler en central rolle.

”Den linje, der lægges af ledelsen, afspejles hos medar-
bejderne, og jeg er styrende ved at vise vej og sige ja eller 
nej, men vores rummelige kultur gælder også personalet. 
For det er lærerne, der er de ansvarlige ledere blandt bør-
nene, og det er vigtigt, at de føler frihed til at selv at ordne 
problemerne med de forskelligheder, de har”.

”Samtidig er ledelsen i sidste ende altid klar til at gå ind 
som buffere, når det gælder. Jeg er derfor bevidst om ikke at 
drive rovdrift på personalet og ikke misbruge deres tillid, 
men sørge for, at det bliver taget hurtigt op, hvis der opstår 
vanskeligheder”, slutter Eva Haahr. . 

Videre, trods alt

Vi tilbyder uddannede lærere til  
folkeskoler, privatskoler, efterskoler og 
specialskoler. 
Desuden tilbyder vi uddannede  
pædagoger til daginstitutioner samt  
special- og døgninstitutioner. 
 
Vi vægter høj kvalitet, lyst,  
fleksibilitet og respekt.
 
*Pædagogisk Vikarbureau har overenskomst med:  
BUBL, SL, PMF, LFS samt LC og Danmarks Lærerforening. 
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professionsudvikling gennem et  

samarbejde med skoler i Kina, Indien, 
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Du modtager din udvekslingslærer  
på din skole i to måneder i efteråret  

2009 og derefter rejser du ud til dennes  
skole for at undervise i to måneder i 
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Det giver både dig som lærer, dine  
kollegaer og dine elever udsyn,  

indsigt og interkulturel forståelse. 

Ring til os på 38 34 33 00 
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Globalt perspektiv 
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ved at blive  
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Skoleår i  
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CO2 er yt – Tænk nyt! Sådan lyder ele-
vernes slogan for den miljøkampagne, 
Krogårdskolen i Greve har sat i gang 
frem til klimatopmødet i december. 

Som et led i kampagnen får alle ele-
ver et skema med hjem med nogle 
miljøspareråd, som børn og forældre 
kan diskutere – og handle på – for at 
spare CO2. Det kan være at vaske ved 
40 grader i stedet for 60, skifte almin-
delige pærer ud med sparepærer, tage 
toget eller bussen i stedet for bilen osv.

For hvert råd familien forpligter sig  
til at følge, sætter de et kryds, og for 
hvert kryds ryger der en pastaskrue 
ned i en tom sodavandsflaske henne 
på skolen. Hver klasse sin flaske. På 
den måde kan eleverne løbende følge 
med i, hvordan det går med at spare 
minimere energiforbruget – og klas-
serne kan konkurrere indbyrdes.  

Miljøbevidste elever
Miljøkampagnen er bare et af mange 
grønne initiativer, som Krogårdskolen  
i Greve har sat gang i, på og uden for 
skolen. Skolen vil gerne gøre eleverne 
til ansvarlige samfundsborgere og har  
i mange år haft en stærk grøn profil 

Toner 
grønt flag
Mange taler om klimaet, for nogle bliver det ikke 
ved snakken! I fem år i træk er skole blevet hædret 
for at undervise i miljø og bæredygtighed

Af Karen Pedersen • Foto André Andersen

Grønt Flag * Grøn Skole er en del af 
det internationale miljøundervis-
ningsprogram Eco-Schools for bære-
dygtig udvikling for grundskoler. I alt 
deltager 15.000 skoler fra 37 lande, 
flest i Europa. Ca. 225 danske skoler 
er med i netværket, og omkring 60 
skoler fik sidste år tildelt det grønne 
flag, som de har lov til at flage med i 
ét år.

Grønt Flag * Grøn Skole styres i 
Danmark i et samarbejde mellem 
Biologiforbundet, Geografforbundet 
og Friluftsrådet. Det grønne flag sym-
boliserer, at skolen har gennemført et 
omfattende undervisningsforløb af 
høj kvalitet og prioriterer miljøspørgs-
mål i skolens daglige drift. Eleverne 
arbejder aktivt med forslag til at løse 
miljøspørgsmål.

For at få det grønne flag skal en 
række krav opfyldes:

•  Skolen skal oprette et miljøråd og 
udarbejde en miljøhandlingsplan

•  Mindst 15 pct. af eleverne skal del-
tage aktivt

•  Skolen skal udarbejde miljøordens-
regler

•  Eleverne skal gennemføre en ræk-
ke undersøgelser og en praktisk del

•  Eleverne skal gennemføre en eller 
anden form for besparelse

•  Lokalsamfundet skal inddrages 
gennem formidling.

Som grøn skole vælger man at arbej-
de med et særligt tema: vand, ener-
gi, affald, natur og økologisk produk-
tion, kemi i hverdagen, transport, 
bæredygtigt forbrug, friluftsliv eller et 
aktuelt miljøtema. Til hvert tema hø-
rer et undervisningsmateriale.

Læs mere på www.groentflag.dk

Grønt Flag
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med udgangspunkt i naturfagsunder-
visningen.

Skolen er for femte år i træk ”grønt 
flag-skole”. Det grønne flag gives til 
skoler, der gør en særlig indsats for at 
undervise i miljø, klimaforhold og bæ-
redygtighed, og som prioriterer miljø-
spørgsmål højt i skolens daglige drift. 
Og det gør de på Krogårdskolen: 

Indskolingen sorterer affald. Sidste 
års 4. klasser blev uddannet til ”spe-
cialister” i at spare på vandet. 5. klas-
serne har samlet dåser uden pant og 
afleveret dem på kommunens miljø-
plads. 7. klasserne har besøgt virksom-
heder og arbejdet med, hvordan de kan 
mindske deres energiforbrug. 8. klas-
serne bliver lige nu uddannet til at fun-
gere som miljørådgivere hjemme i fa-
milien og 9. klasserne har arrangeret 
klimatopmøde med lokale politikere på 
skolen…

Der er gang i rigtig mange initiativer, 
som der også bliver lagt mærke til 
uden for skolen. Og skoleleder Lise-
Lotte Havbo Hansen er da også synligt 
stolt af  ’sin’ grønne skole.  

”Vi har nogle fantastisk dygtige læ-
rere. Jeg er rigtig glad for det, vi har i 

gang, og det er super, når vi får ele-
verne til at bruge sig selv konstruktivt. 
Naturfagsundervisningen er god til at 
skabe motivation hos eleverne og sik-
rer, at så mange så muligt får styrket 
deres bevidsthed om miljøet. Alle klas-
ser deltager på et eller andet niveau, 
og børnene er meget motiverede”, siger 
hun og understreger, at det kun kan 
lade sig gøre at have så stort fokus på 
naturfag, fordi der også er gedigen læ-
ring i de andre fag.

”Forudsætningen for, at vi kan have 
en stærk naturfaglig profil er, at der 
også er høj faglighed og dygtige lærere 
i alle de øvrige fag – dansk, matema-
tik, sprogfag og kreative fag”.  

Danmarksmestre i naturfag
Et af kravene til at være grønt flag-
skole er, at man skal oprette et miljø-
råd. På Krogårdskolen består det af 
formanden for skolebestyrelsen, to læ-
rere, en fra skoleledelsen, en pedel, en 

Det er begejstringen, der driver vores miljøinitiativer. Min vigtigste opgave  
er at give plads og bakke op, siger skoleleder Lise-Lotte Havbo Hansen.

repræsentant fra SFO, en fra rengørin-
gen og to elever. Miljørådet står bag 
skolens miljøordensregler og har udar-
bejdet en miljøhandlingsplan for sko-
len. Et af målene i den er at gøre en 
indsats for at begrænse CO2-udlednin-
gen, både på selve skolen, i lokale in-
stitutioner og virksomheder – og der-
hjemme selvfølgelig.

Lige nu har skolen et særligt under-
visningsforløb, hvor elever i 8. klasse 
bliver klædt på til at rådgive om miljø 
og spareråd i hjemmet. Et initiativ, der 
for nylig indbragte de to naturfagslæ-
rere, Helle Houkjær og Lone Skafte 
Jespersen, en flot førsteplads i DM i 
naturfag.

”Miljø og innovation” hedder under-
visningsforløbet. Det blev oprettet som 
et valgfag, fordi lærerne oplevede, at 
mange elever har lyst til at gøre noget 
ved miljøet. 

 ”Vi vil gerne vise, at man kan gøre 
noget”, siger Lone Skafte Jespersen. »
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Pastaerne i flaskerne symboliserer energibesparelser. 

”Det er enormt motiverende, at det, 
man arbejder med, betyder noget. At 
det er ægte og ikke bare ’som om’. Det 
er vigtigt for børnene, at de føler, de 
kan gøre en forskel”.

Undervisningen i miljø og innovation 
giver eleverne mulighed for at deltage 
aktivt i at løse klimaproblemerne. De 
lærer om klimaforandringer, energi og 
energibesparelser. De har bygget et 
modelhus, lært om isolering og isole-
ringsmaterialer. De har været rundt på 
skolen og med et infrarødt kamera ta-
get termobilleder, der viser, hvor der 
sker unødige varmeudslip.

”I foråret skal eleverne så ud i nogle 
af hjemmene og undersøge energifor-
bruget der. De laver en rapport med 
gode råd til at bringe energiforbruget 
ned. Og efter tre måneder vender de 
tilbage for at se, om rådene har hjulpet  
og regner på, hvor meget CO2, fami-
lien har sparet”, fortæller Lone Skafte 
Jespersen.
 
Interessen hænger ved 
Skoleleder Lise-Lotte Havbo Hansen 
er ikke i tvivl om, at skolens grønne 
profil både skaber motivation og høj 
faglighed hos eleverne. De er gode 
ambassadører for miljøet. Forældrene 
bakker op om naturfagsundervisnin-

gen, fordi de kan mærke, at deres børn 
er engagerede.

”Interessen for naturfag bider sig fast 
hos eleverne. Det viser sig helt konkret 
ved, at en markant stor del går videre i 
teknisk gymnasium, htx. Sidste år var 
det knap 20 procent”, fortæller Lise-
Lotte Havbo Hansen.

Den grønne profil er også med til at 
give skolen et godt ry; i de seneste år 
har der været venteliste. Så ”natur og 
miljø” vil også fremover fylde pænt i 
skoleskemaet på Krogårdskolen. Som 
noget af det næste vil naturfagslærerne 
indrette et rum i kælderen, hvor elever 
med energi i overskud kan smutte ned 
og trampe på en kondicykel. Energien 
fra pedalerne skal så bruges til at lade 
gamle bilbatterier op! Sådan er der så 
mange små og store ideer, der bare 
venter på at få lov til at blive realiseret. 
Og lov får idemagerne.

Lise-Lotte Havbo Hansen: ”Når no-
gen kommer til mig med et forslag om 
et nyt projekt – uanset i hvilket fag – 
får de næsten altid JA. Når lærere 
brænder for at føre nye ideer ud i livet, 
er det vigtigt, at de få lov. Jeg ser det 
som en af mine vigtigste opgaver at 
give plads og bakke op i det omfang, 
jeg kan, og inden for det råderum, jeg 
har”. . 

Elever, lærere og forældre har 
sammen bygget et halmhus. 

Krogårdskolens 
miljøordensregler

•  Spar energi og vær med til at 
sænke  CO2-udslippet:

  •  Lav en CO2-kontrakt sammen 
med din familie.

•  Det eneste, du bør efterlade i 
naturen, er dine fodspor!

• Tænk på naturen:
 • Værn om dyr og planter.
 •  Undgå stanniol og spar på pa-

pir.
• Genbrug så meget, du kan.
• Brug så lidt vand som muligt.
•  Giv besked på kontoret, hvis du 

ser dryppende haner eller andet 
vandspild.

• Tænk, før du tænder lys.
• Sluk lyset i tomme lokaler.
• Undgå standby-forbrug.
•  Sluk skærm og computer, før 

du går fra den.
• I (skole)køkkenet:
  •  Lad være med at bruge en 

gryde, der er mindre end ko-
gepladen.

  •  Lav så meget mad som mu-
ligt på eftervarme.

 • Brug låg, når det er muligt.
 • Brug kompostbeholderen.
•  Mind andre om, at de skal spa-

re på papir, vand, el og varme.



MIT BARN  
SKAL I SKOLE er  

en seriøs og inspirerende  
grundbog, som forældre til små 

 skolebørn kan få meget glæde af.  
Bogens ‘ånd’ er sympatisk, og dens  
forfattergalleri meget professionelt.  

Som skoleleder synes jeg, at det er et  
rigtig godt initiativ, der også kan 
støtte vores arbejde med at skabe

en god skolestart.
Birgitte Rasmussen, skoleleder,  

Frydenlundskolen  
Århus

Jeg vil inderligt 
ønske og håbe, at alle  

forældre får læst disse kapitler,  
for hvor vil det lette hverdagen for 

såvel rigtig mange børn som
forældre og børnehaveklasselærere! 

Alle de mange vigtige informationer,
vi som børnehaveklasseledere bruger 
oceaner af tid på at forklare over for 
nye, usikre forældre, bliver tydeligt

forklaret. Et superflot stykke
arbejde. Rita Poulsen,  

indskolingslærer,  
Langå Skole

En superdejlig,  
saglig, rigt illustreret,  

bredt funderet og solidt  
informerende bog (...) – en  

hel manual til livet om  
den lille ny i skolen.

ALT for damerne

Denne  
håndbog kan blive 
kommende skole-

børnsforældres bibel 
til at undgå de klamme 

hænder.
BT

”Mit barn skal i skole” (160 sider) skrevet af Janne Hejgaard 
(hovedforfatter), Jesper Juul, Hans Henrik Knoop, Birgitte 
Tufte, Kirsten Krogh-Jespersen og Helle Brønnum Carlsen 
er blevet overvældende godt modtaget. Omkring 2200 
skoler bestilte bogen i 2008. 

Bogen er udviklet i et samarbejde imellem Rådet for Større 
Færdselssikkerhed, Skole og Samfund og Mejeriforenin-
gen/Skolemælk, og den er målrettet forældre til børne-

haveklassebørn og små skolebørn. Alle grund-skoler kan 
bestille gratis eksemplarer af bogen til de ‘nye’ forældre – 
altså forældrene til de børn, der starter i børnehaveklasse 
til sommer. 
På www.skolemaelk.com/bestilling kan I afgive bestil-
ling nu, og vi kan levere dem til jer inden for få dage.

Yderligere eksemplarer af bogen kan købes på 
www.skolemaelk.com og i boghandlen.

Har din skole bestilt 
sine gratis eksemplarer af ”Mit barn skal i skole” til 2009?
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Er du frisk på et håndværkertilbud? Så-
dan lød indledningen til den joban-
nonce, som fik Kirsten Folkersen til at 
skifte en stor skole i Århus ud med en 
lille skole på Fyn. Annoncen var blevet 
til ud fra en brainstorm mellem alle de 
ansatte og skolebestyrelsen, hvor alle 
kunne byde ind med input.

Videre i annoncen stod: Spurvelund-
skolen står foran en renovering af både 
bygninger og pædagogik og savner en 
ny skoleleder. Vi har engagerede med-
arbejdere, forældre samt aktive børn – 
de råstoffer, en rigtig god skole skal 
bygges af. Vi er i gang med at videre-
udvikle evalueringskulturen og arbejds-
miljøet for både elever og personale.

”Jeg undrede mig over, at man lige-
frem skrev håndværkertilbud. Det 
kunne sende nogle forkerte signaler. 
Til jobsamtalen spurgte jeg også me-
get ind til, om der havde været proble-
mer, som jeg skulle vide noget om, 
men det havde der ikke”, siger hun. 
Både det ydre og indre af skolen 
trængte blot til en opshining…

Lederskifte åbner muligheder
Den skoleleder, som Kirsten Folkersen 
afløser, går nu på pension, var vellidt 
og har siddet på posten i 18 år. Skolen 

Skoleleder faldt for…
      …håndværkertilbud
Spurvelundskolen på Fyn står overfor en fornyelse af den 
pædagogiske linje og en renovering af lokalerne

så et lederskifte som en god lejlighed 
til samtidig at få nye udfordringer på 
det pædagogiske område i stedet for 
at fortsætte med det gamle.

Der var 10 personer, som søgte stil-
lingen, og af dem blev fem valgt ud til 
1. runde. Der blev lavet en test af ansø-
geren online, som blev fulgt op med en 
samtale med en konsulent. Til 2. runde 
skulle ansøgerne lave en opgave, hvor 
de forholdt sig til den kvalitetsrapport, 
der gælder for alle skoler i Odense 
Kommune. Til sidst faldt valget på Kir-
sten Folkersen.

Hun er 54 år og har boet 20 år i 
Espergærde, men hendes mands karri-
ere bød pludselig på nye chancer for et 
karriereskift og en tilbagevenden til fol-
keskolen. Hun er uddannet lærer, men 
har i mange år arbejdet på skolebiblio-
tek og som IT-konsulent samt været 
leder af pædagogisk central i Vallens-
bæk. Først gik turen til Læssøesgade 
Skole i Århus og nu Spurvelundskolen 
på Fyn, hvor hun tiltræder officielt den 
1. februar.

”Jeg tror, at hver gang man skifter til 
et nyt job, så rykker man sig lidt som 
menneske og for mit vedkommende 
som leder. Det er ikke nødvendigvis 
godt at blive hængende for længe 

samme sted. Jeg vil hellere være der, 
hvor der er noget at gøre end et sted, 
hvor det bare kører”, siger hun.

Vi sidder på det kontor på Spurve-
lundskolen, som netop er blevet hen-
des. En sekretær har lige stillet et par 
kopper og en kande med kaffe på bor-
det. Kirsten Folkersen glæder sig til at 
komme rigtig i gang med sit nye job, 
hvor det handler om fornyelse.

Da Kirsten Folkersen søgte jobbet 
som viceinspektør i 2006 i Århus, var 
opgaven også at forny. Her var der tale 
om, at man skulle indføre en ny ledel-
sesstruktur, og hun endte med at blive 
pædagogisk leder.

Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning
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Et nyt lederjob giver nye muligheder – for både lederen og skolen bliver der til dels tale om at starte på en frisk!

”Det var det, jeg helst ville. Jeg vil 
gerne være med til at løfte undervis-
ningen, men jeg kunne også mærke, at 
jeg manglede noget teori”, siger hun, 
og det førte hende til diplomuddannel-
sen i ledelse.

Nærværets betydning
Hendes mand fik job i Odense og Kir-
sten tog med, tog et halvt års orlov og 
læste diplomuddannelse på fuld tid. En 
uddannelse, der også fik hende til at 
reflektere over sin lederfremtid.

”Jeg har overvejet meget, om jeg skal 
være skoleleder eller ej. På uddannel-
sen stiftede jeg bekendtskab med coa-

ching, og jeg blev så fascineret af det, 
at jeg overvejede at uddanne mig til 
coach”, siger hun, som har en lærerud-
dannelse fra Zahle Seminarium i 1981.

”Men jeg kan ikke undvære folkesko-
len. Jeg holder af det nærvær, der er på 
en skole, og jeg nyder meget at se 
børn gro og komme godt på vej. Det 
kan måske lyde utroligt, men jeg sav-
nede lugten af spegepølsemadder, og 
jeg savnede også børnene og lærerkol-
legerne”, siger hun.

Nu er hun så helt nede i materien, 
hvor hun skal stå for en pædagogisk 
relancering. Til en begyndelse er det 
hendes plan at tage en snak med alle 

de ansatte og lade dem være med til 
at udstikke retningen for, hvor skolen 
skal bevæge sig hen.

”Jeg vil høre, hvad deres drømme er 
med skolen her, og så vil jeg selvfølge-
lig gerne finde ud af, om de har forslag 
til ændringer. Jeg har lavet en inter-
viewguide, hvor jeg blandt andet spør-
ger om, hvad deres forventninger er til 
mig, men også hvad de er mest be-
kymrede for, hvad jeg kunne finde på 
at ændre? Jeg vil også efterlyse gode 
råd fra dem til mig som leder”.

Hun planlægger en temadag i slut-
ningen af februar, hvor de ansatte og 
skolebestyrelsen skal drøfte forskellige »
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pædagogiske retninger. Dagen skal 
give et fingerpeg for, hvilken retning 
skolen skal bevæge sig i. 

”Det er min opfattelse, at persona -
let er gode håndværkere, men de vil 
gerne noget mere, og det ser jeg som 
et sundhedstegn. Det er rart med am-
bitiøse lærere”, siger Kirsten Folkersen, 
der betegner sig selv som en spør-
gende leder, der kommer med friske 
øjne og kan se tingene i et nyt per-
spektiv.

Refleksion og selvrefleksion  
Kirsten Folkersen er klar til at inspirere 
sit personale på den pædagogiske 
front.

”Jeg har i mine mange år som lærer i 
folkeskolen været gennem alle de pæ-
dagogiske tendenser, som har været 
fremme, og jeg blev da også spurgt til 
jobsamtalen, om jeg havde erfaringer 
med læringsstile. Det kan jeg ikke 
sige, at jeg har, men jeg har arbejdet 
en del med de mange intelligenser. Jeg 
tror ikke på, at jeg får noget ud af at 
komme og diktere, at nu skal vi have 
læringsstile her på skolen. Den pæda-
gogiske udvikling skal være forankret i 
det miljø, der er her”.

Det er et miljø, der er meget ander-
ledes fra det på Læssøesgade Skole i 
Århus, hvor der var modtageklasser og 
specialklasser, og der var mange to-
sprogede. Det er der ikke på Spurve-
lundskolen. Der er en meget stabil 
medarbejderstab på 20 i alt, hvor der 12 
er lærere. På skolen går der 140 elever i 
0. til 6. klasse.

Hun oplevede, at hun på Læssøes-
gade Skole næsten ikke havde tid til at 
reflektere over tingene, fordi det hele 
gik så stærkt, så hun har bestemt sig 
for at føre dagbog fra dag ét på Spur-
velund Skolen, ja måske vil hun oprette 
en blog, så andre også kan få glæde af 
de erfaringer, hun gør sig i de 100 før-
ste dage i det nye job.

”Jeg vil prioritere, at der bliver tid til  
at hæve sig op i helikopterniveau og re-
flektere over de beslutninger, jeg tager”.

Mere tid til ledelse?
Hun kommer fra et sted med et ifølge 
hende selv kanon ledelsesteam, og 
hun har også et godt indtryk af det le-
delsesteam, hun nu skal arbejde sam-
men med. Det består af en viceinspek-
tør, en SFO-leder og en SFO-souschef. 
Det høje tempo på den tidligere ar-
bejdsplads satte også sine spor i form 
af for meget arbejde.

”Jeg haltede hele tiden lidt efter, og 
meget af arbejdet var ren ’brandsluk-
ning’. Det har da også været med til at 
påvirke beslutningen om at søge job-
bet på en mindre skole, men jeg tror 
bestemt ikke, at jeg vil komme til at 
kede mig. Der er rigeligt at tage fat på”.

Bygningerne på den lille skole træn-
ger også til en renovering, og der er en 
forventet plan om at der bliver tilført 
1,5 millioner kroner i 2009, som skal 
brugers til at optimere skolebiblioteket 
og lærerarbejdspladser. I 2010 er der 
lagt op til et beløb på 7 millioner kro-
ner, men byrådet har ikke taget endelig 
stilling til beløbene.

”Jeg vil selvfølgelig gerne have en 
sammenhæng mellem pædagogik og 
bygningsrenovering, og det skal ske i 
tæt samarbejde med dem, som skal 
bruge lokalerne”.

På IT-området er Spurvelundskolen 
godt kørende. De har et par smart-
boards og trådløst netværk. 

”Det glæder mig, for jeg ser IT som et 
naturligt værktøj i en moderne under-
visning, så det glæder jeg mig til at ud-
vikle”, siger Kirsten Folkersen, der bru-
ger sine oplevelser på Spurvelundskolen 
i sin afsluttende opgave i hendes di-
plomuddannelse, som hun regner med 
at færdiggøre i løbet af året. . 

Med en igangværende efteruddannelse i ledelse føler Kirsten Folkersen sig yderligere klar til at trække i arbejdstøjet.

x vi ses på 
ÅRSMøDEt

19-20. marts i Odense

www.skolelederne.org

     Skoleledernes

Årsmøde 2009
Ledelse i bevægelse…

Odense COngress Center, Odense

torsdag den 19. marts 2009, kl. 10.00-17.00  

Fredag den 20. marts 2009, kl. 9.00-12.00

PrOgram



Kun 8 pct. af skolens elever er  

etniske danskere.

Fragmenter af en skoleleders dagbog:

7.45: Møder på skolen.

7.50: Går i C-skolen (de yngste elever) 
og siger god morgen til elever, forældre 
og medarbejdere.

8.00: Inspektørmøde m/ inspektørkol-
leger fra skolerne i Øst: H. C. Ander-
senskolen, Risingskolen, Seden skole 
og Humlehaveskolen.

9.15: Forberedelse af møde for skolens 
ledelsesteam

9.30: Møde med lærere om skolens 
fødselsdagsarrangement.

10-11.30: Leder-teammøde + møde i 
den pædagogiske ledergruppe. Tema: 
IKT på Abildgårdskolen.

11.40-12.10: Frikvarter med eleverne. 
Konfronterer to elever med at de ikke 
må ryge på skolen. Rundt og snakke 
med elever og lærere (der har tilsyn).

12.10-14: Diverse opgaver:
•   Ringer til ansøgere (lærerstillinger) og 

aftaler endeligt vedr. skemaer, kon-
takt til kolleger mv.

•  Bliver ringet op af Skoleafdelingen 
vedr. placering af ny, næsten blind 
elev i en modtageklasse.

•  Tlf. snak med inspektørkollega vedr. 
OBS-klasseproblematik.

• Svarer på mails.
•  Kort snak med bh. kl. led. + afd. led. 

om indskrivning
• Tlf. fraværssamtale.
•  Rundsender mail om indkaldelse til 

møde i Samrådet (Skoleleder, vice-
skoleinspektør, lærernes TR og TR-
suppleant).

14-15: MUS-samtale med lærer.

Værs’go: Fire siders fotoreportage fra en ’ganske almindelig’ tirsdag den 13. januar  
2009 i skoleleder Allan Feldskou’s fodspor på Abildgårdskolen ved Vollsmose 

En dag på Abildgårdskolen

15-17: Diverse opgaver:
•  Bekymringssamtale med lærer vedr. 

elev.
•  Drøftelse med afd. leder vedr. proble-

mer i et storteam.
•  Tlf. samtale med ansøger, tilbage-

melding og endelig aftale om start-
tidspunkt (lærer).

•  Tlf. samtale med HR vedr. langtids-
sygemeldt lærer.

•  Rundsender div. mails til kolleger 
ang. beslutning om ansættelse af 4 
lærere (vikariater)

Abildgårdskolen er bygget i 1973 og lig-
ger i Odense Kommune. Skolen er 
kommunens lavest rangerede skole 
målt i forhold til forældrenes indkomst, 
tilknytning til arbejdsmarkedet og ud-
dannelsesniveau. På skolen går for-
holdsvis mange elever fra familier på 
overførelsesindkomst, hvor én eller 
begge forældre er arbejdsløse, og som 
har ingen eller kun lidt uddannelse.

På skolen går 520 elever, heraf er 92% 
tosprogede. De største indvandrer/
flygtningegrupper er libanesere/palæ-
stinensere (33 %), irakere (23 %), soma-
liere (20 %), tyrkere (7%), vietname-
serne (4%). Skolen har elever fra 24 
forskellige lande. 

Skoleledelsen består af inspektør, vice-
inspektør, to afdelingsledere (½ ledel-
sestid), sekretariatsleder, teknisk servi-
celeder og SFO-leder. Der er i alt ca. 110 
medarbejdere.

Der er 21 normalklasser. Derudover lø-
ser skolen en lang række entreprenør-
opgaver for Odense Kommune: én spe-
cialklasserække, 4 modtageklasser, 2 
OBS-klasser, 2 praktisk ungdomsklas-
ser for sent ankomne tosprogede ele-
ver, henholdsvis drenge og piger, samt 
2 hold § 4a undervisning.

Se www.abildgaardskolen.odense.dk

Allan Feldskou besøger hver  
morgen delskolerne.

På morgenbesøg hos de små.

1

2

3

Foto Lars Skaaning
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Glade børn.

Fotoreportage

Morgenkaffe.

Forberedelse til lederteammøde.

Viceinspektør Per Vigand Larsen tager sig af elevproblemer. Den lille dreng har tem-melig hårdhændet forsvare sin søster.

Frikvarter.

Fodbold i frikvarteret.

6

11 12

16

17

18

Allan konfronteres med dagens første 

skole-hjem problem i c-skolen (de små).

På vej tilbage til kontoret efter  besøg hos de små klasser.

4

5

Inspektørmødet slut. Tak for i dag.

10



Glade børn.

Eleverne skal være ude i alle frikvarter. En gruppe pi-
ger søger læ i et hjørne.

Morgenkaffe.

Inspektørmøde. Olav Nielsen fra Humle-havskolen har igen været citeret i medierne. Denne gang om en udtalelse der drejede sig om den aktuelle konflikt i Gaza.

Inspektørmøde med, kollegaerne fra 

Odense Øst. 

Inspektørmøde. Johnny Rasmussen fra Risingskolen, Anna Vadgaard, H.C. Andersen skolen og AF ved skærmen.

Pippi Langstrømpe læses på gangen.

Et par elever har set deres snit til at snige sig udenfor skolens områder for at ryge.

Orienteringsmøde på lærerværelset. Velkommen 

til en ny kollega.

Frikvarter.

På rundtur i skolegården. 92 pct. af skolens elever er af anden etnisk oprindelse end 
dansk.
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Fotoreportage

          Matematik i 7. klasse.

I flere af klasserne er der ingen danske 

børn.

Matematik i 7.

Læreren beder om ro.

26

28

27

30
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På tur i skolegården. Israels invasion af Gaza 

præger stemningen.

En lærer genfinder sin kalender og giver  kage. Viceinspektør Per Vigand Larsen  taber sit stykke på gulvet.

22

23

En lille pige har problemer og faderen bliver 

akut tilkaldt til møde. T.v. tolken.

Matematik i 7. klasse.

Seje gutter.

29

24

25
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Scan office / CJC Gruppen a/S   HILLERØD · KØBENHAVN · SLAGELSE - Tlf. 7024 7048  - www.cjcgruppen.dk

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

Scan office / CJC Gruppen a/S   ESBjERG · KOLDING · AABENRAA - Tlf. 7914 0700 - www.cjcgruppen.dk

Team røsfeld a/S  ÅRHUS - Tlf. 7021 9900 - www.roesfeld.dk

ergoteam / CJC Gruppen a/S  ÅRHUS - Tlf. 7020 7084  ·  KØBENHAVN - Tlf. 4659 7084  - www.ergoteam.dk

www.vs-danmark.dk

danmark

VS er etableret 1898 og er Europas 
største producent af skolemøbler

Møbler til fremtidens skoler

VS GRUppEN TILByDER 
pROfESSIONEL INDRETNINGS 

RÅDGIVNING OG ET 
KVALITETSSORTIMENT MED 

INNOVATIVE LØSNINGER 
TIL ALLE RUM. 

KØB pÅ SKI AfTALEN/UVM 
KOORDINERINGS AfTALEN OG 
fÅ LAVESTE pRIS HVER GANG.

Rammekontrakt 03.04
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For to år siden flyttede Vildbjerg Skole ind i fuldstændig nye 
bygninger på en kæmpegrund halvanden kilometer fra Vild-
bjerg by. Skolen er bygget, så den på mange måder er frem-
tidssikret. Tanken er da også, at den ligesom den gamle 
skole skal holde længe.

Skoleinspektør Ole Vestenaa kun er den fjerde leder siden 
den oprindelige skoles start i 1908, så... men kontinuitet og 
fornyelse kan sagtens gå i spænd, og han er derfor ikke så lidt 
stolt over den nye skole, som han har skudt meget hjerteblod 
og energi i. Og det på trods af, at skolen lejer sig ind i de nye 
lokaler.

”Vi fik til opgave at skabe en skole, der var fleksibel nok til, 
at den kunne drives om 100 år. Skolen er markant uden at 
være pralende og med en kvalitet højere end gennemsnittet. 
Vi rejste rundt og så 13-14 skoler, før vi lagde os fast på en 
plan”, fortæller Ole Vestenaa. 

I starten var en del forældre ikke tilfredse med de nye sko-
leplaner, men efterhånden som visionerne blev tydeligere, 
fulgte tilfredse miner. 

Ligesom de ansatte opfatter Ole Vestenaa stadig skolen 
som ’sin’, også selv om skolen er ejet af et såkaldt OPP-sel-
skab. OPP står for Offentligt-Privat Partnerskab. Selskabet, 
som har bygget skolen og tilhørende SFO-ordning, består af 
entreprenørvirksomheden MT Højgaard A/S, Dan-ejendom - 
me as og Bank DnB NORD A/S. De står som ejere og fore-

Det hele er…
     …splinternyt
På Danmarks foreløbig eneste privatejede folkeskole nyder  
ledelsen de gennemtænkte bygninger, og at der de næste 30 år  
er sørget for skolens vedligeholdelse

står skolens drift og vedligeholdelse, mens kommunen lejer 
sig ind. Alle bekymringer med hærværk, slid, reparationer 
og lignende er parkeret hos OPP-selskabet.

”Servicepersonalet er en del af kontrakten, og på papiret 
er jeg derfor ikke deres chef. Men i realiteten er det ikke an-
derledes, end det altid har været”, siger Ole Vestenaa, og 
som viceinspektør Niels Kr. Andersen fastslår, tænker ”ingen 
af medarbejderne OPP. Dette er vores skole og vores arbejds-
plads”.

Det fungerer over forventning
Både skoleinspektør og viceinspektør mener, at OPP-mo-
dellen er et godt bud på fremtidens skole.

”Det er svært at sætte en finger, for det fungerer”, siger 
Niels Kr. Andersen. Begge pointerer, at en kommune, der 
har økonomi til at bygge en skole, vil kunne opnå samme 
fordel som en OPP-aftale ved alene at indgå en driftsover-
enskomst med en udbyder og så spare renter og afdrag.

”Vi har 30 års garanti, hvor skolen er vedligeholdelsesfri. 
Men det falder selvfølgelig nogen politikere for brystet, at 
byrådet ikke kan spare på skolens drift. Den kan de jo ikke 
røre, så længe kontrakten kører. Og det giver mindre skrig 
og skrål, hvis der skal spares på driften, end hvis der skal fy-
res personale. Nogle af vores politikere mener, at OPP er en 
dyr løsning. Men de glemmer, at man f.eks. her i Herning 

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen
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Trods en lidt kringlet aftale om, hvem der ejer og bestemmer over hvad, er der ikke tvivl om, hvem skolelederen er.

Kommune i løbet af 3-4 år har brugt 83 mio. på at sætte en 
skole fra 70’erne i stand”, siger Ole Vestenaa.

”Det er dog utopi at tro, at alle kommuner vil indgå i et 
OPP-samarbejde, for så bliver politikerne jo frataget deres 
handleret”, indskyder Niels Kr. Andersen.

Politikerne har heller ikke lagt skjul på, at hvis ikke skolen 
var blevet bygget inden kommunesammenlægningen, var 
den aldrig blevet til noget. 

Vildbjerg Skole blev bygget på et år. Det var noget af et 
kunststykke i sig selv. 22. januar 2007 flyttede skolen ind. 
Men allerede 15. december blev skolen indviet, så de politi-
kere, som havde været med i processen, også var dem, som 
kappede snoren. Om 30 år har Herning Kommune så for-
trinsret til at købe bygningerne til en allerede aftalt pris.

Ole Vestenaa forklarer, at OPP-kontrakterne nødvendigvis 
skal være af en vis størrelsesorden – omkring 120-160 mio. 
kroner – for at modellen kan betale sig for kommunen. Blandt 
andet fordi der er en del rådgivningsudgifter.

Som altid ved et nybyggeri har der de første år været fo-
kus på mangel og udbedring. Ole Vestenaa ser det som en 
klar fordel, at OPP-selskabet er medejer af skolen og står 
for den daglige drift. 

At vedligeholdelsen af skolen ligger hos andre, har frigivet 
mere tid til pædagogisk ledelse og administration, vurderer 
de to ledere. Men fordi indflytningen faldt sammen med, at 

Trehøje Kommune blev en del af Herning Kommune, kan det 
være svært at skelne, hvad der er hvad. En mindre ulempe 
ved ordningen er ifølge skolelederen, at hvis der skal laves 
bygningsændringer, kræver det, at skolen først forhandler 
med OPP-selskabet om, hvem der skal betale.

”Det er en lille indskrænkning, men det er en pris, som jeg 
er villig til at betale”, siger Ole Vestenaa. 

Højt til loftet og plads til at brede sig
De 72 pædagogiske ansatte og de 620 elever har fået bety-
delig mere plads at boltre sig på. Således er indendørsarea-
let på den nye skole er øget fra 7500 m2 til 12.000 m2, og 
udendørs er arealet vokset fra 16.000 m2 til 72.000 m2. Stør-
relsen af skoleledelsens kontorer er til gengæld ikke noget 
at hurra for. Det er også hensigten. 

”Hvis vi skal svine med kvadratmeterne, skal det være 
der, hvor eleverne er”, mener Ole Vestenaa. 

Skolen er bygget som en centerbygning, der rummer fag-
lokaler, administration, bibliotek og et stort fællesrum. Her 
er højt til loftet med fantastiske lydforhold – der er blevet la-
vet lydprøver i alle skolens rum. Fra centerbygningen, der 
delvis er i to etager, udgår satellitbygninger i et plan, der 
rummer de tre afdelinger, mellembygningen, overbygningen 
og indskolingen. 

”Vi har sikret, at skolen har så store fællesrum og fagloka- »
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En fremtidig skolemodel?

Vildbjerg Skole er Danmarks første privatejede skole. En 
skole i Rudkøbing er planlagt, og rundt om i landet er 
helt op til ni skoler i støbeskeen. Et OPP-projekt er ken-
detegnet ved bl.a. følgende forhold: 

•  Projektet finansieres – hel eller delvist – med privat 
kapital.

•  Finansiering, design, udførelse og drift udbydes sam-
let.

•  Alle risici vurderes, og ansvaret bliver lagt hos den 
part, som bedst (og derved billigst) kan forudse og 
håndtere det. 

Adskillige kommuner har dog også gode erfaringer med 
en ”OPP Light” model, hvor den offentlige bygherre be-
varer ejerskabet. 

OPP-selskabet forestår Vildbjergskolens drift og vedli-
geholdelse – også skolens servicepersonale er ansat af 
selskabet. Kommunen står alene for den pædagogiske 
drift: Undervisningen og undervisningsmaterialer. 

Lejen er fastsat ud fra en åben økonomi, hvor alle po-
ster, herunder OPP-deltagernes avance, er lagt frit frem. 
I lejen indgår dels finansieringen af de 120 mio. kr., som 
det koster at drive skolen, dels de forventede drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger de næste 30 år. Den af-
talte leje ligger efter kommunens egne beregninger 10 
procent under den beregnede udgift, hvis kommunen 
selv skulle drive skolen. 

Skoledriften kan fleksibelt tilpasses kommunens øn-
sker inden for aftalte rammer, lige som kommunen til 
enhver tid kan træde ud af aftalen mod en aftalt kom-
pensation. Efter de 30 år kan kommunen vælge at for-
længe aftalen, købe skolen – eller fraflytte den. 

Erhvervs- og Byggestyrelsen har nedsat et OPS-rejse-
hold, der besøger kommuner og regioner og fortæller om 
mulighederne for offentlig-privat samarbejde. Rejsehol-
det kan også yde medfinansiering til konkrete OPS-pro-
jekter fra Erhvervs- og Byggestyrelsens pulje, hvor der i 
2009 er afsat tre mio. kr. Se www.ebst.dk.

På den gamle skole manglede vi altid 
penge og måtte lave løsninger, der ikke 
var optimale. Det spares vi for på den 
nye, siger skoleleder Ole Vestenaa. 

ler, at skolen kan udbygges til 1000 elever ved blot at bygge 
flere klasselokaler”, siger Ole Vestenaa.

Skolen kan prale af en kunstig sø og et drivhus, og der er 
interaktive tavler i alle undervisningsrum. Halfaciliteterne er 
også ud over det sædvanlige, en fuldt dimensioneret sports-
hal og en”halv” hal. Et professionelt lydstudie i et velspæk-
ket musikrum. Og to fysiklokaler giver mulighed for kønsop-
delt fysikundervisning. 

Også energimæssigt har de forsøgt at fremtidssikre sko-
len med automatisk lysstyring, varmegenvinding og solvar-
meanlæg på taget af den store hal. Via en tavle i fællesrum-
met kan elever ne kan følge med i hver bygnings energi-
forbrug og se hvor stort et bidrag, solfangeranlægget giver. 

På den gamle skole var klasselokalerne 45 m2 – i dag er 
de mindste 65 og de største 75 m2. Begge ledere er overbe-
viste om, at den øgede plads har en del af æren for, at an-
tallet konflikter er faldet til det halve i den nye skole. 

”Hvis man går og gnubber sig op af hinanden, går det ofte 
galt”, siger Ole Vestenaa.

Han fortæller, hvordan en gruppe lærere, der efter et kur-
sus på en anden Herning-skole, kom tilbage og roste deres 
nye skole. Men kommunen har pt. slet ikke økonomisk mu-
lighed for at bringe de andre skoler op på Vildbjergskolens 
niveau.

”Det har været hårdt arbejde at få gennemført projektet, 
men det er et kæmpe privilegium at tage skolen i brug, til-
med fungerer den efter hensigten. Vi er både stolte og hel-
dige. Skolen er exceptionel, ingen tvivl om det”, siger en til-
freds skoleleder. .
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Danmarks største fagmesse for undervisningsmidler
skolebogmessen.dk

DGI-huset Århus,
11. og 12. marts

Roskilde Kongres- og
Idrætscenter,  1. og 2. april

MØD OGSÅ I 
 ÅRHUS OG ROSKILDE:
Trine May, Helle Fisker, 

Marianne Jelved, Peter Bastian, 
Jørgen Lyhne og Svend Erik Schmidt

Fra positiv pædagogik og glade ansatte til digitale læremidler og strategiske indkøb

Connie Hedegaard
Klima- og Energiminister

Annemette Digmann
Ledelsesekspert

Paneldebat med b.la.:
Per B. Christensen, Børne- og kulturdirektør og
Thomas Illum Hansen, Videncenterleder

Christine Antorini
MF

Bertel Haarder
Undervisnigsminister

Erling Jepsen
Forfatter

Hanne-Vibeke Holst
Forfatter

Anders Morgenthaler
Forfatter m.m.

Jens Smærup 
Sørensen
Forfatter

Steffen Kretz
DR korrespondent

Peter Langdal
Instruktør

Inspiration til ledelse

Annonce januar Skoleledelse.indd1   1 19/01/09   8:37:26
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”

jørn Hansen, formand for Landsfor-
eningen af Ungdomsskoleledere

Hvordan er din vision for fremtidens or-
ganisering af ledere på undervisnings-
området?

Vi bør finde sammen i et regi, som 
gør os mere tydelige. Der bliver snak-
ket meget om, at ledelse er vigtig, og 
at ledelse er et håndværk, men når det 
kommer til stykket, slår ledelse i un-
dervisningsverdenen ikke tydeligt nok 
igennem. Som det er i dag er hele sek-
toren fyldt med forsvarsspillere, fordi vi 
ikke samler kræfterne om at være of-
fensive, og fordi vi ikke går sammen og 

Større fællesskab,
men på egne præmisser
Fem centralt placerede lederforeningsformænd er 
enige om, at der er behov for en større samlende 
forening for undervisningsledere

En fusion kan gøre lederne på skole/undervisningsområdet stærkere ved forhand-
lingsbordet og bakke dem op, når de har brug for hjælp i jobbet, og den skal bru-
ges til at gøre ledelse mere synlig i uddannelsessektoren og over for politikere og 
borgere. 

Det er der enighed blandt formændene for lederforeningerne på området. Men 
de fem, som Skoleledelse har spurgt i denne forbindelse, er herudover langt fra 
enige om alt, hverken på den korte eller den lange bane. 

Nogle peger på, at det er en overordnet paraplyorganisation, der er behov for, 
andre en total sammensmeltning. Nogle vil for enhver pris være selvstændige i 
forhold til medarbejdernes organisationer, andre ser en afgørende styrke i at være 
sammen med dem. 

Nogle vil kun dele bord med ledere af institutioner, der beskæftiger sig med 
samme uddannelsestrin, andre vil gerne være sammen med alle uddannelses-
ledere. Nogle af de fem peger på, at det er her og nu, der er behov for en fælles 
forening, andre siger, at der gerne må gå et godt stykke tid. 

Trods de forskellige synspunkter er de fem dog igen enige om, at det er relevant 
at snakke om en samlet organisationsudvikling. Alternativet er mindre lederindfly-
delse.

Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen er med til at definere, hvad ledelse på 
vores område er.

Jeg kunne godt tænke mig, at vi som 
ledere var med til at skabe en sam-
menhæng omkring børn og unge lige 
fra starten i børnehaven, til ungdoms-
uddannelsen er overstået. Det er hele 
liv, der skal leves, og der er behov for 
et samlet forløb. I dag tænker lederne i 
hver skoleform lineært og kun på sit 
eget led i kæden.

Hvordan bevæger man sig i den rigtige 
retning?

Lederne bliver aldrig rigtig tydelige, 
så længe de – sådan som det er tilfæl-
det på folkeskoleområdet – er en del af 
medarbejdernes faglige organisation, 

og det forhindrer dem også i at få løn-
nen løftet til et tilfredsstillende niveau. 
Så et forbund af ledere uden tilknyt-
ning til Danmarks Lærerforening og 
andre medarbejderorganisationer ville 
kunne være et afgørende skridt.

Axel Bech, formand for Københavns 
Skolelederforening

Hvordan er din vision for fremtidens or-
ganisering af ledere på undervisnings-
området?

Uanset hvad man ideelt set ønsker 
sig, så er den politiske virkelighed efter 
kommunalreformen, at Vatikanstaten 
København er blevet en almindelig 
kommune, og at vores forhandlings-

”
”
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modpart fremover vil være Kommuner-
nes Landsforening. Derfor er fremtiden 
for Københavns Skolelederforening at 
blive en del af Skolelederne. Det er i 
god overensstemmelse med, at tidens 
løsning er større enheder, men vi mi-
ster selvstændighed. Det gode ved 
sammenlægningen er, at vi derved 
kommer i samme forening som skoler-
nes viceinspektører og afdelingsledere. 
Det gør vi i kraft af, at vi bliver en del 
af Danmarks Lærerforening. Jeg har 
det fint med, at vi arbejder tæt sam-
men med lærerorganisationerne og er 
en enhed her i. Det giver forhandlings-
mæssig styrke og samler lederne.

Hvordan bevæger man sig i den rigtige 
retning?

Personligt er det i grundskolen, jeg 
har mine rødder, og det første skridt, 
som vi med en positiv indstilling tager, 
er at gå ind i Skolelederne. Om der på 
sigt skal være en endnu større forening, 
er jeg ikke afklaret om. Det skyldes for-
mentlig, at vores forening hidtil har be-
fundet sig i en stor osteklokke. Derfor 
har jeg ikke de store visioner om, at alle 
ledertyper inden for undervisning skal 
samles. En sådan forening kan blive så 
stor og så tung, at det ender i pamperi. 
For mig er nærvær og nærhed en vigtig 
prioritering. Nu ser jeg frem til en god 
forening med Skolelederne til fælles 
glæde for fremtiden.

Mogens Lorentzen, formand for  
Lederkredsen

Hvordan er din vision for fremtidens or-
ganisering af ledere på undervisnings-
området?

Jeg kan se en idé i at skabe en sam-
let forening for undervisningsledere. I 
første omgang er det oplagt på grund-
skoleområdet, og senere vil det være 
hensigtsmæssigt at en lederforening 
også omfatter ungdomsuddannel-
serne, hvor for eksempel gymnasie-
skolerne ledelsesmæssigt ligner 
grundskolerne.

Formålet med at danne en fælles 
forening på grundskoleplan skulle 
være, at give det enkelte medlem ad-
gang til en bedre rådgivning i jobbet 
som leder. Ved at samle ekspertisen, 
vil man kunne give bedre sparring og »

”
”
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rådgivning. Der vil også være fordele 
indenfor efter- og videreuddannelse, 
hvor det ville kunne føre til flere udbud 
og færre aflysninger.

Hvordan bevæger man sig i den rigtige 
retning?

Der er nogle organisationspolitiske 
hindringer. Vi er født som en del af Frie 
Skolers Lærerforening og både ledere 
og lærere har fordel af denne model. 
Derfor vil vi ikke bryde med lærernes 
forening. Det er der andre (medlem-
merne af Privatskolernes Lederfor-
ening og Lederforeningen i efterskolen, 
red.) der har gjort. Den kløft skal væk 
for, at vi kommer videre. Kommer den 
det, kan vi fint samles i LC-Lederforum 
og med det udgangspunkt finde en for-
mel for en fælles forening. Jeg tror, det 
kommer til at gå hurtigt, fordi mange 
skoleledere aktuelt står og mangler det 
fælles rådgivningsforum, og fordi der 
er meget turbulens på hele området.

jens Porsgaard Nielsen, formand for 
Erhvervsskolelederne i Danmark

Hvordan er din vision for fremtidens  
organisering af ledere på undervis-
ningsområdet?

Det er ikke til gavn for skolelederne, 
at de er splittet i en række organisatio-
ner, så jeg håber på længere sigt på 
større samling. Som lederorganisation 
vil vi pr. definition være en af de min-
dre spillere, og da det er krævende at 
drive organisationer, er der god grund 
til samling. Du ser jo også, at medar-
bejderorganisationer slår sig sammen 
for opnå større indflydelse. Vores vi-
sion og håb er, at vi ved at samarbejde 
tættere med andre ledere får nemmere 
ved at markere ledersynspunkter i for-
hold til politikere og organisationsver-
denen, men vores udgangspunkt er 
udelukkende ledere og ledelse. Vi er 
som ledere nødt til at satse på kvalitet 
i stedet for kvantitet.

Hvordan bevæger man sig i den rigtige 
retning?

Jeg kunne på den lange bane se en 
idé i at skabe noget, der ligner det 

svenske eller det norske skolelederfor-
bund. Altså selvstændige lederorgani-
sationer, som organiserer ledere inden 
for en række forskellige skoleformer. 
Svensk Skolelederforbund har 7.500 
medlemmer, og har dermed en volu-
men, der gør at man kan slå igennem.

På den korte bane er det svært at se, 
hvordan vi kommer ud over den hurdle, 
at nogle ledere er organiseret sammen 
med medarbejderne, og at andre har 
deres egen forening. Det er også en 
hurdle, at vi er med i COII, at nogle er 
med i LC-Lederforum, at andre har 
selvstændig forhandlingsret uden for 
centralorganisationerne og at atter an-
dre er med i foreninger, der ingen for-
handlingsret har. Begge dele kan blive 
blødt op, hvis centralorganisationerne 
ændrer holdning til selvstændige le-
derorganisationer.

Anders Balle,  
formand for Skolelederne

Hvordan er din vision for fremtidens or-
ganisering af ledere på undervisnings-
området?

”
”

”
Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

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.

Klik et forspring
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Vi skal have et meget tættere sam-
arbejde på lederområdet inden for hele 
skoleverdenen. Vi har så mange fælles 
interesser, der skal plejes og udvikles. 
Det gælder mange spørgsmål om le-
delse og ligeledes mange spørgsmål 
om det specifikke at lede en uddannel-
sesinstitution. Et større fællesskab vil 
gøre det muligt at styrke vores ledel-
sesstil og vores potentiale.

”Et andet aspekt ved at gå sammen 
er, at det vil gøre os til en større magt-
faktor organisatorisk og samfunds-
mæssigt. Det har tydeligt vist sig, ef-
ter at skolelederne i folkeskolen ikke 
længere er splittet i to foreninger. Vi 
har fået meget større organisatorisk og 
politisk indflydelse og vi har fået meget 
større gennemslagskraft i medierne. 
Effekten vil ikke være lige så stor, når 

Skolelederne
Medlemstal: 4150
Forhandlingsret: Det kommunale om-
råde
Forhandlingsorganisation: LC-Lederfo-
rum (Lærernes Centralorganisation)

Lederkredsen 
(Frie Skolers Lærerforening )
Medlemstal: 750
Forhandlingsret: Det statslige område
Forhandlingsorganisation: LC-Lederfo-
rum (Lærernes Centralorganisation)

Ledergruppen 
(Uddannelsesforbundet)
Medlemmer: Primært ledere af pro-
duktionsskoler og daghøjskoler samt 
selvstændige konsulenter
Medlemstal: 200-300
Forhandlingsret: Det statslige område
Forhandlingsorganisation: LC-Lederfo-
rum (Lærernes Centralorganisation)

Københavns Skolelederforening 
(Samvirket for Københavns Skoleleder-
forening og Københavns Lærerforening 
(SKK))

Medlemmer: Ledere i folkeskolen dog 
ikke afdelingsledere, der er medlemmer 
af KLF/SKK, ungdomsskole- og VUC- 
ledere, ledende psykologer og pæda-
gogisk uddannede skolepsykologer.
Medlemstal: 300
Forhandlingsorganisation: LC-Lederfo-
rum (Lærernes Centralorganisation)

Landsforeningen af Ungdoms-
skoleledere
Medlemstal: ca. 500
Forhandlingsret: Det kommunale om-
råde

Erhvervsskolelederne i Danmark
Medlemstal: ca. 500
Forhandlingsret: Det statslige område
Sekretariatssamarbejde: Undervis-
ningslederens Hus
Forhandlingsorganisation: COII

Landsforeningen af produktions-
skoleledere
Medlemstal: Se note 
Forhandlingsret: Nej
Sekretariatssamarbejde: Undervis-
ningslederens Hus

Fremtidig forhandlingsorganisation: 
Sammenslutningen af Undervisnings-
ledere

Privatskolernes lederforening
Medlemstal: Se note
Forhandlingsret: Nej
Sekretariatssamarbejde: Undervis-
ningslederens Hus

Foreningen af ledere ved dansk-
uddannelser
Medlemmer: Ledere af sprogcentre
Medlemstal:  Se note 
Forhandlingsret: Nej (Ansøger p.t. KL 
om forhandlingsret) 
Sekretariatssamarbejde: Undervis-
ningslederens Hus

Lederforeningen i efterskolen
Medlemstal: Se note 
Forhandlingsret: Nej
Sekretariatssamarbejde: Undervis-
ningslederens Hus

Note
Landsforeningen af produktionsskoleledere, Privat-
skolernes lederforening, Foreningen af ledere ved 
danskuddannelser og Lederforeningen i efterskolen 
har til sammen 800 medlemmer.

vi går sammen med andre ledergrup-
per, men den vil være der.

Hvordan bevæger man sig i den rigtige 
retning?

Målet er ikke bare en egentlig tvær-
gående organisation men en organisa-
tion, hvor hver enkelt ledergruppe be-
varer sin egen identitet. Du kan kalde 
det en overordnet paraplyorganisation 
med flere ledergrupper under sig. Det 
vil give mulighed for at tage hensyn til 
de store forskelle, der er. Tag for ek-
sempel ledere af folkeskoler og ledere 
af privatskoler. Mange i den sidste 
gruppe føler sig næsten som skole-
ejere, mens folkeskolelederne er un-
derlagt en kommunal og en statslig 
skolepolitik.

En hindring for større fællesskab er, 
at der er stor forskel på, hvor selv-
stændig profil lederne har i forskellige 
organisationer. Vi er nået meget langt i 
DLF, mens man ikke er kommet så 
langt hos de andre medlemmer af LC-
Lederforum. En anden hindring er, at 
nogle har valgt at være selvstændige i 
forhold til medarbejderorganisatio-
nerne. Dermed står de uden for for-
handlingsfællesskabet. Det står dem 
frit for, men er – sådan som forhand-
lingssystemet er nu – en meget dårlig 
løsning. Det danske aftalesystem er 
indrettet sådan, at selvstændige leder-
organisationer, som ikke er med i det 
forhandlingsretslige fællesskab, næ-
sten ikke får indflydelse på deres egne 
overenskomster. Den situation skal 
Skolelederne ikke bringes i. .

”
”
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Årsmødeudstillingen
Whiteboard, ny kopimaskine eller ordentlige stole? Gå endelig ikke glip af 
den 1200 m2 store udstilling på årsmødet i Odense!

Af Michael Diepeveen • Foto OCC Photo

Alle landets skoleledere, skolechefer, børne- & kulturdirek-
tører og forvaltningsansatte har som bekendt mulighed for – 
ja, vederlagsfrit oven i købet – at deltage i Skoleledernes 
Årsmøde, der i år finder sted på Odense Congress Center i 
dagene torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts.

Her mødes undervisningsminister Bertel Haarder og An-
ders Balle i duel, og her vil en række meget forskellige fore-
dragsholdere fortælle dig ting om folkeskolen og ledelsen af 
dem, som du næppe ved – ligesom de sikkert har adskillige 
andre historier i ærmet. 

Alle skulle have fået et program for årsmøde 2009, der 
også gælder som invitation. Det er blevet bragt som indstik  
i bladet – og det ligger på hjemmesiden, hvor det altid kan 
hentes (se under ’Kurser og konferencer’) og printes ud. 

Her kan man også læse, at det er vigtigt at få styr på 

overnatningen og tilmeldingen til braget af en skoleleder-
medlemsfest, der finder sted torsdag aften kl. 19 også på 
OCC, og hvor bl.a. Sigurd Barrett underholder og Partyma-
skinen spiller op til dans!

Herudover byder årsmødet på mange andre ting. Der er 
underholdning, musik, sang og ikke mindst den i år rekord-
store udstilling, hvor de mange firmaer (se udstillerlisten) 
falbyder deres produkter, og hvor der er lejlighed til at se og 
prøve det nyeste nye inden for indretning, materialer mv. til 
folkeskolen – og få en vareprøve med hjem…

På vores egen stand (se pilen på tegningen) møder du 
Skoleledernes sekretariatet, konsulenter og politikere. Kom 
forbi og få aktuel information samt en hyggelig snak og/eller 
få svar på det, du tumler med, eller løst nogle af de prakti-
ske spørgsmål, der måske kan opstå. .

Elektroniske tavler, ergo-
nomiske skolemøbler, 
skolefoto, ledelsesbøger, 
undervisningsprogram-
mer, ny edb, pædagogiske 
spil, kuglepenne, kalen-
dre, vand, øl, kaffe... 
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1 DICA
2 Norlight AV - Solutions
3 Kombi-Skilte A/S
4 Exakt
5 Højer Møbler
6 SIS Funktional Furniture
7 AV Form
8 Norberg Foto
9 VS Danmark

10 VS Danmark
11 Sinatur Hovedkontor
12 Dansk Skolefoto
13 OJ Skolemøbler

14 Nova Nordic A/S
15 ASF - Dansk Folkehjælp
16 Kalenderforlaget GTE 
17 Phonic Ear A/S
18 Pædagogisk Vikarbureau
19 Young Enterprise
20 Totalinventar as
21 Dansk Naturvidenskabsformidling
22 Lærernes Pension
23 Uridan A/S
24 Dafolo
25 Tabulex
26 VS Danmark

27 DK Foto
28 Borks Patenttavler
29 abc Skolefoto
30 PolyVision
31 Tress A/S
33 webtjenesten LærIT.dk
34 KOMPAN Danmark A/S
35 Nordisk Skoletavle Fabrik
37 Sønderjysk Skolefoto
39 Fournaise-Thomsen Aps.
40 Lekolar A/S
41 A/S Søren Frederiksen
42 Waterlogic Danmark
43 COK 
44 University College Lillebælt
45 Radius Møbler
46 Virklund Sport
47 Skandinavisk Skoleinventar ApS
48 Aqua Line
50 University College Nordjylland
51 ST Skoleinventar
52 Calamus Danmark
53 Forlaget Matematik ApS
54 KMD
55 SoundEar A/S
56 Easy Photo ApS
57 Lærerstandens Brandforsikring G/S
58 Martin Guld Fotografi
59 Cubion
60 Safegroup AS
61 Kinnarps A/S
62 A-sport
63 Flexformstolehuset
64 Lions Quest Danmark
66 Sonesson Indretning

V1 Skolelederne

Udstillerliste • Skoleledernes årsmøde 2009

Besøg Skoleledernes 
stand – vi glæder os til 
at se dig!
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Skoleledelse 
Gunnar Dahl Pedersen, Jens Jørgen 
Vinther, Poul Hedemann og  
Arne Nielsen
Handelshøjskolens Forlag
112 sider, 240 kr. 

Fire skoleledere fortæller i denne bog 
om deres personlige erfaringer med at 
udøve ledelse i hver deres del af lan-
dets undervisningssystem.

Med afsæt i henholdsvis folkesko-
len, gymnasiet, handelsskolen og tek-
nisk skole beskriver forfatterkollegiet 
deres personlige måde at drive ledelse 

Fra primus inter pares til chef

på i den undervisningsvirksomhed, 
som de har haft det operative, strate-
giske og ledelsesmæssige ansvar for. 
Center for Applied Management Stu-
dies, Cams-Copenhagen, CBS, har 
bedt de erfarne skoleledere fortælle 
om, hvordan de har fået en lokal ledel-
sesproces til at fungere i fire meget 
forskellige undervisningsmiljøer. 

Den almindelige opfattelse er, at  
det er vanskeligt – for ikke at sige umu-
ligt – at udøve ledelse i en undervis-
ningsvirksomhed – bl.a. fordi under-
visningspersonalet kan være manage-
ment-fjendske. Gunnar Dahl Pedersen 
påviser, at der er tale om en myte. 
Som skoleleder på Lundergårdskolen i 
Hjørring gennem 30 år tog han ud-
gangspunkt i, at folkeskolen skal være 
en attraktiv arbejdsplads for folk, der 
vil være med til at skabe noget ud over 
det sædvanlige. 

Med udgangspunkt i eksempler fra 
praksis, fortæller han i bogen om, 
hvordan skolelederen skaber den at-
traktive arbejdsplads ved at motivere, 
begejstre og engagere skolens medar-

bejdere. Interessant er også skildringen 
af ændringerne i skolelederens rolle fra 
at være primus inter pares til at være 
chef for både det pædagogiske, det 
økonomiske og det personalemæssige 
område samt relationerne ud af huset. 

I kraft af at formålene i folkeskolen, 
gymnasiet, handelsskolen og teknisk 
skole er forskellige, er ledelsesproces-
serne også yderst forskellige. Derfor er 
det relevant at spørge, om der overho-
vedet findes fællestræk i ledelsespro-
cessen på tværs af skoleformerne. 

Svaret må være, at det gør der. For-
fatterne peger indirekte på en række 
lighedspunkter. Samtidig præciserer 
de, at det er muligt at drive (skole)le-
delse i en undervisningsvirksomhed 
lige så professionelt som ledelse af an-
dre virksomheder.

Bo Meldgaard
Skoleleder

Sevel Skole
Vinderup

Redaktionen har for tiden følgende bø-
ger til anmeldelse:

Læreruddannelsen i fokus - serie 
Dansk i læreruddannelsen
Matematik i læreruddannelsen
Naturfag i læreruddannelsen
Kristendomskundskab/livsoplysning/
medborgerskab i læreruddannelsen
Praktik i læreruddannelsen 
Gorm Bagger Andersen og Lis Pøhler 
Dafolo

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

Knæk kridtet – Et bud på fremti-
dens folkeskole 
Søren Bøjgaard 
Informations Forlag DEBAT

teamets arbejde med holddannelse 
og undervisningsdifferentiering
Teamets arbejde med fag- og tværfag-
lighed
Birgit Nielsen, Lars Wørts
Kroghs Forlag

Klasseledelse – magtkampe i prak-
sis, pædagogik og politik
John B. Krejsler, Leif Moos
Dafolo

Evalueringens spændingsfelter
Karen Borgnakke
Klim

Ledelse – i pædagogiske kontek-
ster
Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne 
Ploug Sørensen
Danmarks Pædagogiske Universitets 
Forlag

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

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

Anmeldereksemplarer

Anmeldelser
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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

Positiv adfærd og støttende  
læringsmiljø i skolen
Anne Arnesen, Terje Ogden og  
Mari-Anne Sørlie
Dafolo Forlag
185 sider, 298 kr.

De tre forfattere er tilknyttet Atferds-
senteret (Norsk senter for studier av 
problematferd og innovativ praksis) ved 
Oslo Universitet.

Bogen baseres på forskellige psyko-
logiske teorier om, hvordan adfærd ud-
vikler sig i et samspil mellem barnet 
og dets omgivelser. 

Forfatterne beskriver i bogen en evi-

Et inkluderende miljø

densbaseret og dynamisk model, 
PALS: Positiv Adfærd, støttende  
Læringsmiljø og Samspil i skolen. 
PALS-modellen opererer med 3 for-
skellige grader af tiltag: 

• Forebyggende (80-90% af børnene). 
• Foregribende (5-10% af børnene).
• Indgribende (1-5% af børnene).

I bogen beskrives i praksis, hvorledes 
indsatsen bliver forskellig efter, hvor i 
indsatspyramiden eleven befinder sig. 
Læreren arbejder proaktivt med klas-
seledelse. Alle i skolen undervises i 
forventet adfærd, og rummet er præ-
get af anerkendende respons.

I forhold til elever i risikozonen iværk-
sættes mere intensive principper: Hel-
hedsorienterede og forskelligartede in-
terventioner, handlingsrettet og fær-
dighedsorienteret udviklingsarbejde, 
problem- og ressourceorientering, fag-
lig og social mestring, teambaseret 
skoleudvikling og høj implementerings-
grad. Principperne er beskrevet hand-
lingsorienteret i bogen.

PALS-modellen har fokus på at 

hjælpe samme type børn som LP-mo-
dellen. En af forfatterne har også tidli-
gere arbejdet sammen med Thomas 
Nordahl om udgivelse af litteratur om 
adfærdsproblemer blandt børn og 
unge. De to modeller kan meget fint 
supplere hinanden. 

I forhold til implementeringen er ef-
teruddannelseskurser og konsulentbi-
stand udefra en nødvendighed. 

I en tid hvor der til stadighed arbej-
des med inkluderende miljøer i folke-
skolen, er denne bog et rigtig godt 
supplement til den store mængde lit-
teratur, der er udgivet om emnet.

Bogen henvender sig bredt: Lærere, 
pædagoger, PPR, skoleledere og pæ-
dagogiske konsulenter. Bogen ville 
fungere fint, som fælles ”grundbog” i 
et større fælles udviklingsprojekt på 
alle skoler i en kommune. Jeg kan ab-
solut anbefale bogen.

Mette Landtved-Holm
Skoleleder

Horsebækskolen
Nordfyns Kommune
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Stillinger
sv

b 
 17

93

www.svendborg.dkSvendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Erfaren leder
Vores børn har brug for sammen-
hæng i tilværelsen. Derfor søger vi 
en erfaren  leder, der tænker bredt og 
agerer  samlende. 

Du skal stå i spidsen for en stor tværfaglig 
organisation, som skal i gang med et projekt, 
der ikke er set før. Organisationen omfatt er 
fi re specialinstitutioner for børn og unge 
med særlige behov og har cirka 150 ansatt e.

Projektet er godkendt af Undervisningsmini-
steriet og Velfærdsministeriet. Det handler 
om samdrift  af de fi re institutioner, som er 
velfungerende og har de samme børn og 
unge som brugere. I dag fungerer de under 

forskellig lovgivning og kulturer. Nu ophæver 
vi grænserne.

Helhedstilbud
De fi re er en folkeskole med vidtgående spe-
cialundervisning, et specialfritids tilbud, et 
afl astningstilbud og et døgn tilbud. Til de fi re 
er knytt et et nyt ergo- og fysioterapitilbud. 

Din udfordring og opgave er at skabe sam-
drift  af de fi re for at kunne give målgruppen 
et helhedstilbud. Som den samlede leder-
gruppe skriver i missionen for projektet: ”Et 
helhedstilbud med fokus på trivsel, udvikling 
og tidlig indsats”.

Børnene og de unge skal i centrum. Det sker 
bedst gennem fælles ledelse, så der udvikles 
et fagligt, økonomisk og bæredygtigt sam-
menhængende tilbud. 

Med andre ord: Du skal  få de fi re institutio-
ner til at spille sammen i det fælles arbejde 
for det samme barn uden  unødige overgange 
i indsatsen.
 
En samlende person
Du har ledelseserfaring, er ukonventionelt 
tænkende, imødekommende og en samlende 
person. For projektet handler om at samle 
og lede. 

Skriv historie, skriv din ansøgning, men se 
først hele stillingsopslaget på nett et – på 
www.svendborg.dk/stillinger
Ring til afdelingschef Keld Hansen, tlf. 
51 55 33 08, hvis du har brug for yderligere 
oplysninger.

Ansøgningsfristen er den 2. marts kl. 12. 

STILLINGSOPSLAG

Genopslag

Food College Aalborg er en del 

af Tech College Aalborg, der ind-

til 1. august 2008 var kendt under 

navnet Aalborg tekniske skole.

Food College Aalborg omfatter 

fagene bager, detailslagter, ga-

stronom, receptionist og tjener. 

Der er 3 teamledere, ca. 60 med-

arbejdere og 330 årselever på 

skoleområdet.

Food College Aalborg
søger uddannelseschef
Tech College Aalborg søger en nytænkende og gennemslags-
kraftig chef, som kan sætte fokus på ledelse og teamorgani-
sering samt bidrage til den strategiske udvikling. Du kommer 
til at stå i spidsen for en stærk skole, hvor vi skal fastholde og 
styrke vores position som en af Danmarks største erhvervsskoler 
inden for hotel-, restaurant- og cateringindustrien. Desuden skal 
du medvirke i udviklingen af vores netværk i udlandet samt 
opnåelsen af gode placeringer i såvel de nationale som inter-
nationale konkurrencer

Du kommer til at indgå i skolens øverste ledelse og bliver der-
med en aktiv medspiller i implementeringen af og opfølgningen 
på skolens strategiske udvikling. Organisatorisk refererer du til 
skolens vicedirektør.

Dig og din baggrund
·  Du er en handlekraftig og tillidsvækkende beslutningstager, 
der via dialog og analyse kan samle trådene, angive en ud-
viklingsretning og følge op

·  Du er en sikker formidler, der skaber overblik og klarhed
·  Du har en relevant uddannelsesmæssig baggrund – gerne 
med kendskab til et eller flere af branchens områder

·  Du har erfaring med teamledelse og har vist gode resultater 
med at lede forandrings- og udviklingsprocesser

·  Du har dokumenteret ledelseserfaring

Vi tilbyder
Attraktive ansættelsesvilkår og et udfordrende job med masser 
af udviklingsmuligheder, et kompetent og engageret personale 
samt en dynamisk og ambitiøs ledergruppe. Stillingen er en tje-
nestemandslignende stilling placeret i lønramme 36. Løn inklu-
siv tillæg, resultatløn og 18 % i pension udgør ca. 620.000 kr.

Tiltrædelse
Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2009. Første samtalerunde 
afholdes torsdag den 5. marts, og anden samtalerunde afhol-
des tirsdag den 17. marts 2009.

Yderligere oplysninger
Læs hele stillingsopslaget og en uddybende job- og personpro-
fil for stillingen på www.techcollege.dk under ledige stillinger. 
Mercuri Urval medvirker ved ansættelsen. Spørgsmål kan rettes 
til enten skolens direktør Lars Mahler på tlf. 7250 5201 eller 
2526 6201 eller til chefkonsulent Jesper Lund, Mercuri Urval 
på tlf. 8730 1000.

Ansøgning
Send ansøgning og CV (mrk.: Ankg0108) 
pr. e-mail til HRafd@tcaa.dk eller evt. med post til 
Tech College Aalborg, HR-afdelingen, 
Øster Uttrup Vej 1, 9000 Aalborg. Mrk.: Ankg0108

Ansøgningsfristen er mandag den 16. februar 2009, kl. 12.00. 

Rørdalsvej 10 | 9000 Aalborg | www.foodcollege.dk | Telefon 7250 5300
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Brøderup Ungdomsskole søger 
viceforstander 

 

Brøderup Ungdomsskole har skiftet forstander og i den forbindelse 
er stillingen som viceforstander blevet ledig. Derfor søger vi en 
engageret viceforstander, der kan tiltræde stillingen i løbet af 
foråret. 
 
• Har du hjertet på rette sted og et positivt livssyn og humor? 
• Brænder du for efterskolen, undervisning og samværet med 

unge mennesker? 
• Er du inspirerende, igangsættende og personudviklende? 
• Er du aktiv og kreativ i udviklingen af vores skole? 
• Er du en god sparringspartner for forstander og personale? 
• Har du evnen og viljen til samarbejde? 
 
Er det dig, så besøg vores hjemmeside for yderligere information 
www.b-u.dk 

Brøderup Ungdomsskole er en efterskole solidt forankret i de 
grundviske skoletanker. Vi lægger stor vægt på, at vores omgivelser 
er hyggelige, imødekommende og inspirerende, således at de 
daglige opgaver ikke føles som en byrde, men som hyggeligt 
samvær. Brøderup Ungd0msskole har 110 dejlige og levende elever 
og et engageret personale på i alt 20 personer. 
 
Ansættelsen sker efter overenskomst mellem LC og 
Finansministeriet.  
 
Henvendelse kan ske til skolens forstander Helle Haim på telefon 55 
56 41 33 eller 40 30 41 36. 
Ansøgningsfrist den 2. marts kl. 12.00. 
Skriftlig ansøgning med relevante  
bilag sendes til  
Brøderup Ungdomsskole,  
Karlshøj 40,  
4733 Tappernøje. 
 

 
 
 

Brøderup Ungdomsskole har skiftet forstander og i den for-
bindelse er stillingen som viceforstander blevet ledig. Derfor 
søger vi en engageret viceforstander, der kan tiltræde stillin-
gen i løbet af foråret.

•  Har du hjertet på rette sted og et positivt livssyn og  
humor?

•  Brænder du for efterskolen, undervisning og samværet 
med unge mennesker?

•  Er du inspirerende, igangsættende og personudviklende?
• Er du aktiv og kreativ i udviklingen af vores skole?
•  Er du en god sparringspartner for forstander og personale?
• Har du evnen og viljen til samarbejde?

Er det dig, så besøg vores hjemmeside for yderligere infor-
mation www.b-u.dk
Brøderup Ungdomsskole er en efterskole solidt forankret i  
de grundtvigske skoletanker. Vi lægger stor vægt på, at vores 
omgivelser er hyggelige, imødekommende og inspirerende, 
således at de daglige opgaver ikke føles som en byrde, men 
som hyggeligt samvær. Brøderup Ungd0msskole har 110 dej-
lige og levende elever og et engageret personale på i alt 20 
personer.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finansministe-
riet og LC. Lønintervallet er pr. 1. april 2008 kr. 380.355,64 – 
432.164,88.

Henvendelse kan ske til skolens forstander Helle Haim på  
telefon 55 56 41 33 eller 40 30 41 36.
Ansøgningsfrist den 2. marts kl. 12.00.
Skriftlig ansøgning med relevante 
bilag sendes til:
Brøderup Ungdomsskole, 
Karlshøj 40, 4733 Tappernøje.

Læs mere på www.struer.dk

Eleverne søger en leder
• der skaber tryghed og fremmer et godt undervisnings-

miljø 
• med empati, humor og humør.

Personalet søger en leder
• med overblik og erfaring i skoleledelse
• med en motiverende, positiv og støttende ledelsesstil
• med kommunikative kompetencer, åbenhed og aner-

kendelse
• der skaber et sundt arbejdsmiljø.

Forældrene søger en leder
• der arbejder for tryghed, engagement og forståelse for 

forskellighed
• der ser forældrene som en ressource i samarbejdet
• der har pædagogiske visioner.

Kommunen søger en leder
• der kan samarbejde på alle niveauer
• der har ledelsesværktøjerne i orden.

Struer Østre Skole
er en dejlig skole med ca. 430 glade børn, 0.-9. klasse, 
specialklasser, inkluderende undervisning og SFO. Børn 
med forskellige forudsætninger og ressourcer, dygtige og 
engagerede medarbejdere samt et godt forældresamarbejde. 

Jobprofi l kan ses på www.struer-oestre.dk

Yderligere information
• Viceinspektør Bente Larsson tlf. 9785 0033/
 privat 9785 3025
• Direktør Anders Kjærulff tlf. 9684 8113.

Ansøgningsfrist 
18. febuar 2009 kl. 12.

Ansøgning til 
Struer Kommune, Postboks 19, 7600 Struer, att. 
P. Gadegaard eller sekretariatet@struer.dk

Samtaler afholdes 16. marts 2009. Forud for samtalen 
gennemføres profi lanalyse.

Leder
Kan du tænke indad – tænke udad – tænke fremad?
Så er du måske den, vi søger fra august 2009

STRUER ØSTRE SKOLE

Brøderup Ungdomsskole søger 
viceforstander
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Stillinger

Sæt KRyDS 
Husk årsmødet den 19.-20. marts 2009
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Skolens nuværende leder har valgt at gå på pension. 
Vi søger derfor en læreruddannet leder med ledelses
mæssig erfaring
•  der med en betydelig personlig gennemslagskraft, kom

petence, energi, engagement, inspiration, humør, initiativ 
og psykisk robusthed kan varetage den overordnede 
ledelse og videreudvikling af en stor og meget kompleks 
specialpædagogisk enhed med 4 fysisk adskilte afdelin
ger og en tværfagligt sammensat medarbejderstab på 
omkring 100 personer 

•  der har stor faglig viden og erfaring i forbindelse med 
undervisningen af børn med særlige behov

•  der kan videreføre den tillid, tryghed og respekt, der er 
skabt såvel internt på skolen som udadtil i forhold til de 
mange eksterne samarbejdspartnere

•  der visionært og udviklingsorienteret kan videreudvikle 
og intensivere samarbejdet mellem afdelingerne, hvor det 
kan være hensigtsmæssigt og givende

•  der har tilstrækkelig økonomisk indsigt til at kunne over
skue og styre skolens økonomi.  

Yderligere oplysninger kan fås hos skolens nuværende 
leder John Hved haven, 47 35 12 33/24 40 89 12, viceskole
inspektør Charlotte Nørgaard 47 35 12 75/30 51 74 31 eller 
hos fagchef Bjarne Nielsen 47 35 16 30/29 45 11 76.

Lønindplaceringen sker efter principperne i Ny Løn med 
udgangspunkt i, at det er en af kommunens største skoler.
Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 25/2.  
Tiltrædelse 1. april 2009 eller senere dog senest 1.august. 

Ansøgninger med relevante bilag skal være kommunen 
i hænde senest den 18. februar kl. 12.00 og sendes til 
 Frederikssund kommune, att. fagchef Bjarne Nielsen, 
 Torvet 2, 3600 Frederikssund  
eller mailes til bjnie@frederikssund.dk.

Gyldenstenskolen:
I forbindelse med kommunalreformen besluttede byrådet i Frederikssund at 
samle de 4 gamle kommuners eksisterende heldagsskole- og dagbehand
lingstilbud i ét heldagsskoletilbud med 4 afdelinger under Gyldenstenskolen. 
•  Afdeling Kølholm  rummer  45 elever med ADHD fra hele det gamle Frede

riksborg amt
•  Afdeling Bakketoppen med 20 elever, 0. – 7. klasse 
•  Afdeling Svinget/Annekset med 30 elever, 0. – 7. klasse
•  Afdeling Hanghøj med 20 elever, 8. – 10. klasse
De to førstnævnte afdelinger ligger på hver sin adresse i Frederikssund. 
Svinget/Annekset ligger i forbindelse med slottet i Jægerspris og Hanghøj 
ligger i Skibby.
Målgruppen for disse afdelinger er børn og unge med så omfattende van
skeligheder i skole, fritid og hjem, at en samlet indsats er nødvendig. 

Skolen har en betydelig udadgående funktion i forhold til kommunens skoler 
og mange af vores opgaver løses ude på skolerne, hvor vi også har etableret 
familieklasser.
Vi er i færd med at opbygge et support- og kompetencecenter i forhold til 
undervisning af elever, der udviser problemadfærd i skolen. Der er ansat en 
konsulent, som er tovholder på denne opgave i tæt samarbejde med PPR.
Afdelingerne ledes af afdelingsledere med reference til skoleinspektøren. 
Der er tale om et meget velfungerende, integreret undervisnings- og social
pædagogisk helhedstilbud med et helt unikt godt og frugtbart tværfagligt 
samarbejde mellem lærere og pædagoger. 
Skolen er veletableret i sin nye organisation, vi har gode faciliteter og en 
velordnet økonomi.

Heldagsskoleleder
til Gyldenstenskolen – som er et af de allermest spændende  specialpædagogiske helhedstilbud.
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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  

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 til Randlev Skole
Da vores skoleleder går på pension d. 31. marts 2009,
søger vi en dygtig person, der kan tiltræde stillingen som
skoleleder.

Randlev Skole er en oplandsskole med ca. 100 elever fra 0.-6.
klasse med tilhørende SFO. Skolen har 17 medarbejdere, som
er organiseret i selvstyrende team.

Vi har brug for en synlig, visionær og udviklingsorienteret leder,
der kan fortsætte den positive udvikling, skolen er inde i.

Vi forventer, at du...

• har undervisningserfaring

• har pædagogiske visioner

• indgår i konstruktivt samarbejde på alle niveauer

• er lydhør og bevæger dig i “øjenhøjde” med både børn og
voksne

• har økonomisk indsigt og flair for budgetstyring

• videreudvikler skolens rummelighed for alle elever

• vil prioritere efteruddannelse af personale

• viderefører vores IT-udvikling, så vi holder os i front

• har humor og kan bidrage til vores gode arbejdsklima

• vil prioritere samarbejde mellem skolen og lokalområdet

• vil prioritere vedligeholdese af vores i forvejen velholdt skole

Vi tilbyder til gengæld:

Nysgerrige og engagerede elever, der tager vare på hinanden
og deres omgivelser

En skole “med mange bolde i luften”

En homogen og engageret personalegruppe og en aktiv skole-
bestyrelse, som arbejder målrettet med skolens fokus på mad, 
måltid og bevægelse, og som til stadighed arbejder med at
skabe 
grøn skole med et bæredygtigt helhedssyn.

Desuden arbejder vi intensivt med implementering af LP-
modellen over en 3-årig periode.

Ønsker du at vide mere eller at besøge skolen, kan du kon-
takte skolens personalerepræsentant Susanne Rye på 
tlf. 41 10 40 23 og skolebestyrelsesformand Jan Gade på 
tlf. 42 14 74 03 eller Odder Kommunes skoleudviklings-
koordinator Lise Gammelby tlf. 87 80 40 41.

Du kan også besøge Randlev skoles hjemmeside: 
www.randlevskole.dk

Odder Kommune er en digital kommune. Derfor foretrækker vi,
at du sender din ansøgning med CV og andre relevante bilag til 
lise.gammelby@odder.dk 
(skriv i emnefeltet “ansøgning Randlev Skole”).

Alternativt kan du sende din ansøgning mrkt. “ansøgning
Randlev Skole” til Odder Rådhus att. Lise Gammelby, 
Rådhusgade 3, 8300 Odder, senest mandag d. 16. februar
2009 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler vil finde sted i uge 9.

Randlev Skole ... En del af Odder Kommune, 
og ... en skole i bevægelse.
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hos Alinea

Tilmelding snarest på alinea.dk eller sms senest 
en uge før kursusafh oldelse. 

Gratis

Send en SMS til 1225 med ALI+kursusnr. 
Opgiv dit navn og e-mail samt skolens navn og postnr. 

IT-kurser

Interaktive whiteboards 
i den daglige undervisning
VED GITTE GRABOV OG NORLIGHT

Få et indblik i, hvordan du kan udnytte skolens 
interaktive tavler –  både med skolens eksisterende 
programmer og med programmer udviklet specielt 
til tavlen.

It i undervisningen
VED JOHN PRÆSTEGAARD OG LARS AASKOV 
TROELSEN 

Efter en kort præsentation af SkolePro og Elev-
univers får du mulighed for selv at arbejde med 
programmerne i de to pakker. Alle deltagere 
tilbydes et gratis prøveabonnement i 3 måneder.

Vi har sat strøm til bøgerne
VED ANNE-METTE WAHLBERG

I Skoleunivers får elever med særlige behov mulig-
hed for at arbejde med de samme grundbøger som 
resten af klassen. Efter en gennemgang af pro-
grammet får du mulighed for selv at arbejde med det.

It og elever med særlige behov
VED MARGIT GADE

Få en demonstration af læse- og 
stavehjælpsprogrammet IRIS Ordbank 
og den syntetiske stemme Sara. 
Efter gennemgangen kan du selv 
afprøve mulighederne.

KURSERNE AFHOLDES HOS 

ALINEA

PILESTRÆDE 52

1112 KØBENHAVN K

Kurserne 
afh oldes 
kl. 14-17
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