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Af Anders Balle

LEDER

Skolelederne står styrket
Vores årsmøde i Odense blev et til-
løbsstykke – uden lige. En uofficiel op-
tælling ved åbningen sagde: 1750 del-
tagere. Dermed var langt over 1/3 af 
alle skoleledere i Danmark til stede, 
hvilket fik en og anden til at spekulere 
på, om der var ledelseskraft nok til-
bage på skolerne de dage? Spøg til 
side – dette årlige, ledelsesfaglige fri-
kvarter er os vel undt, og jeg er særde-
les glad for det store fremmøde, som 
jeg også tager som udtryk for opbak-
ning til vores fælles skolelederfor-
ening. Tak for det!

Desuden afholdt vi dagen forenin-
gens årlige repræsentantskabsmøde. 
Blandt de emner, der blev drøftet på 
repræsentantskabsmødet, vil jeg ger  - 
ne trække ét frem, som handler om 
grundlaget for, hvordan skolelederne 
får maksimal indflydelse på forhandlin-
gerne af egne løn- og arbejdsvilkår i de 
kommende år. Det er etableringen af 
vores nye skoleledertillidsrepræsen-
tantsystem, jeg tænker på.

Først og fremmest: Velkommen til 
alle ledertillidsrepræsentanter. Jeg 
glæder mig til samarbejdet! Vi er den 
første gruppe af kommunalt ansatte 
ledere, som får eget TR-system. Der-
med er det anerkendt, at vi som leder-

gruppe har ret til via egen tillidsre-
præsentant at forsvare egne løn- og 
ansættelsesforhold. På den måde får 
vi en række, formaliserede muligheder 
for at lægge tyngde bag, når vi skal 
matche vores kommunale arbejdsgi-
vere i de lokale forhandlinger. 

Det stiller så også krav både til for-
eningens lokale afdelinger og til for-
eningen centralt. Ledertillidsrepræsen-
tanten skal være klædt på til opgaven, 
og foreningens konsulentkorps skal 
bakke op om det lokale arbejde. Derfor 
er en kommende uddannelse af leder-
TR’erne næsten færdigudviklet og vil 
blive iværksat efter sommerferien. 

En leder-TR er på mange måder en 
anden funktion end en medarbejder-
TR. Vores leder-TR skal bevare det le-
delsesmæssige udgangspunkt i arbej-
det. Der må aldrig være tvivl om, at vi 
har det ledelsesmæssige ansvar, at vi 
er på arbejdsgiversiden i SU/MED-
samarbejdet, og at det er ledelse, der 
har vores hovedfokus. Men samtidig 
skal leder-TR varetage vores ansættel-
sesmæssige interesser i form af di-
verse forhandlinger om ledervilkår  
med forvaltningen. 

Vi skal som ledere altid være os be-
vidste om, hvilken ”kasket” vi har på i 

en given situation. Hvad enten vi er i 
en ledelsessituation, som kræver ar-
bejdsgiverrollen fremhævet, eller vi er i 
en slags medarbejdersituation i forhold 
til vores nærmeste leder skal vi kunne 
agere professionelt, og vi skal selv 
være helt klar over og vise, hvilken 
rolle vi er i. Dette forhold er i høj grad 
også gældende for leder-TR, som må 
være ekstra opmærksom og påpasselig 
i forhold til sin funktion. 

Det gælder fx i situationer, hvor man 
som lokal formand og leder-TR udtaler 
sig til pressen på ledergruppens vegne. 
Man skal på den ene side være den  
loyale embedsmand, som udfører de 
stillede opgaver, men samtidig den 
markante foreningsformand, som na-
turligvis har retten til at ytre sig frit in-
ternt og eksternt. Og som noget vigtigt 
og betydningsfuldt i forhold til denne 
nye funktion er, at vores leder-TR om-
fattet af de samme beskyttelsesregler 
som medarbejdernes TR. 

Jeg ser frem til at være med til at ud-
vikle leder-TR funktionen, så den bliver 
til glæde først og fremmest for vore 
medlemmer, men også for vore ar-
bejdsgivere, som dermed har en enty-
dig og kompetent med- og modspiller i 
det kommunale skolevæsen..
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I slutningen af sidste år kom en pige 
ind til skoleleder Per Rudbæk på Sær-
slev Skole og sagde, at hun gerne ville 
vise ham noget på chatsiden Arto.dk. 
Her var der lagt et billede ind af skole-
lederen og skrevet ting som ”Homo-
Per” og hentydninger til pædofili.

Da det første chok havde lagt sig, 
kontaktede Per Rudbæk den lokale be-
tjent, og han fik fat i de to drenge, som 
stod bag. Drengene kom ind til en snak 
på kontoret, og de indrømmede, at det 
var dem, som havde oprettet profilen 
på Arto.

Forflyttede elever
Tiden lige efter var noget surrealistisk 
for Per Rudbæk, og der var nogle næt-
ter, hvor han ikke fik så meget søvn, 
men han blev fast besluttet på, at sa-
gen skulle have konsekvenser.

Han overvejede først at politian-
melde eleverne, men han fik oplyst af 
politiet, at det ikke var deres bord, og 
at han måtte anlægge et civilt søgs-
mål, hvis sagen skulle gå rettens vej. 
Det kom noget bag på Per Rudbæk, at 
han ikke var bedre beskyttet mod chi-
kane.

”Jeg troede, at der var en lovgivning, 
som ville beskytte mig i den slags situ-
ationer, men det er der tilsyneladende 
ikke, og her mener jeg, at der ligger en 
opgave for vores forening at tage fat på”.

Personalet på skolen var utrygge 
ved, at sagen ikke skulle have konse-
kvenser. Men Per Rudbæk havde på 

Hængt ud
Flere skoleledere har oplevelser med, at de selv eller deres personale bliver 
svinet til på nettet. Der efterlyses klarere retningslinier...

Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning

den anden side heller ikke lyst til, at 
det skulle se ud som et privat hævn-
togt overfor de to elever. Det endte 
med, at sagen blev løftet op på skole-
direktør-niveau, og det blev besluttet, 
at de to elever med deres handling 
havde fravalgt skolen, og de blev flyt-
tet til en anden skole, selv om foræl-
drene kæmpede for, at deres børn 
kunne fortsætte på skolen.

”Det blev også besluttet, at der 
skulle slås en streg i sandet forstået på 
den måde, at jeg fik en undskyldning, 
og de to elever kunne stadig komme 
på skolen og hente kammerater. Jeg 
hilser da også på drengene nu, når jeg 
møder dem nede i byen”, siger Per 
Rudbæk, der understreger, at han er 
godt tilfreds med konsekvenserne for 
de to elever.

De to elever havde lavet skriverierne 
på Arto, fordi de var sure på Per Rud-
bæk, men deres handling affødte en 
stærk reaktion fra de andre elever.

”Det positive var, at resten af deres 
klasser lagde afstand til det, de havde 
gjort, og ja man kan faktisk godt tale 
om en slags social udstødelse af de to”. 
I det hele taget oplevede Per Rudbæk 
opbakning hele vejen rundt fra perso-
nale, forældre og forvaltning. 

Chikane førte til debat
På Korup Skole har skoleleder Kurt  
Schandorf også prøvet at se sig omtalt 
på Arto i mindre flatterende vendinger. 
Han fik besked om, at der stod nogle 

ubehagelige ting om ham, via en lokal 
journalist, som ringede ham op.

”Det blev jeg selvfølgelig ked af at 
høre, men det fik i sidste ende en posi-
tiv udgang”. En af de elever, som havde 
skrevet om skolelederen var en pige, 
som ellers var en mønsterelev, og hun 
mødte op dagen efter, at sagen havde 
været i avisen sammen med sin mor.

”Hun forklarede, at hun var blevet fru-
streret over en manglende vikar og for-
ældet undervisningsmateriale, og at 
hun havde fået sin vrede ud ved at skri-
ve på Arto”, fortæller Kurt Schan dorf. 
Andre elever kom også til en snak på 
kontoret og indrømmede brødbetyn-
gede, at de havde skrevet noget.

”De samtaler bestyrkede min tro på, 
at de ikke er bevidste om, at de ikke 
sidder og snakker privat, når de chat-
ter, og at alle andre kan kigge med”, si-
ger han. Episoden førte til debat ude i 
klasserne, og artiklerne fra den lokale 
avis blev inddraget i undervisningen.

Kurt Schandorf kom også i Aften-
showet i DR-TV, hvor han bl.a. blev 
konfronteret med Peter Hansen, som 
står bag web-siden www.vistyrer.dk, 
hvor elever kan gå ind og give deres 
lærer top- eller dumpekarakterer. Og 
skolelederen synes som udgangspunkt, 
at det er noget griseri, når nogen prø-
ver at lave penge på den slags.

Lærere får karakterer
Peter Hansen, der er ophavsmand til 
www.vistyrer.dk, hvor elever kan give 



Skoleledelse • april 2009 • 5

lærere karakterer, mener, at der er 
brug for et alternativ til arto.dk.

”Mit formål med siden er at skabe et 
forum for alle elever i landet, og det da 
også mit håb, at der er lærere, som vil 
bruge siden”, siger Peter Hansen, der 
er 23 år. Han oplyser, at der er ca. 3000 
brugere af siden og afviser, at han har 
lavet hjemmesiden for at tjene penge.

”Det koster jo noget at drive sådan 
en side, så selvfølgelig skal der penge 
ind, men det er ikke mit primære for-
mål. Det er at lave et kritisk forum om 
skolen. Hvis ejerne af arto.dk kom og 
ville købe mit site, ville jeg sige nej. 
Men jeg kunne godt tænke mig, at sta-
ten gik ind og overtog siden på et tids-
punkt, for jeg tror, at der er et behov 
for den”, siger Peter Hansen.

Episoden på Korup Skole gav anled-
ning til, at lærere og elever fik en kon-
struktiv debat om, hvad man kan til-
lade sig at skrive på internettet, mail 
og SMS’er om andre.

”Jeg var mere synlig på skolen i tiden 
efter, og jeg har pointeret, at eleverne 
altid kan komme til mig på kontoret, 
hvis der er noget, de er utilfredse med. 
Det er ikke sikkert, der kan gøres noget 
ved det, men jeg tror, det er vigtigt, at 
eleverne bliver hørt”.

Han overvejede at anmelde sagen, 
men blev til sidst enig med sig selv 
om, at det ikke var det rette at gøre: 

”Selvfølgelig var det grimt, det der 
var blevet skrevet, men jeg følte, at 
det vigtigste var, at sagen blev håndte-

Per Rudbæk fra Særslev skole blev kaldt 
både pædofil og homoseksuel på arto.dk. 
De to elever, som havde skrevet det, er 
overflyttet til en anden skole.

»
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ret på den rigtige måde på skolen”, si-
ger Kurt Schandorf.

Leder gik efter chikane
Skoleleder Anders Kopping, Hellebæk-
skolen i Helsingør, stoppede i februar 
sidste år som skoleleder. Det skete ef-
ter en sag, hvor en 11-årig dreng på 
arto.dk kaldte en navngiven lærer for 
’pedo’. Byrådet besluttede imod Anders 
Koppings indstilling, at drengen skulle 
skifte klasse og ikke skole, som skole-
lederen først havde ønsket. 

”Det er ikke sagen som sådan, der 
har udløst, at jeg nu forlader jobbet, for 
det er en beslutning, der har været på 
vej i lang tid. Allerede for et år siden 
gav jeg kommunen besked om, at jeg 
ikke vidste, hvor længe helbredet 
holdt. Men sagen har påvirket mit hel-
bred i negativ retning, det må jeg ind-
rømme”, sagde Anders Kopping, der li-
der af leddegigt, til pressen i forbin-
delse med beslutningen om, at han 
ville stoppe.

Ikke politiets bord
Forhenværende skoleleder Kalle Han-
sen, Kroggårdsskolen i Odense, beslut-

tede i november sidste år at politian-
melde en gruppe nuværende og 
tidligere elever, fordi de på chat- og 
profilsiden arto.dk havde kaldt en 
navngiven lærer ord som ’homo’, ’nar-
røv’ og ’klam’.

”Der er en grænse for, hvordan man 
omtaler offentligt ansatte i det offent-
lige rum. Og den grænse er brudt i det 
her tilfælde. Jeg håber, at sagens ud-
vikling generelt giver unge mennesker 
en fornemmelse for, at det, der bliver 
sagt på drengeværelset, ikke nødven-
digvis tåler offentliggørelse”, udtalte 
Kalle Hansen dengang til Fyens Stifts-
tidende. 

Men politiet gjorde ikke mere ved 
sagen, da de vurderede, at den var un-
der bagatelgrænsen. Og forældrene  
til de elever, som var blevet politian-
meldt, kritiserede skolen for at overre-
agere. Så sådan ser den fagre nye ver-
den altså ud. .

Skal have  
konsekvenser

Anders Balle, formand for Skole-
lederne, kommenterer problema-
tikken således:

”Min holdning er, at der skal 
sættes grænser for, hvad vores 
medlemmer skal finde sig i, når 
det drejer sig om det, elever kan 
finde på at skrive på fx arto.dk, 
ellers vil det bare brede sig. Men 
det er en debat som fortsætter, 
fordi grænserne er flydende”.

Der har været sager, hvor en po-
litianmeldelse har været inde i bil-
ledet, og det bifalder formanden.

”Der kan være tale om så grove 
krænkelser af vores medlemmer 
eller deres ansatte, at en politian-
meldelse er på sin plads, og jeg 
vil opfordre til, at vores medlem-
mer gør brug af det, hvis sagen 
berettiger det”, siger Anders Balle, 
der også finder det helt i orden at 
flytte elever, der har krænket en 
skoleleder eller ansatte groft til 
en anden skole.

Derimod mener han, at skole-
ledere skal være meget varsom-
me med at kaste sig ud i et civilt 
søgsmål.

”Hvis politiet har afvist sagen, 
og forvaltningen heller ikke vil 
gøre mere, så skulle man måske 
slå kold vand i blodet og vurdere, 
om et civilt søgsmål ikke ville 
være at overreagere”, siger Anders 
Balle, og han understreger, at 
hvis foreningen skal gå ind og 
støtte et medlem i et civilt søgs-
mål, så skal der være helt spe-
cielle principielle grunde til det.

Et godt råd til skoleledere, der 
kommer ud for, at de selv eller de-
res ansatte blive krænket, er at 
tage kontakt til det lokale SSP, for-
di en samtale med eleven i hjem-
met sammen med forældrene kan 
have en præventiv virkning. Des-
uden står Skoleledernes forening 
selvfølgelig altid stand-by.

Sager som krænkelser på internettet 
kan politianmeldes i særlige tilfælde, 
men som udgangspunkt skal den for-
ulempede anlægge civilt søgsmål.

§ 267
Den, som krænker en andens ære 
ved fornærmelige ord eller handlinger 
eller ved at fremsætte eller udbrede 
sigtelser for et forhold, der er egnet 
til at nedsætte den fornærmede i 
medborgeres agtelse, straffes med 
bøde eller fængsel indtil 4 måneder. 

§ 268
Er en sigtelse fremsat eller udbredt 
mod bedre vidende, eller har gernings-
manden savnet rimelig grund til at 
anse den for sand, straffes gernings-

manden for bagvaskelse, og den i § 
267 nævnte straf kan da stige til 
fængsel i 2 år.

Forseelser som disse er undergivet 
privat påtale (privat søgsmål, red). 

Kun i særlige tilfælde kan offentlig 
påtale (offentligt søgsmål, red.) ske, 
fx når der er tale om (trusler om) vold 
eller forhånelse eller nedværdigelse 
på grund af race, hudfarve, etnisk op-
rindelse, tro eller seksuelle oriente-
ring mv.

Det er forskelligt, hvordan skole- 
ledere og forvaltninger tackler chikane 
på nettet, men det skal være meget 
slemt, før politiet vil tage sig af det, og 
som udgangspunkt er den eneste rets-
lige mulighed civilt søgsmål. 

Straffeloven fortæller



Overblik over eleverne?

Mange synes det er let...

For let og elegant administration se www.tabulex.dk
*TEA: Tabulex ElevAdministration gavner dagligt de fleste forvaltninger og skoler.

Tabulex Webindskrivning 
Let forældreindskrivning til børnehave-
klasse via kommunens hjemmeside og 
direkte i TEA*. Let klasseplanlægning. 

Tabulex TEA 
Let styr på elevernes cpr-data, familie, 
historik, karakterer, fravær, - alt til let 
opdateret overblik. 

Tabulex InformationsPortal 
Skolernes nøgletal fra TEA kan vises på 
kommunens hjemmeside. Til sammen-
ligning og god borgerservice og - igen 
- let overblik.
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Solen tittede ind af vinduerne til loka-
let i Odense Congress Center, hvor 
Skolelederne’s ca. 100 delegerede den 
18. marts var forsamlet til det årlige re-
præsentantskabsmøde. Ja, henover 
dagen blev den så stærk, at det kneb 
med at se Power Point præsentatio-
nerne. Men samtidig var det et varsel 
om, at foråret indfinder sig, og vinte-
rens bekymringer svinder bort…

Som dirigent blev valgt Poul Werner 
Hansen, konsulent i DLF, som skulle 
lede forsamlingen kyndigt og myndigt 
gennem dagen. Kan det til tider være 
en stridslysten forestilling, skulle det 
ved denne lejlighed vise sig at være en 
opgave i den overkommelige ende.

I hvert fald var det et mildt stemt re-

præsentantskab, der ikke havde brug 
for at finde store ord frem, men syntes 
tilfredse med den udvikling, foreningen 
er i – nu på andet år som samlet for-
ening for skolelederne. 

Det har ellers ikke skortet på tiltag. 
Især afstedkommer den nye lederover-
enskomst med ændrede lønindplacerin-
ger, leder-TR mv. organisatoriske æn-
dringer – og den fylder arbejdsmæssigt 
ikke mindst lokalt. Men på den positive 
måde åbenbart, da der var næsten 100 
% opbakning til de forslag, der var lagt 
frem fra centralt hold.

  
Stærk skolelederforening
Anders Balle gjorde i sin mundtlig be-
retning status over årets aktiviteter set 

i sammenhæng med den generelle ud-
vikling i folkeskolen, på ledelsesfronten 
og i samfundet. Desuden ridsede han 
perspektiverne op for skolelederfor-
eningens arbejde fremover.

Det går godt med Skolelederne, var 
formandens vurdering. Med OK’08-re-
sultatet er skoleledergruppen sikret 
fornuftige løn- og arbejdsvilkår, for-
eningen er lokalt og centralt på plads, 
har et højt aktivitetsniveau og er efter-
tragtet som samarbejdspart. Vi har vo-
res egen, selvstændige position, der 
ikke skal anfægtes og heller ikke bliver 
det, sagde formanden. 

Udadtil er der store udfordringer. 
Folkeskolen og skoleledelserne er un-
der pres. Strukturreformen indebærer 

Lyse tider
Fremadrettethed og samdrægtighed er ord, man godt kan tillade sig at 
hæfte på foreningens højeste myndighed, repræsentantskabet

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

Foreningen respekteres blandt interessenterne 
på skoleområdet og er synlig i medierne, sagde 
formanden bl.a. i sin beretning…

»
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rationaliseringer, lukninger og stik mod 
alle anbefalinger nedskæringer i ledel-
sen. Samtidig er der stadig for megen 
administration og et kontrolagtigt bu-
reaukrati i den statslige-kommunale 
styring, der tager unødig tid1 fra ledel-
sen af personalet og af skolens kerne-
opgave – undervisningen.

Skolen er kastebold i en politisk 
magtkamp om at sætte dagsordenen. 
Mellem partierne på Christiansborg, 
men også mellem Undervisningsmini-
steriet og skoleejerne KL. Det hæm-

mer skoleledernes bevægelsesmulig-
hed, og derfor vil foreningen fortsat ar-
bejde på at få skabt friere arbejdsvilkår 
for sine medlemmer. Der er brug for 
øget ledelsesrum, mere ledelseskraft 
og – ja også for – ledelsesmagt i folke-
skolen, sagt lige ud. 

For at dette ikke blot skal stå som 
paroler, iværksætter Skolelederne et 
projekt over det kommende år ”Det 
gode skolelederliv – den gode skole” 
med 1 mio. kr. som startkapital. Projek-
tet bygger på foreningens oplæg fra 

2007 ”Kodeks for god skoleledelse” og 
skal konkretisere de vilkår og tiltag, der 
er nødvendige for at udøve god ledelse 
og skabe den succesfulde skole.

Arbejdsmiljø og leder-TR
I den efterfølgende debat var der kom-
mentarer til nogle af formuleringerne i 
beretningen. Der blev også efterlyst 
klarere udmeldinger, fx undrede Peter 
Rohde, Halsnæs, sig over, at der efter 
hans mening blev sprunget let over 
den nye lærerarbejdstidsaftale. Her 

…og hovedbestyrelsen er ind over…Hjortdal, Balle & Co forbereder…  …der noteres flittigt… 

Hold hovedet koldt
Få friskt nedkølet drikkevand 
– Fra 2 haner samtidig!

consult

Fyrrebakken 8 · 5462 Morud
Tlf. 65 96 42 83 · Fax 65 96 42 53 · Mobil 30 69 67 33
www.vpconsult.dk · vpconsult@manet.dk

●   Meget høj kapacitet – kan klare et stort pres 
på kort tid

●   Direkte fra hanen – 100% 
gennemstrømskøler

●   Ingen risiko for bakterieudvikling – ingen 
skjult vandtank i anlægget

●   Minimal vedligeholdelse – Ingen rensninger 
eller skift af filtre

●   Meget billig i drift – Ingen udgifter til 
serviceaftale – lavt strømforbrug

●   Mindre kø ved tappestederne (2 eller 4 
tappehaner fra samme anlæg!)

●   VA-godkendte – opfylder danske lovkrav

Meget sikre 
”skole-løsninger” 
hvor kun 
tappehanerne er 
tilgængelige for 

brugerne

Interesseret i flere oplysninger:
Få tilsendt referenceliste og 
udtalelser fra andre skoler
Aftalt eventuelt besøg på skolen
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LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Farvergade 17 � 1463 København K � Tlf 3311 7755 � www.lb.dk

Meddelelse om

Indkaldelse til generalforsamling
Lærerstandens Brandforsikring G/S afholder ordinær
generalforsamling i Kompagnisalen, Kompagnistræde 39,
1208 København K.
Tidspunkt: Lørdag den 25. april 2009, kl. 10.00.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2008.
4. Beslutning om dækning af årets tab.
5. Bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter.
Det væsentligste indhold i bestyrelsens forslag er (a) ændring af
vedtægternes § 11 således, at der alene skal vælges en statsau-
toriseret revisor; (b) ændring af vedtægternes § 14 om sammen-
sætningen af selskabets bestyrelse, herunder valg af et uaf-
hængigt medlem, der har kvalifikationer inden for regnskabs-
væsen eller revision; (c) ændring af vedtægternes § 19, idet teg-
ningsreglen tilpasses som en konsekvens af, at direktionen er
udvidet; (d) ændring af vedtægternes § 20, som følge af, at
loven om lovpligtig binding af en del af selskabets overskud i en
reservefond er afskaffet og ophævelse af vedtægternes § 21; 
og (e) ændring af vedtægternes § 23, idet kravet om offentlig-
gørelse af regnskabsmeddelelsen i medlemsbladene ophæves.
6. Valg til bestyrelsen af et uafhængigt, regnskabskyndigt medlem.
Punktet er en konsekvens af nye regler fastsat af Finanstilsynet
og i overensstemmelse med forslaget under dagsordenens pkt. 5.

Bestyrelsen vil bringe en kandidat i forslag. Kandidater vil blive
anmodet om at dokumentere deres kvalifikationer.
7. Valg af revisor(er).
8. Eventuelt.
Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden, de fuld-
stændige forslag til vedtægtsændringer og årsrapport m.v. være
fremlagt til eftersyn for medlemmerne på selskabets kontor.
Materialet vil også kunne findes på www.lb.dk under menupunk-
tet ”Om LB” og underpunktet ”generalforsamling”. 
Adgang til generalforsamlingen har samtlige delegerede, der til-
lige har stemmeret. Endvidere har medlemmer af Lærerstandens
Brandforsikring G/S ret til at overvære generalforsamlingen og
tage ordet der, dog uden stemmeret. 
Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen skal være
Lærerstandens Brandforsikring G/S, Direktionssekretariatet i
hænde, senest 5 dage før generalforsamlingen afholdes, hvor-
efter adgangskort vil blive tilsendt.

På bestyrelsens vegne
Knud Erik Bang
Formand

www.lb.dk

Indk.09 165x120 SKOLELED  16/03/09 11:23  Side 1

måtte Anders Balle konstatere, at det 
trods de nævnte gode relationer havde 
været svært for foreningen at komme 
på banen.

KL/DLF har som aftaleparter fast-
holdt at ville køre løbet uden andre. 
Det har været utilfredsstillende for 
Skolelederne, der har været henvist til 
at formulere sine synspunkter i egne 
medier og tilbyde medlemsorientering 
og -dialog om emnet på netværksmø-
der. Men formanden var fortrøstnings-
fuld over for, at der nu – hvor introduk-
tionen af den nye aftale er overstået – 
kommer fokus på ledelsesrollen i form 
af bl.a. kurser for skoleledere, som 
COK står for. 

Flere repræsentanter – bl.a. Lars 
Hanghøj fra Assens og Ingo Nikolajsen 
fra Ikast-Brande – fremhævede, at sko-
leledernes psykiske arbejdsmiljø skal 
ses efter. Omstruktureringerne af skole-
væsnerne, herunder ændringer i ledel-
sesforholdene giver et kæmpe arbejds-
pres og stress. Især Bente Helms fra 
Bornholm kunne fortælle om de van-
skeligheder, strukturreformen har givet.

Anders Balle var bekendt med, at 
der flere steder er et belastende ar-
bejdsmiljø på lederkontorerne, og 
fremhævede, at foreningen går ind 
med konsulentbistand så hurtigt og ef-
fektivt som muligt. Der var også ros fra 
flere repræsentanter til konsulenternes 
indsats i den forbindelse, til det ledel-
sesfaglige projekt, foreningen sætter i 
gang og for at øge dialogen i forenin-
gen med de nye formandsmøder.

Claus Larsen fra Varde fandt det po-
sitivt, at skolelederne nu har egen 
overenskomst. Men ingen roser uden 
torne. Således syntes han, det var en 
rigtig dårlig byttehandel, at den tidli-
gere udmøntningsgaranti var faldet ud, 
så man nu skal kæmpe for hver enkel 
lokalløns-krone. Og det går mildest talt 
trægt i Varde. Han fik støtte i det syns-
punkt fra Allan Carlsen, Gribskov. 

John Christiansen, Albertslund, 
kunne berette om sin kommunes 
vrangvillighed mod at konvertere tillæg 
til nye løntrin. Fra Vesthimmerland 
kunne Lars Osen berette om uvilje 
mod at bruge den såkaldte høkerregel. 

Fra Fredensborg og Esbjerg var der 
spørgsmål til, hvordan man tackler 
kommunale henvisninger til, at der 
ikke skal gives tid til leder-TR funktio-
nen, eller at der er tale om meget be-
grænset tid. 

Anders Balle bekræftede, at forenin-
gen ved overgangen til den ny leder-
overenskomst står over for en række 
udfordringer. Men ikke større, end de 
bliver klaret. Hvad angik udmøntning 
af lokalløn var formanden optimist – 
også uden garantiordning vil skolele-
derne ligge i top, og kommer pengene 
ikke et år, bryder vi rammen næste år, 
sagde han. Vanskelighederne med at 
blive placeret på nye løntrin vil blive 
mødt af kontante henvisninger til le-
deroverenskomstens tekst.

Kommunernes og KL’s fortolkninger 
er ikke altid så ’klare’ som foreningens. 
Ikke desto mindre står Skolelederne i 
denne fase fast på, at skoleledernes 
løn- og arbejdsvilkår fastlægges som 
aftalt, ligesom leder-TR funktionen 
skal kompenseres fuldt ud ved, at sko-
len tildeles TR-tid. 
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Det forhold, at foreningens afdelin-
gers økonomi administreres af hoved-
foreningen fremover, var der klar op-
bakning til. Det blev efterlyst, at for-
eningen formulerer en politik om rum-
melighed/inklusion for også at støtte 
lederne i arbejdet, hvilket formanden 
gav tilsagn om. Endelig bebudedes fra 
Vejle utilfredshed med foreningens 
navn, hvilket man vil tage op næste år.
Den mundtlige og skriftlige beretning 
blev derefter sat til afstemning samlet 
og blev godkendt énstemmigt. Beret-
ningerne kan læses på hjemmesiden 
skolelederne.org.

Organisatorisk kontinuitet
Næstformand Claus Hjortdal motive-

rede derpå de forslag til vedtægtsæn-
dringer, som en enig bestyrelse frem-
satte som organisatoriske tilpasninger i 
forbindelse med lederoverenskomsten. 
Det drejede sig primært om, at der 
fremover lokalt skal være sammenfald 
mellem funktionerne som leder-TR, lo-
kalformand og repræsentantskabs-
medlem. Tilsvarende får man en le-
der-TR suppleant, som både er lokal 
næstformand og suppleant til repræ-
sentantskabet.

De tværkommunale netværk vil æn-
dre navn til formandsnetværk, idet de 
lokale formænd indtræder som med-
lemmer her. Desuden var der ønske om 
at åbne for, at særlige grupper i forenin-
gen kan oprette landsækkende afdelin-

ger. Formålet er at skabe øget sammen-
hængskraft og slagkraft i Skolelederne, 
der har medlemmer med forskellige le-
derfunktioner og er spændt ud mellem 
én hovedforening og ca. 100 afdelinger.

Vedtægtsændringerne blev ikke 
foreslået ud i det blå, men var vendt 
grundigt inden på bl.a. et formands-
møde i december mellem lokalfor-
mændene og hovedbestyrelsen. Her 
var der opbakning til forslagene, hvilket 
viste sig også at holde på repræsen-
tantskabsmødet, hvor alle fremmødte 
var positive – undtagen en, der stemte 
imod, og en, der stemte blankt.

Først var dog en kortere forudgående 
drøftelse – og hvor et ændringsforslag 
fra Århus, fremsat af formanden Jørgen 
Mandrup nød fremme. Han argumen-
terede for, at de store kommuner har 
svært med at nøjes med én leder-TR, 
og således blev det også, at man lokalt 
kan vælge flere leder-TR, der så vælger 
en formand og næstformand mv. af 
deres midte. 

De få indvendinger, der kom, gik ud 
på at der lægges store byrder ud på få 
nøglefigurer. Claus Hjortdal sammen-
lignede den nye ordning med at være 
skoleleder, hvor én har hovedansvaret, 
men kan delegere ansvar, opgaver, tid 
og ressourcer til den øvrige ledelse. På 
samme vis gøres det nu i foreningens 
lokale bestyrelser. Der var fra Kalund-
borg et ønske om at vedtægtsbestem-
me formandsmøderne – et eventuelt 
behov herfor vurderes efter et år.

Ros fra Svend-Arne Vang, Frederiksberg, til foreningen for forberedelserne af lokalløns-
forhandlingerne og efterårets lønmøder. 

Niels H. Hansen, Sorø, taler… … John Møller, Skanderborg, bruger mikrofonen… …Bjarne Eriksen, Hvidovre m. headset
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Note
1  96 % af lederne af offentlige institutioner op-
lever, at papirarbejdet er taget til i de senere 
år, viser ny undersøgelse lavet af Ugebrevet 
A4 og Væksthus for Ledelse. Hver anden leder 
synes, at op til halvdelen af papirarbejdet kan 
undværes. Af alle offentlige ledere, er skole-
lederne den gruppe, som er mest bekymrede 
for udviklingen. 

Lys forenden af tunnelen? HB anno 2009 (f.v.): Claus Hjortdal (næstformand), Sinne 
Pedersen, Claus Heiredal, Lis Spang-Thomsen, Torben Mørup, Anders Balle (formand), 
Per Ungfelt, Michael Rasmussen, Axel Bay-Petersen og Allan Lundby-Hansen.

Ledelseskraft 
på tube

Efter repræsentantskabsmødet 
blev der afholdt et uformelt 
temamøde for de samme delta-
gere. Her drøftedes to større pro-
jekter, foreningen sætter i gang 
nu: En organisationsuddannelse 
(læs lederen i dette blad) og et le-
delsesfagligt projekt (se lederen i 
sidste blad). 

Begge dele blev lagt frem i 
skitseform med henblik på at få 
kommentarer og input til udvik-
ling af form og indhold. Og begge 
dele vil læserne få mange flere 
informationer om hen ad vejen i 
foreningens blad og medier i øv-
rigt. Desuden var der mulighed 
for at tage emner op i dialog mel-
lem de lokale repræsentanter og 
hovedbestyrelsen.

Der var et ganske underholden-
de oplæg om, hvilke associationer 
’ledelse’ og de tre begreber ’magt’, 
’kraft’ og ’rum’  kunne fremkalde. 
Dette skete i konkurrence med 
Google, og hvor forsamlingen må-
ske havde en del mere jordnære 
billeder på fx begrebet ’kraft’, var 
den algoritmisk tænkende søge-
maskines bud: Tysk majonæse.

Regnskab, budget og valg
Regnskabet for 2008 udviste et over-
skud på ca. en ½ mio. kr. Det er ganske 
godt gået, sagde Claus Hjortdal i frem-
læggelsen. Han sigtede til, at det første 
år i den nye, fælles forening med ind-
flytning i og indretning af nye lokaler i K 
22 har været omkostningstungt, men 
det er alligevel lykkedes at betale store 
dele af regningen herfor. Foreningens 
egenkapital ligger (eksl. forpligtelser) 
fornuftigt på godt 5 mio. kr., tilføjede 
han. Forsamlingen var enig og god-
kendte regnskabet enstemmigt.

Budget 2009 og 2010 blev også frem-
lagt til orientering af næstformanden. 
2009-budgettet var oprindeligt behand-
let på sidste repræsentantskabsmøde, 
men var revideret ud fra de erfaringer, 
man har gjort sig i det første forenings-
år, en opjustering af medlemstallet 
samt de forventede tilgående AKUT-
fondsmidler. Alle overordnede rammer, 
kontingent mv. var uændret. Dette af-
fødte ingen kommentarer. 

2010-budgettet var dugfriskt. Et sær-
ligt forhold er, at det centrale kontin-
gent til DLF nedsættes med 12 kr./
medlem svarende til en budgetfor-
øgelse for Skolelederne på 600.000 kr. 
ved uændret medlemskontingent på 
568 kr./md., hvilket hovedbestyrelsen 
foreslog. Desuden blev det foreslået at 
hæve hovedbestyrelsesmedlemmer-
nes frikøb fra 15 til 20 % for at øge de-
res mulighed for at være aktive i for-
eningsarbejdet. Udlodningen til lokal-
afdelingerne foresloges uændret.

Sidstnævnte motiveredes af Claus 
Hjortdal med henvisning til, at vilkå-
rene for leder-TR og dermed formæn-
dene i de kommunale afdelinger på det 
tidspunkt skulle være fuldstændigt i 
orden med både tid og tillæg til TR-ar-
bejdet. 

Kristian Mikkelsen, Silkeborg, pe-
gede imidlertid på, at nok følger der 
økonomi med leder-TR ordningen, men 
der følger også mange opgaver med. 
Claus Larsen, Varde, foreslog derpå en 
5 %’s fremskrivning af udlodningen af 
de lokale midler – svarende til, at også 
HB ville få deres honorarer fremskre-
vet. Dette støttedes af HB, og da der 
ikke var bemærkninger fra andre – ud 
over ros fra Albertslund til TR-ordnin-
gen generelt – var budget 2010 en rea-
litet. 

I skolelederforeningen er der valgår i 
lige år, men alligevel var der – som 
følge af en rokade i hovedbestyrelsen – 
blevet en post som 2. suppleant ledig. 
Her blev foreslået og valgt Kurt Kri-
stensen fra Århus. Tillykke med det! 
Dermed sluttede repræsentantskabs-
mødet 2009, og de delegerede kunne 
kåde bevæge sig ud i forårslyset. .
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Det var en kampberedt formand for 
Skolelederne, der i Odense bød vel-
kommen til 1750 skoleledere, et rekord-
stort fremmøde til årsmødet den 19-20. 
marts. 

Efter sin tale, der indeholdt skarpe 
udfald mod for meget bureaukrati og 
for mange kokke, der vil blande sig i 
folkeskolens arbejde og dermed for-
dærver maden, gik Anders Balle i 
clinch med undervisningsminister Ber-
tel Haarder, der traditionen tro også 
holdt tale. Og som trods kritikken så 
ud at befinde sig godt i selskabet. 
Som noget nyt havde man efter ta-
lerne, der i år var tilstræbt korte, arran-
geret en trekvarters duel på ord mel-

lem de to, der blev skudt i gang af 
journalist ved TV2, Cecilie Beck. 

Anders Balle gentog her, at det om-
fattende bureaukrati med dokumenta-
tion, skemaer, afrapportering – som f.
eks. indberetning af elevfravær og et 
væld af regelsæt – er udtryk for mistil-
lid til folkeskolen. 

”Den offentlige sektor er blevet for 
detailstyret, og hvis mistilliden skal 
vendes til tillid, skal vi have afskaffet 
nogle af alle de rapporter”, sagde han. 
Cecilie Beck fulgte op og spurgte mini-
steren, om ikke bureaukratiseringen var 
vokset under den nuværende regering.  

Bertel Haarder svarede ved at hen-
vise til elevplaner, som godt nok er en 
ekstra administrativ opgave, men som 
et stort flertal af forældre er glade for, 
og et noget mindre flertal af lærerne 
går ind for. ”Men kampen for afbureau-
kratisering skal jo være permanent”, 
sagde han og opfordrede i øvrigt skole-
ledere og lærere til ikke at overfortolke 
de regler, der udgår til skolerne. 

Pengene, der blev væk
Manglen på økonomiske ressourcer i 
forhold til de mål, der sættes for folke-
skolen, var et andet problem, skole- 
lederformanden tog op. 

”Der er ingen sammenhæng mellem 
mål og ressourcer. Hvis vi skal nå må-
let med, at 95% af en årgang skal have 
en ungdomsuddannelse, skal der helt 
andre boller på suppen. Så skal den 
socialpædagogiske og undervisnings-
mæssige indsats over for de børn, der 
dropper ud, op i et helt andet gear”, 
sagde Anders Balle. 

Ministeren kunne dog sætte navn og 
tal på en lang række beløb, som de se-
nere år er sendt af sted fra Christians-
borg med adresse til folkeskolen.

”Det er pebernødder”, svarede An-
ders Balle. ”Bankerne har lige fået en 
helt anden finansiel ramme. Hvad er 
det vi vil investere i Danmark? Når vi 
ser på skolen, er det så få procentdele, 
at det næsten ikke kan mærkes. Og vi 
oplever, at skoler i flere og flere kom-

Mere tillid, tak!
Mindre bureaukrati, mere tillid og flere ressourcer – var de ønsker, formand 
Anders Balle havde med til undervisningsminister Bertel Haarder

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

Ministeren i sin vante offensivt-retoriske stil… …en kommentar fra salen… …råderummet skal være så stort!

Vi skal have 
mistillid vendt  
til tillid

Anders Balle

„

»
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muner kører med et minimumstime-
tal”.

”Det må være landevejsrøvere, der 
tager de penge, der sendes ud”, sagde 
Bertel Haarder. ”Og ingen beklager 
mere end jeg, at de ikke når frem til 
skolerne”. Men Anders Balle replice-
rede til forsamlingens jubel, at ”lande-
vejsrøveren sidder jo lige ved siden af 
dig i regeringen. Han styrer kommu-
nerne så stramt, at de ikke har andre 
muligheder”. 

Behov for professionel indsats
De fremmødte skoleledere havde mu-
lighed for at spørge kombattanterne 
direkte, og der blev bl.a. efterlyst en 
indsats over for de urolige børn, som 
kan være vanskelige at rumme i folke-
skolen. Bertel Haarder talte varmt for 
brugen af undervisningsassistenter – 

Flere beføjelser  
til skolelederne

Bertel Haarder erklærede på års-
mødet, at han har taget initiativ 
til at udvide skolelederens ledel-
sesrum:

“Jeg har netop sendt et lovud-
kast til høring, der giver skolele-
derne flere beføjelser i forhold til 
sanktioner mod den enkelte elev – 
og dermed imødekommet Skole-
lederne’s ønsker“, sagde ministeren.
Lovforslaget betyder, at skole- 
lederens ledelsesrum udvides ved 
at det fastsættes, at de konkrete 
beslutninger vedrørende skolens 
elever gøres til skolelederens 
selvstændige kompetence. 

Samtidig udvides skolelederens 
mulighed for at overflytte elever 
til fremme af god 
orden. Lederen skal 
kunne iværksætte 
overflytning til en 
anden skole, når 
det sker i enighed 
med den andens 
skoles leder. Ende-
lig får skolelederen 
mulighed for at be-
stemme, at en elev springer et 
klassetrin over eller undervises på 
samme klassetrin i to år.

gerne lærerstuderende – i klasserne, 
så lærerne kan koncentrere sig om un-
dervisningen.

Men han blev mødt med skepsis fra 
salen, hvor flere mente, der skulle en 
uddannet og dyberegående indsats til, 
hvis det skulle have langtidsvirkning. 
En indsats, der ikke hænger sammen 
med nedskæringer og manglende res-
sourcer.

Cecilie Beck ville nu vide, om politi-
kerne og denne regering ikke har talt 
folkeskolen ned, bl.a. med udtryk som 
rundkredspædagoger. 

”Der har været en hidsig skoledebat. 
Men jeg synes faktisk det er flere år si-
den, den debat blev vendt, og det har 
jeg selv bidraget en del til. Nu sætter 
jeg fokus på den gode praksis i stedet 
for at stirre mig blind på det sommeti-
der lidt triste gennemsnit”, sagde Ber-
tel Haarder. Og så opfordrede han i øv-
rigt skolelederne til at kæmpe videre 
for deres krav. 

”Klø på og kryb ikke i skjul. I skal 
hævde jeres territorium”, sagde Bertel 
Haarder og lovede med et kommende 
lovforslag at give flere beføjelser til 
skolelederne. .

Vi må gøre løsningen af skolernes opgave enklere, sagde Anders Balle, da han åbnede 
årsmødet foran en proppet sal.

Kryb ikke i skjul, 
men hævd jeres 
territorium

Bertel Haarder

„
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Køb funktionelle undervisningsmøbler 
og tavler til gode priser
Som skoleleder har du nu mulighed for at købe møbler til 

undervisningsbrug via SKI’s nye indkøbsaftale på undervis-

ningsmøbler. Aftalen giver adgang til mange funktionelle 

leverandørsortimenter og designmuligheder i flere kvali-

tetsniveauer samt tilsvarende priser. 

 Du kan både købe møbler og tavler til undervisnings-

lokaler, og møbler til faglokaler på den nye aftale. Dertil 

kommer mødemøbler, hvilemøbler, opholdsmøbler og 

designermøbler.

 Du kan handle via SKI hos en række af branchens største 

og mest anerkendte leverandører og dermed måske hos 

de samme leverandører som hidtil. SKI har opnået gode 

priser og leveringsbetingelser. Alle produkttyper opfylder 

en række miljøkrav. Flertallet af samtlige hovedprodukter 

er testet og opfylder Dansk Indeklima Mærkning.

Kontakt
Kontakt SKI på 33 42 70 07 og hør mere om, hvordan du 

kan købe undervisningsmøbler og tavler igennem SKI. Du 

kan også gå ind på www.ski.dk/undervisningsmobler for 

at læse mere om dine muligheder.

Flere penge til dem, det egentlig handler om
SKI gennemfører EU-udbud på vegne af den offentlige og hal-

voffentlige sektor. Udbuddene udmønter sig i attraktive ram-

meaftaler, der fremmer og effektivisere offentlige indkøb.

Læs mere på www.ski.dk/undervisningsmobler
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Der er ikke én form for ledelse, der er 
den rigtige, understregede Lars Gold-
schmidt, direktør i Dansk Industri, i sit 
oplæg på årsmødet.

Han har selv ledelseserfaringer fra 
så forskelligartede organisationer som 
amatørteater, ministerielle styrelser og 
Mærsk Olie og Gas – organisationer, 
hvor ledelsesstilen er vidt forskellig. 
Nogle af disse virksomheder er fejlto-
lerante, mens andre straffer medarbej-
dere, som begår fejl. 

Lars Goldschmidt blev leder af Ar-
bejdsmarkedsstyrelsen efter det kuld-
sejlede Amanda-projekt, hvor tilliden 
til ledelsen blandt medarbejderne var 
på nulpunktet. 

”Jeg har stort set kun fået job i virk-
somheder, der var noget galt med. Og 
så er der ingen anden vej end den 
langsomme – at opbygge troværdig-
hed. Det tager tid, for som ny leder har 
man ingen troværdighed. Så man skal 

udøve sin ledelse gennem sine hand-
linger”, sagde han. 

Tab af troværdighed
Kampen for troværdighed er også no-
get, hele den offentlige sektor oplever i 
dag – fra politi og domstole til hospi-
tals- og skolevæsen. 

”Noget af det, der er sket med relati-
onen mellem borgeren og det offent-
lige, er, at man ikke længere stoler på 
det offentlige. Der er sket et troværdig-
hedstab, og der er kommet en trovær-
dighedskløft mellem skolen og det 
omgivende samfund”, sagde Lars 
Goldschmidt.

”Det er ikke længere en selvfølge, at 
man tror på det, I laver. Man tror ikke på 
produktet – på at børnene lærer at læse 
og skrive og regne, og det har affødt  en 
byge af krav. Det er endt i et regne-veje-
måle-helvede, og det gør det sværere at 
være organisation”. 

Goldschmidt understregede, at man 
som leder skal fortælle, hvordan man 
leder: ”Der skal være en forståelse 
mellem ledelse og ansatte om, hvor-
dan ledelse foregår i en organisation. 
Hvad er det for grundlæggende anta-
gelser om bl.a. mennesker, ens ledelse 
bygger på? Ledelse skabes i samspil 
mellem ledelse og ansatte. Det hand-

Tid til visioner
Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

Skal succesraten op, er det nødvendigt at stoppe op… 

Det gør det sværere at lede, at vi står i et 
regne-veje-måle-helvede

Lars Goldschmidt

„

…skabe sig overblik og   tænke strategisk, sagde Annemette Digmann.
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ler om at kunne få andre til at se for-
nuften i det, man gør”.

Mindst tid til det vigtige
Ledelse i den offentlige sektor i en – 
nærmest konstant – reformtid var også 
emnet for Annemette Digmanns op-
læg.

Hun forsker i ledelse og arbejder 
som centerleder i Region Midtjylland, 
hvor hun har fulgt en lang række ledere 
gennem sine forskningsprojekter. Og 
har hun ikke selv vandret i hælene på 
lederne for at aflure, hvad der foregår 
på kontorerne og bag skrivebordene, 
har hun sat lederne i selskab med et 
videokamera, der filmede alt, hvad de 
foretog sig. 

Kameraerne afslørede bl.a., at det, 
som mange ledere finder væsentligst i 
deres arbejde, er det, de bruger mindst 
tid på. De fleste ledere løser opgaver, 
efterhånden som de kommer ind: Sva-

rer på spørgsmål, tager telefonen, skri-
ver mails, kort sagt bruger deres tid på 
akutopgaver. 

”De har trangen til hele tiden at være 
i handling”, sagde Annemette Digmann 
og tilføjede, at så længe ”man som le-
der også selv i en lind strøm produce-
rer nye opgaver, bliver man ikke bare 
brandslukker, men brandstifter”. 

Stod det til Annemette Digmann – 
og også mange ledere selv og deres 
medarbejdere – skulle de bruge langt 
mere tid på det, hun anså for den vig-
tigste lederopgave: det strategisk visi-
onære: ”Men den opgave er der ingen, 
der ringer eller mailer om. Den skal 

man selv udforme”, sagde hun.
Hun opfordrede lederne til fx at lave 

risikoscenarier, hvor de skal forestille 
sig hvordan, man enten kommer på 
den grønne gren eller i den sorte 
gryde. Dermed kan man forholde sig 
proaktivt til de forandringer, der med 
usvigelig sikkerhed vil rulle ind over 
ens organisation.

”Det er sjovere at være leder, når 
man selv skaber forandringer, end hvis 
nogen triller med én”, sagde hun, og 
hendes afskedshilsen til skolelederne 
lød: ”Tag hjem på mandag og sæt 
fremover bare mindst 15 minutter af 
dagligt til at tænke jer om”. .

Tid til visioner
Det er vigtigt at fortælle, hvordan man leder. 
Og det er vigtigt at bruge tid på visioner. Det 
var hoved budskaberne fra Lars Goldschmidt 
og Annemette Digmann

Er vi ikke legitime ledere, er din ledelse 
ikke legitim, ja så forsvinder de gode  
med arbejdere, sagde Goldschmidt.

Det er sjovere selv at skabe forandring,  
end når nogen triller med én

Annemette Digmann

„

…skabe sig overblik og   tænke strategisk, sagde Annemette Digmann.

Børne/unge-direktør i Odense
Klaus Majgaard bød velkommen!
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Det nye farvekoncept rummer en lang række 

tidsaktuelle og klassiske farver. 

Nuancerne er afstemt så der kan skabes et koncept hvor 

alle materialer smelter sammen til en flot helhed.

Kontakt din forhandler for rådgivning og prøvemøbler.

Nye farver fra VS

Forhandlere:

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. 7025 6655 
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 
ÅRHUS       Tlf. 7020 7084
www.cjcgruppen.dk

danmark
www.vs-danmark.dk

VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler
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Næstformand Claus Hjortdal åbner årsmødets 

andendag oven på en kanon-medlemsfest 

med 1500 deltagere aftenen før …
Som leder – og skoleleder – skal man kunne afkode verden 
omkring sig. Man skal kunne afkode udviklingen, så man 
kan lære ikke mindst børnene at agere i den fremtid, de skal 
ud i, sagde chefredaktør Lisbeth Knudsen med reference til 
den tv-radio-mobil-net-facebook-youtube-myspace virkelig-
hed, som er overvældende, men jo giver uanede muligheder 
– også for demokratiet.

Hun tog forholdet mellem medierne og skolen under be-
handling. Nyheder på skoleområdet har høj relevans og stor 
interesse, sagde hun. Og hvad der næppe kommer bag på 
folkeskolens professionelle, er det dramaet, konflikten og 
konfrontationen, der tæller – i hvert fald i den landsdæk-
kende presse.

Her savnede Lisbeth Knudsen at høre skoleledernes 
stemme oftere i den ellers så ofte meget ophedede debat 
om skole- og samfundsforhold:

”Jeg savner markante, karismatiske skoleledere, der står 
frem med holdninger og med de erfaringer, de har. Det er tit 

 Ledere i 
ustyrlige verdener
Lisbeth Knudsen fra Berlingske og Poul Nesgaard fra Filmskolen gav frontlinje-
beretninger fra medieverdenen, hvor ledelse ikke altid udøves efter bogen

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

For at overbevise sin gamle, skeptiske far…                                         … tog Poul Nesgaard billeder af forsamlingen…

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

 

Når skolen mangler en 
læreruddannet vikar.

Er du uddannet lærer 
med lyst til varierende 
udfordringer?

Så henvend dig på 
tlf. 70 27 12 18

Se også vores 
hjemmeside 
www.pvb.dk

ESROMGADE 15  
2200 KBH N   ·   TELEFON 70 27 12 18   

WEB  WWW.PVB.DK   ·   EMAIL  PVB@PVB.DK

Pædagogisk Vikarbureau har 
overenskomst med LC og herunder 
Danmarks Lærerforening
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læreruddannet vikar.
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med lyst til varierende 
udfordringer?

Så henvend dig på 
tlf. 70 27 12 18

Se også vores 
hjemmeside 
www.pvb.dk

ESROMGADE 15  
2200 KBH N   ·   TELEFON 70 27 12 18   

WEB  WWW.PVB.DK   ·   EMAIL  PVB@PVB.DK

Pædagogisk Vikarbureau har 
overenskomst med LC og herunder 
Danmarks Lærerforening

Når skolen mangler en 
læreruddannet vikar.

Er du uddannet lærer 
med lyst til varierende 
udfordringer?

Så henvend dig på 
tlf. 70 27 12 18

Se også vores 
hjemmeside 
www.pvb.dk

ESROMGADE 15  
2200 KBH N   ·   TELEFON 70 27 12 18   

WEB  WWW.PVB.DK   ·   EMAIL  PVB@PVB.DK

Pædagogisk Vikarbureau har 
overenskomst med LC og herunder 
Danmarks Lærerforening

ALDerSrogADe 6C, 4. SAL
2100 Kbh. Ø   •   telefon 70 27 12 18

web www.pvb.dK   •   email pvb@pvb.dK

eksperter eller politikere, der udtaler sig”, sagde hun og ind-
rømmede, at der også foregår mange spændende ting på 
skolerne, som medierne ikke opfanger. ”Men I kan jo sende 
mig en mail senere”, opfordrede hun.

Lederen som kulturarkitekt 
Ledelse er ikke noget, man kan læse sig til, understregede 
Lisbeth Knudsen. 

”At være leder handler om personlighed frem for at være 
forvalter af regler. Det er afgørende for medarbejdere at 
have en leder, de kan respektere. Virkelige ledere eksisterer 
kun i hovedet og hjertet på dem, der tror på dem, og man 
kan ikke læse sig til troværdighed”.

”Hvordan har jeg holdt ud at være leder for ledelsesresi-
stente mennesker, siden jeg var 24 år?”, spurgte Lisbeth 
Knudsen med et blik over brillerne ud på forsamlingen. Om 
folkeskolens medarbejdere også kan kaldes ledelsesresi-
stente, overlod hun til deltagerne at svare på. 

Men hun kom selv med en række bud på, hvordan det så 
alligevel kan lykkes at lede både en avis og en mediekoncern 
i en tid, hvor vi, som hun sagde, er ”dømt til frihed, dømt til 
et ocean af valgmuligheder, og vi er på vej ind i en verden, 
der er mere ustyrlig”. Lederen skal være kulturarkitekt, en 
god kommunikatør og altså ikke bange for at kaste sig ud i 
alt det nye.

Man skal som leder være 
drevet af en vision – ellers 
drukner man i problemer

Poul Nesgaard

„

Monopolerne står  
for fald, det gælder  

både medierne og  
folkeskolen, sagde  
Lisbeth Knudsen. Skandalen som igangsætter

Fra en anden del af medieverdenen kom Poul Nesgaard, der 
med sikker sans for iscenesættelsen og det provokatoriske 
indledte med bemærkningen: ”Jeg blev smidt ud af skolen – 
men det var det, der satte det hele i gang”. 

Det var nu først i gymnasiet, men det fremgik dog tydeligt 
af hans meget personlige beretning, at oplevelsen havde sat 
sig spor og været drivkraften i et livslangt opgør med autori-
teter og alskens former for selvhøjtidelighed. Sådan som 
alle med en barndom i 70’erne og 80’erne kunne opleve det i 
hans tv-programmer ”Poul og Nulle” og ”I sandhedens tjene-
ste”. Ældre seere husker også den famøse julekalender.

”Jeg har været meget uheldig, men alligevel har alting fla-
sket sig”, sagde han. Siden han forlod gymnasieskolen i utide 
med en ydmygende salut fra rektor hængende i øret, har 
han ikke frygtet skandaler – hverken dem han stødte ind i, 
eller dem, han selv har iscenesat.

For de har altid vist sig at være startskuddet til noget nyt. 
I 1992 blev han rektor for Den Danske Filmskole, der i dag 
regnes for en af verdens bedste. Men det lå ikke ligefor, at 
han skulle søge jobbet, og den dag han startede i stillingen, 
bankede han høfligt på døren til rektors kontor, for ”jeg 
havde glemt det var mig, der var rektor”.

Poul Nesgaards ledelsesfilosofi er hverken tilegnet på 
Handelshøjskolen eller på lederkurser med tidligere jæger-
soldater. Og det er heller ikke en organisation af den strøm-
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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

linede slags, han står i spidsen for. Han har tværtimod en  
ledelsesmæssigt kompliceret opgave i et miljø, hvor alt 
sammen er spraglet, ømtåleligt og følsomt. 

Ydmyg og frygtløs
Hele udgangspunktet for undervisningen på Filmskolen er 
elevernes talent – den kunstneriske nerve skal pirres, for-
talte Poul Nesgaard: 

”Man skal som leder både være ydmyg og frygtløs – yd-
myg over for idéerne og tankerne, og frygtløs, fordi man al-
drig må være bange for at gå ind i en konflikt. Der opstår 
hele tiden konflikter, og mange af dem er absurde. Men det 
gælder om at få bolden i spil igen”, sagde han og gav eksem-
pler på, hvordan han brugte (selv)iscenesættelsen, når han 
skulle styre ud af vanskelige situationer. 

”Filmskolens kunstneriske udfoldelse kolliderer ikke sjæl-
dent med bureaukratiske regler og ministerielle ønsker om 
at underkaste skolen samme standardisering og normer som 

Virkelige ledere eksisterer  
kun i hovedet og hjertet på 
dem, der tror på dem

Lisbeth Knudsen

„ X-factor? Det var der masser af i Odense, og 

byens musikskole gav på årsmødet forskellige 

prøver på deres sang, musik og dans… 

andre uddannelsesinstitutioner. Men vi skal leve af originali-
tet og værne om originaliteten, og jeg er bange for, at stan-
dardiseringen breder sig – også i folkeskolen”, sagde Nes- 
gaard, der kæmper for både individer og institutioners ret til 
at være sig selv. .
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Velkommen til 

slaraffenland
Finanskrise? Ja-tja-bum måske, men producenterne satser på salget til 
skolerne, og udstillingen slog med sine 1300 m2 igen i år rekord

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

modellen, der er et værktøj til forbed-
ring af skolers kultur og læringsmiljø. 
Han skulle have haft følgeskab af Niels 
Egelund, der arbejder med modellen 
ved DPU, men den travle forsker nå-
ede ikke frem. 

I afdelingen for de materielle goder, 
der kan forsøde hverdagen for elever 
og lærere, finder man vandautomater, 

SÆT FOKUS PÅ NATURFAGENE I UGE 39
VÆR MED TIL AT SKABE BEGEJSTRING FOR NATURVIDENSKAB OG TEKNIK

DANSK NATURVIDENSKABSFESTIVAL 2009
LÆS MERE PÅ WWW.NATURVIDENSKABSFESTIVAL.DK

66 udstillere havde i år fundet vej til 
Odense Congress Center, hvor de fal-
bød state of the art inden for alt fra 
vandautomater til skoletoiletter, fra 
skoleinventar til legepladser, fra første-
hjælpskurser til skolefotografering. Fri-
stelserne var mange, og selv om skole-
budgetterne er stramme, blev der 
slæbt bunker af brochurer med hjem  
til nærmere granskning. 

Ny på udstillingen i år var Trygfon-
den, der kunne tilbyde skolerne udstyr 
med instruktion i førstehjælp – ganske 
gratis. Ambitionen er, at eleverne i 7., 
8. og 9. klasse skal lære hjertemas-
sage og kunstigt åndedræt ved hjælp 
af en dukke og en instruktionsvideo. 
Hidtil er udstyret afsat til 50 % af lan-
dets skoler. 

Også når det gælder psykologisk før-
stehjælp var der inspiration at hente. 
Red Barnet, Mary Fonden og firmaet 
Lekolar er gået sammen om at udvikle 
undervisningsmateriale, som skal for-
bygge mobning,  bl.a. i form af en anti-
mobbe-kuffert til børn i indskolingen. 
Materialet lægger op til en snak med 
børnene om, hvordan man inddrager 
hinanden i fællesskabet frem for at 
udelukke hinanden. Projektet bliver 
fulgt af forskere ved RUC. 

Flere skoler arbejder for tiden med 
LP-modellen. Så hvorfor ikke fortælle 
om dette pædagogiske værktøj her, 
hvor alverdens skoleledere synes at 
have sat hinanden stævne? Ole Han-
sen, projektchef ved University College 
Nordjylland, fortalte interesserede om 
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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

Velbekomme! Og velkommen 
igen på årsmødet næste år, den 
25. og 26. marts 2010, også i 
Odense Congress Center!

Al booking af hotel, fest, frokost 
m.v. sker fra 15. maj 2009 via 
Skolelederne’s hjemmeside til 
OCC! Altså fra 15. maj!

der er blevet et hit på mange skoler. 
Water Logic har opstillet automater i 
40 lande, og slukker nu også tørsten 
hos danske elever på 300 skoler. Auto-
materne leverer ikke blot rindende 
vand, men der følger også flasker med, 
der kan gå i opvaskemaskinen og gen-
bruges.  .
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Det er et ”rigtigt pandekagevejr”, lyder 
det rammende fra en 7. klasses pige, 
der under et halvtag krydser skolegår-
den på Tranebjerg Skole.

Skoleleder Anders Jespersen viser 
entusiastisk sin skole frem i silende 
regn og tæt tåge. Skolen har 360 ele-
ver i to spor fra børnehaveklassen til 
10. klasse.

Tranebjerg Skole er Samsøs eneste 
folkeskole, derudover har øen to frisko-
ler. En kendsgerning, som skoleleder 
Anders Jespersen er taknemmelig for. 

For som han siger, uden friskolerne 
havde han absolut ingen mulighed for 
at finde en løsning, hvis en elev af en 
eller andre grund ikke kan gå på sko-
len.

”Som udgangspunkt kan vi ikke hen-
vise elever til andre folkeskoler. Vi skal 
løse det her”, siger han.

For at udføre sit skolelederjob må 
Anders Jespersen nødvendigvis være 
en blæksprutte. Med humor i stem-
men siger han: ”Jeg er Samsøs skole-
væsen”. Men det er bogstaveligt ment. 

Der gælder nemlig det særlige forhold, 
at Anders Jespersen også er afdelings-
chefen for Samsø Skolevæsen. Hvis 
man vil have fat i skoleforvaltningen på 
Samsø, er det derfor også ham, man 
får i røret.

”Den specielle struktur findes nok 
kun her”, siger han.

”Jeg er det, der svarer til en skoledi-
rektør. Jeg er skoleinspektør, forvalt-
ningsleder og er i det hele taget alt, 
hvad der har med folkeskolen på øen 
at gøre”. 

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Med en ø og en skole betyder det, at alt må klares på stedet, 
hvilket lægger et vist pres på skoleleder Anders Jespersen, der 
til gengæld oplever stor opbakning i lokalsamfundet. 
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Som skoleleder på en ø med kun en folkeskole  
er det en fordel med blæksprutte-fysiologi og 
veludviklede diplomatiske evner

Der, hvor skolen skal være repræ-
senteret i alle de officielle sammen-
hænge, det gælder f.eks. indberetnin-
ger til ministerierne, repræsentation til 
kommunalbestyrelsen eller tværfaglige 
børnegrupper, sidder Anders Jespersen 
med sine mange kasketter på og re-
præsenterer skolevæsenet. Han udfø-
rer også det kommunale tilsyn med 
opholdssteder og ikke mindst øens to 
friskoler. 

”Jeg har ansvaret for, at de alle ca. 
600 børn på Samsø går i skole”.
 

Vicelederstilling ledig
Den 58-årige skoleleder er tilflytter og 
har været leder i fem år. Inden da var 
han viceskoleinspektør i 13 år. 

I øjeblikket er stolen som viceinspek-
tør ledig. Thomas Palstrøm sagde far-
vel lige før jul for at blive skoleleder på 
en stor byskole i Støvring efter 8-9 års 
ø-tjeneste.

”Han er ung og ambitiøs, men det er 
alligevel meget sigende, at han som vi-
ceinspektør kan gå herfra og til en sko-
lelederstilling på en så stor skole. Det 
hænger sammen med de mangeartede 
forhold, der er i ledelsesstillingerne her. 
Vi får eksempelvis en god praktisk ud-
dannelse i overordnet personaleledelse”, 
siger Anders Jespersen og indskyder:

”Hvis der er personalesager, er der 
kun mig selv til at afgøre dem”.

Selv om Samsø er en ø med omkring 
4000 indbyggere, har skolen alligevel 
problemer med at tiltrække personale.

”Det er jo ikke bare at søge et nyt 
job. Et job på Samsø indbefatter, at fa-
milien skal flytte med over vandet. Og 
det gør det vanskeligere”, siger Anders 
Jespersen.

I øjeblikket er skolen dog fuldt besat 
med 45 lærere og 12 pædagoger.

”Men hele forsommeren og sensom-
meren havde vi mange genopslag. Ofte 

har ansøgerne i forvejen tilknytning til 
øen”.

Totalt overblik 
Anders Jespersen er meget bevidst om 
de anderledes udfordringer, der ligger i 
at være skoleleder på en ø.

”Jeg har det totale overblik. Når jeg 
er til lederforumsmøder, er vi 15-16 
mennesker – og det er kommunen. 
Det giver et utroligt overblik over, hvad 
der kan være af problemer eller løs-
ningsmodeller”.

Så kommer han i tanke om, at han 
har glemt at prale:

”Vi har meget få ungdomsproblemer 
her på øen. Og vi laver næsten 100 pro-
cents udslusning. Ingen forlader vores 
skole uden enten at gå i uddannelse el-
ler for de få i job. Man kender hinanden 
og er tæt på den unges netværk. Vi 
ved altid, hvad der foregår, og kan tage 
problemerne i opløbet”, siger han.

”Vi er for eksempel aldrig nødt til at 
slås for skolens legitimitet. Alle er be-
vidste om, at børnepasning og skoletil-
bud skal være i orden for at trække folk 
til. Forældrene er lydhøre og meget 
samarbejdsvillige. Det er ikke nødven-
digvis altid en dans på roser, men det 
gør, at undervisningen er præget af ri-
melig arbejdsro”. »

Skoleforvaltningen…
       …det er 
             mig
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Andre ø-erfaringer

Vi har 72 beboede øer i Kongeriget. Af ø-kommuner som Samsø har  
f.eks. Læsø også kun én folkeskole. Af de 27 større småøer findes 
der ifølge Sammenslutningen af Småøer skoler på de 11.

Bjarne Kyhnauv, leder af Orø skole og Børnehus med 37 elever,  
0 – 6. klasse, SFO, 12 i vuggestuen og 15 i børnehaven, med 6 lære-
re og 8½ pædagog, har pendlet fra Holbæk, siden han kom til øen 
som lærer i 1990 – Orø er 15 km2:

Når man både skal være skoleleder og daginstitutionsleder, jong-
lere med to budgetter og repræsentere alle institutionerne til en 
masse forskellige møder, bliver tiden til at være pædagogisk leder 
indimellem knap. Fordelen er, at det er til at overskue. Jeg kender 
alle børn og de kender mig. 

Der er dog mange ting, man skal sætte sig ind i. Jeg har en dyg-
tig pædagogisk leder, der varetager den daglige drift i Børnehuset, 
men i sidste ende står jeg som chef og er økonomisk ansvarlig. Det 
er komplekst, men har sin charme. Man kommer til at se tingene 
fra flere sider. 

Karsten Hillersborg, skoleleder, Sejerø Skole med 18 elever, 0 – 7. 
klasse, 11 børn i børnehaven, med 3½ lærere inkl. skolelederen, to 
medhjælpere i SFO og fire medarbejedere i børnehaven, pendler fra  
Kalundborg hver dag – Sejerø er 12,4 km2:

Jeg er konstitueret skoleleder (indtil august), fordi skolen ikke fandt 
en egnet kandidat efter at have slået stillingen op to gange sidste år. 
Før var jeg almindelig lærer og havde ingen tilknytning til øen.

Sejerø Skole samt Sejerø Børnehus har de seneste år været inde 
i en turbulent tid med mange samarbejdsproblemer mellem lære-
re, leder og forældre. 

Jeg har kun mødt imødekommende og samarbejdsvillige forældre 
og personale. Min største udfordring som skoleleder på en lille ø 
er, at jeg hver dag er afhængig af at skulle nå en færge, og at fær-
getiderne bestemmer, hvornår jeg møder og går hjem fra arbejdet. 

Fordelen ved ikke at bo på øen er, at jeg undgår at blive en del af  
”Livets gang i Lidenlund”, hvor rygter og historier hurtigt opstår. 

Den største udfordring som kommende leder på en ø-skole som  
Sejerø Skole er at finde uddannet personale især på pædagogom-
rådet. 

Kim Egelund Henriksen, skoleleder på Lyø Skole gennem ti år,  
distriktsskole for både Lyø og Avernakø, p.t. fire elever, plads til 20  
elever 0. – 6. klasse, en lærer ud over skolelederen. Lyø og Aver-
nakø er begge 6 km2:

På grund af elevgrundlaget lukker skolen efter dette skoleår.
Når man som skoleleder bor i et lille lokalsamfund, skal man veje 

sine ord på en guldvægt. Man skal beslutte, at det nødvendige skal  
siges. Man må ikke tage misforståede hensyn, men skal dele en 
evt. bekymring for et barn med rette vedkommende. Man skal 
være meget bevidst om, at det ikke er anderledes på en lille ø. Det 
er en udfordring.

De små skoler skal præstere, ellers bliver de fravalgt. Der er ikke 
plads til mange fejltagelser, og forældrene har et stort ejerskab 
over en lille skole. 

På Samsø har man de samme pro-
blemer som andre steder. Men omfan-
get og problemernes størrelse viser sig 
i et mindre format.

Skolen har ikke læseklasser eller 
specialklasser. Det hele bliver slået 
sammen og hedder centerklassen. Alle 
elever både drenge og piger fra 2. til 10. 
klasse bliver undervist i samme center, 
uanset om deres problem er en per-
sonlighedsforstyrrelse eller en medfødt 
hjerneskade.

Transporten sluger pengene
Et af ø-skolens problemer er at finde 
penge til kurser og efteruddannelse til 
lærere.

”Selv om vi får penge til kurser, har 
vi ikke råd til at udnytte det, fordi vi 
også skal betale for transporten. Det 
betyder f.eks. at to timers kursus slu-
ger en hel arbejdsdag. Vi har den 
samme tid og de samme penge til rå-

En bordtenniskamp kan nok lade sig gøre 

en regnvejrsdag på Samsø.
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dighed, men får kun halvdelen ud af 
det. Et kursus til f.eks. 30.000 kr. kræ-
ver måske 70.000 kr. oveni til trans-
port, og de penge har jeg ikke. I stedet 
prøver vi at blive bedre til at udvikle lo-
kale kurser og få en kursusholder til 
øen. 

Siden 2006 har skolen også brugt vi-
deokonferencer, når der f.eks. skal hol-
des møde om et barn med instanser i 
Århus. Skolens lærere deltager også i 
kurser via videokonferencer.

Ensomheden på posten betyder min-
dre sparring med ligestillede. Ofte må 
Anders Jespersen klare sig med telefo-
nisk kontakt, og han holder sig ajour 
gennem sine netværk. 

”Jeg vil tro, at jeg for eksempel har 
mere faglig sparring med DLF Århus 
end de fleste andre i regionen”.

En anden ø-ulempe er, at mange 

MASTER
OF
PUBLIC 
POLICY
MPP – Tværfaglig forskningsbaseret efteruddannelse
på Roskilde Universitet med fokus på:

/  Strategisk tænkning  /  Solid management
/  Netværksstyring  /  Reformer og udvikling
/  Ledelsesroller i den nye offentlige sektor
/  Politologi, sociologi og økonomi

Årgang 09 starter 1. september 2009
Tilmeldingsfrist: 1. juni 2009
Information: www.ruc.dk/mpp

KANDIDATUDDANNELSEr | EfTErår 2009

MøD DPU’S 
KANDIDATUDDANNELSER
DPU holder vidensdage om kandidatuddannelser:
I Århus den 12. maj kl. 17.30 
og i København den 14. maj kl. 17.00.

Kom og få vejledning, svar på dine spørgsmål og 
kvalificér dit valg af uddannelse.

Ansøgningsfrist 1. juli 2009

Læs mere om vidensdagene og DPU’s kandidatud-
dannelser inden for læring, didaktik og kompeten-
ceudvikling på www.dpu.dk/kandidat

møder ligger på fastlandet. Skolelede-
ren erkender, at han ofte må fravælge 
sin deltagelse, fordi transporten sluger 
så meget tid.

En offentlig person
En stilling som skoleleder på en ø er 
heller ikke noget, man kan lægge fra 
sig, når man har fri. Som leder af øens 
eneste folkeskole lever Anders Jesper-
sen med en stor politisk bevågenhed 
og ditto i lokalbefolkningen.

”Man skal ikke gå i Brugsen, hvis 
man ikke har overskuddet til hele tiden 
at skulle snakke og konfronteres med 
alt muligt, som hører til jobbet. Det er 
en kunst at sørge for, at folk ikke føler 
sig afvist”.

De forholdsvis små forhold på øen 
betyder, at både voksne og børn bliver 
gode til konfliktløsning.

”Vi ses igen til tennis om aftenen, så 
det nytter ikke noget, hvis konflikterne 
ikke bliver løst. Nogen flygter skri-
gende væk efter et år her”, forklarer 
Anders Jespersen.

Mens man andre steder går mod 
større skoleenheder, falder elevtallet 
her på øen. Hvis det fortsætter, håber 
Anders Jespersen at beholde samme 
bevilling, så han kan give øboerne en 
endnu bedre skole.

”Der vil også være en skole her om 
100 år, det er jeg overbevist om”. .



30 • Skoleledelse • april 2009

Klumme

Af skoleleder Grethe Andersen

Vi er på rette vej i folkeskolen, godt 
hjulpet af god ledelse og dygtige med-
arbejdere. Formandskabet for Evalue-
ring og kvalitetsudvikling – i daglig tale 
skolevismændene fra skolerådet – har 
netop afleveret årets beretning til un-
dervisningsminister Bertel Haarder.

Skolerådets opgave er at følge og 
vurdere kvaliteten i folkeskolen og ung-
domsskolen samt rådgive undervis-
ningsministeren herom. Som led i 
denne rådgivning afgiver formandska-
bet hvert år en beretning. Beretningen 
kan læses på www.skoleraadet.dk.

I denne vores 3. beretning sætter vi 
især fokus på skoleledelse, et styrket 
skole-hjem samarbejde og en kvalifice-
ret lærerstab. Vores udfordring som 
formandskab er at forholde os til folke-
skolen og ungdomsskolen som helhed 
med alle de mange muligheder, der er 
for at fokusere specifikt.

Dokumentation og god praksis
Vi bestræber os på at basere vores 
anbefalinger på viden i form af veldo-
kumenterede undersøgelser og god 
forskning. Desuden betyder kendskab 
til praksis meget for vores prioriteringer 
af såvel fokusområder, valg af nye un-
dersøgelser og anbefalinger til under-
visningsministeren.

I beretning 2009 konstaterer vi, at 
det er veldokumenteret, at højt præ-
sterende skoler er kendetegnet ved ef-
fektive skoleledere. Ved at udstikke 
retningslinjer og vejlede formår succes-
fulde ledere at skabe en overbevisende 

Effektive ledere 

gør en forskel

mening med arbejdet for medarbej-
derne i organisationen.

Det sker ved at udvikle en fælles vi-
sion og skabe konsensus eller fælles 
forståelse omkring relevante kortsig-
tede mål og ved at udvise høje forvent-
ninger til medarbejdernes arbejde. Kort 
beskrevet har skoleledelse en positiv 
effekt på elevernes udbytte, når ledel-
sen formår at:

•  Skabe en kollektiv vision, som er 
helhedsorienteret og har høje for-
ventninger og standarder.

•  Forbedre forholdene for undervisning 
og læring gennem fx rammerne for 
undervisningen.

•  Redefinere organisationens roller og 
funktioner, så ledelsesopgaver distri-
bueres. 

•  Forøge kvaliteten af undervisning og 
læring gennem eksempelvis udvik-
ling af pædagogikken.

•  Ændre og styrke læreplanerne bl.a. 
ved fokus på differentiering.

•  Forøge lærernes faglige kompeten-
cer og undervisningskompetencer.

•  Opbygge forhold til skolens omgivel-
ser.

•  Etablere forhold til aktører uden for 
skoleverdenen, som kan støtte op 
om skolen.

•  Skabe tillid i organisationen i arbej-
det med de ovenstående punkter.

Det er forskelligt fra skole til skole, 
hvor behovet er for ledelsesmæssig 
indsats. Men det kendetegner den 

gode leder, at vedkommende er i stand 
til at identificere, hvilke behov skolen 
har, og igangsætte tiltag, der bringer 
skolen fremad og tilpasse indsatserne 
til behovet. 

Elementer i god ledelse
Effektiv organisationsudvikling fokuse-
rer på at opbygge en samarbejdende 
skolekultur og at opbygge strukturer, 
der opmuntrer til deltagelse i beslut-
ningsprocesser.

Skolelederen kan ligeledes aktivt 
sætte en vision for effekterne af den 
professionelle læring. Visionen skal al-
tid have sammenhæng til skolens læ-
ringsmål for lærerne, elevernes resul-
tater og mere generelle mål for skolen, 
ligesom opfølgning og evaluering af, 
om målene bliver mødt på de skoler, 
hvor elevernes viser stor læringsfrem-
gang.

Effektiv planlægning og styring af 
ressourcerne er også medvirkende til at 
forbedre skolens præstation. Det er 
derfor vigtigt at sikre, at skolelederne er 
bedre rustet til at udføre strategisk brug 
af ressourcer og eksempelvis uddannes 
i økonomistyring og budgettering. 

Skolelederjobbet er spændende, ud-
fordrende og til tider hårdt. Så vi må 
som ledere konstant reflektere over 
praksis i relation til ny viden, nye mål 
og handleplaner – og overveje, hvordan 
vi skaber vilkår for en god arbejdsplads 
kendetegnet af et velfungerende un-
dervisnings- og arbejdsmiljø – også for 
os selv.
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Teamledelse og ledelsesteam 
Distribueret ledelse kan bidrage til 
løsningen, idet delegering af ledel-
sesopgaver og ansvar øger skolers 
effektivitet. Faktisk viser forskning, at 
de forskellige elementer, der kende-
tegner effektiv skoleledelse, bedst 
udfoldes ved distribueret ledelse, hvor 
ledelsen er distribueret mellem for-
skellige individer eller uddelt på teams. 

Ved distribueret ledelse forstås såle-
des, at ledelse ikke er begrænset til én 
skoleleder eller én gruppe af ledere, 
men et ansvar, der ligger hos alle, der 
har fået delegeret ledelseskompe-
tence, fx mellemledere, teamledere  
eller lærere med en særlig ekspertise. 
Distribueret ledelse er ikke modsæt-
ningen til den traditionelle, hierarkiske  
ledelse, men er i højere grad et supple-
ment, der bidrager med flere kompe-
tencer og større kapacitet til ledelses-
opgaverne.

Undersøgelser viser, at hvis flere 
personer på skolen har ledelsesansvar, 
sikres et godt undervisningsmiljø og 
engagerede lærere, som i sidste ende 

har en positiv effekt på elevernes ud-
bytte af undervisningen.

En vigtig kompetence bliver derfor, 
at skolelederen skal være i stand til at 
give ansvar fra sig, skabe et velfunge-
rende ledelsesteam og støtte de med-
arbejdere, som får ledelsesansvar. 
Dermed skabes også et behov for, at 
der i mindre grad fokuseres på skole-
lederen og i stedet sættes fokus på 
skoleledelsen, som ideelt set består af  
ledelsesteam og medarbejdere med 
særlige kompetencer. 

Distribueret ledelse er nemlig ikke 
alene et spørgsmål om at delegere for-
melle beslutningskompetencer, men 
indbefatter en kombination af formel 
og uformel ledelsesadfærd i organisa-
tionen. Skolelederopgaver kan omfor-
deles formelt ved blandt andet at op-
rette teamstrukturer og andre 
organiseringer, men kan også omforde-
les mere uformelt ved at basere le-
delse på ekspertise snarere end den 
formelle position. Derfor må lederud-
vikling også omfatte mellemledere og 
potentielle ledere på skolen. 

Fra lærer til leder
Folkeskolen rummer mange dygtige læ-
rere, som kan blive særdeles dygtige le-
dere i fremtiden. Formandskabet anbe-
faler, at skoler og kommuner anlægger 
en offensiv strategi i forhold til at løse 
de fremtidige rekrutteringsudfordringer 
og igangsætter lederudviklingsprogram-
mer for lærere med lederpotentiale.

Udviklingen af sådanne programmer 
vil ikke alene være medvirkende til at 
løse de rekrutteringsudfordringer, fol-
keskolen står over for. Programmerne 
vil dels bidrage til at fremme ønsket 
om den lærende organisation og dels 
være en attraktiv mulighed for lærere 
med fokus på karriereudvikling. Endelig 
vil programmerne medvirke til at styrke 
den distribuerede ledelse, som kan 
gøre skolen mere effektiv.

Også på den måde slår vi mange 
fluer med et smæk!  

Grethe Andersen er skoleleder på 
Vester Mariendal Skole, Aalborg. 
Vismand i Skolerådet og medlem  
af EVA’s bestyrelse 

Ta’ godt imod de nye

Godt begyndt er halvt fuldendt, og som ny, måske 
helt ung lærer på skolen – er det afgørende for alle 
parter, at man kommer godt fra start.

I dette hæfte udarbejdet af BAR-UF, hvor Skole- 
lederne er repræsenteret ved næstformand Claus 
Hjortdal, er der oversigter og værktøjer, man kan 
bruge som tjekliste og til at danne sig overblik, så man 
husker det vigtigste i en øvrigt travl hverdag. 

Hæftet giver også input til, 
hvordan de forskellige aktø-
rer – den nye lærer selv, kolle-
ger, tillids- eller sikkerheds-
repræsentanten – bliver sat  
i spil for at sikre, at man er 
fælles om opgaven.

Værktøjerne er udviklet på 
baggrund af en kvalitativ un-
dersøgelse af nye læreres 
vilkår og erfaringer med 
best practice.  
 Hæftet kan downloades 
fra arbejdsmiljoweb.dk.

Menneskerettigheder 

Amnestys nye læringscenter, 
Amnesty Interactive, tilbyder 
nye redskaber til at undervise 
8-10. kl. i menneskerettigheder. 
Formålet er at sikre, at næste 
generation ikke tager disse som 
en selvfølge.

Amnesty tilbyder desuden et 
kursus med en indføring i pro-
blematikkerne og i, hvordan 
undervisningsmaterialerne be-
nyttes. Kurset tager udgangs-
punkt i Fælles Mål, så det er 
mere oplagt at integrere et 
tema om menneskerettighederne i skoleåret uden at 
gå på kompromis med den øvrige undervisning.

Ny interaktive kommunikationsmuligheder giver 
mulighed for at opleve brud på egne rettigheder i  
sanseinstallationer, chat med ofre og menneskeret-
tighedsforkæmpere fra hele verden samt at se klip 
om bl.a. tortur og kvindehandel. 

Læs mere på amnesty.dk/interactive.
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Anmeldelser

x

Redaktionen har for tiden følgende 
bøger til anmeldelse:

Læreruddannelsen i fokus. 
Bogserie på foreløbig fem bøger.
Dansk i læreruddannelsen
Matematik i læreruddannelsen
Naturfag i læreruddannelsen
Kristendomskundskab/livsoplysning/
medborgerskab i læreruddannelsen
Praktik i læreruddannelsen 
Gorm Bagger Andersen og Lis Pøhler
Dafolo

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

Teamets arbejde med holddannelse 
og undervisningsdifferentiering
Teamets arbejde med fag- og 
tværfaglighed
Birgit Nielsen, Lars Wørts
Kroghs Forlag

Klasseledelse – magtkampe i 
praksis, pædagogik og politik
John B. Krejsler, Leif Moos
Dafolo

Evalueringens spændingsfelter
Karen Borgnakke
Klim

Evaluering indefra 
Justine Grønbæk 
Pors

Nyt fra samfundsvidenskaberne
Ledelse – i pædagogiske kontekster 
Mai-Britt Herløv Petersen og Susanne 
Ploug Sørensen 
Danmarks Pædagogiske Universitets 
Forlag

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

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

Anmeldereksemplarer

Veje og vildveje

Ledelsesevaluering   
Af Frode Boye Andersen, Marianne 
Nykjær Madsen og Birgit Ryberg
JCVU forlag, 2007
60 sider, 110 kr. 

Evaluering er et af tidens aktuelle em-
ner. Alt kan (for)søges evalueret, selv 
ledelser må stå for skud. Hvorfor skulle 
de også gå fri! Bogen eller snarere 
hæftet er en præsentation af ”den dob-
belte model”. 

Indledningsvis stiller forfatterne 
spørgsmålet: ”Hvorfor sætter vi evalu-
ering i værk?” Forfatterne kommer selv 
med et svar ved at opdele spørgsmålet 
i en udvendig del og indvendig del i re-

lation til den organisation, der evalue-
res (ledelsen er som bekendt en del-
mængde af den samlede organisation).

Den dobbelte model består af en eva-
lueringsdel og en udviklingsdel. Essen-
sen er, at evalueringen skal danne ud-
gangspunkt for en udvikling, samt at 
evaluering skal være en refleksiv proces.

I evalueringsdelen frembringes em-
pirien i et samspil mellem medarbej-
dere og leder(e). Dette foregår ved en 
skematik, hvor respondenterne erklæ-
rer sig enig eller uenig i en række ud-
sagn, herunder graden af (u)enigheden 
(4 gradueringer til begge sider). 

I udviklingsdelen er det Plexus-mo-
dellen, der er det bærende element. 
Plexus-modellen opererer med 6 kate-
gorier (kontekst, fokus, vision, tegn, 
handling og evaluering), som er cirku-
lært forbundne uden at være cykliske. 
Disse 6 kategorier funderer den efter-
følgende udviklingsproces. Intentionen 
er følgelig, at der på baggrund af den 
analyserede empiri vælges et udvik-
lingsfokus. 

Det er ledelsen, der har udvælgel-
sesretten. Det er på dette sted, model-
len skal vise sin berettigelse. Kan eva-

lueringen bibringe resultater, der kan 
transformeres til operationelle udvik-
lingsfokus i udviklingsdelen? Mit svar 
vil være, at det bestemt er muligt med 
den rigtigt spørgeramme i skematik-
ken. Lakmusprøven kan bestås.  

Hæftet er efterfølgende yderst bru-
gervenligt, idet det anskueliggøres, 
hvorledes modellen kan anvendes i 
praksis på baggrund af nogle illustrative 
cases. Der ligges op til anvendelse af 
ekstern(e) konsulent(er), men jeg vil vur-
dere, at modellen kan benyttes foruden.

Samlet set er det en udmærket bog/
hæfte til ledelsesevaluering. Man kan 
stille spørgsmålstegn ved det fornuf-
tige i, at det er ledelsen, der egenhæn-
digt vælger udviklingsfokus.

Slutteligt er det et letlæst hæfte 
skrevet i et straight-ahead sprog uden 
et væld af buzzwords, hvilket indimel-
lem kan være tilfældet i moderne ma-
nagementlitteratur. Her kan alle lade 
sig inspirere, uden at det fordrer en vis 
fortrolighed med genren.

Benni Hauge Pedersen
Viceinspektør, HD

Ebberup Skole, Ebberup
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   NYT LEDERjOB ?
   Gå ind på skolelederjob.dkx

Bagved godt og skidt

Hvad vi ved om god undervisning
Oversat og bearbejdet af  
Jens Peter Christiansen
Forlaget Dafolo
105 sider, 198 kr.

Temaet om god undervisning er høj-
aktuelt netop nu. Og der er flere om 
budene på, hvad der karakteriserer den 
gode undervisning…

I Danmark har læringsstilseksper  - 
ten Svend Erik Schmidt sammen med 
Hans Henrik Knoop deres bud på, hvor-
når god undervisning praktiseres. Her 
tales om, at der skal fokuseres på, 
hvilke måder den enkelte elev bedst 
lærer på (røre, gøre, se, høre). Des-
uden skal der være et tilstrækkeligt 
flow, som udfordrer og bringer eleverne 
videre i deres læring. 

I Norge har Thomas Nordahl udviklet 
en pædagogisk analysemodel, som i 
disse år anvendes i mange skoler rundt 
omkring i landet, kendt under navnet 
LP-modellen. Denne model er ledsa-
get af forskellige bud på, hvad god un-
dervisning er. Forskerne i Norden er 

meget samstemmende i deres bud på, 
hvad der skal gøres mere ved i klasse-
lokalerne rundt om i de nordiske skoler. 
Udgangspunktet er den systemiske, 
socialkonstruktivistiske tænkning, hvor 
der tales om elever som aktører i kon-
tekstuelle sammenhænge. Fokus er på 
kommunikationen mellem aktørerne i 
undervisningssituationerne og på lære-
rens vigtige rolle som klasserumsleder 
og som rammesætter for de aktivite-
ter, som indgår i undervisningen.

Hovedindholdet i denne bog er empi-
risk forskning om, hvad der karakteri-
serer god undervisning. Forskningsre-
sultaterne er hentet fra en samling af 
tyske undervisningsforskere. Der be-
skrives den seneste viden inden for 7 
områder, som er centrale i undervisnin-
gen: Klasseledelse, klarhed og struktu-
rering, motivation, forventninger og re-
sultater, metodevariation, lærings-
klima og undervisningsdifferentiering. 
Det er, som underviser en vigtig egen-
skab at kunne forholde sig til resulta-
terne fra forskellig empirisk forskning 
vedr. undervisning med en nødvendig 
skepsis, men også at benytte dem til 
professionel inspiration i sin undervis-
ningspraksis.

Der savnes en klar tilkendegivelse 
fra bogens oversætter om dens teoreti-
ske udgangspunkt. Derved bliver man 
ikke oplyst klart nok om, hvad der er 
forfatterens intention med det skrevne. 
Hvad mener man er god undervisning? 
I hvilken retning skal udviklingen gå? 
Det bør man kunne forvente et svar på 
af en bog, der beskriver (tyske) under-

søgelser omkring god undervisning. 
For at citere oversætteren selv, så ”be-
finder man sig ikke i et værdifrit rum”, 
når man taler om undervisning.

Mange undervisere kan dog finde in-
spiration i denne bog. Trods den korte 
plads, som hver enkelt bidragyder lev-
nes i bogen, giver den gode input til 
iagttagelser af egen og kollegers un-
dervisningspraksis, som kan give god 
refleksion om, hvad god undervisning 
kan og bør være.

Netop på skoler, som er i gang med 
at arbejde med LP-modellen, kan bo-
gens artikler berige debatterne i sko-
lernes LP-teams og i deres LP-arbejds-
grupper, hvor der netop foregår pæda-
gogiske debatter om god undervis-
ningspraksis. Bogen vil være et godt 
supplement til de i indledningen nævnte 
danske og norske forskere sammen 
med litteratur om angelsaksisk under-
visningspraksis som f.eks. cooperativ 
learning.

Der findes nemlig ikke én mirakel-
metode, som alle undervisere skal 
praktisere for at skabe god undervis-
ning, men en kombination af relati-
ons-, ledelses- og didaktiske kompe-
tencer med fokus på at få skabt et læ-
ringsmiljø, så der sker en udvikling af 
den enkelte elev i fællesskabets ram-
mer.

Skoleleder
Henning Rasmussen

Xclass / 10. klasse-centret
Slagelse
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SkolelederNYT
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.

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

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

www.skolelederne.org

Teoretisk set det rigtige…

Selvstyrende teamledelse og  
organisering
Mai-Britt Herløv Petersen og  
Birgit Jordansen 
Samfundslitteratur 
244 sider, 299 kr.

Bogen må siges at være virkelig rele-
vant set i et skolelederperspektiv med 
den forestående implementering af 
lærerarbejdstidsaftalen OK’08 vin-
kende lige om hjørnet. Her tales der 
netop om lærernes professionalitet og 
om selvstyrende teamsamarbejde som 
værende den måde lærerne samarbej-
der på ved løsningerne af undervis-
ningsopgaverne og opgaverne i tilknyt-
ning hertil.

Det er som bekendt sådan, at stadig 
flere private og offentlige organisatio-
ner indfører selvstyrende team. Disse 
skal skabe forbedret konkurrenceevne i 
form af øget innovation og større kvali-
tet i den service eller det produkt, der 
skal leveres. Samtidig forventes indfø-
relsen af selvstyrende team at forbedre 
medarbejdernes tilfredshed med arbej-
det, sikre et tættere kollegialt fælles-

skab og skabe større mulighed for 
kompetenceudvikling og selvrealise-
ring.

Mange skoler rundt i landet postule-
rer, at de har indført selvstyrende læ-
rerteams, men går man påstandene 
efter, er man ikke alle steder nået frem 
mod de professionelle selvstyrende 
lærerteam, som er højtydende og selv-
kørende. Erfaringerne rundt omkring 
viser, at implementeringen af selvsty-
rende team ikke altid får den ønskede 
effekt. 

Både ledere og medarbejdere kan 
have svært ved at finde ud af, hvilke 
roller, de skal varetage i en ny team-
struktur, og hvilke aktiviteter de skal 
sætte i værk for at skabe en god udvik-
ling. Skal teamorganiseringen give 
bedre resultater, må både ledere og 
medarbejdere påtage sig nye roller og 
en radikalt anden måde at tænke på. 

I bogen diskuteres, hvad der kende-
tegner selvstyrende team, og ikke 
mindst, hvad der adskiller de gode 
team fra de mindre velfungerende. 
Selvstyrende team belyses som orga-
niseringsprincip ud fra seks organisati-
onsteoretiske perspektiver: Ledelse, 
læring, kultur, kommunikation, magt 
og konflikt.

Bogen præsenterer en række teorier 
og modeller, der kan bruges til at ana-
lysere og perspektivere praksis i og 
omkring egne selvstyrende team. Med 
afsæt i teoretiske analyser samt erfa-
ringer fra praksis giver bogen desuden 
idéer til, hvilke overvejelser ledere og 
medarbejdere i organisationer med 
selvstyrende team med fordel kan gøre 

sig før og efter implementeringen af 
selvstyrende team. 

Gennemgående i bogen sættes to 
forskellige tilgange over for hinanden i 
de enkelte kapitler: 1. Det realistiske 
paradigme (modernistiske organisati-
onsperspektiv), som ser team og orga-
nisationer ligesom individet, typisk 
som genstande, der entydigt og objek-
tivt kan beskrives og kategoriseres ud 
fra et valgt kategoriseringssystem, og 
2. Det socialkonstruktionistiske per-
spektiv (postmodernistiske organisati-
onsperspektiv), som i dette perspektiv 
ser team, som en mængde kommuni-
kative aktiviteter, og de team vil derfor 
ikke være kendetegnet ved hverken sta-
bilitet eller entydighed. Sidstnævn te 
perspektiv er det, som forfatterne til-
slutter sig.

Bogen er skrevet til studerende og til 
praktikere, der ønsker at bliver klogere 
på, hvad det er, der sker i deres organi-
sation, og hvilke muligheder og be-
grænsninger team giver, men bogen kan 
med fordel læses af alle, der beskæfti-
ger sig med organisation og ledelse.

Bogen er meget velskrevet og kan 
anbefales især for skoleledere, som 
har kendskab til og tillid til den social-
konstruktionistiske tænkning. Bogen 
vil være oplagt at læse for netop bedre 
at kunne forstå nogle af de problemer, 
som skolernes forskellige selvstyrende 
lærerteams beskrives at have.

Skoleleder
Henning Rasmussen

Xclass / 10. klasse-centret
Slagelse
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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 13 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.*

14715_Ka_URBAN_210x297.indd   1 13/03/09   15:09:06
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Rockwool Fonden støtter nu initiativer i kommuner og på 
skoler, der har fokus på at forbedre børn og unges sundhed. 
Ja, der understøtter vedvarende forbedringer på børnesund-
hedsområdet, så flest mulig børn som oplever øget sundhed 
og en bedre livskvalitet livet igennem.

I den forbindelse kan skoler søge støtte fra fonden. Første 
stadie er at beslutte, at man fremover vil være sund skole og 
er indstillet på at indrette skolen derefter. Når det så er på 
plads, så læs mere på hjemmesiden SundSkoleNettet.dk 
om mulighederne for at få fondsmidler svarende til 80 kr. pr. 
elev det første år, skolen er med. Desuden får skolen tilbud 
om måleudstyr, brugsvejledning samt efteruddannelse.  

Pt. har flere kommuner tilmeldt alle kommunens skoler, 

men der er også adskillige skoler, der tilslutter sig enkeltvis.  
I øjeblikket er der tilkendegivelser fra kommuner og skoler 
svarende til ca. 130.000 elever. Men der er plads til flere…

Det er op til hver enkelt skole og kommune at vurdere, 
hvilke tiltag man vil sætte i værk. Initiativet indebærer dog, 
at elevernes sundhed i form af elevers BMI, kondital, liv-
vidde mv. måles regelmæssigt, og man forpligter sig til at 
nedsætte et sundhedsudvalg med en ansvarlig. 

Gå ind på projektets hjemmeside og læs mere om betin-
gelserne for at deltage. Her er også nyttige værktøjer og  
nye sundhedsfremmende indfaldsvinkler, ligesom eksperter 
stiller deres viden til rådighed om sundhed og sundheds-
fremme.

Skoleleder på en sund skole?

Et forfriskende indlæg

Knæk kridtet
Et bud på fremtidens folkeskole
Af Søren Bøjgaard
Informations Forlag
96 sider, 148 kr. 

Skolelederne har vidst det i mange år: 
Det kan ikke lade sig gøre at spare sig til 
succes på folkeskoleområdet! Men hvad 
skal der så gøres for at føre den danske 
folkeskole sikkert ind i fremtiden?

I disse år har vi meget travlt med at 
ensrette vores danske skole- og karak-
tersystemer, så de bliver mere sam-
menlignelige med resten af den vest-
lige verdens. I denne ensretning glem-
mer vi, at vi på baggrund af vores for-
nemme tradition for demokrati og 
kreativitet kan skabe en nytænkt folke-
skole, som vil bringe os et kvante-
spring ind i fremtiden og gøre os til et 
foregangsland i verden på uddannel-
sesområdet. 

Søren Bøjgaard, der er folkeskolelæ-

rer, kommer i denne debatbog med en 
lang række nytænkende og positive 
fremadrettede forslag til, hvordan fol-
keskolen kan fremtidssikres med mo-
derne undervisningsformer, lærerroller, 
skolebygninger, forældreansvar – og 
ikke mindst skoleledelse.

Bøjgaard påpeger, at der er et akut 
behov for politisk mod og vilje på alle 
niveauer, hvis man vil fremtidssikre 
den danske folkeskole og det råstof, vi 
skal leve af: viden, kreativitet og or-
dentlighed. Det, at kunne tilegne sig 
viden og kunne foretage en kritisk ana-
lyse er i dag essentielle færdigheder, 
som man skal lære i folkeskolen for at 
kunne begå sig.

I fremtidens Danmark vil de innova-
tive talenter være efterspurgte, og 
nysgerrighed og interesse må derfor 
stimuleres i folkeskolen af visionære 
lærere. Målet med skolen må også 
være at danne glade og selvstændige 
mennesker, der kan skabe et godt liv 
for sig selv og sine omgivelser. 

Men ressourcer skal der til, hvis 
Danmark vil i front på uddannelsesom-
rådet. Det koster at have pc’ere og ma-
terialer, at genoprette og ombygge 
fleksible skolebygninger med moderne 
faciliteter. Det koster at lønne mo-
derne skoleledere, der kan sikre den 
gode undervisning, og som har mod til 
at skille sig af med de dårlige lærere. 
Det koster at gøre læreruddannelsen 
så interessant og attraktiv, at den til-

trækker engagerede og dygtige stude-
rende. Det koster at indføre gratis og 
sund skolemad. Det koster også at 
gøre skolen til et kulturcentrum i byen  
med inddragelse af fritids- og idræts-
foreninger og andre brugere fra det 
omgivende samfund.

Søren Bøjgaards bog skal ses som et 
indlæg i debatten om fremtidens folke-
skole. Ud over ressourcer kræver det 
også mod og fremsynethed hos de po-
litikere, skoleledere og lærere, der skal 
sætte en ny fremtidssikret dagsorden 
for folkeskolen. De tiltag, der laves i 
dag, vil først kunne mærkes i form af 
øget velstand og et målbart bedre 
samfund for alle om en hel eller en 
halv generations levetid.

Har beslutningstagerne ikke det 
krævede mod, og bruger man alt sit 
krudt på nationale tests, ja så bliver re-
sultatet en skole, som om 30 år også 
har de samme træghedssymptomer 
som i dag. Hvis der derimod satses an-
derledes stort med sans for vores om-
verden, vil vi i Danmark kunne bryste 
os af at have en uudtømmelig kilde af 
menneskeligt råstof, som med rum-
meligt og kreativt engagement er klar 
til at sikre Danmarks position i verden. 
Læs bogen og bliv inspireret! 

Bo Meldgaard
Skoleleder

Sevel Skole
Vinderup
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Efter
årsmødet…

Efter et veloverstået årsmøde og re-
præsentantskabsmøde skal der være 
tid til politiske overvejelser, som peger 
fremad.

Et væsentligt område for mig at se 
er, hvordan vi som lederforening place-
rer os i det samlede omverdensland-
skab. Især overfor Undervisningsmini-
steriet og folketing samt Kommunernes 
Landsforening som arbejdsgivere og 
samarbejdspartnere, men også overfor 
resten af organisationsverdenen.

Ledelsesperspektivet
Som lederforening står vi i et perma-
nent dilemma i forhold til positione-
ring, dels som medarbejdere og dels 
som ledere. Men efter min opfattelse 
er vores dagligdag som ledere bestem-
mende for den optik og det deraf føl-
gende sprog, vi alt overvejende bør 
vælge, når vi kommunikerer med vores 
omverden. Ledelsesperspektivet må 
der ikke herske tvivl om.

Med den nye overenskomst og den 
nye funktion som TR for skoleledere på 
det kommunale plan blander der sig 
imidlertid meget nemt en klassisk fag-
foreningsretorik ind i vores arbejde. Vi 
har i hovedbestyrelsen drøftet, hvor 
vigtigt vores sprogbrug både eksternt 
og internt er i den sammenhæng.

Vi har blandt andet fået gode råd af 
en kommunikationsrådgiver, som 
stærkt anbefalede os at være forsig-
tige med sproget, for at sikre at Skole-
lederne også sprogligt placerer sig som 
lederforening med streg under leder.

Netop DLF har i en lang årrække an-
vendt en retorik, som på mange måder 
har isoleret lærerforeningen overfor 
omverdenen. Det er vist ikke så slemt, 
som det har været, men DLF har ved 
flere lejligheder selv beklaget sig over, 
at de ikke følte/føler sig hørt.

Jeg tror ikke, jeg står alene med den 
opfattelse, at DLF i mange år har givet 
udtryk for, at kun lærerne har forstand 
på skolen og at det arbejde, der foregår 
i folkeskolen, er topkvalitet og at bør-
nene får gode (nok) kundskaber. Et 
synspunkt der ofte gentages på trods 
af, at indtil flere undersøgelser des-
værre har vist, at resultaterne burde 
være bedre i forhold til de anvendte 
ressourcer og sammenlignet med an-
dre lande.

Penge er ikke alt 
Desuden har det fra DLF med næsten 
søvngængeragtig sikkerhed ofte været 
hævdet, at alle opgaver har kunnet lø-
ses, blot der blev bevilget flere penge.

Heldigvis er der sket en opblødning 
på dette område, og det virker da også 
som om, at eksempelvis Bertel Haar-
der er blevet betydelig mere imøde-
kommende i sin retorik overfor Lærer-
foreningen og Anders Bondo. 

Vi skal som lederforening for enhver 
pris undgå at falde i den faldgruppe, 
som DLF i mange år har været i. Der-
for nytter det ikke, efter min opfat-
telse, når der anvendes en lukket og 
konfronterende retorik imod de to par-
ter (UVM og KL) og deres repræsen-
tanter i kommunerne, som i det dag-
lige er vores nærmeste samarbejds-
partnere.

Vi løser heller ikke nogle af folkesko-
lens og skoleledernes daglige proble-
matikker ved som forening, nærmest 
pr. automatik, som det første at kræve 
flere ressourcer. Det er ganske enkelt 
for nemt, desuden er det ikke realistisk 
at opnå. 

Eksempelvis står mange kommuner 
i dag overfor store problemer i forbin-
delse med et meget stort ressourcefor-
brug på specialundervisningsområdet.

Mange kommuner iværksætter rum-
melighedsprojekter, som i al enkelthed 
går ud på at få flere børn til at blive i 
”normalundervisningen” med anven-
delse af færre ressourcer i forhold til 
udskildte foranstaltninger som f.eks. 
specialklasserækker og specialskoler.

Det er en øvelse, som stiller store 
krav til den enkelte lærer og til lederne 
i skolen. Det kræver ny og mere fleksi-
bel tilrettelæggelse af en række opga-
ver og nye relationer i forhold til foræl-
dresamarbejdet. Vel at mærke uden 
ekstra ressourcer, i visse tilfælde 
endda med færre. 

I den virkelighed, som allerede er be-
gyndt, nytter det ikke, når eller hvis vi 
som forening primært kalder på flere 
penge. Derved viser vi i virkeligheden 
først og fremmest afmagt overfor op-
gaven. I den virkelige verden gives der 
nemlig ikke flere ressourcer, i hvert fald 
ikke lige med det første.

Brug energien rigtigt
Vi bør derfor som forening først og 
fremmest bruge vores energi til at for-
holde os til, hvordan vi bedst muligt 
takler de ledelsesopgaver, som dette 
ene problemkompleks stiller os over-
for. Der kommer med sikkerhed flere 
opgaver af samme omfang og karakter 
i fremtiden.

Vi stiller os selv som ledere og leder-
forening dårligt, hvis vi ikke kan løfte 
den opgave. Desuden har vi en stor 
forpligtelse overfor vore medarbejdere, 
lærere og pædagoger, som står med 
den daglige pædagogiske opgave, hvis 
vi ikke kan støtte og guide dem.

Per Ungfelt
Medlem af hovedbestyrelsen

!
Debat
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Skoleleder til Karrebæk Skole
Karrebæk Skole i Næstved Kom- 
mune søger ny skoleleder med 
tiltrædelse 1. august 2009.

Karrebæk Skole er forankret i 
lokalsamfundet og er beliggende 
nær skov og strand i et natur-
skønt område ved Karrebæks-
minde 10 km sydvest for Næst-
ved, og skolen har et tæt sam- 
arbejde med to andre skoler i 
Vestområdet i Næstved Kom-
mune.

Karrebæk skole har et spor med 
217 elever fra 0. - 9. klasse og 
tilhørende SFO med 80 børn.  
Der er til skolen knyttet en 
specialklasserække med 18 
elever, og der er i alt ansat 21 
lærere og 10 pædagoger. 

Vi tilbyder dig
•  En konstruktiv og engageret 

forældrekreds og skolebesty-
relse

•  En dynamisk personalegruppe 
med både unge og mere 
erfarne medarbejdere

•  En skole med traditioner
•  235 velstimulerede elever 
•  Et åbent og positivt samarbejde
•  En udviklingsorienteret skole.

Karrebæk Skole har i år særlig 
fokus på evaluering og faglighed 
samt sundhed og bevægelse, 
som skolen arbejder med inden 
for rammerne af KL’s kommune-
projekt, Partnerskab om Folke-
skolen.

Vi ønsker en leder der
•  Har et lyst livssyn præget af 

sund fornuft

•  Kan øve synlig ledelse, der 
varetager alle personalegrup-
pers interesser

•  Er motiverende, kreativ, iderig 
og igangsættende – med 
begge ben på jorden

•  Kan støtte den fortsatte 
udvikling af skolen og støtte op 
om samarbejdet i lokalsamfun-
det

•  Har humor og er robust og 
handlekraftig

•  Skolerne i Næstved Kommune 
er decentrale selvstyrende 
enheder med lønsumsstyring. 

I forhold til samarbejdet med 
naboskolerne skal du være 
indstillet på, at indgå i et tæt 
samarbejde med ledelserne på 
disse. Du indgår desuden i den 
samlede skoleledergruppe i kom-
munen, og det forventes i den 
sammenhæng, at du bidrager til 
den fælles udvikling af skolevæ-
senet.

Du er meget velkommen til at 
rette henvendelse og aftale et 
besøg på skolen.

Flere informationer
Yderligere oplysninger kan findes 
på Næstved Kommunes hjem-
meside www.naestved.dk ved at 
klikke Borger, Børn, Skole, 
Skoler, Karrebæk Skole. 

Telefonisk henvendelse
Du er også velkommen til at 
kontakte skolechef Aase Schmidt 
på telefon 5588 3071 eller 
skolebestyrelsesformand Klaus 
Uhre på telefon 5544 0300.

Løn og ansættelsesvilkår
efter gældende overenskomst og 
efter principperne om lokal 
løndannelse med udgangspunkt i 
grundløntrin 48. Den samlede 
årsløn forventes at være ca. 
470.000 kr. 

Næstved Kommune indhenter 
børneattest ved ansættelse.

Ansøgningsfrist tirsdag den  
14. april 2009. 

Ansættelsessamtaler finder sted 
mandag den 27. april og man-
dag den 4. maj 2009.

Tiltrædelse den 1. august 2009.

Vi foretrækker, at du sender 
din ansøgning online. 
Klik på ”Send ansøgning” og 
vedhæft din ansøgning, dit CV 
og uddannelsesbevis som word 
eller pdf-fil.

Har du ikke mulighed for at søge 
via internettet, kan du sende din 
ansøgning i et almindeligt brev 
med dokumentation for uddan-
nelse og arbejdserfaring til 

Næstved Kommune
Personaleafdelingen
Teatergade 8
4700 Næstved

Husk at mærke ansøgningen 
med stilling og arbejdstid.

Har oplyst en e-mailadresse, vil 
du få besked her.

www.naestved.dk/job

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk
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Vi søger en souschef d.01/8 09, der med nysgerrig-
hed, initiativ og faglighed kan indgå i skolens ledel-
sesteam. Vi forventer en sparringspartner, som tager 
ansvar og har lyst til udvikling i en travl hverdag. 

Dine arbejdsområder vil være mangfoldige, men du 
skal blandt andet varetage vikarfunktion, it-området, 
UUkoordinering, afvikling af skriftlige prøver, skema-
lægning m.m. Der er tilknyttet ca. 900 ledelsestimer 
til stillingen resten er undervisningstid.
Vi har de senere år prioriteret at arbejde med  
evaluering i forhold til skolens værdigrundlag. Vi 
vægter samarbejdet i klasse- og fagteams, hvor vi ar-
bejder med refleksiv kommunikation, handlekraftige 
møder samt udvikling af supervision. 

Landsgrav Friskole er oprettet i 1869 med et stabilt 
elevtal på 200 elever (bh.kl. – 9.kl.), samt  
ca. 75 børn i en velfungerende SFO. Landsgrav Fri-
skole er en moderne ambitiøs Grundtvig-Koldsk fri-
skole, som prioriterer såvel de praktisk-musiske som 
de boglige fag. Eleverne har musik fra 0.-9.kl. Vi har 
egen biotop, bålhytte, 5 interaktive tavler, samt et 
moderne og nyindrettet pædagogisk læringscenter. 

Hvert år har alle lærere mulighed for deltagelse i kur-
sus. 
  
Landsgrav Friskole kan tilbyde masser af udfordrin-
ger, positive og dygtige kollegaer der vil skolen samt 
aktive børn og dejlige forældre.

Der kan rettes henvendelse til skoleleder Vibeke  
Alstrup Malmberg på telefon 58 52 33 44, eller på 
skoleleder@landsgravfriskole.dk for yderligere  
oplysninger samt aftale om aflæggelse af besøg  
på skolen. Se evt. skolens hjemmeside  
www.landsgravfriskole.dk 

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overens-
komst mellem Finansministeriet og LC. Straffeattest 
og børneattest indhentes.

Ansøgning med relevante bilag sendes til:  
Landsgrav Friskole, Bagervej 5, 4200 Slagelse  
senest d.15.04.09 kl. 12.

Ansættelsessamtaler vil foregå tirsdag d.21.04.09 
efter kl. 15.

Souschef 
søges til Landsgrav Friskole, Slagelse

Afdelingsleder
Hvidovre Ungdomsskole – heltids
undervisningen.

Spændende stilling til et job i rivende udvikling
Der er udarbejdet et helt nyt arbejdsgrundlag for 
Heltidsundervisningen i Hvidovre Ungdomsskole, 
som en del af det samlede specialpædagogiske til-
bud i Hvidovre Kommune. 

Vi tilbyder:
•  En lederstilling med mange udfordringer.
•  Et job med stor indflydelse - ikke kun på egen 

hverdag, men også for medarbejderes og elevers 
dagligdag og trivsel.

Løn - indplacering som leder i Ungdomsskolen 
efter reglerne om Ny Løn.

Tiltrædelse 1. august 2009.

Læs hele stillingsopslaget på:  
www.hvidovre.dk eller www.usk-hvdovre.dk

KOMMUNE KOMMUNE 

I Hvidovre Kommune 
bygger vores sam
arbejde på en aner
kendende og positiv 
 kultur, hvor forskellighed 
er en styrke, og hvor 
engagement, nysgerrig
hed og arbejdsglæde 
fremmer de nye ideer  
og den gode service til 
borgere, virksomheder, 
kulturliv og samarbejds
partnere. 

Hvidovre er en grøn 
 forstad med en stærk 
historie; tæt ved vandet 
og hovedstaden og lige 
midt i Øresundsregionen.

Vil du være leder i en af Lollands
fire nye skoler?

Er du ambitiøs og har du lyst til at udvikle Lollands
Skolevæsen til et af landets bedste? Ser du muligheder
frem for begrænsninger?
Vi har en spændende afdelingslederstilling ledig i
Maribo Skole og søger en engageret og visionær per-
son til at indgå i ledelsesteamet.

Se det fulde stillingsopslag på www.lolland.dk/job.
Ansøgningsfrist: 13. april 2009.

Lolland Kommune har 49.000 indbyggere fordelt på 900 kvadrat-
kilometer varieret natur med købstæderne Maribo, Nakskov og
Rødby, landsbymiljøer, havne og strande. Kommunen er placeret i
Østersøens store trekant mellem København, Hamborg og Berlin
med motorvej E47 og færger til Tyskland, Langeland, Fejø, Femø
og Askø. Lolland Kommune er kommunens største arbejdsplads
med cirka 5.000 medarbejdere.
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Engageret, yngre personalegruppe med højt til loftet søger 
en åben og inspirerende skoleleder, der tør uddelegere og 
se udfordringerne i øjnene. Har vi ret i, at det er dig? 

Kan du tænke i helheder og udvikling, men samtidig have 
begge ben på jorden, uddelegere og netværke?

Så byder vi ind med Trællerupskolen i Lejre Kommune – en 
velfungerende og vellidt skole med 320 skønne elever og 
42 engagerede lærere og SFO-pædagoger. Vi tror på gode, 

personlige relationer, et stærkt engagement og ordentlig-
hed. Vi har masser af opgaver, overblik over løsningerne og 
styr på økonomien.

Og så er vi åbne og nysgerrige, når det gælder forandrin-
ger.

Læs mere om stillingen på www.traellerupskolen.dk eller 
www.lejre.dk under ”ledige stillinger”. Vi glæder os til at 
høre fra dig inden den 20. april kl. 8.00.

Inspirerende leder til skole i udvikling

AALESTRUP REALSKOLE 
SØGER VICESKOLELEDER

Aalestrup Realskole er en selvejende institution med et tæt samarbejde med det kommunale skolevæsen, 
idet skolen er overbygningsskole for elever i den sydlige del af Vesthimmerlands Kommune.

Vi kan tilbyde en skole, der

er en velfungerende overbygningsskole i udvikling• 

har et harmonisk lærerkollegium med 17 velkvalifi cerede • 
lærere

tilbyder niveaudelt og liniefagsopdelt undervisning i 10. klasse• 

lægger vægt på at give en kvalifi ceret faglig undervisning • 
i et trygt miljø

lægger vægt på, at der stilles forventninger og krav til • 
eleverne

råder over særdeles gode undervisningslokaler og – midler• 

i et aktivt samspil mellem bestyrelse, ledelse og lærere • 
giver mulighed for hurtige beslutninger

har ca. 170 elever fordelt på 8., 9. og 10. klasse.• 

Vi søger en økonomisk/administrativ 
viceskoleleder, der

kan varetage bl.a. lønkørsel, budgetstyring, regnskab • 
og bogføring,

kan forestå vikarpåsætning, prøveafvikling, og lign.• 

besidder gode kommunikative evner i skrift og tale• 

har lyst til at fortsætte og videreudvikle det pædagogiske • 
arbejde i samarbejde med lærerne

er sparringspartner med skolelederen samt har • 
fornemmelse for den enkeltes trivsel og arbejdsglæde

er synlig i samarbejdet med elever, forældre og lærere, • 
og som kan bevare roen og overblikket også i pressede 
situationer

har lyst og evner til at profi lere skolen i lokalsamfundet.• 

Løn og ansættelsesforhold efter gældende regler ifølge overenskomst mellem Finansministeriet og LC.

Få fl ere oplysninger om Aalestrup Realskole på www.aalestrup-real.dk eller hos skoleleder Jan Stigaard eller ved 
bestyrelsesformand, Anders Andersen, 9854 8393. Stillingen er ledig fra den 1. august 2009 eller snarest derefter.

Aftale om besøg på skolen sker ved henvendelse til skoleleder Jan Stigaard, 
9697 0400 eller på 2859 2439.

Ansøgning vedlagt relevante oplysninger og referencer sendes til Aalestrup Realskole, 
Borgergade 32, 9620 Aalestrup eller pr. mail til kontor@aalestrup-real.dk.

Ansøgningsfrist er mandag den 27. april 2009 med posten. 
Ansættelsessamtaler vil fi nde sted tirsdag den 5. maj 2009.

www.aalestrup-real.dk
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www.kalundborg.dk

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

JOBNR. 973

Skolen på Herredsåsen  
søger skoleleder
Arbejdsområde
Vores skoleleder er avanceret og vi mangler en ny 
”frontfigur”, som sammen med os vil fortsætte den gode 
udvikling.

Vi 
Er en velfungerende og afdelingsopdelt skole smukt belig-
gende over Kalundborg by med ca. 880 børn, 0. - 10. 
klasse og 110 ansatte.
Skolen blev taget i brug i august 2001 og er både fysisk 
og organisatorisk udmøntet i en decentral struktur med 
selvstyrende team - såvel pædagogisk som økonomisk.
Skoleledelsen på Herredsåsen er både afdelings- og funk-
tionsopdelt, og alle pædagogiske ledere og sekretariats-
lederen udgør ét samlet team, hvori der samarbejdes om 
skolens drift og udvikling. 
Du kan læse mere om skolens afsæt på hjemmesiden 
www.herredsaasen.dk

Du 
•  er handlekraftig og har en synlig og demokratisk ledel-

sesstil 
•  kan tænke strategisk og udviklingsorienteret 
•  er anerkendende og humoristisk 
•  arbejder i helheder og i team 
•  handler værdibaseret i overensstemmelse med kommu-

nens og skolens værdier. 
•  har erfaring med det pædagogiske arbejde i grundskolen 

samt en relevant lederuddannelse 
•  ser skole og SFO som en helhed

Løn- og ansættelsesvilkår
Vi tilbyder en løn på chefniveau og efter gældende 
overenskomst. Herudover ansættelse i en spændende 
organisation i konstant udvikling med gode og veluddan-
nede kolleger.

Yderligere oplysninger
For yderligere information om jobbet er du velkommen til 
at kontakte direktør Per Bjørn Hansen på tlf. 5953 4486, 
eller på mail per.bjorn.hansen@kalundborg.dk

Ansøgning 
Skriftlig ansøgning med påført jobnummer 973 samt oplys-
ninger om uddannelse, tidligere beskæftigelse og kendskab 
til området sendes til:

Kalundborg Kommune
HR
Postbox 50
4400 Kalundborg

så vi har den senest den 22. april 2009, kl. 8,00.
Der indgår test og -interviews i rekrutteringsforløbet. 
Ansættelsessamtaler gennemføres hhv. i uge 18, uge 19 
eller uge 20 2009. Vi forventer, at alle ansøgere besøger 
skolen inden ansøgningsfristen udløber. Kontakt konst. 
skoleleder Bente Petersen telefon 5957 0500.

TØMMERUP 
FRI- OG EFTERSKOLE
søger Forstander/forstanderpar

Vores dygtige og afholdte forstanderpar gennem 
de forløbne 10 år har søgt nye udfordringer. 

Vi søger derfor ny forstander eller forstander-
par med tiltrædelse 1. august, 2009.

Vi forventer, at vores nye leder 
har lyst til at lede en velfungerende kombine-• 
ret fri- og efterskole i et åbent og dialogbase-
ret samarbejde med skolens bestyrelse, vicele-
der og øvrige personale
har tæft for økonomi og administration• 
er en inspirerende personaleleder med blik for • 
udvikling og brug af den enkelte medarbejders 
kompetencer og med fokus på det kollegiale 
fællesskab
kan fastholde den gode dialog med skolens • 
forældre og øvrige samarbejdspartnere
kan vedligeholde kontakter og netværk udad-• 
til, og i skolesammenhæng vise aktivt medspil i 
lokalsamfundet.

Tømmerup Fri- og Efterskole er en velfungeren-
de skole, baseret på de Grundtvig/Koldske skole-
tanker. Skolen er normeret til 180 elever i frisko-
len og 78 elever i efterskolen og er beliggende 
4 km. fra Kalundborg i naturskønne omgivelser. 
Fritliggende tjenestebolig stilles til rådighed.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst 
mellem Finansministeriet og LC. Lønnen for-
handles indenfor intervallet 348.000-403.300 
kr. (1997 - grundbeløb).

Yderligere oplysninger og evt. aftale om besøg 
på skolen kan fås ved henvendelse til bestyrel-
sesformand Susanne Kristensen, tlf. 59 50 70 
80 eller viceleder Jens Boldt, tlf. 59 50 72 99 / 
51 28 01 99.

Derudover kan der hentes informationer fra 
skolens hjemmeside: www.tfe.dk

Ansøgning skal være skolen i hænde senest 
fredag den 17. april 2009 kl. 12.00 og stiles til:

Bestyrelsen
TØMMERUP FRI- OG EFTERSKOLE
Andaksvej 19
4400 Kalundborg
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www.silkeborgkommune.dk

Pædagogisk leder 
af et Kompetencecenter for sproglig, kulturel og social 
integration (genopslag)

Den pædagogiske leder bliver leder for et kompetencecen-
ter med medarbejdere fra både undervisnings- og fritids-
delen. Derudover tilknyttes kommunens konsulentfunktion, 
sprogvejledere og en modtagelsesklasserække. Centret har 
placering på den nye skole i bydelen Alderslyst i Silkeborg.

Den pædagogiske leder skal lede udviklingen, tilrettelæg-
gelsen og organiseringen af den samlede indsats over for 
børn og unge med anden etnisk oprindelse, sikre et fagligt 
niveau og udvikle nye tværprofessionelle aktiviteter i sam-
arbejde med samarbejdspartnere i kommunen.

Som pædagogisk leder indgår du i et ledelsesteam bestå-
ende af skoleleder, afdelingsledere og SFO-leder. Du har 
vilje, og evne til at fastholde og udvikle samarbejdet med 
medarbejdere og samarbejdspartnere, du er løsningsori-
enteret og visionær, lyttende og robust, du kan få forrest 
og give andre plads, være samarbejdsorienteret og i stand 
til at handle på egen hånd i overensstemmelse med den 
samlede organisation. 

Er du interesseret så læs mere på www.silkeborgkom-
mune.dk (Job ved Kommunen) hvor hele stillingsopslaget 
kan læses samt et arbejdsnotat vedr. formål og indhold for 
kompetencecenter.

Kontakt evt. skoleleder Claes Pedersen tlf. 8920 9160/ 
2031 1944.

Ansøgningsfrist tirsdag den 14. april 2009, kl. 12. 

Vi foretrækker, at du sender din ansøgning online via vores 
hjemmeside. Klik på Send ansøgning og vedhæft din an-
søgning, samt relevante bilag.

Har du ikke internetadgang, kan du sende din ansøgning i 
et almindeligt brev til Silkeborg Kommune, Organisation 
og Personale, Søvej 1, 8600 Silkeborg. Husk at anføre job 
nr. 43/09.

Vil du stå i spidsen for 
Bistrupskolens udvikling ?

Skoleleder til Bistrupskolen  
pr. 1. august 2009

Så kan vi tilbyde:

En skole med ca. 620 elever (bh.kl.-9.kl), med tilhø-• 
rende SFO (bh.kl.-5.kl.)

Fuld skolelederstilling, afdelingsledere, 1 administra-• 
tiv leder og 1 SFO-leder 

En større ombygning, som du skal være en del af med • 
bl.a. etablering af en fælles indskoling og ændrede 
organisationsformer på store dele af skolen.

Et ambitiøst skolevæsen med gode ressourcer• 

Et dygtigt og engageret personale med faglige og • 
personlige ambitioner

Motiverede og velfungerende børn• 

En aktiv og ressourcestærk forældre-gruppe• 

Løn efter principperne for ny løn.• 

Yderligere information

Se på www.Rudersdal.dk og/eller www.bistrupskolen.
dk, hvor du kan læse mere om stillingsprofilen og vores 
forventninger til dig.  For information og rundvisning  
kontakt konst. skoleleder Camilla Ritzau eller  souschef 
Karsten Degn på telefon 45 81 11 30 eller om stillingen 
skolechef Martin Tinning telefon 46 11 44 10.

Ansøgningsfrist

16. april kl. 12.00 til Rudersdal Kommune,  
Stationsvej 36, 3460 Birkerød, mrk.:  
”Skoleleder Bistrupskolen”.
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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

Sekretær Ann Elsfeldt Jensen
aeje@skolelederne.org
Direkte 3336 7623
Mobil 2546 8649 
  

Formand Anders Balle 
Næstformand Claus Hjortdal 
Axel Bay-Petersen
Claus Heiredal
Allan Lundby-Hansen

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

 HOVEDBESTYRELSEN

Skoleleder
Arbejdssted: Bramdrup Skole

Arbejdstid: 1924 timer

Ansættelsestidspunkt: 1. august 2009

Funktioner: Leder af Bramdrup Skole, der er 
3-4-sporet fra bh-klassen til 9. klasse samt to 10. 
klasser i alt ca. 800 elever. Der er specialklasser på 
skolen med 30 elever. Skolens SFO har ca. 200 børn. 

Der er et tæt samarbejde i ledelsesteamet på 
skolen, der udgøres af skolelederen, viceskolele-
deren, SFO-lederen, 2 afdelingsledere samt teknisk 
serviceleder.

Kvalifikationer:

•	 Ledelseserfaring	

•	 Fokus	på	trivsel	blandt	såvel	elever	som	personale	

•	 	Engageret,	nysgerrig	og	synlig	i	ledelsen	af	skole	
og SFO 

•	 	Vil	arbejde	med	videreudvikling	af	skolen	og	se/
udnytte	potentialet	i	lokalsamfundet	

•	 Pædagogiske	og	udviklingsmæssige	visioner	

•	 Motiverende	og	støttende	ledelsesstil	

•	 Tør	stille	krav	til	elever,	personale	og	forældre	

•	 Stærk	personlighed	med	en	god	portion	humor

Løn:	Niveau	ca.	500.000	kr.	Evt.	kvalifikationsløn	
forhandles med den forhandlingsberettigede orga-
nisation.
 

Hvem er vi?:	Skolen	er	en	stor	forstadsskole.	Vi	
lægger vægt på et højt fagligt niveau både bogligt, 
praktisk og kreativt. Desuden vægtes pli og naturlig 
disciplin i samværet og arbejdet med respekt for 
den enkelte og accept af voksenautoriteten.

Se i øvrigt nærmere på skolens hjemmeside 
www.bramdrup-skole.kolding.dk

Nærmere oplysninger fås ved henvendelse til:  
Skolechef	Palle	Mygenfordt	på	telefon	79791810.	
Konst. souschef Inger Skjølstrup Nielsen på telefon 
75568599	eller	privat	22178155	–	bl.a.	for	fremvis-
ning	af	skolen.	Kirsten	Beider	på	telefon	75519933.

Ansøgning til: Børne- og uddannelsesforvaltningen, 
Ålegården	1,	6000	Kolding	bilagt	oplysninger	om	
tidligere beskæftigelse og kopi af eksamensbeviser 
m.v.

Mærk ansøgningen: ”Skoleleder Bramdrup Skole”.

Ansøgningsfrist: Fredag d. 24. april 2009 kl. 12.

I	henhold	til	Kolding	Kommunes	Personaleregler, 
vil	der	blive	indhentet	straffeoplysninger.
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Nyhed – VikarPlanet til de yngste
På VikarPlanet kan børn fra de mindste klasser lære at fi nde rundt i et internetbaseret 
univers via hjælp fra fantasifulde karakterer. Børnene træner deres færdigheder i at 
tælle, regne, farvelægge osv. 

Det fås ikke billigere!
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alinea.dk  ·  tlf.: 3369 4666  ·  Forbehold for pris stig nin ger og trykfejl  ·  Alle priser er ekskl. moms  

GR
AT
IS Gratis it-kurser i foråret. 
Læs mere på alinea.dk

IRIS Ordbank og stemmen Sara indgår som 
standard i SkolePro – uanset abonnementstype

Sammenlignet med tilsvarende 
abonnementer, der indeholder læse- 
og skriveværktøjer, sparer en 
gennemsnitsskole med SkolePro  
årligt ca. kr. 4.000,–.

IT  ·  1.-10. KLASSE    

Lokalt installerede programmer 
i SkolePro kan nu downloades 
fra SkolePro.dk

It-undervisning
til alle fag og 
alle niveauer


