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Det gode skolelederliv

LEDER

Af Anders Balle

Det skal være mere attraktivt at være 
leder. God ledelse kan kun udøves, 
hvis man sprudler i jobbet, hvis man 
føler, at man magter opgaven, og hvis 
man oplever, at betingelserne for le-
delsesudøvelsen er i orden.

Første punkt i Kodeks for god Skole-
ledelse går ud på ”at afklare sit ledel-
sesrum og påtage sig lederskabet”. Det 
handler bl.a. om at definere grænsefla-
der i forhold til interessenter og samar-
bejdsparter og om at afklare ansvars-
forholdene i forhold til alle aspekter i 
ledelse af skolen.

Ledelsesrummet kan defineres som 
rammen om den tildelte ledelsesmagt 
og den iboende og tilstedeværende le-
delseskraft. I ledelsesrummet agerer 
man som leder med den tildelte magt 
og den kraft, som man har til rådighed, 
både personligt og som team. 

Ledelsesmagt er det, der bliver gi-
vet i kraft af ansættelsen.  Ledelses-
magten er en tildelt magt. Kommunen 
og staten har via love, bekendtgørel-
ser, aftaler om ledelsesgrundlag, de-
centraliseringsgrader, kontraktaftaler 
mv. sat rammer for ledelsesmagten. 
Lærerarbejdstidsaftalen er et eksem-
pel på en magtramme.

Ledelseskraft er den kraft, man har 
som leder. Den er afhængig af uddan-
nelse, personlighed, udstråling, samar-
bejds- og kommunikationsevner mv. 
Det vil sige de kompetencer, man har.

En skoles samlede ledelseskraft ud-
gøres af den samlede kompetence, de 
personer, der er i ledelsesteamet, be-
sidder.

Den gode ledelse og vilkårene for 
den skal på dagsordenen. Foreningens 

hovedindsatsområde for 2009 er derfor 
fokus på ledelsesudøvelsen og dens 
vilkår.

Langt den største del af skolelederne 
er meget glade for jobbet som leder i 
folkeskolen. Tilfredshedsratioen er væ-
sentligt over gennemsnittet for offent-
ligt ansatte, men mange ledere udtaler 
samtidig med jobglæden tvivl om, hvor 
længe de holder til det. Det er på en 
gang spændende, udfordrende og me-
ningsfuldt at være skoleleder, men 
samtidig belastende og til tider stres-
sende. 

Det er et paradoks, som vi må tage 
alvorligt, og som vi i foreningen vil gå i 
dybden med. 

Hovedbestyrelsen foreslår til repræ-
sentantskabsmødet d. 18. marts, at der 
afsættes en rammebevilling på kr. 
1.000.000 til at gennemføre et ledel-
sespolitisk projekt, hvis hovedformål 
er, at vi som forening har en politisk vi-
sion om ”Det gode skolelederliv”. 

Projektet bygger på ”Kodeks for god 
skoleledelse” og visionen om det gode 
skolelederliv. Visionen er at styrke vil-
kårene for ledelse i skolen og under-
støtte udviklingen af det personlige le-
derskab. Projektet funderes på viden 
og facts om forventninger, muligheder, 
forudsætninger og vilkår for at udøve 
god skoleledelse. 

De langsigtede mål er, at det skal 
være lettere og mere overkommeligt at 
være en del af skolens ledelsesteam, 
og at stress- og belastningsniveauet 
nedsættes, så det bliver mere attrak-
tivt at være skoleleder.  

Vi vil i samarbejde med et konsu-
lentfirma og nogle udvalgte kommuner 

undersøge og udfordre begreberne le-
delseskraft og –magt.

Det skal gerne resultere i en række 
nytænkninger vedr. ledelse.

Med andre ord: Hvordan kommer vi 
fra Kodeks til konkret handling?

Erfaringerne og resultaterne af dette 
arbejde skal bredes ud til hele organi-
sationen med et mål om, at det skal 
kunne komme alle medlemmer til 
gavn.

Der er så mange parter i Danmark, 
som beskæftiger sig med ledelse, le-
delsesteorier og ikke mindst lederud-
dannelse, at der efter vores mening 
ikke er brug for flere nye teorier. Det 
der er brug for, er nærværende udvik-
lingsarbejder, som kan beskrive daglig-
dagen for den gode skoleledelse, som 
kan identificere kerneområderne i le-
delsesopgaverne, som kan beskrive 
værdierne i samarbejdet i det velfun-
gerende ledelsesteam, som kan identi-
ficere kernekompetencerne for den 
gode skoleleder, og ikke mindst som 
kan identificere og beskrive grundvilkå-
rene for en velfungerende skolele-
delse.

Dette projekt skal ikke udmøntes i 
tykke rapporter og afhandlinger, men 
det skal komme med anbefalinger, 
som gerne skal medføre konkrete æn-
dringer på skolerne, så lederne kan 
lede skolerne mhp. at give børnene 
den bedste skolegang, det ypperligste 
udbytte af undervisningen og gøre fol-
keskolen til en eftertragtet og prestige-
fyldt arbejdsplads.

Det er mit håb, at vi gennem dette 
projekt kan nå et godt stykke ad denne 
vej.
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StORt & småt

Kloge hoveder flytter 
Når danskere flytter til udlandet for 
at bo, har de oftest en længereva-
rende uddannelse med sig i bagagen. 
Det er nemlig i særlig grad højtud-

dannede, som forlader Dan-
mark, og det er desuden 
også de højtuddannede, 
som oftest vælger ikke at 
flytte hjem igen.

Det viser en ny undersø-
gelse, som Dansk Industri 

har lavet. På top 5-listen over 
flest udvandrere kommer bl.a. civil-
økonomer, magistre og ingeniører. I 
den anden ende er det kun meget få 
beskæftiget inden for 3F og Næ-
rings- og Nydelsesmiddelarbejdernes 
områder, der tager billetten til udlan-
det.

Blandt 1.000 udlandsdanskere pe-
ger 62 % på, at det i høj grad er ly-
sten til at bo i udlandet, der er afgø-
rende, mens 42 % peger på, at 
muligheden for at styrke de professi-
onelle kompetencer og karrieremu-
ligheder kommer i anden række. 
Cirka 67 % angiver, at skatten har 
haft betydning for beslutningen.

Nej til 65-timers uge 
Europa-Parlamentet har forkastet et forslag om at fravige en ugentlig arbejdstid på op til 48 timer. Forslaget, der var frem-sat af EU’s beskæftigelsesministre, lagde op til arbejdsuger på op til 65 timer, og har mødt massiv modstand fra bl.a. fagforeninger i hele Europa.

Argumenterne mod at slippe arbejdstiden fri er flere. Dels ville dette medføre øget arbejdsløshed på et tidspunkt, hvor den antageligt stiger. For det andet vil det være en medvirkende faktor til stress, at medarbejdere kan se frem til arbejdsuger på op til 65 timer. For det tredje ville forslaget have været en kæmpe hæmsko for samspillet mellem familie- og arbejdsliv.Det næste, der kommer til at ske, er, at det tjekkiske formandskab skal stå for forhandlinger mellem Europa-Parlamentet og -Rådet om et kom-promis.

Headteachers?
Læreroverenskomsten åbner nu for muligheden at gøre lærere til undervis-
ningsvejledere. Med funktionen følger et årligt pensionsgivende tillæg på 
ca.11.600 kr.

Funktionen tager sigte på lærere, som har særlig ekspertise, som andre 
kan trække på. Man får den funktion, at man skal vejlede sine kolleger el-
ler teamet. Fx kan der være lærere, som er særligt dygtige til edb, har spe-
ciel viden om læseundervisningen eller særligt kendskab til, hvordan man 
underviser tosprogede. Undervisningsvejlederne skal have kompetencer, 
som rækker ud over linjefagskompetence i faget.

Der er ikke tale om nye mellemledere, men om faglige ressourceperso-
ner, der kan vejlede eller – som det hedder i dag – coache andre. Faglige 
fyrtårne det hed også en gang. Og derfra er der måske alligevel ikke så 
langt til en leder in spe?



Get moving
Overskriften for Skolelederne’s årsmøde er ”Ledelse i bevægelse”, det lever DU vel også op til og  forflytter krop og sjæl til Odense  i dagene 19.-20. marts :-)

     SkoleledernesÅrsmøde 2009Ledelse i bevægelse…
Odense COngress Center, Odensetorsdag den 19. marts 2009, kl. 10.00-17.00  

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

PrOgram

Den hemmelige løn
Hver anden leder i danske virksomheder bryder 

sig ikke om, at medarbejdere taler åbent om 

deres løn. 
De opfordrer deres ansatte til at holde mund. Det viser en undersø-

gelse fra Ledernes Hovedorganisation. 

I undersøgelsen bekræfter 45 % af de adspurgte helt eller delvist, at 

de enten direkte eller indirekte fortæller medarbejderne, at de ikke 

skal fortælle kollegerne om størrelsen på den månedlige udbetaling. 

Ledernes Hovedorganisation sympatiserer med hemmeligheds-

kræmmeriet, idet løn på det private område ses som noget privat,  

baseret på en individuel aftale mellem medarbejderen og chefen, er 

det som udgangspunkt ikke noget, der vedrører andre.

Formanden for Skolelederne Anders Balle mener snarere det mod-

satte: Jo mere åbent man snakker om lønnen, jo bedre chancer er der 

for at alle får forbedringer. Åbenhed om lønnen er den eneste måde, 

man kan bruge hinanden som løftestang på. Hvorimod hemmelig-

hedskræmmeri medvirker til utryghed kollegerne imellem, hvilket ikke 

er fremmende for det tætte samarbejde, der er brug for. Og der er i 

øvrigt ingen regler eller love, der hindrer ansatte i deres ret til at tale 

åbent om deres løn.
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Føler du, at din dag er så effektiv som 
den burde? Hvis ja, så vær tilfreds. 
Hvis ikke, så læs disse syv gode råd 
om, hvordan du ikke skal gøre for at 
være en effektiv leder:

Uddeleger ikke
Du har kontrollen, når du har fingeren 
på pulsen og næsen i alle opgaver. 
Du kan og ved bedst selv. Du skal 
undgå at bede om råd eller hjælp hos 
andre. 

Undgå pauser 
Man kan hvile sig, når man bliver 
gammel. Når det går højt, så drik din 
kaffe foran pc’en og tag lidt af papir-
bunken med på WC. Ingen skal tro, at 
du driver den af

Overbook kalenderen 
Der skal ikke være luft i din kalender. 
Det øger risikoen for uforudsete hæn-
delser, eller at du kan trække vejret. 
Kan du dobbeltbooke møder og afta-
ler, bliver hver dag spændende

Altid tilstede
Vær altid tilstede ved at have mail og 
mobil tændt. Bliv forstyrret så meget 
som muligt. Du reagerer altid med 
det samme, især på mails og opkald 
uden for arbejdstiden

Dyrk møderne
Sørg for at deltage i alle tænkelige mø-
der og lad dem være lange og talrige. 
Husk også at andre også skal deltage, 
selv om det ikke er relevant for dem

Slå flest brød op
Det er altid sjovere at begynde på 
nye projekter end at afslutte dem. 
Genoptag heller ikke gamle sager. 
Sylt dem, eller lad dem ligge, så de 
bliver gode energislugere 

Lange arbejdsdage
Med lange dage får du meget fra 
hånden. Tro ikke på undersøgelser fra 
lægetidsskrifter mv., der fx fortæller, 
at lange arbejdsdage gør dig dum-
mere

Tag en pause og tjek dig selv – er  
du så effektiv, som du selv ønsker? 
Se mere på lederweb.dk

Lederlede
Unge vil ikke være ledere, og om føje år vil der være stor mangel på le-

dere i især det private erhvervsliv, forudsiger en ny undersøgelse fra 

fagforeningen C3.

På bare tre år er andelen af lederuddannede, der vender chefstolen 

ryggen på grund af manglende lyst, steget fra 39 til 61 %. Lederleden 

skyldes især et forventet stort arbejdspres og vanskeligheder med at få 

job og familie til at gå op i en enhed.

De unge vil fremad, men når de oplever, hvor meget man risikerer at 

knokle som leder, ombestemmer de sig. De opdager, at der er andre 

måder at få succes og karriere på end at blive leder, fx ved at blive spe-

cialist, rådgiver eller konsulent.

Vi står desuden over for en generation på 25-35 år, der er vokset op 

med forældre, der ikke kunne få arbejde og fritid til at mødes, og derfor 

selv ønsker at gøre det anderledes. 

Dårlige ledere forflyttes

Hvis elever i folkeskolen over længere tid præsterer dårligere, end man 

rettelig kan forvente, må man se på årsagerne, lyder det fra skoleforvalt-

ningen i Oslo. Da én af årsagerne kan være dårlig ledelse, kan det få kon-

sekvenser. Og det gør det!

Således er ledelserne på tre Oslo-folkeskoler på baggrund af dårlige re-

sultater i de seneste nationale afgangsprøver og i den internationale 

TIMSS-undersøgelse blevet opløst, og flere af skolelederne er overflyttet 

til andre jobs, der så at sige passer bedre til 

deres evner.
Begrundelserne for forvaltningens indgreb 

er flere: Dels henvises der til samarbejds-

problemer, dels til manglende kompetencer 

som leder. Man er ikke urørlig som skolele-

der, og dur man ikke som leder, må man 

finde på noget andet, hedder det. 

Videnskab.dk 
En ny portal for viden om forskning 
har nu rundet 100.000 brugere måned-
lig. Det er det nye netmedie, viden-
skab.dk. Portalen bringer nyheder om 
forskning, store tværgående temaer, 
underholdning, debat, interaktive til-
tag samt lyd og levende billeder. 

Videnskab.dk er et medie, som byg-
ger på projektet ’Tænketanken vedrø-
rende forståelse for forskning’, som Vi-
denskabsministeriet har nedsat, og 
som har konstateret, at der er stor in-
teresse for forskning og videnskab i 
Danmark, men at folk savner et sted 
at finde historierne.

Målgruppen for den nye portal er 
unge mellem 15 og 24 år, der er ved at 
vælge vej i livet – i bredere forstand er 
målgruppen alle videbegærlige bor-
gere, herunder lærere og skoleledere.
Gennem videnskab.dk åbnes den el-
lers utilgængelige viden fra universite-
ter og andre forskningsinstitutioner for 
almindelige dødelige. Ud over aktuelle 
artikler, temaer, video og meget an-
det, har mediet for-
skerblogs, hvor der 
sættes fokus på aktu-
elle videnskabelige 
projekter, og hvor man 
kan komme i dialog 
med forskerne.

En ineffektiv leder!
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Sammen med ledelse og medarbejdere skaber vi idéer og  
bæredygtige løsninger for selvopfattelse og kvalitet i arbejdet.

Det gør vi ved at arbejde med:
Udvikling af ledelsens samarbejde og strategiske kommunikation•	
Skoleudviklingsforløb i skolens afdelinger•	
Ledersupervision og coaching for skoleledere og ledelsesteam•	
Oplæg om kommunikation og samarbejde i medarbejdergruppen•	
Udvikling af kulturen og forståelse af hovedopgaven i skolen•	

Har I brug for oplæg, temadage eller konferencer for skolens lærere 
og pædagoger? 
Vi har 18 års erfaring fra samarbejde med skoler i hele landet.

Kontakt os og lad os drøfte jeres behov  
og finde en løsning.

Har I brug for inspiration til  
realisering af skolens arbejde?

Erhvervspsykologisk Rådgivning 
Frederiks Allé 112B, 8000 Århus C

86 76 15 25 / 40 19 15 25 
Mail: isbrandt@post.tele.dk  

www.isbrandt.dk

Palle Isbrandt 

Cand. mag. & Cand. pæd. psych.  
Erhvervspsykolog
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Årsmødeudstillingen
Whiteboard, ny kopimaskine eller ordentlige stole? Gå ikke glip af den  
1200 m2 store udstilling på årsmødet

Af Michael Diepeveen • Foto OCC Photo

Alle landets skoleledere, skolechefer, børne- & kulturdirek-
tører og forvaltningsansatte har mulighed for – ja, veder-
lagsfrit 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 
den, 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,  
ergonomiske skole-
møbler, skolefoto,  
ledelsesbøger, under-
visningsprogrammer, 
ny edb, pædagogiske 
spil, kuglepenne,  
kalendre, 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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V1 Skolelederne

Vi glæder os til at se dig til Skoleledernes Årsmøde og Skolebogmessen 2009

Selvstændighedsfonden - Young Enterprise 
Ejlskovsgade 3D  •  5000 Odense C  •  6545 2461  •  ye@ye.dk Danmark

Din genvej til den innovative undervisning

Se flere spændende undervisningsmaterialer: www.ye.dk/uv_materialer/grundskolen

Opfinderspirerne (0. - 6. kl.) 
Et koncept, som handler om at lade børns idérigdom 
og kreativitet komme til udfoldelse gennem nye 
kreative metoder. Fokus er:
   • Børns idérigdom
   • Hvordan finder børn løsninger?
   • Nye kreative metoder i de yngste klasser. 
  
Edison (7. kl.)
Et opfinderprojekt med fokus på, at både lærere og 
elever arbejder kreativt og innovativt med overord-
nede emner lige fra ”Pas på miljøet” til ”Gør din by 
sjovere”. Trinmål opfyldes for bl.a. dansk, matema-
tik og samfundsfag.
   • 2 mdr-forløb i og uden for skolen 
   • Der opfindes et eller flere produkter/koncepter
   • Kulmination: En messe, hvor opfinderprojek-        
      terne udstilles og vinderne kåres. 
 

Green City (8.-10. kl.) 
Green City er et nyudviklet computerspil om alter-
nativ energi og entreprenørskab. Skab en grøn by 
ved at lave de bedste forretninger og investeringer i 
grøn teknologi. Spillet opfylder trinmål i fysik/kemi, 
samfundsfag og geografi. 

 
Oplev Green City på Skolebogmessen 

 

Kom til Workshop: 

Århus: 11. marts kl. 13.30 
Roskilde: 1. april kl 13.30

Hvad vil du søge om til din skole?
For fjerde år i træk deler vi penge ud til skoler, der vil skabe inspirerende rammer for  
eleverne. Vi har 2,3 mio. kr. at gøre godt med, så kig ind på www.rd.dk/klogem2. 
Her kan du søge online og læse mere om de projekter, vi tidligere har givet penge til.

Skovbyskolen i 
Galten ønskede 
sig klatrevægge 

med tal og ord, så 
de mindste elever 

kunne få bedre styr 
på fx navne- og 

udsagnsord.

Kloge m2 Pulje



10 • Skoleledelse • marts 2009

Et ord, der kan dække over lidt af hvert, er ordet ”struktur-
ændringer”. På skoleområdet er det ofte synonymt med sko-
lenedlæggelser – men ikke i Hjørring Kommune. I hvert fald 
ikke indtil videre. 

Her har man ønsket at bevare alle kommunens små og 
store skoler, men i stedet lavet skolesammenlægninger i 
form af skolecentre, der består af to, tre eller fire skoler med 
en fælles centerleder. Kommunen har ikke sparet penge på 
omlægningen. Tværtimod, da der er udnævnt flere skole-
ledere i skikkelse af nye centerledere, mens skoleinspektø-
rerne på de sammenlagte skoler har bevaret deres stilling – 
og titel – som skoleleder. 

Selv om mange er glade for på denne måde at kunne be-
vare deres lokale skole, er det ikke alle, der jubler. I Hirtshals 
sidder en mand, der ser med skepsis på den nye skolestruk-
tur. Han hedder Lars E. Christiansen og er leder af Hirtshals 
Skole, der efter kommunesammenlægningerne nu hører un-
der Hjørring Kommune. 

Sammenlægning 

JA tak!
Mange giver sig kun ugerne, når 
skoler sammen- og nedlægges,  
men i Hirtshals er der to skoler,  
som gerne ville lægges sammen  
til én – hvis de kunne få lov

Foruden at være skoleinspektør i Hirtshals er Lars E. Chri-
stiansen også lokalformand for Skolelederne i Hjørring og 
formand for Socialdemokraterne i Hirtshals.

”Man har nok været lidt politisk nervøs for at nedlægge 
små skoler. Men alt andet lige vil det professionelle niveau og 
det faglige miljø være bedre på en større skole. Men i det øje-
blik systemet er sat til at bevare små skoler, og man ikke til-
fører øgede ressourcer til skolerne – hvor kommer pengene til 
de små skoler så fra? Ja, de kommer fra de store skoler, det 
kan ikke være anderledes. Det er almindelig matematik, så 
man kan sige, kommunen har købt sig en gratis omgang”.

Lars E. Christiansen mener dog, at det inden længe allige-
vel vil blive nødvendigt at lukke små skoler i kommunen. 

”Man skal tage i betragtning, at børnetallet falder de kom-
mende år med noget, der svarer til to store skoler i hele 
Hjørring Kommune. De er begyndt at gå i flæsket på skole-
strukturen med de små skoler. Det sker af sparehensyn, og 
det kunne man godt have forudset, men det lukkede man 

Lars E. Christiansen er som lokalformand for Skolelederne i 
Hjørring ikke tilfreds med den måde, kommunen har hånd-
teret strukturændringerne på skoleområdet. 

Af Karen Lindegaard • Foto Annemette Welling
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øjnene for. Man kan ikke påstå, det er udtryk for langsigtet 
skoletænkning. For mig at se skulle man have lukket skoler. 
Der skulle man have gået direkte til biddet. Men det var der 
politisk ikke nogen vilje til”.

Enighed om sammenlægning
I Hjørring Kommunes nye skolestruktur, der trådte i kraft 1. 
august sidste år, er der ud af 26 folkeskoler fire, der kører vi-
dere som selvstændige skoler, og derudover etableret ni 
skolecentre. Men der skulle efter planen også have været et 
tiende.

De to skoler i Hirtshals, Hirtshals Skole og Ulvkærskolen, 
skulle have været slået sammen til ét center, og man var så 
langt i processen, at der var udpeget en fælles centerleder. 
Kommunen havde søgt om dispensation i Undervisningsmi-
nisteriet til skolesammenlægningen, da folkeskoleloven kun 
giver tilladelse til fælles ledelse af små skoler med op til 150 
elever. Normalt giver ministeriet dispensation til skoler med 
op til 300 elever, men da begge Hirtshalsskoler har et højere 
elevtal, ville ministeriet ikke dispensere fra loven. Til stor 
ærgrelse for lederne af de to skoler.

”Det, der var lidt fantastisk ved projektet, var, at vi er to 
homogene skoler, og vi kunne blive enige om, at sammen-
lægningen ville vi gerne”, siger Lars E. Christiansen.

”Tanken bag skolecentret var, at vi ville kunne lave en rig-
tig fin overbygning og styrke udbuddet af valgfag. Vi kunne 
give vores elever nogle bedre muligheder og skabe nogle til-
bud bygget op omkring lokalsamfundet, men det kræver 
ressourcer. Sådan noget som valgfag kan blive lidt større og 

Børn i Hirtshals har vel krav på 
samme kvalitet i deres undervis
ning som børn i Hellerup 

„
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bedre, når man slår to skoler sammen. Ellers er vi nede på 
et niveau, som ikke er helt godt nok – og børn i Hirtshals har 
vel krav på samme kvalitet i deres undervisning som børn i 
Hellerup. Det var ud fra den filosofi, vi ønskede sammen-
lægningen”. 

En by i krise med færre børn
En vigtig faktor bag ønsket om ét stort skolecenter med flere 
ressourcer og tilbud til eleverne er et støt faldende børnetal i 
Hirtshals. Det har betydet, at de to skoler får tilført færre 
økonomiske midler, da der i Hjørring Kommune tildeles sko-
lerne ressourcer strengt efter taxameterprincippet. 

Desuden er Hirtshals et samfund, som er ramt af en 
række problemer, og her mener Lars E. Christiansen, at sko-
len kunne have en særlig mission.  

”Hirtshals kæmper med nogle problemstillinger, som er 
specielle. Hirtshals er et samfund, der er under reducering – 
der lider under en nedlæggelsesfølelse – og derfor er det 

vigtigt, at skoletilbuddet her i byen bliver forstærket”, siger 
Lars E. Christiansen.

Krisen i Hirtshals går længere tilbage end den krise, der 
nu er ved at ramme resten af samfundet. Den skyldes, at fi-
skeriet, som har været byens livsnerve, er blevet kraftigt re-
duceret, og det får dramatiske konsekvenser for følgeindu-
strierne og for byens håndværk og detailhandlen. 

”For 20 år siden var Hirtshals en blomstrende by, men nu 
er der meget afviklingsstemning, og mange mennesker er 
blevet ramt både af arbejdsløshed og social nedtur. Det er 
klart, at hvis der er mange sociale problemer, så går det ud 
over familierne; det rammer børnene, og det mærker vi i 
skolen. Vi mærker, at det er et samfund i krise – og her 

Det kan godt være, nogle af 
vores børn ikke er særlig skole
mindede, men derfor skal de 
alligevel have det bedste 

„

Der er nogen, der er kommet i klemme i processen, og forvalt-
ningen har ikke været opmærksom på, at man ikke bare degra-
derer folk eller giver dem nye opgaver, siger Lars E. Christiansen. 

Gratis elevskabe på skolen ?

Vi er på stand 39
skoleledernes årsmøde.

www.elevskab.dk
Stibo_annonce.indd   1 06.02.09   15:24:47
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Vi mærker, at det er et samfund 
i krise – og her kunne vi netop 
ellers spille en stor positiv rolle 
som skole 

„

Fontemagna

Mød os på 
Skoleledernes Årsmøde 

Stand 48

kunne vi spille en rolle som skole. Men foreløbig har vi nok 
at gøre med at få ressourcerne til at nå sammen”.  

Større kommune, færre ressourcer
Krisen i Hirtshals er ikke blevet mindre mærkbar efter kom-
munesammenlægningen. Tværtimod er der blevet længere 
til politikerne, der nu sidder i Hjørring, og de er ifølge Lars E. 
Christiansen blevet sværere at råbe op.

”Det har i hvert fald ikke været til Hirtshals’ fordel at indgå i 
en storkommune. Bureaukratiet er vokset, og det kan vi også 
mærke på skoleområdet. Vi mærker det på den måde, at tin-
gene er topstyrede i kommunen. Systemet er stift og kører ef-
ter nogle normer, som er meget svære at pille ved. Når vi tilde-
les ressourcer, sker det efter taxametersystemet, og der bliver 
ikke draget socioøkonomiske forhold ind i billedet. Skolerne 
kan f.eks. ikke kompenseres for en høj grad af rummelighed”. 

”Vi anser os selv for at være meget rummelige, og samtidig 
har vi store sociale problemer, men det er ikke lykkedes os at 
få tilført flere ressourcer. Hvis man i den gamle Hirtshals 
Kommune var rummelig og havde været flink til at holde bør-
nene i klasserne – også de skæve eksistenser – fik man tildelt 
flere ressourcer. Hele hjælpeapparatet er under voldsomt pres 
i Hjørring Kommune, og der er slet ikke de ressourcer, som 
der burde være både i PPR, til psykologhjælp osv.”.

Før Lars E. Christiansen kom til Hirtshals Skole for syv år 
siden, var han skoleinspektør i Skagen, og her oplevede han 
en by med en helt anden mentalitet og selvfølelse og en 

mere strømlinet skolekultur, med forældre der var meget 
ambitiøse på deres børns vegne. 

”Men det er på sin vis langt mere spændende at arbejde 
her end med det mere strømlinede. Man skal være bevidst 
om, at man som skole skal passe på at holde niveauet og ikke 
blive mindre ambitiøs år efter år. Det kan godt være, nogle af 
vores børn ikke er særlig skole-mindede, men derfor skal de 
alligevel have det bedste”, siger Lars E. Christiansen. 

Det bedste for børnene i Hirtshals ville være en stor skole 

frem for to mindre, mener han, der ikke har mistet troen på 
et fremtidigt skolecenter.

”Jeg er sikker på, det ender med, at vi bliver et skolecen-
ter. Når den ene skole er dykket ned under 300 elever, vil vi 
gøre forsøget igen. Det vil nok ske om et par år eller tre. Vi 
har ikke nogen små skoler, vi skal tage hensyn til. Vi er to 
store skoler, der går ind på lige vilkår, og jo flere lærere, jo 
flere elever, og jo mere økonomi man har –  jo mere kraft har 
man til at opbygge en god skole”. .
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Tiden skriger på uddannelse. Skal vi 
klare krisen, globaliseringen, dække 
behovet for kvalificeret arbejdskraft og 
matche kravene i et mere og mere 
kompliceret samfund, er svaret masser 
af uddannelse. Alligevel viser statistik-
ken, at det går den modsatte vej. 

For et par måneder siden offentlig-
gjorde Ugebrevet A4 en undersøgelse, 
der slog fast, at andelen af unge, som 
tager en ungdomsuddannelse, er fal-
det fra 83 pct. i 2000 til 80 pct. i 2006. 
Undersøgelsen står ikke alene. Den 
samme udvikling kan ses i offentlig-
gjort materiale, indsamlet og bearbej-
det for Undervisningsministeriet af 
UNI-C Statistik og Analyse i 2007.

Politikerne har fanget signalet, og 
partierne bag globaliseringsaftalen, 
Venstre, Konservative, Socialdemokra-
terne, Dansk Folkeparti og Det Radi-

kale Venstre, blev i november 2008 
enige om at bruge 143,3 millioner kro-
ner af uforbrugte midler fra globalise-
ringspuljen til at igangsætte forsøg 
med initiativer, som kan samle udsatte 
unge op ved forbedret pædagogik på 
erhvervsuddannelser og ved at have 
øget fokus på frafald på professions-
højskolerne.

Men det er ikke nok at rette op-
mærksomheden mod de aldersgrup-
per, hvor fravalget foretages, og de ud-
dannelsessteder hvor det sker. Der skal 
mere fokus på folkeskolen. Det mener 
kandidatstipendiat Mette Pless, Center 
for Ungdomsforskning, Institut for pæ-
dagogik DPU, Aarhus Universitet.

Erfaringer fra folkeskolen
Hun har sammen med sin kollega ph.d. 
Noemi Katznelson gennemført et 

større projekt om unges veje mod ung-
domsuddannelser – og er i øjeblikket i 
gang med at undersøge udvalgte grup-
per.

”Det er vigtigt at være opmærksom-
hed på, hvad der sker i grundskolen”, 
siger Mette Pless. ”Vi kan se, at mange 
af de problemer, som de unge møder 
senere, udspringer af deres erfaringer i 
folkeskolen. Når de går ud af 9. eller 
10. klasse er der ganske mange af dem, 
der ikke har de faglige forudsætninger 
til at klare en ungdomsuddannelse”.

Manglende faglig ballast er et pro-
blemfelt, lavt selvværd et andet.

”Mange unge forlader folkeskolen 
med så mange nederlag i bagagen, at 
de har svært ved at se sig selv i en ny 
skolesammenhæng. De har meget tid-
ligt i skoleforløbet opfattet sig selv 
som en af de dumme. Dem, der ikke 
kan finde ud af tingene, og som derfor 
ikke kan vente sig noget godt af sko-
len”, siger Mette Pless.

Forskerteamet har fulgt 1200 unge på 
deres vej fra 8. klasse og to år frem, til 
de i deres 10. skoleår befinder sig på 
henholdsvis ungdomsuddannelserne, i 
10. klasse, på produktionsskole, i ar-
bejdsløshed eller arbejde. Mette Pless 
fortsætter projektet ved at interviewe 
unge, der har haft det særlig svært i 
folkeskolen.

”De kan f.eks. i praktik opleve, at de 
får ros for deres indsats, men der er 
langt til at koble det til noget, der har 
med læring at gøre. Det er tidligt ble-
vet slået fast, at skolen ikke er noget 

Giv børnene nogle sejre
Børn, der føler sig dumme, klarer sig dårligt, når de senere skal i gang med 
en ungdomsuddannelse. Derfor skal folkeskolen tidligt gøre noget for de 
elever, der lider nederlag

Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

Vi står over for en meget stor udfordring i 
disse år, hvor der er kommet flere unge, der 
har for svage forudsætninger fra folkeskolen 
til at tage en ungdomsuddannelse. Det er 
derfor, at vi har sat massivt ind både i 
folkeskolen og på erhvervsskolerne med 
mentorordninger osv. 

„

Undervisningsminister Bertel Haarder i interview i Dagbladet Information
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for dem. Den oplevelse fører de med 
sig videre frem”.

Kæden hopper af
De unge, der forlader folkeskolen med 
en nedadrettet pil på deres mentale ly-
stavle, opgiver ikke uddannelsessyste-
met. 93 pct. af en årgang søger ind på 
en ungdomsuddannelse, men en stor 
gruppe dropper hurtigt ud igen.

”Oplevelsen af, at uddannelse er nød-
vendig, er stor set til stede hos alle 
unge”, siger forskeren. ”Men kæden 
hopper af for de generelt udsatte unge. 
De ved, at uddannelse er nødvendig, 
men de vil for alt i verden ikke hen et 

sted, der ligner det, de kender fra folke-
skolen. Det giver problemer. Der findes 
ikke ret mange ungdomsuddannelser, 
som ikke indeholder skolefag og teori”.

Der kan være gode grunde til, at 
nogle børn har det svært med læring i 
skolen, men Mette Pless mener, at det 
er betydeligt færre end de mange, der 
føler sig mindreværdige.  

”Hovedparten af dem, der føler sig 
dumme, er det ikke. Nogle har svært 
ved at kapere de krav, der bliver stillet, 
men en del vil kunne hjælpes, hvis 
skolen sætter ind tidligere og har blik 
for, hvad der skal til, for at denne 
gruppe kan tage udfordringerne i un-

dervisningen op. Det nytter ikke noget, 
hvis de oplever, at lærerne er ligeglade 
med dem, eller hvis de blot erfarer, at 
så længe de holder sig i ro, så går det 
godt”.

Glæde ved skolegang
Mette Pless siger ikke, at det udeluk-
kende er grundskolens skyld, at unge 
ikke er klædt på til at uddanne sig, 
men problemerne løses ikke ved at 
gøre det sjovere, lettere, mere spæn-
dende, mere trygt at tage en ung-
domsuddannelse.

”Der bliver allerede gjort meget i fol-
keskolen, ikke mindst med hensyn til 
at skabe en god overgang til ungdoms-
uddannelserne, men vi kan se i vores 
undersøgelser, at der skal mere til, og 
at det skal ske tidligere. Glæde ved 
skolegang er noget, der begynder i de 
yngste skoleklasser”. 

En stor del af de unge, der dropper 
ud fra ungdomsuddannelserne, kom-
mer fra etniske minoritetsgrupper, 
men DPU-forskeren har ikke specifikt 
beskæftiget sig med denne gruppe 
unge. Hun kan derfor ikke sige noget 
om, hvor stor betydning etnisk bag-
grund har.

Rapporten ”Unges veje mod ungdoms-
uddannelserne” koster 125 kr. og kan 
købes på Center for Ungdomsforsk-
ning, www.cefu.dk

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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KMD styrKer sKoleoMråDet 
KMD bidrager til at gøre livet lettere som skoleleder 
– og frigør dermed ressourcer til de udviklende op-
gaver. Derfor har vi arbejdet målrettet med at skabe 
sikkerhed, sammenhæng og overblik i de relevante 
it-systemer for skoleinspektører, viceskoleinspektører 
og afdelingsledere i de danske folkeskoler. 

Ved at bruge KMD elev og KMD Matrix får du styr på 
planlægningen og minimerer det admini strative arbej-
de. Det handler om sikre data i lukkede miljøer, om 
genbrug af skoleadministrative data, åbne snitflader 
til samarbejdspartnere, større overblik og store tidsbe-
sparelser, især i forhold til kvalitetsrapporten.

_KMD elev giver en unik helhed i den centrale elev -
administration og er et nemt arbejdsredskab for sko-
lens administration til håndtering af skolens elever.

_KMD Matrix er dit effektive planlægnings- og 
styringsværktøj med korrekte kalkuler af alle perso-
nalegruppers arbejdstid og den sammenhængende 
løsning på skolen og til forvaltning en. ekstramodu-
ler er KMD Matrix skemalæg ning og KMD Matrix 
Vikardækning.

Verden er kompliceret nok i forvejen. Gør noget 
effektivt for at forenkle den – og oplev resultatet hos 
lære re, forældre og børnene. ring til Merete lind-
Nielsen fra KMD på telefon 4460 2490 og få mere 
at vide om KMD elev og KMD Matrix.

www.kmd.dk

 God skoleledelse skal kunne ses på børnene
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COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) er den førende læringspartner inden for 
offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug 

af COKs tilbud. COK og KL samarbejder om en række formidlingsopgaver med relation 
til den kommunale opgavevaretagelse

Er du i målgruppen? 
Nyudnævnte skoleledere (skole-, viceskoleinspektører og afde-
lingsledere). Det bedste udbytte opnås, når man har ca. et års 
erfaring i lederjobbet. 

Hvor og hvornår? 
Den Kommunale Højskole i Grenaa

Modul 1:  Den 2.-6. november 2009
Modul 2:  Den 3.-5. marts 2010
Modul 3:  Den 8.-10. september 2010
Modul 4:  Den 3.-5. november 2010
Modul 5:  Foråret 2011

Pris 
49.000,- for hele uddannelsen inkl. internatophold. 
De enkelte moduler faktureres særskilt. 

Holdene, der starter i 2010, er endnu ikke dato-fastlagt, men du 
kan allerede nu forhåndstilmelde dig på www.cok.dk, hvis du vil 
sikre dig en plads!

Hør mere om uddannelsen og tilmelding
Koordinator Jane Rasmussen T: 8959 5369 M: jr@cok.dk eller
Udviklingskonsulent Jens Steenberg T: 2337 4365 M: js@cok.dk

Få inspiration til at udvikle din holdning til ledelsen af skolens 
pædagogiske processer – med respekt for den aktuelle skole-
lovgivning og tradition. Og bliv styrket i din personaleledelse og 
de personlige sider af lederrollen. Uddannelsen tilbyder desuden 
indsigt i de administrative elementer i ledelsen.

Hvad omfatter uddannelsen? 
Uddannelsen er på 150 timer og består af fem moduler:

1. modul:  Skoleledelse - rammer og vilkår
2. modul:  Pædagogisk ledelse
3. modul:  Styring og forandringsledelse
4. modul:  Personaleledelse
5. modul ligger i foråret 2011 og vælges ud af 3 mulige*:
 A: De personlige kompetencer og lederrollen
 B: Budget og regnskab for skoleledere
 C: Ledelsesudfordringer i den rummelige skole

*NB! Der kan forekomme ændringer i indholdet af valgmodulerne.

I uddannelsen indgår en selvvalgt gennemgående opgave, der 
skal resultere i en skriftlig rapport, der afsluttes efter det fjerde 
modul.

Skoleledelse – grunduddannelse giver merit for de 3 valg-
moduler i DKL – Den Kommunale Lederuddannelse.

Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med Under-
visningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen, 
Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Danmarks 
Pædagogiske Universitet.

Skoleledelse – grunduddannelse

Få et godt fundament 
som leder i folkeskolen 

M
ød COK på Skoleledernes

årsm
øde 2009 – stand 43
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En række organisationer vil komme 
med bud på, hvad folkeskolen kan gøre 
for at klæde unge, der ikke får en ung-
domsuddannelse, bedre på. Svarene 
ligger ikke lige for.

 ”Alle erkender, at der skal gøres no-
get. Men hele bordet rundt er der også 
enighed om, at der er behov for mere 
viden, før vi kan komme med et sæt 
anbefalinger. I øjeblikket er der alt for 
meget ’vi tror, vi synes og vi fornem-
mer’ i luften, når vi snakker om denne 
gruppe”, siger Claus Hjortdal.

Han er næstformand i Skolelederne, 
der deltager i arbejdet omkring 14-18 
procent-problematikken sammen med 
Danmarks Lærerforening, BUPL, Skole 
og Samfund, Børne- og Kulturcheffor-
eningen og Kommunernes Landsfor-
ening.

Udgangspunkt er PISA-undersøgel-
serne, hvor den seneste viser, at 16 pct. 
af de unge er uden tilstrækkelige 
regne- og læsekompetencer til at 

Vi ved for lidt
Det er ikke nyt, at der er unge, der aldrig får ordentlig fat 
i uddannelses systemet. Alligevel mangler der fakta om, 
hvordan situationen ændres

Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

kunne fortsætte på en ungdomsuddan-
nelse. 

”PISA definerer gruppen af børn, der 
ikke får en ungdomsuddannelse bredt. 
Ved at gøre det, kan det ikke undgås, 
at der berøres en hel masse forskellige 
problemfelter. Vi vil komme med ud-
meldinger om nogle af dem, men først 
have grundlaget i orden”, siger næstfor-
manden.

Normalt begavede børn
Nogle områder er afklaret. For eksem-
pel ved man, at børn fra etniske mino-
ritetsgrupper klarer sig bedre fagligt, 
hvis lærerne har viden om dansk som 
andet sprog, og hvis tosprogsproble-
matikken medtænkes i alle fag. 

”Det er der ingen tvivl om. Det er 
også klart, at der er et stykke vej igen, 
før alle skoler har ordentlig fat på dette 
område. Men vi vil gerne se på helhe-
den, før vi melder ud, hvad der gene-
relt bør gøres”.

Parterne er blevet enige om, at mål-
gruppen er normalt begavede børn 
med vanskeligheder.

”Det er knapt så ambitiøst et mål, 
som det regeringen har, når den mel-
der ud, at 95 procent af en årgang skal 
have en ungdomsuddannelse i 2015. Vi 
mener, at de normalt begavede børn 

med vanskeligheder udgør et poten-
tiale, som folkeskolen skal udvikle”.

Vanskeligheder er ikke nogen præcis 
definition, og det er helt bevidst. De 
deltagende organisationer vil på nuvæ-
rende tidspunkt helst ikke tættere på 
end at sige, at målgruppen er de børn, 
som scorer lavere, end man kunne for-
vente at de gjorde. 

Større spænd
Claus Hjortdal venter, at der kommer 
en række konkrete initiativer rettet 
mod grupper med konkrete problemer. 

Hvorfor er det først nu, at I går på 
jagt efter viden på området?

”Tidens mantra er uddannelse. Det 
har aktualiseret problemet. Samtidig 
er der i de senere år opstået et større 
spænd mellem de svageste børn og de 
krav, de skal leve op til på ungdomsud-
dannelserne. Folkeskolen har været 
optaget af mange andre områder som 
for eksempel at højne det generelle 
læseniveau, og vi vil gerne finde den 
nyeste viden og arbejde for, at den i 
højere grad bliver anvendt”.

Med hensyn til læsning peger Claus 
Hjortdal på, at parterne formentlig om 
kort tid vil anbefale, at skolerne tager 
det næste trin og satser på at styrke 
den faglige læsning. .

Vi har en ny underklasse af børn, hvor 
fagligheden er så lav, at vi ved, at de ikke kan 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Og der 
kommer langt flere i fremtiden. Så vi er nødt 
til at kigge på, hvordan vi får lavet en indsats 
allerede fra de små klasser i folkeskolen 

„

Uddannelsesordfører Christine Antorini, Socialdemokraterne, 
i interview i Dagbladet Information
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Vi ved for lidt

Videreuddannelse, du kan gennemføre, mens du er i job 

Diplomuddannelsen 
i Skoleledelse
University College Syd udbyder diplomuddan-
nelsen i skoleledelse. Uddannelsen giver skole-
ledere muligheden for at få sat deres ledelsesrolle 
i spil med en teoretisk viden, som giver et godt 
udgangspunkt for at skabe sig et ledelsesrum.

En skoleleder, som netop har afsluttet diplom-
uddannelsen i ledelse, fortæller her, hvad hun 
har fået ud af uddannelsen:

‘Uddannelsen sætter fokus på ledelsesteorier i 
tæt samspil med en hverdag, der ofte er turbu-
lent og uforudsigelig. Helt konkret har det bety-
det, at jeg har tilegnet mig nogle redskaber til 
– at bevæge mig fra det fagprofessionelle rum 

til det ledelsesprofessionelle.
– at skabe og fastholde et nødvendigt ledelsesrum.
– at se og forstå processer i virksomheden frem 

for kun lineære årsags/ virknings hændelser.
– at se og forstå verden fra medarbejdernes 

synsvinkel og dermed få mulighed for mere 
samskabelse i organisationen.

– at kunne kommunikere kort og klart i forhold 
til hvornår en sag skal i høring, og hvornår en 
beslutning skal tages helt udemokratisk. 

Derudover har uddannelsen givet en personlig 
rodfæstethed i form af et moralsk og etisk stå-
sted i arbejdslivet, så det giver mening for både 
medarbejdere og leder. Teorierne fungerer som 
et kort over handlemulighederne i hverdagen, 
mens det moralske og etiske ståsted er kompas-
set, jeg som leder navigerer efter.’
Karen Bloch, skoleleder, Tistrup skole, Varde

Uddannelsen kan tages både som fuldtids-, 
deltids- og netstudie. Er du blevet mere inte-
resseret i uddannelsen kan du finde

oplysninger på ucsyd.dk

University College Syd
Efter- og videreuddannelsen
Lembckesvej 3-7. 6100 Haderslev

Sund energiøkonomi
• Skal du hele tiden leve op til 

en masse forventninger? 

• Er du aldrig helt tilfreds med det 
du præsterer? 

• Løber du for ikke at komme for sent 
– for at nå det hele – gøre det godt nok 

– have styr på alt? 

• Hvad med dine medarbejdere 
og dine kolleger

Birgitte Hultberg er psykolog og stress-
ekspert. I ALDRIG MERE STRESS giver hun 
enkle og effektive redskaber til at komme sig 
over stress og hold stressen fra livet, resten 
af livet!

Læs bogen selv og giv den til dine medarbej-
dere – før det går galt for dem!

Birgitte Hultberg

ALDRIG MERE STRESS
Pris 149 kr.

Køb direkte fra forlaget 
på www.borgen.dk

Borgens Forlag · Valbygårdsvej 33 
2500 Valby · 36151615

Mød 
Birgitte Hultberg 

1. april på 
Skolebogmessen 

i Roskilde.
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At lede i team er ikke bare en nødven-
dighed, hvis man skal overleve som 
skoleleder i en travl hverdag med 
mangfoldige opgaver. Teamledelse har 
også en god effekt på trivslen og ar-
bejdsmiljøet på hele skolen.

”På de arbejdspladser, hvor leder-
team fungerer godt, foregår arbejdet 
mere effektivt. Når ledelsen udstikker 
rammerne og kan formulere en vision, 
giver det medarbejderne større klarhed 
om deres roller og større indflydelse, 
og det giver både medarbejdere og le-
delse bedre mulighed for social støtte”, 
fortæller seniorforsker Karina Nielsen, 
Det Nationale Forskningscenter for Ar-
bejdsmiljø, NFA. Hun forsker blandt 
andet i teamorganisering og arbejds-
miljø i virksomheder.
 
Ledelse på de store linjer
Teamledelse handler om at lede på 
værdier, om at afstikke de store linjer 
og mål, og om at afstemme forvent-
ningerne til hvem der gør hvad. Et le-
derteam er karakteriseret ved, at man 
er fælles om ansvaret. Teamet er en 
enhed, en gruppe af forskellige men-
nesker, som fungerer godt sammen og 
komplementerer hinanden ved at have 
forskellige kompetencer, så de i fæl-
lesskab kan løse opgaven.

Teamledelse på skoleområdet er ikke 
en ny opfindelse, men det at kunne 
lede i team er aktualiseret i takt med, 
at skolelederne får flere og flere admi-
nistrative opgaver. 

”Skolerne arbejder med kontrakt- og 
målstyring på mange områder. Det er 
meget mere komplekst at lede en 
skole i dag end for ti år siden. Det kræ-
ver mange forskellige kompetencer. Vi 
er nødt til at tage teamledelse alvor-
ligt, hvis skolen skal udvikles, og skole-
lederen skal ’overleve’. Nogle af de til-
fælde, hvor ledere går ned, handler, 
lidt negativt sagt, om, at de har næsen 
i for meget. Det magter man ikke; der 
er ikke tid til det”, siger Skoleledernes 
næstformand Claus Hjortdal. Han pe-
ger også på, at en gevinst ved team-
ledelse er, at mellemledere, der får ud-
delegeret opgaver og ansvar, får langt 
større arbejdsglæde. 
 
Teamet skal vedligeholdes
Fordelene ved at lede i team er altså til 
at få øje på. Men teamledelse kommer 
ikke af sig selv – og fungerer ikke af sig 
selv, pointerer seniorforsker Karina 
Nielsen.

”At arbejde med teamledelse kræver, 
at den enkelte er parat til forandring. 
Hvis folk ikke kan se ideen med team, 
yder de modstand. Skolelederen skal 
også turde give noget af magten fra sig, 
og det er ikke altid nemt. Lederen skal 
kunne se, at det er en fordel at arbejde 
med teamledelse og skal have de evner 
og kompetencer, der skal til for at ar-
bejde i et team: Faglige kompetencer, 
interpersonelle kompetencer og kompe-
tencer til at tage beslutninger i fælles-
skab. Og teamet skal kunne fungere 
sammen og opstille nogle visioner for, 
hvor skolen skal bevæge sig hen”. 

teamledelse 
giver godt arbejdsmiljø
Når teamledelse fungerer godt, smitter det positivt af på hele 
arbejdsmiljøet, viser forskning. Men teamledelse kommer ikke af  
sig selv, den skal vedligeholdes

Af Karen Pedersen • Foto Scanpix

»

Et godt team 
 
Et lederteam fungerer som en en-
hed, der er fælles om ansvaret. 
Flere forhold, på flere niveauer, 
spiller ind på, om teamet funge-
rer: Antallet af medlemmer, de-
res kompetencer, personlige 
egenskaber og erfaring.

Seniorforsker Karina Nielsen fra 
Det Nationale Forskningscenter 
for Arbejdsmiljø peger på fire ni-
veauer, man skal gøre sig overve-
jelser om, når man organiserer et 
team: 

1.  Individniveau – overvej med-
lemmernes kompetencer og 
personlige egenskaber

2.  Gruppeniveau – find ud af, om 
medlemmerne vil kunne funge-
re sammen, tage beslutninger 
og sætte rammerne i fælles-
skab 

3.  Ledelsesniveau – ledelsen på 
stedet skal støtte op 

4.  Organisatorisk niveau – struk-
turen på stedet skal understøt-
te, at man arbejder i team eller 
med teamledelse

Inden man indfører teamledelse, 
er det vigtigt at analysere, hvilke 
ansvarsområder der er på skolen, 
og hvem kan bedst kan tage sig 
af dem. 
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Forskning viser, at transformationsle-
delse styrker og understøtter teamor-
ganisering og fremmer gode proces-
ser og resultater – og hele trivslen på 
arbejdspladsen. Transformationsle-
delse har en del til fælles med værdi-
baseret ledelse, som mange skoler 
også arbejder med.

Transformationsledelse bliver ka-
rakteriseret ud fra fire forskellige di-
mensioner:  
•	 Inspirerende	motivation
  Lederen præsenterer medarbejder-

ne for en vision, der skal inspirere 
og motivere. 

•	 Idealiseret	indflydelse	(karisma)
  Lederen fungerer som rollemodel 

og går foran med et godt eksem-
pel. 

•	 Intellektuel	stimulering
  Lederen opmuntrer medarbejderne 

til at søge forskellige og kreative 
problemløsninger og udvikle eksiste-
rende procedurer, produkter m.m.  

•	 Individualiserede	overvejelser
  Lederen er opmærksom på medar-

bejdernes individuelle behov og 
støtter den enkeltes udvikling. 

Læs mere om teamledelse i Karina 
Nielsen m.fl.: Teamledelse med det 
rette twist. Inspiration til at arbejde 
med team, teamledelse og foran-
dringsprocesser. Det Nationale Forsk-
ningscenter for arbejdsmiljø, NFA, 
2008. Eller i Anne Donnellon: Team-
ledelse. Børsen, 2006. 
 
Se også: 
www.lederweb.dk
www.arbejdsmiljoweb.dk
www.arbejdsmiljoforskning.dk

tere. Gode beslutningsprocesser er ka-
rakteriseret ved, at der er tid til at re-
flektere og stille spørgsmål – og team-
ets medlemmer skal være åbne overfor 
hinandens ideer: Hvad er vores mål? 
Hvor er vi på vej hen? Og hvordan 
kommer vi derhen? Generelt er det 
vigtigt, at teamet løbende er opmærk-
somt på at stille kritiske spørgsmål og 
at se på sig selv med nye øjne”.

Det er den ene, faglige, del af ’vedli-
geholdelsen’. Den anden del handler 

om løbende at være opmærksom på, 
hvordan teamet fungerer sammen so-
cialt.

”Der kan være en tendens til at 
glemme, at det ikke kun drejer sig om 
det faglige, men også om, hvordan 
medlemmerne fungerer sammen i 
teamet. Hvis teamets medlemmer 
fungerer godt sammen, føler ansvar 
for hinanden og støtter hinanden, så er 
de også mere villige til at arbejde sam-
men og dele ansvaret i stedet for at 
’konkurrere’ mod hinanden”, siger Ka-
rina Nielsen. 
 
Gode og dårlige konflikter
Dermed ikke sagt, at der ikke kan op-
stå konflikter undervejs. Det gør der i 
alle lederteam. Typisk vil der være tale 
om to typer af konflikter, som skal ses 
og tackles på hver sin måde, påpeger 
Karina Nielsen. 

”En type konflikter handler om det 
faglige indhold. Sådanne konflikter kan 
f.eks. opstå, når nogle i teamet sætter 
spørgsmålstegn ved skolens mål, og 
hvilke beslutninger der er de rigtige. 
Den slags konflikter kan være gavnlige 
at gå ind i og tage diskussionerne, fordi 
de kan føre til, at lederteamet i sidste 
ende bliver bedre til at tage beslutnin-
ger”.

”Den anden type konflikter handler 
om indbyrdes relationer i teamet, altså 
konflikter der går på personlige ting. 
Disse konflikter er vigtige at håndtere 
allerede i opløbet, inden de eskalerer”, 
siger Karina Nielsen og opsummerer: 
”Den vigtigste udfordring for at få 
teamledelse til at fungere godt er at 
værdsætte det og prioritere det i det 
daglige”. .

transformationsledelse 
fremmer arbejdsmiljøet

Så langt så godt. Hernæst står den på 
løbende vedligeholdelse.

Karina Nielsen: ”Det er ikke nok, at 
man har nedsat et team og defineret et 
mål. De enkelte medlemmer af teamet 
skal dele målet og slutte aktivt op om-
kring det. Ofte glemmer man, at der er 
brug for at blive ved med at ’pleje’ 
teamet. Teamledelse kræver løbende 
tid og opmærksomhed. F.eks. er det 
vigtigt, at lederteamet holder fast i, at 
der skal være tid til at mødes og disku-
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Feel the difference

Så er den nye Ford Ka på gaden. Danmarks mest unikke bil har fået en grundig make-over, men 
beholdt sine fantastiske køreegenskaber. Med et nyt look og ny teknologi er Ford Ka klar til at 
indtage sin plads som Danmarks nye opsigtsvækkende bil. Prøv den hos din Ford forhandler.
 
www.ford.dk

Se godt efter og opdag 8 nye FordKa

O
gilvy

 *) Finansieret via Ford Credit. Ved 20% i udbetaling, variabel rente på 5,25%, løbetid 84 måneder, ÅOP 7,60%, kreditomk. 24.863,18 kr., ekskl. levering. Gælder 16/2-4/4-2009. 
Ford Ka fra 109.500 kr. CO2 112-119 g/km. Brændstoføkonomi 19,6-23,8 km/l. Levering 3.680 kr. Bilen er vist med ekstraudstyr.

Fra 
1.337 kr.pr. mdr.*
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Hvorfor har I teamledelse på  
Dueholmskolen?

”Hvis man skal flytte og udvikle en 
skole, lærere, pædagoger og samtidig 
have en ordentlig dagligdag, så kræver 
det mere end en skoleinspektør og en 
viceinspektør, ’der deler kridt ud’ – som 
man havde i gamle dage. Én mand kan 

ikke gøre det alene – den kloning fin-
des ikke. Teamledelse betyder, at 
teamet tilsammen er den perfekte le-
der, der bestrider pædagogik, admini-
stration, økonomi, udvikling og drift. 
Man deler ud til hinanden og har an-
svar for det, man er bedst til.

Hvad er din rolle som skoleleder? 

”Ud over at lede skolen, er jeg også 

teamlederen. Det har ændret mine op-
gaver væsentligt, at vi arbejder med 
teamledelse. Hvor jeg før havde fing-
rene i den daglige drift, har jeg nu fået 
mulighed for at kunne arbejde mere 
udviklingsorienteret med skolens sam-
lede virksomhed – og få andre til at 
’løbe’ med den daglige drift. Samtidig 
er jeg det, der i en privat virksomhed 
ville hedde personaleleder.

Nordjysk  
teamledelse

Dueholmskolen ligger i Nykøbing 
Mors. Der er 700 elever, 65 lære-
re, en SFO med ca. 220 børn plus 
en 10. klasse, som fysisk ligger på 
en anden adresse. 

Skolens lederteam består af: 
Skoleleder, viceskoleinspektør, tre 
afdelingsledere (en for indskolin-
gen, en for mellemtrinnet og en 
leder for overbygningen), SFO-le-
der, leder af 10´eren samt en kon-
torleder.

Jørgen Madsen har været skole-
leder på Dueholmskolen i 11 år.

Jeg ser ikke andre måder 
at lede en skole…
Dueholmskolen i Nykøbing Mors arbejder meget 
bevidst med teamledelse. Det er den eneste vej, 
mener skoleleder Jørgen Madsen

Af Karen Pedersen • Foto Scanpix

Nyt undervisningssite om folkestyret.  
Målgruppen er elever i folkeskolens ældste klasser.

Sif og Sigfred tager eleverne med til:
 En guidet tur gennem lovprocessen
 En introduktion til ministrenes arbejde
 Et billedgalleri med alle Danmarks statsministre
 Interview med den nuværende statsminister
 En rundvisning i Statsministeriet
 Der sluttes af med en quiz om folkestyret

På sidens „lærerværelse“ er der inspiration 
til  undervisningsforløb i samfundsfag.

Læs mere på www.stm.dk 
– menupunktet „Til børn og unge“

Nyt undervisningssite om folkestyret.  

Sif og Sigfred 
 i Statsministeriet
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Hvordan arbejder I med teamledelse? 

”Vi mødes i teamet to gange om 
ugen. Vi arbejder ud fra værdibaseret le-
delse. Det betyder, at når en fra leder-
teamet skal tage en beslutning i hverda-
gen, så ved han, hvilke værdier han gør 
det ud fra. Det arbejder vi faktisk med 
hver dag. Værdierne er også vigtige, når 
vi sidder sammen og beslutter. Vi disku-
terer i forhold til den måde, vi vil udvikle 
skolen på, i forhold til, hvordan vi be-
handler hinanden osv. Teamledelse er 
nøglen til at få det til at fungere.

Hvad betyder teamledelse for  
arbejdsmiljøet? 

”Hvis ikke man har en god arbejds-
plads, hvor de voksne trives, så er sko-
len heller ikke et godt sted at være for 
børnene. Teamledelse skaber trygge 
medarbejdere. Dagligdagen er ikke al-
tid problemfri, men lærerne ved, at de 
kan gå til afdelingslederen og få den 
hjælp, de har brug for, med det samme. 
Tilgængelig ledelse giver tryghed. Og 
lærere vil faktisk gerne have ledelse, 
god ledelse! 

Jeg møder indimellem kolleger, der 
spørger, hvad jeg skal med alle de le-
dere – de griner lidt af det… Men team-
ledelse er nødvendigt, hvis vi skal have 
en ordentlig dagligdag. Vi kommer nok 
aldrig ned på 37 timer, men vi arbejder 
ikke i døgndrift. 
 
Er teamledelse kun positivt?

”Det er ikke altid nemt. Som leder 
skal man øve sig i at uddelegere – det 
er man er tvunget til. Vi har en klar ar-
bejdsfordeling, og jeg er nødt til at tro 
på, at de andre i teamet gør det, de 
skal. Hvis man ikke kan det, får man 
mavesår. Nogle gange skal man da 
lige tælle til 10, fordi man måske selv 
ville gøre tingene anderledes. Men at 
være leder betyder jo ikke, at man har 
ret til at bestemme alt her i verden! 
  
Har du et godt råd til andre? 

”Teamledelse er ikke noget, man 
’gør’ fra dag til dag. Det er en meget 
vigtig forudsætning, at skolelederen 
både har den fornødne indsigt i skolens 
drift og har erfaringer med at lede ud-

viklingsprocesser. Jeg synes, folk skal 
gå i gang, og jeg synes, man skal ar-
bejde med sig selv som skoleleder og 
være bevidst om sin rolle. Se hvilke 
opgaver har vi – og hvem kan bedst va-
retage dem. Man skal ikke hoppe på 
alt, fordi det er smart, men fordi det er 
nødvendigt. Jeg kan ikke se andre må-
der at lede en skole på. .

Valgresultat
Der skulle i 3 valgområder vælges kandidater tilhørende
henholdsvis folkeskoleområdet, medlemsgruppe 1 og
undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre
medlemmer uden tilknytning til undervisningsområdet,
medlemsgruppe 2.
Valget er gældende for en periode på 4 år fra den 
1. maj 2009.

I oktober 2008 blev der udskrevet valg til Lærerstandens Brandforsikrings generalforsamling

Valgområde 4, Bornholm
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 
1 delegeret for medlemsgruppe 2. 
Der blev ikke opstillet flere kandidater, end der skulle vælges.
Valgt ved fredsvalg blev:

• Overlærer Kjeld D. Carlsen, Allinge, medlemsgruppe 1.
• Rektor Finn Pedersen, Rønne, medlemsgruppe 2.

Valgområde 5, Vestsjælland 
Der skulle vælges 2 delegerede for medlemsgruppe 1 og 
1 delegeret for medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet 
flere kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg
blev:

• Overlærer Poul Christiansen, Stenlille, medlemsgruppe 1.
• Skoleleder Carl Ejner Madsen, Fuglebjerg, medlems-
gruppe 1.
For medlemsgruppe 2 blev der ikke tilmeldt nogen kandida-
ter, hvorfor pladsen vil stå ubesat indtil næste ordinære valg
i området jf. vedtægternes § 8.

Valgområde 6, Sydsjælland
Der skulle vælges 1 delegeret for medlemsgruppe 1 samt 1
delegeret for medlemsgruppe 2. Der blev ikke opstillet flere
kandidater, end der skulle vælges. Valgt ved fredsvalg blev:

• Lærer Poul Erik Madsen, Hårlev, medlemsgruppe 1.
• Seminarielektor Troels Tunebjerg, Vordingborg, medlems-
gruppe 2.

Valget er den 18. februar 2009 kontrolleret og godkendt af 
tidl. seminarierektor Knud Erik Bang, viceskoleinspektør
Carsten Mørck-Pedersen, statsaut. revisor Ole Holm og
adm. direktør Jørn Anker-Svendsen.

Valget er tillige kontrolleret af Jakob Thyssen Valerius og 
Jan Arslev.

Venlig hilsen

Jørn Anker-Svendsen

Adm. direktør

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
Farvergade 17 � 1463 København K � Tlf 3311 7755 � www.lb.dk
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Som leder skal du for at forebygge 
stress og fremme trivsel både hos dig 
selv og dine medarbejdere kende til 
stressreaktioner og sørge for en åben 
dialog om forventningerne til dagligda-
gens opgaver – gerne som en del af en 
veltilrettelagt trivselsproces.

Det er vigtigt, for forskningen viser, at 
det har stor betydning for stress-reakti-
oner, om man har positive eller nega-
tive forventninger til arbejdsopgaverne. 

Læs signalerne og handl på dem
Videncenter for Arbejdsmiljø har for 
nylig som led i den nye kampagne ”Fra 
stress til trivsel” udsendt en kampag-
nepakke med viden og gode råd til 
20.000 offentlige ledere med persona-
leansvar. 

Lederne har ansvaret for at skabe 
gode trivselsprocesser på arbejdsplad-
serne. Men et vigtigt budskab er, at li-

gegyldig hvor meget lederne har det 
formelle ansvar, vil det kun lykkes at 
opnå forandringer i det psykiske ar-
bejdsmiljø og en høj trivsel, hvis ind-
satsen er forankret hos alle på arbejds-
pladsen. Medarbejdere, kolleger, ar-
bejdsteams og ledere skal alle bidrage 
aktivt. 

Som led i kampagnen udgiver Viden-
centret nye publikationer, der giver 
gode råd om stress, trivsel og trivsels-
processer. Vi finder det vigtigt at ud-
brede viden om stress. Stress rammer 
mange, stress er et tema på mange ar-
bejdspladser, og stress fører til dårlig 
trivsel og sygefravær. Derfor skal vi 
vide mere om stress – som leder er det 
vigtigt både personligt og i forhold til 
medarbejderne. 

Alle mennesker bliver som bekendt 
stressede en gang i mellem. Kortvarig 
stress er både naturligt og også vigtigt 

for os i en lang række almindelige livs-
funktioner. Vores krop går i beredskab 
og gør sig klar til at løse en given op-
gave. Men vi skal have mere fokus på 
den farlige stress. Det er nemlig far-
ligt, når stressen bliver langvarig. 

Der kan være mange tegn på dette. 
Et eksempel er, at det kan være helt 
naturligt, hvis du har svært ved at falde 
i søvn, fordi du skal til en ny og kræ-
vende opgave næste dag, og du ligger 
og tænker over, hvordan det skal gå. 
Men er det en situation, der bliver ved, 
så kan det være et faresignal.  

Jo bedre vi kender vores egne fare-
signaler, desto bedre kan vi blive til at 

Kend dig selv 
      dine medarbejdere
Ny kampagne målrettet de offentlige ledere 
fokuserer både på ledernes egne vilkår og på 
ansvaret for medarbejdernes vel og vel

Af Søren Jensen • Foto Scanpix
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Forebyg stressen, 
stimulér trivslen 

Gode råd til ledere og medarbejdere: 

•  Tal med andre om det, der stres-
ser dig – både dine kolleger og 
din leder.

•  Lær dine egne faresignaler at 
kende.

•  Hold øje med om dine kolleger 
mistrives.

•  Ledere og medarbejdere skal tale 
om trivsel, også udenfor med-
arbejderudviklingssamtalen. 

•  Der skal være stærk ledelse og 
engagement i de trivselsproces-
ser der igangsættes.

Læs mere på 
www.arbejdsmiljoviden.dk/trivsel

håndtere og forebygge stress. For den 
enkelte vil det ofte handle om, at ne-
gative forventninger skal vendes til po-
sitive forventninger. Stress er en per-
sonlig reaktion, der altid handler om 
den enkeltes oplevelse af ubalance 
mellem krav, egne ressourcer og for-
ventninger. 

Afklaring og afstemning 
Det er derfor vigtigt at genskabe ba-
lancen, og selvom det lyder simpelt, så 
er en del af løsningen at blive bedre til 
at tale om forventningerne. Hvad vi 
gør, når der er negative forventninger, 
hvordan vi afstemmer forventninger 

med hinanden og brugerne, og hvad vi 
gør, og måske vælger ikke at gøre eller 
at gøre anderledes. Stress rammer in-
dividuelt – men skal løses i fællesskab. 

Selvfølgelig er det en ledelsesop-
gave at skabe de rigtige rammer og vil-
kår for opgaverne, og selvfølgelig kan 
der være debat om dette, men at fore-
bygge stress og fremme trivsel handler 
også om både de små ting i dagligda-
gen, om hvordan vi taler til og med 
hinanden, og om de langsigtede triv-
selsprocesser på arbejdspladsen. . 

    
Søren Jensen er projektkoordinations-
chef, Videncenter for Arbejdsmiljø



Uden at gi’ grå hår... 

  Styr på al tid - altid!

For let og elegant administration
Læs mere på www.tabulex.dk

Tabulex Trio 
Arbejdstiden planlægges let i Trio, 
som håndterer både læreraftale 05 
og 08. Trio er det fleksible system 
med webmodul og mulighed for 
åben fagfordeling. Let og elegant.   

Tabulex Skemalægning 
Skolernes skemaprogram med 
tilfredse brugere over hele landet, 
som - uden grå hår - får lagt skema 
som en leg eller let får hjælp fra 
Tabulex. Integration fra/til Trio for 
præcis og let planlægning.

Skoleledelsen nr. 3 - mar09.indd   1 13-02-2009   11:52:21
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Når lokale foreninger holder general-
forsamling i Medborgerhuset i Silke-
borg, møder der i gennemsnit 20 pct. 
af medlemmerne frem. Set i det lys, 
var der grund til optimisme, da Skole-
lederne i Silkeborg mødtes i et af hu-
sets lokaler til årets organisatoriske 
højdepunkt i slutningen af februar. 

Lokalafdelingen har 70 medlemmer, 

MED på forandringer
Skolelederne i Silkeborg bakker op om organisatoriske ændringer, 
men synes fortsat, at foreningen skulle hedde noget andet.

Af Jan Kaare • Foto: Annette Vilstrup Roien

og 19 af dem - svarende til 27 procent - 
var mødt op.

Optimisme prægede også synet på 
lokalforeningens indsats i det forløbne 
år. Debatten om beretning og regnskab 
var kort, og der var generel opbakning 
til bestyrelsens arbejde og til de orga-
nisatoriske ændringer, som Skoleleder-
nes centrale ledelse har lagt op til.

Så stor var opbakningen, at formand 
og næstformand på et møde umiddel-
bart før generalforsamlingen blev valgt 
til tillidsrepræsentant og suppleant. Så 
er man sikker på, at lokalafdelingen er 
på forkant med udviklingen, hvis Sko-
leledernes repræsentantskabsmøde i 
midten af marts beslutter, at der skal 
være sådan et sammenfald.
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Sund mad i skolen
Der er for alvor kommet fokus på maden i de 
danske folkeskoler, efter at undersøgelser har 
dokumenteret elevernes usunde madvaner. 

Vi har været i Roskilde, hvor skolerne serverer 
økologisk skolemad hver dag. 
• Hvordan gør de?
• Hvad siger eleverne? 
• Hvad siger den nyeste forskning?

 
Find svarene i den nye udgave af Skolebestyrel-
sen 1/09, som du har modtaget med posten.

Læs mere og bestil Skolebestyrelsen på www.kommuneforlaget.dk

Skolebestyrelsen er et aktuelt, inspirerende og 
debatskabende nyhedsbrev, som er skrevet til 
skolebestyrelserne, skolernes pædagogiske per-
sonale og skoleforvaltningerne. Nyhedsbrevet 
udkommer 6 gange om året med et 8 siders høj-
aktuelt tema om fx skolemad, idræt, mobning, 
forældresamarbejde, trafi k og tilsynspligt.
 
Skolebestyrelsen udsendes i trykt form, men kan 
også bestilles sammen med et antal elektroniske 
eksemplarer, som sendes direkte til udvalgte per-
soner via e-mail. 

Nummer 1/09 Tema om skolemad

Skolebestyrelsen annonce.indd   1 12-02-2009   09:33:49

I sin beretning slog formand Kristian 
Mikkelsen et slag for, at Skolelederne 
skal blande sig i den politiske debat.

Synlig i offentligheden
I forbindelse med bebudede besparel-
ser i Silkeborg Kommune midt i bud-

getåret, stod der i en overskrift i Midt-
jyllands Avis, at Skolelederne ønskede, 
at skolerne blev sat under administra-
tion. Det var en journalistisk overdri-
velse, men den var med til at gøre 
både embedsmænd og politikere op-
mærksomme på, at Skolelederne ikke 
ville være i stand til at opfylde de be-
sparelsesmål, som var blevet italesat, 
inden for den tidshorisont, som var 
bragt i forslag. 

”Om foreningens udtalelser var med-
virkende til, at besparelserne ikke blev 
så store, som først bebudet, skal jeg 
lade være usagt, men vi blev opdaget 
som nogen, der vil blande sig i den po-
litiske debat. Det vil vi også gøre i 
fremtiden inden for folkeskoleområdet, 
og dermed bryder vi den eneret, som 
Danmarks Lærerforening har haft på 
området. Det gør vi ikke for at konkur-
rere, men for at komplementere og nu-
ancere synspunkterne på folkeskolens 

vilkår”, sagde Kristian Mikkelsen.
Et andet forhold, som lokalafdelin-

gen har blandet sig i, er videreuddan-
nelse af skoleledere. Silkeborg Kom-
mune har besluttet sig for, at alle le-
dere skal uddannes på diplomniveau. 

Jeg synes faktisk 
beretningen er så 
god, at den burde 
lægges ud på 
vores net. Så kan 
også de, der ikke 
er til stede, få 
glæde af den”

Leif Hoven 

„

Alt i alt ønsker 
man at styrke 
formands posten 
væsentligt ved, at 
formanden også er 
tillids repræsen
tant, men det be
tyder også et stør
re arbejdspres.”

Kristian Mikkelsen 

„
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Salaam til din Skole!
TilbudeT Til alle skoler 

om film & oplæg 
ude på skolerne åreT rundT

Salaam dk
inTerkulTurel kompeTence gennem 
film & dialog for alle klasseTrin. 
inspiraTion Til din undervisning 
med graTis undervisningsmaTerialer  
på www.Salaam.dk

SALAAM
KARAVANE
film & dialog i  biografer i  hele landeT
se www.Salaam.dk om karavanen kommer Til din by

Salaam DK

Det initiativ støtter Skolelederne, men 
man er ikke tilfreds med vilkårene.

”De er simpelthen for ringe. Vi er en 
hårdtarbejdende gruppe, som er under 
pres fra mange sider. At vi så bare skal 
organisere os ud af problemet med at 
finde tid til at uddanne os, opfatter jeg 
som udtryk for manglende omtanke og 
som en reel mangel på prioritering af 
vores videreuddannelse”, sagde for-
manden.

Skoleforvaltningen i Silkeborg har 
ikke udvist imødekommenhed på om-
rådet, selvom Skolelederne har hen-
vendt sig for at få at vide, hvordan man 
skal organisere sig ud af tidsproblema-
tikken.

”At det i forlængelse af min henven-
delse er blevet frivilligt, om man øn-
sker at uddanne sig, er både godt og 
ondt. Godt, fordi ingen nu er tvunget til 
at bruge fritiden og til at presse sine 
nærmeste lederkollegaer med at gå på 

videreuddannelse. Skidt, fordi alle le-
dere ikke får den videreuddannelse, 
som måske er vigtigere for os end no-
gensinde.  Jeg synes, vi skal arbejde 
på, at der reelt afsættes tid til videre-
uddannelse af skoleledergruppen i ste-
det for den landing, det nu har taget, 
som mest minder om et hjørnespark 
og forhåbentlig ikke er et skud over 
baglinjen forbi mål”, sagde Kristian 
Mikkelsen.

Navnekvababbelse
Det var ikke kun kommunen, der stod 
for skud på generalforsamlingen. Be-
styrelsen for Skolelederne i Silkeborg 
mener, at foreningsnavnet Skolele-
derne er med til at bringe tvivl om sko-
leledernes loyalitet.

”Jeg har stillet forslag til hovedstyrel-
sen om, at foreningen får et nyt navn, 
idet voret nuværende navn dækker 
over to forskellige grupperinger, alt ef-

ter om det skrives med stort eller lille.  
Det er ikke blevet imødekommet, men 
det er aftalt centralt, at vi kan præsen-
tere os som Skolelederforeningen Sko-

Hvis ikke vi får 
lavet en aftale, 
der tilgodeser, at 
formanden får 
flere 
arbejdsopgaver, 
så er jeg ikke 
sikker på, at det 
er mig, der skal 
vælges næste år.”

Kristian Mikkelsen 

„
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Konference om

Cooperative Learning
- strukturer i klasse- og læringsledelse

med Dr. Spencer Kagan, USA 
For første gang kan man nu møde Spencer Kagan i Danmark.
COOPERATIVE LEARNING DK er udviklet af Dr. Spencer Kagan i samarbejde med en lang række 
forskere og lærere. 
COOPERATIVE LEARNING DK har allerede inspireret utallige på verdensplan, og i Danmark er 
interessen for de inspirerende strukturer voldsomt stigende, fordi COOPERATIVE LEARNING DK 
er med til at skabe nye muligheder i hverdagen for såvel undervisere som for børn/elever/
studerende – fra børnehaveklasser til universiteter.

Odense Congress Center
Mandag den 25. maj 2009 kl. 9.30 – 16.45

Pris: 1.700 kr.
Tilmelding: Senest 23. marts 2009.
Konferencen har plads til 350 deltagere – som registreres efter 
’først til mølle-princippet’.

Tilmelding og program:
www.ucl.dk/cfu/cl-konference

Konferencen arrangeres af University College Lillebælt, Center for Undervisningsmidler, 
i samarbejde med Cooperative Learning DK.

Center for Undervisningsmidler

Cooperative Learning DK

www.ucl.dk/cfu/cl-konference
© Kagan

lelederne. Og er der tale om Silkeborg-
afdelingen, må det blive Skolelederfor-
eningen Skolelederne Silkeborg. SS 
Silkeborg går nok ikke an”, sagde Kri-
stian Mikkelsen med et glimt i øjet.

Bestyrelsen i Silkeborg mener, at det 

bliver en ny stor udfordring at inkorpo-
rere en tillidsrepræsentant for ledere. 
Hvordan den skal gribes an, vides ikke, 
men en uddannelse af tillidsrepræsen-
tanten vil være en god start.

”Ellers forestiller jeg mig, at det i hø-
jere grad bliver legitimt og uomgænge-
ligt at arbejde for både bedre løn og ar-
bejdsforhold. Det sidste bliver det nye, 
hvor det i fremtiden ikke vil være mu-
ligt at afvise en dialog om, hvorledes vi 
f.eks. organiserer videreuddannelse af 
skoleledere, og hvordan vi får udarbej-
det en arbejdspladsvurdering af skole-
ledernes psykiske arbejdsmiljø”, sagde 
formanden.

 
Fokus på lokale lønforhandlinger
Der er blevet forhandlet løn for skole-
ledere i Silkeborg Kommune, og der 
blev som vedtaget på sidste års gene-
ralforsamling sat særligt fokus på har-
monisering af lønningerne i den sam-

menbragte flok af skoleledere fra fire 
nu nedlagte kommuner.

 Der skulle satses på at skaffe flere 
penge til dette projekt end de 1,25 pct., 
der allerede var afsat til lokalløn, og 
der skulle satses på at skaffe så høje 
lønninger som muligt, således at la-
vest lønnede leder fik en højere løn en 
højest lønnede lærer. faktuelt set fik 
man forhandlet sig frem til en mini-

„ Jeg vil gerne rose 
bestyrelsen for at 
have gået ud i 
medierne og 
kommentere de 
kommunale 
besparelser. Det 
synes jeg, var 
rigtig godt”

Henning Frederiksen Vi nærmer os en 
lønmæssig fær
dig harmonisering 
af lederne fra de 
fire gamle 
kommuner”

Kristian Mikkelsen 

„



Skoleledelse • marts 2009 • 33

key2see’s ForårskonFerence
”LedeLse af kreativitet og tid tiL nærvær”

onsdag den 6. maj 2009 på Varna Palæet i århus

Hvad indeholder det, hvorfor skal man gøre det og hvordan gør man?

kom og deltag i en ny inspirerende konference fra 
key2see om kreativitet og tid til nærvær i arbejdet, 
hvor du kan lære mere om emnet. Denne konference 
åbner perspektivet for bæredygtige krav til fremtidens 
leder – som profession, person og som medmenneske. 
og der gives mulige svar – både ind i den offentlige- 
og i den private sektor.

konsulenthuset key2see
 frederiks allé 112b · 8000 Århus C

se mere på www.key2see.dk

arrangører: 
Palle isbrandt Isbrandt erhvervspsykologisk rådgivning
Mette Møller Mette Møller erhvervspsykologi
Morten Jac Btween konsulent og kommunikationsvirksomhed

oplægsholdere:
▪  Steen Hildebrandt, professor i organisation og ledelse,  
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet

▪  Karen Schultz, erhvervspsykolog
▪  Lene tanggaard, professor i psykologi, AUc
▪  Klaus Maigaard, adm. direktør i Børn- og Ungeforvaltnin-
gen i odense kommune, adjungeret professor i offentlig 
ledelse og styring ved copenhagen business school. 

▪  Søren Leth-Nissen, antropolog, indehaver af nduna

ny

MASTERUDDANNELSER

Mød DPUs masteruddannelser 
Tirsdag d. 10. marts 2009, kl. 17-19 
på DPU, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

DPU holder vidensdag om masteruddannelser.  
Kom og hør, hvad en DPU-masteruddannelse 
kan bruges til. Få vejledning, svar på dine
spørgsmål og kvalificer dit valg af uddannelse. 

Ansøgningsfrist 2. juni 2009.

Læs mere om DPUs masteruddannelser inden for 
læring, didaktik og kompetenceudvikling på 

                                   www.dpu.dk/master

EFTERÅR 2009

mumsløn for skoleledere i kommunen 
på løntrin 47 + 10.000 kr. Og gruppen 
bestående af ledere, som ikke er sko-
leinspektører, fik en gennemsnitlig løn-
forhøjelse på 2,55 pct. Skoleinspektø-
rerne fik en gennemsnitlig forhøjelse 
på 1,6 pct. Derudover blev der lavet for-
skellige gunstige lønaftaler for ledere, 
der er gået på pension, og der er i en 
række tilfælde indgået aftaler om re-
sultatløn for enkelte indsatser, som har 
ligget ud over det forventelige. 

Det var op til generalforsamlingen at 
bedømme, om resultatet var godt nok. 
Det mente de fremmødte, men

”Jeg er blevet kontaktet af nogle vi-
ceskoleinspektører, der er utilfredse 
med, at de skal til at forhandle løn 
med deres skoleleder. Kan det ikke 
blive ændret, selvom kommunen vil 
have det sådan?”, spurgte en af delta-
gerne Leif Hoven.

”Vi kan diskutere, hvor meget vi vil 

sætte på spil i den forbindelse”, sva-
rede formanden. ”Det afhænger af, 
hvad vi ellers får igennem, og jeg sy-
nes, vi skal tage med i overvejelserne, 
at forhandlinger med skoleledere i den 
sidste overenskomstrunde har givet 
mere end forhandlingerne med forvalt-
ningen.”

En anden af deltagerne, Lone Stig 
Andersen, sagde:

”Jeg synes, det netop er der, hvor vi 
skal bruge formandens nye status som 
tillidsrepræsentant. Det er netop på 
sådan et felt, hvor du som TR’er kan gå 
med og samtidig bære forhandligsre-
sultatet videre.”

Leif Hoven:
”Problemet er ikke resultatet af en 

slags lokale forhandlinger, men hvis 
man til daglig oplever sig selv som del 
af et ledelsesteam, så bliver det en 
svær proces at skulle ind og forhandle 
løn sammen. Det kan nemt ende med 

at blive et spørgsmål om, hvor meget 
vi synes, hinanden er værd.”

Tilslutningen til beretningen udmøn-
tede sig i, at det blev besluttet at 
lægge den på foreningens hjemme-
side, så alle kan få glæde af den. .

De to computere, 
I ser her på 
bordet, er vores 
afdelingskontor.”

Leif Hoven

„
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T i l  l a n g b o r d s

Af Michael Diepeveen * Foto Philip Adrian

Som en af de første af foreningens i alt 
93 lokale afdelinger holdt Skolelederne 
i Sorø den 20. januar 2009 generalfor-
samling på Holbergskolen i Dianalund.

15 ud af i alt 28 medlemmer var 
mødt op, bænket som det nu hør og 
bør sig til en bid brød, vand, øl og en 
kop kaffe. Siden skulle man i gang 
med det alvorlige i form af en dagsor-
den på otte punkter, heriblandt de or-
ganisations- og vedtægtsændringer, 
der er lagt op til at skulle vedtages lo-
kalt og centralt på foreningens repræ-
sentantskabsmøde 18. marts. 

Var der frostkoldt udenfor, var der 
rart og varmt indendørs, og fra start 
var der lagt op til en hyggelig, afslap-
pet stemning. Den holdt også hele ve-
jen igennem. Men havde man troet, at 
alt dermed ville gå glat og ubesværet 
igennem, kunne man godt tro om igen. 

Den lille og store historie
Lokalformand Solvej Frederiksen 
kaldte dagen for ”A historical moment”, 
idet hun sigtede til, at  USA netop 

denne dag, havde fået Obama som ny 
præsident, men også fordi det – næ-
sten da – var årsdagen for dannelsen 
af Sorø lokalafdeling.

Det har været et år, hvor har vi skul-
let finde vores ben, sagde hun og tilfø-
jede, at det var gået hurtigt og godt. 
En vurdering, som forsamlingen nik-
kende bifaldt. I sin beretning kom for-
manden ind på, at skoleledergruppen 
naturligt nok først og fremmest havde 
samlet sig om at forfølge det fælles 
mål fortsat at sikre sig de bedste løn- 
og arbejdsvilkår. 

Med den nye lederoverenskomst, lo-
kal løn, omklassificeringer til nye løn-
trin, ny leder-TR funktion mv. er der ri-
geligt at tage fat på et godt stykke tid 
fremover, især nu i månederne op til 
ikrafttrædelsen af overenskomsten, 
sagde hun og fremhævede, at man 
havde haft god gavn af at deltage i for-
eningens kursusforløb heri for de lokale 
lønforhandlere i efteråret. 

Med hensyn til forslagene om en 
ændret organisationsstruktur i forenin-

gen og de afledte vedtægtsændringer, 
var de sat separat på dagsordenen til 
behandling senere. Men Solvej Frede-
riksen berettede lidt om den proces, 
der havde udfoldet sig på formands-
mødet i Odense i januar, hvor emnerne 
var blevet gennemgået og drøftet.

Vinterens møde for regionens skole-
ledere på konferencecenter Klarskov-
gård havde også i år været velbesøgt 
og nogle rigtig gode dage. Det tvær-
kommunale arrangement, hvor man 
bliver inspireret og knytter kontakter på 
tværs af kommunegrænser er særde-
les værdifuldt.

Formanden sluttede med et citat fra 
en anden stor afro-amerikansk lederfi-
gur Martin Luther King Jr., der ca. 40 år 
tidligere lagde grunden til det skifte, 
der er nu sket ved bl.a. at sige ”I have 
a dream”. Herefter blev formandens 
beretning enstemmigt godkendt.

Regnskabet for 2008 og budget 2009 
blev også gennemgået og godkendt. 
Der er ikke svimlende summer i omløb, 
lokalafdelingens størrelse taget i be-

Ikke alle lokalafdelinger er parate til store organisatoriske forandringer  
på kort tid. Til gengæld kan man selv – med lidt central støtte
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tragtning. Økonomien er til gengæld 
sund. Sorø Skolelederforening er ikke 
ramt af finanskrisen, konstateredes det. 

  
Back-up til arbejdstidsaftale
Næste punkt på dagsordenen var no-
get, der optager sindene meget. Det 
handlede om lærernes nye arbejdstids-
aftale, hvor der er store lokale forhåb-
ninger om, at et større fokus på at løse 
opgaverne vil afløse de evindelige dis-
kussioner om tidsforbruget i forbin-
delse med samme. Ønsket er større 
fleksibilitet og mindre administration.

Den nye arbejdstidsaftale skal gøre 
arbejdet mindre bureaukratisk for alle 
skolens professionelle, ikke mindst for 
lederne, der pt. sidder med et enormt, 
løbende indtastningsarbejde. Skole-
lederne i Sorø så derfor gerne, at en ny 
lokal aftale træder i kraft jo før, desto 
bedre og gerne fra næste skoleår. Men 
det sker – af flere grunde – næppe.

Mest af alt fordi der for tiden er fuld 
gang i det spilfægteri, der pågår om, 
hvordan man nu skal lande lokalafta-
len, og hvor Sorø-lederne slet ikke fø-
ler sig klædt på til at komme på banen. 
Der er derfor brug for et massivt back-
up på det punkt fra foreningen centralt, 
understregede Solvej Frederiksen.

Skolelederne har ganske vist afholdt 
regionale møder med fokus på leder-
rollen i forbindelse med lærerarbejds-
tidsaftalen, som lokalafdelingen også 
har haft deltagere på. Og de har på et 
overordnet plan været gode nok, men 
slet ikke dækket behovet for indsigt i 
de mere tekniske spidsfindigheder i af-
talen, udregning af undervisningsfak-
toren mv.

I drøftelsen udtrykte flere, hvor 
trætte de er af tælleriet, men der var 
tvivl om, hvorvidt man skulle kæmpe 
for at få en ny aftale igennem nu – el-
ler vente for så at stå stærkere og 
mere kvalificeret melde ud, hvad leder-
nes forventninger er til den nye aftale.

Stemningen hældede til, at Skole-
lederne i Sorø vil arbejde på at udsætte 
starten på den nye læreraftale til sko-
leåret 2010-11 og indtil da sørge for at 
blive klædt væsentligt bedre på til de 
lokale drøftelser. I første omgang vil 
lokalafdelingen tage lærerarbejdstids-
aftalen på et medlemsmøde, hvor man 
agter at invitere en konsulent fra sekre-
tariatet.

Lokal lønpolitik skudt ned 
Lokalbestyrelsen fremlagde et forslag 
til lokal lønpolitik med henblik på de 
forhandlinger, der skal være med kom-
munen om overgang til to ledelsesni-
veauer – ledere og mellemledere – og 
de nye lønindplaceringer på 46, 48, 50 
og 52 samt den fortsatte udmøntning 
af lokal løn.

Grundlæggende gælder, at alle sko-
leledere i forbindelse med ikrafttræ-
delse af den nye lederoverenskomst pr. 
1/4-09 er garanteret ikke at gå ned i 
løn. Det er alle løndele iberegnet, også 
de 10.000 kr. + regulering, som skal ud-
møntes inden de nye indplaceringer 
falder på plads. 

Bestyrelsen havde inden formulerin-
gen af sit forslag til lønpolitik gjort sig 
umage for at skabe sig overblik over 
løndannelsen for skolelederne i den re-
lativt nyfusionerede kommune. Det 
havde ikke været let, bl.a. fordi der 
ikke har været tradition for forhåndsaf-
taler i området, og at alle lønoplysnin-
ger derfor var meget individuelle.

Vi har forsøgt at gøre det simpelt og 
gennemskueligt, sagde bestyrelsen, 
der havde taget udgangspunkt i en 
grundlæggende skelnen mellem store 
og mindre skoler. Herudover var der 
indbygget en række målsætninger i 
den ny lønpolitik:

• At få lagt den nye grundløn så højt 
som muligt for alle…

• Skabe ensartethed i lønningerne 
blandt skolelederne i kommunen…

• Fokus på at få hævet mellemleder-
nes løn, så ingen lærere får mere i 
løn end ledere…

• De højtlønnede er fyrtårne i bestræ-
belsen på fortsat at øge lønnen…

• Diplomuddannede skal have bonus 
midtvejs og afsluttende eller et be-
løb pr. bestået modul…

Altså et udspil, der virkede sobert og 
tilstræbt retfærdigt med en strategi 

Alle er man vel ledere og dermed på én gang  
venlige, bestemte, korrekte og kampklare …

Var stemningen ikke så positiv  
over for forslaget om  

organisationsændringer,  
var der til gengæld fuld  

opbakning til lokalbestyrelsen. »
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om at arbejde sig frem i fællesskab bid 
for bid. Men sådan blev det ikke mod-
taget.

Således blev det problematiseret 
om, det ikke burde vurderes lønmæs-
sigt forskelligt, om man er ’grøn’ eller 
har års erfaring som skoleleder. Flere 
ønskede ikke at ’afgive’ deres person-
lige tillæg ved at indregne dem i et 
samlet nyt løntrin. Det reducerer be-
vægeligheden i løndannelsen og giver 
risiko for at ramme hovedet mod et 
loft, der ikke er til at flytte, hed det.

Bestyrelsen forsvarede sit forslag 
med at pointere, at det er mindre vig-
tigt, hvordan lønnen er sammensat, 
end hvor høj den samlet er. Det er 
bundlinjen, der tæller, og i stedet for at 
se de nye løntrin som endestation, kan 
de lige så godt være en ny begyndelse 
og et afsæt til nye lønforhøjelser. Det 
kan derfor være en fordel at gøre rent 
bord nu.

Bestyrelsen var også af den overbe-

visning, at skoleledergruppen i for-
handlingerne var nødt til at have nogle 
objektive kriterier at arbejde på. Des-
uden havde der som udgangspunkt i 
Ny-Sorø også et været et ønske om en 
vis lønharmonisering lederkollegaerne 
imellem.

Men forsamlingen var ikke overbe-
vist. Hvem kan li’ følelsen af at få no-
get pillet fra en, lød det fra en. Fra en 
anden, at princippet om, at alle sam-
men laver det samme, og alle skal der-
for ha’ det samme i løn, var bagudret-
tet, det er gammel fagforeningstanke-
gang. Det blev samtidig understreget, 
at dette ikke var udtryk for mistillid til 
bestyrelsen. 

På baggrund af de faldne bemærk-
ninger, henlagdes godkendelsen af 
lønpolitikken til det tidligere nævnte 
medlemsmøde med henblik på her at 
få et stærkere mandat. I mellemtiden 
vil man fordybe sig yderligere i, hvor-
dan og hvorfor de enkelte medlem-

mers løn er sammensat, herunder 
hvilke principper der skal gælde frem-
adrettet.

Vedtægtsændringer og valg udsat
I forbindelse med de planlagte organi-
sationsændringer i foreningen var der 
lagt op til vedtægtsændringer og valg-
handlinger på lokalgeneralforsamlin-
gen.

Det væsentlige heri – fremhævede 
Solvej Frederiksen – er, at der lægges 
op til at give større beføjelser til lokal-
formanden og næstformanden ved ,at 
disse bliver hhv. leder-TR og leder-TR 
suppleant. Desuden samles en række 
andre repræsentative funktioner i de to 
poster. Alt sammen foreslået i den 
bedste mening fra centralt hold, sagde 
hun.

Atter stod man over for en betænke-
lig forsamling. Da Sorø lokalafdeling 
ikke er en af landets største, har man 
valgt at sprede opgaverne ud på flest 

T i l  l a n g b o r d s

Master i naturfagsundervisning
Masteruddannelsen bygger videre på den erfaring, du har som grund-
skolelærer. Uddannelsen kobler din viden med den nyeste forskning 
inden for naturvidenskab og fagdidaktik i matematik og naturfagene. 
Du får også et indblik i den naturvidenskabelige forskning, som 
foregår på universitetet lige nu, og du får inspiration til, hvordan den 
nyeste forskning kan bruges i undervisningen.

Med en masteruddannelse i rygsækken kan du blive ressourceperson 
eller netværkskoordinator for naturfagsundervisningen på din skole 
og i kommunen.

Uddannelsen tager 2 år på deltid og starter september 2009.

Kontakt Syddansk Universitets Efteruddannelse
Ring på tlf.: 65 50 10 54, skriv til efteruddannelse@sdu.dk eller klik 
ind på www.sdu.dk/Naturfagsundervisning

MASTER 
I NATURFAGS-
UNDERVISNING

”Det er den bedste undervisning, jeg nogensinde har 
fået. Forskerne er ikke fra en anden galakse, sådan 
som fordommen siger. Jeg tror på, at naturfag igen kan 
komme på elevernes dagsorden.” 

Ebbe Larsen, lærer, Dalum Skole
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get om at gøre foreningen mere én-
strenget med måden at gøre det på 
her.

I Sorø er én formand, et andet med-
lem af bestyrelsen er repræsentant i 
repræsentantskabet, en tredje tager 
sig af de lokale lønforhandlinger, en 
fjerde sidder i det tværkommunale net-
værk, den femte er ekspert i arbejds-
tidstalen, den sjette fordyber sig i… og 
så fremdeles. Vedtægterne bør derfor 
fortsat lægge op til, at lokalbestyrelsen 
kan fordele opgaverne mellem sig.

Der faldt flere knubbede ord i drøf-
telsen af ændringerne, som nogle 
kaldte for en opbygning af et bureau-
kratisk system, der ikke passer til en så 
relativt lille forening. På samme måde 
ønskede andre TR-ordet fjernet – det 
skurrer i ørerne, det er for meget signal 
om, at vi er på lønmodtager-, frem for 
på arbejdsgiversiden, hed det…

Vedtægtsændringer skal som be-
kendt vedtages med 2/3-dels flertal. 

Men afstemningen gik den anden vej: 
Nul for, alle imod. 

I Sorø havde man set stort på, at 
valg af ny leder-TR og leder-TR supple-
ant skal ske separat med alle kommu-
nale LC-ledere som stemmeberetti-
gede. Man havde taget chancen, som 
det blev sagt, og der var da heller ikke 
nogen, der brokkede sig over det. Men 
da vedtægtsændringerne netop var af-
vist, faldt også valghandlingerne – 
væk. 

Igen blev det understreget, at det 
ikke var udtryk for mistillid til den sid-
dende formand og bestyrelse, der også 
indvilgede i at fortsætte. Foreløbigt 
frem til repræsentantskabsmødet, hvor 
vedtægtsændringerne også er på 
dagsordenen og forventes vedtaget. I 
så fald vil Sorø efterfølgende være 
nødsaget til at konsekvensændre sine 
lokale vedtægter. .mulige hænder og hoveder. Også som 

konsekvens af, at der ikke har været 
run på formandsposten og pladserne i 
bestyrelsen. Derfor kolliderede forsla-
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Stillinger

Hellerup Skole er en ny skole med 
videbegærlige og ligefremme børn, 
kompetente medarbejdere og ledere 
og mange engagerede forældre. Vi 
søger en dygtig og ambitiøs leder, 
der har lyst til at være leder på en 
skole i udvikling, hvor de fysiske 
rammer giver alle muligheder. 

Vores nye skoleleder 
er en synlig, tydelig, ambitiøs og kom-•	
petent leder af hele skolen og leder og 
medspiller i vores ledelsesteam 
er en dygtig kommunikator med person-•	
lig integritet og naturlig gennemslagskraft
tænker og handler i helheder og er •	
medspiller i kommunens netværk for 
skoleledere - Platform for Strategisk 
Skoleledelse
har solid ledelseserfaring og erfaring •	
med ledelse af team og personale i 
øvrigt, samt kendskab til læring og 
pædagogik
er et nærværende og tilstedeværende •	
menneske, med gode relationskompe-
tencer som er åben og har humoristisk 
sans og et positivt menneskesyn – og 
som sammen med os vil gøre sig umage 
med arbejdet.

Vi tilbyder
650 glade, tillidsfulde og ligefremme •	
børn
85 udviklingsorienterede og kompetente •	
lærere, pædagoger, medhjælpere, sekre-
tærer, teknisk servicepersonale  
og rengøringspersonale
en engageret forældregruppe•	
et udviklende og udfordrende job på en •	
skole i udvikling i et skolevæsen, der 
arbejder for at skabe verdens bedste 
folkeskole
en skole bygget til at understøtte børn  •	
og unges læring
gode muligheder for videreudvikling og •	
kompetenceudvikling.

Vil du vide mere
er du velkommen til at kontakte direktør 
for Skole og Fritid Frank E. Andersen, 
tlf. 3998 5000 eller efter kl. 17.00 
tlf. 2929 2075. 
Du er også velkommen til at kontakte 
skoleleder Knud Nordentoft, viceskoleleder 
Liselotte Nylander, leder af fritidsordningen 
Katrine Kostrup eller administrativ leder 
Line Arnmark, tlf. 3915 4040. 
Du kan evt. aftale besøg på skolen.
På skolens hjemmeside 
www.hellerupskole.dk	kan	du	finde	
yderligere information om os.

Løn og ansættelse
Konkurrencedygtig lønpakke fastsættes 
med udgangspunkt i gældende overens-
komst, hvortil der kan aftales særlige tillæg 
i	forhold	til	kvalifikationer	mv.	Hertil	kommer	
pensionsordning. Der tilbydes hjemmear-
bejdsplads mv.

I Gentofte Kommune er der en generel po-
litik om, at der på børne- og ungeområdet 
skal indhentes straffeattester.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 17. marts 2009 kl. 12.00.
Vi har ansættelsessamtaler den 24. marts 
2009 og igen den 2. april 2009.
For de kandidater, der udvælges til sam-
tale, vil der være en anonym samtale med 
elevrådets forretningsudvalg. 
De kandidater, der udvælges til 2. samtale, 
vil	efterfølgende	blive	personprofiltestet.	

Ansøgningen skal sendes til:
Skole og Fritid
Gentofte Rådhus
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund 

Eller på mail til skoleogfritid@gentofte.dk

job i gentofte kommune

Skoleleder til Hellerup Skole
Hellerup Skole
- er en nybygget skole med 650 ivrige 

og positive børn samt en interesseret 

og ansvarlig forældrekreds. Der er et 

samlet personale på 85 udviklingsori-

enterede personer. Skolen er bygget og 

fysisk indrettet til, at børnenes læring 

sker på baggrund af det enkelte barns 

læringsstil og handleplan.

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et 
meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig 
er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi 
på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige 
service. Læs mere på www.gentofte.dk
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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

Børnespecialcenter 2/
Ladegårdsskolen
Viceskoleinspektør m/funktion som daglig leder

Kan du lide arbejdsro, forudsigelighed og faste rammer – 
så behøver du ikke at læse videre. Er du mere til dynamik, 
aktivt samarbejde i et lederteam og samarbejde med 
mange forskellige børn og voksne, så fortsæt din læsning!

Ladegårdsskolen søger nemlig en viceskoleinspektør pr. 
1/5-09 eller snarest derefter. 

Skolen daglige ledelse består af viceskoleinspektøren 
og afdelingslederne. Viceskoleinspektøren indgår også i 
ledelsen af Børnespecialcenter 2 – den såkaldte centerle-
delse, der udgøres af de daglige ledere af de øvrige afde-
linger samt centerchefen, der også er skoleleder.

Hvis du …
udviser åbenhed og tillid samt har et godt humør og hu-• 
moristisk sans,
har erfaring i – eller i særdeleshed interesse for – arbej-• 
det med udviklingshæmmede børn,
er i besiddelse af overblik og evne til at handle,• 
er i stand til at balancere imellem »at have tråd i« – og • 
uddelegere til såvel afdelingsledere som medarbejdere,
kan indgå i et meget tæt ledelsesteamsamarbejde,• 

så se hele stillingsopslaget – læs om skolen, vores værdier 
m.v. på www.ladegaardsskolen.dk
Ansøgningsfrist 20/3-09, kl. 12.

Skoleleder til Skrillingeskolen
Til tiltrædelse 1. maj 2009 søges en skoleleder  som 

har de ledelsesmæssige forudsætninger for at være 

i front for en specialskole med 110 ansatte, der alle 

arbejder for at skabe de bedste udviklingsbetingelser 

for 148 børn og unge med ganske særlige behov. 

Yderligere oplysninger: Du kan få nærmere oplys-

ninger ved henvendelse til: Viceskoleleder Ralf Buch 

tlf. 8832 4000, skolebestyrelsesformand Lars Dams-

holdt Balle tlf. 4011 7706 eller skolechef Anne Ler-

che Nordlund tlf. 8888 5325/2032 1142. Besøg på 

skolen aftales med viceskoleleder Ralf Buch.

Ansøgning: Ansøgningen sendes til Middelfart Kom-

mune, Skoleafdelingen, Anlægsvej 4, 5592 Ejby. Att: 

Skolechef Anne Lerche Nordlund. Mærk ansøgningen: 

”Skoleleder Skrillingeskolen”. Samtaler afholdes mandag 

den 23. marts. 2009. Du skal være indstillet på, at vi 

evt. vil anvende tests i forbindelse med ansættelsen.

Ansøgningsfrist: 16. marts 2009, kl. 12.00.

Fuldt stillingsopslag på www.middelfart.dk/job

Middelfart Kommune, Østergade 9-11, 5500 Middelfart 
Telefon +45 8888 5500 www.middelfart.dk
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Kom og se det spændende nye farvekoncept på Skoleledernes Årsmøde i
 Odense Kongrescenter, den 19.-20. marts 2009.

VS danmark og  jeres lokale forhandler introducerer et helt nyt
 farvekoncept der strækker sig over alle VS produktprogrammer. 

Dermed kan vi nu skabe et helt gennemgående farvekoncept som
 understøtter de rammer I ønsker at have for undervisningen.

Velkommen på stand nr. 10, hvor vi gerne vil høre jeres mening 
og byde på en forfriskning.

Nye farver fra VS

danmark
www.vs-danmark.dk

Kontakt din forhandler for indretnings- og produktrådgivning.

Ergoteam / CJC Gruppen A/S

ÅRHUS - Tlf. 7020 7084 
www.ergoteam.dk

Team Røsfeld A/S

ÅRHUS - Tlf. 7021 9900  
www.roesfeld.dk

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

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

Scan Office / CJC Gruppen A/S

HILLERØD · KØBENHAVN 
Tlf. 7024 7048 
ESBjERG · KOLDING 
Tlf. 7914 0700 
www.cjcgruppen.dk

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler


