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Det er simpel hovedregning. De små fødselsårgange i 
80’erne betyder, at vi i dag har en relativt lille tilgang af nye, 
friske kræfter til bl.a. lærerfaget. Samtidig forlader efter-
krigstidens store generationer arbejdsmarkedet. Det demo-
grafiske misforhold giver i sig selv en manko i arbejdsstyrken, 
men herudover spiller andre faktorer negativt ind.

Læreruddannelsen har fået en alarmerende lav prestige, 
søgningen er løbende faldet, og hvor der i år på seminari-
erne er optaget 2400 studerende, bliver omkring 1000 aldrig 
færdige, og det må forventes, at yderligere 400 ikke bliver i 
lærer faget. Derudover viser statistikken, at minimum 3000 
lærere går på efterløn, pension mv. årligt, og når tilgangen  
af nye altså er på ca. en tredjedel, kan skolens behov for 
lærerkræfter fremover ikke dækkes. 

En helt ny undersøgelse fra DLF fra april viser, at lærer-
manglen er steget 22% fra sidste år, så 5,3% af den samle - 
de lærerstyrke ikke har en læreruddannelse. Folkeskolen 
mangler lige nu 2700 uddannede lærere på fuld tid. Mang-
len på uddannede lærere i kommunerne er ujævnt fordelt 
og varierer fra 0% og helt op til 22%. Samtidig er der knapt 
200 helt ubesatte lærerstillinger, og blandt de nyansatte 
har hver fjerde ingen læreruddannelse!

Det er bekymrende, da mange ikke-uddannede lærere 
svækker folkeskolens kvalitet. Mere alvorligt er, at problemet 
mangedobles, så det slet ikke er muligt at få lærere nok – 
hverken uddannede, meritlærere eller uuddannede. Ja, det 
gælder også de øvrige store offentlige serviceområder. Hvis 
bare vi skal have lærere og sygeplejersker nok, indebærer 
det, at en helt urealistisk stor del af de nuværende gymna-
sieårgange skal læse til lærer, eller sygeplejerske.

Da vi kender scenariet, må vi sætte alle kræfter ind for  
at dæmme op for problemet og skrue på de knapper, vi 

kan: Bedre løn- og arbejdsvilkår i skolen vil øge prestigen og 
motivationen for at blive lærer, der skal være bedre faglighed 
og studieforløb på både læreruddannelsen og merituddan-
nelsen, bedre vilkår på de værste mangelområder fx inden 
for naturfag, særlige gunstige ordninger for nyansatte. Det 
sker allerede, men alle initiativer må opprioriteres!

MEN vi kommer ikke uden om, at, at der bliver færre og 
færre at vælge imellem. Vi må derfor vænne os til at drive 
skole med en meget mere broget medarbejdersammensæt-
ning, og vi må simpelthen indstille os på en folkeskole med 
færre lærere! Problemet løses ikke med overarbejde og senere 
pensionering, og som ledere må vi derfor se på, hvordan vi 
kan drive skole med f.eks. 2/3 af de lærere, vi har i dag. 

Holddannelse, en helt anden grundorganisering af sko-
len, nye undervisningsformer og ny teknologi skal i spil.  
Vi må udvikle helt nye undervisningsmetoder, som gør op 
med gængs pædagogisk tænkning. Et bud kan være under-
visning på storskærm – i 3D? – for 80-100 elever og bagef-
ter opgaveløsning i grupper? Der er i hvert fald brug for en 
mangfoldighed af løsningsmuligheder.

Skolelederne er i dialog med ministeriet, KL og organisatio-
nerne om udfordringen, men mirakelkuren er ikke let at finde. 
Der er brug for at bringe alle innovative kræfter i spil, for at få 
sat en ny pædagogisk og organisatorisk dagsorden i skolen. 
Jeg vil derfor opfordre alle skoleledere til at byde ind i den of-
fentlige debat med forslag til, hvad vi kan gøre – eller måske 
maile løsningen direkte til mig på abal@skolelederne.org!   

PS: En stigende mangel på lærere giver mangel på skole
ledere. Også her er det svært at rekruttere, og ansøgere med 
andre baggrunde banker på døren. Læs artiklen s. 22.

Stor efterspørgsel, lille udbud

LEDER

Af Anders Balle
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StORt & småt

Færre ledere?

Det offentlige står overfor et stort generationsskifte af 

ledere, viser flere undersøgelser. I løbet af ti år går næ-

sten halvdelen af landets ledere af. Det betyder, at 

hver anden skole, børnehave, plejehjem mv. skal have 

ny leder. Læs artiklen side 22.

Det stiller krav om øget rekruttering af ledelsesta-

lenter og stimulere interessen for at blive leder. Det er der derfor også på 

skolernes område fokus på i Undervisningsministeriet og KL i samarbejde 

med bl.a. Skolelederne.

Men i problematikken der ligger et andet perspektiv gemt, skriver Uge-

brevet Mandag Morgen. Der er en stor sandsynlighed for, at en kommende 

situation med markant ledermangel af politikere og nidkære administrato-

rer ses som en chance for at slanke den offentlige forvaltning…

Så lykkes det ikke at få de mange ledige lederstillinger genbesat, fordi 

der ikke er folk til at udfylde dem, står vi over for en ny runde med sam-

menlægning og nedlæggelse af institutioner, så vi får endnu større enhe-

der… med endnu færre ledere.

Løn efter elevtal 
Et nyt lønsystem for offentligt ansatte i Rusland indebærer, at ledere og læreres løn alene beregnes efter hvor mange ele-ver, der går på skolen og mere præcist un-dervises pr. time. 
Det rammer især små skoler, hvor man nu er nødt til at slå klasser fra flere år-gange sammen for at opretholde den hidti-dige løn. Og generelt betyder den nye be-regningsmetode, at mange ledere og lærere går 25% ned i løn. Gennemsnitslønnen var inden reformen for russiske skoleledere ca. 2200 kr./md. og for lærere ca. 1400 kr./md. Lærernes orga-nisation har klaget til den tidl. russiske præsident, nu premierminister, Putin. 

Vinder på tilgængelighed 
Lad os se det i øjnene. Mere og mere viden, flere oplysnin-
ger, facts mv. hentes på nettet i stedet for i besværlige læ-
rebøger og tunge opslagsværker. Fordi det er nemmere, og 
fordi det i stigende grad er tilgængeligt og af høj kvalitet. 

Her nogle bud:

•  På bibliotek.dk kan man nu ud over et væld af anden info 
hente artikler fra allehånde halv- og helvidenskabelige 
tidsskrifter om have, helbred, humor for nu at tage h…

•  Slår sproget knuder, er du i tvivl om stavningen, tegnsæt-
ning, grammatik, så gå ind på syntaksikon.dk og få gratis 
hjælp og råd om, hvordan sproget bruges bedst…

•  I anledning af Darwins 200 års fødselsdag er portalen 
evolution.dk lanceret. Her findes det meste i billeder og 
tekst om livets udvikling, naturlig udvælgelse mv.

•  Et sandt Eldorado af historiske manuskripter, kort, bøger, 
film, fotos lydklip findes på www.worlddigitallibrary.org, 
der bringer det bedste fra forskellige landes kulturarv

Der er mange andre steder, man kan hente information  
om dette og hint, fx på det forkætrede, men udmærkede 
net-leksikon wikipedia.org, der er bygget op af bidrag  
fra nettets brugere.

Taber på bæredygtighed
Umiddelbart skulle man tro, at brug af lærebøger 
og andet trykt materiale i undervisningen er mere 
miljøbelastende end brug af PC med det samme 
stof lagt ind. Men en ny norsk-svensk undersøgelse 
viser det modsatte.

I en måling af et bestemt pensum, hvor et be-
stemt antal elever over en bestemt periode brugte 
enten bøger eller PC, viste det sig, at bærbare 
PC’er giver et op til ti gange større CO2-udslip end 
bøgerne, og for stationære PC drejer det sig om op 
til 30 gange så stor en belastning for miljøet.

I regnestykket indgår en række faktorer, herunder 
fremstilling, efterfølgende afskrivning, mulighed for 
genbrug mv. Det vigtigste ting, der trækker PC’erne 
ned er forbruget af strøm samt den udprintning af 
et antal sider, der alligevel finder sted.

Til historien hører, at det er et stort trykfirma, der 
står bag undersøgelsen. Se nhografisk.no
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Den falske vikar
Efter flere års udvikling er den japanske robot 

Saya klar til at undervise på folkeskoleniveau. 

Dog må målgruppen være de yngre elever, 

da den – hun – har en hjernekapacitet, der ikke 

en gang svarer til en toårigs. Men ellers kan 

Saya udtrykke sig på flere sprog, skælde ud og 

give lektier for...
I dag bliver robotter i Japan bl.a. brugt som 

selskab for demente. Saya kommer fra et job 
som receptionist 
på Tokyos Univer-
sitet og er oprin-
deligt tænkt som 
billig arbejdskraft 
til store virksom-
heder. Men pla-
nen er altså, at 
hun nu også skal 
assistere i under-
visningen.

Afprøv lederlysten

Har du spottet et ledertalent, kan du gøre han/hende op-

mærksom på et nyt værktøj på nettet, der giver mulighed 

for at stifte bekendtskab med lederrollen – uden at være i 

den rigtigt.
I et interaktivt rollespil, som Væksthus for Ledelse har 

lavet, stilles man over for en række valg, man kan vente at 

stå i som leder. Formålet er bidrage til rekrutteringen af 

fremtidens ledere, men også så den enkelte bliver mere 

klar på, hvad et lederjob indeholder, og hvad ens bevæg-

grunde er til at tage springet fra medarbejder til leder. 

Der gøres op med myter om, at man som leder skal 

være den dygtigste fagperson eller overmenneskelig hand-

lekraftig. Spillet berører i stedet kompetencen til at skabe 

resultater gennem andre, og at man skal kunne lide og 

kommunikere med – meget forskellige –  mennesker.

Det er gratis at klikke ind og ta’ nogle timer i ledelse. 

Undervejs kan man få sine valg bedømt af eksperter, og et 

lederpanel bestående af bl.a. afdelingschef Annemette 

Digmann eller professor Steen Hildebrandt giver input, 

hvis man ønsker det. 

Man kan afprøve sit lederpotentiale her:

www.oneoffmedia.dk/DN4_ledereDerSpirer/start.asp

Trivsel & mistrivsel
En undersøgelse fra Børnerådet viser, at op mod hvert 
fjerde elev i syvende klasse føler sig tynget af bekymrin-
ger i hverdagen og klager over forældres travlhed:

•  22 pct. fortæller, at de føler sig triste eller 
deprimerede en eller flere gange ugentligt

•  19 pct. fortæller, at de føler sig meget nervøse  
en eller flere gange ugentligt

•  36 pct. har taget medicin mod hovedpine  
inden for de seneste to uger

•  11 pct. har taget medicin mod ondt i maven  
inden for de seneste to uger

•  16 pct. har følt, at alting var uoverkommeligt  
inden for de seneste to måneder

Da tristhed mv. er en barriere for, hvordan børn og unge 
udvikler sig, lærer og indgår i sociale sammenhænge, må 
blikket rettes mod årsagerne. 

Her er det ikke så meget skolen og kammerater, der 
peges på, men livsstilen i familierne, der kan være præ-
get af et krævende arbejdsliv og stress samt for lidt tid 
og opmærksomhed over for barnet.

Undersøgelsen kan læses på 
Børnerådets hjemmeside 
www.brd.dk

Lokalafdelinger går sammenMed en lederafdeling i hver kommune, findes der store og 
små lokale afdelinger i Skolelederne. Og selv om småt er 
smukt, sætter størrelsen grænser for aktivitetsniveauet mv. 
Den erkendelse har fået Skolelederne i Lemvig og Skole-
lederne i Struer til at indgå en samarbejdsaftale.Formålet med samarbejdsaftalen er at sikre optimal ud-
nyttelse af de fælles resurser. Således holder de to lederfor-
eninger fælles bestyrelsesmøder og har valgt en fælles for-
mand, der har ansvaret for det fælles bestyrelsesarbejde. 
Der er lavet et fælles budget for de to foreninger, og man  
samarbejder bl.a. om medlemsarrangementer og kursus-
virksomhed.

Fusion er der dog ikke tale om, idet de to lokale afdelinger 
fortsat har egne bestyrelser og formænd. Lokallønsforhand-
lingerne varetages også fortsat separat.
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Hvordan lykkes det at lede en skole i en 
storbybydel med risiko for knivopgør og 
skyderier – hvor andre udfordringer kan  
synes uvæsentlige…

Af Michael Diepeveen • Foto André Andersen

I et mix af narkohandel, etnisk-racistisk 
opgør og massivt politiopbudt, drager 
børnene og de unge hver dag troligt til 
og fra skole. Det kan lyde som en halv-
dårlig amerikansk film om Harlem i New 
York, men er det ikke. Det er virkelighe-
den på Indre Nørrebro i København. 

Midt i urolighederne ligger Blågård 
Skole med 650 elever i alderen 7-17 år 
og prøver at tilbyde en almindelig skole-
gang. Og på denne solrige forårsdag 
virker det troværdigt. For lige nu er her 
stille og roligt, og når fuglene – ikke 
kuglerne – fløjter, synes alle sorger og 
bekymringer langt væk.

Men kvarterets børn og familier kan 
ikke undgå at være præget af konflik-
ten, og bare en uge efter vores besøg 
på skolen var der to nye skudepisoder. 
Så der lurer en permanent angst for, at 
volden bryder ud igen. Vi spørger skole-
leder gennem 10 år, Klaus Mygind, 
hvordan det er muligt at drive skole – 
og hvilken rolle skolen kan spille – i en 
sådan konstant anspændt situation? 

Konsekvens på en ny måde 
Blågård Skole er med 75% tosprogede 
elever og op til 40 nationaliteter præ-
get af mangfoldighed. Det giver pro-
blemer med manglende integration og 
følelsen af ikke at være accepteret. 
Men det er også et spændende og 
stort positivt potentiale at bygge på, 
og for Klaus Mygind bør tosprogethed 

Skolen har en mission i at skærme ele
verne af, så de ikke bliver involveret i eller 
tiltrukket af det kriminelle miljø, siger 
skoleleder Klaus Mygind.

Vær beredt
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og flerkulturelle skoler ses som en re-
surse frem for det modsatte. 

På Blågård Skole prøver man derfor 
først og fremmest at undgå en retorik, 
der lægger op til, at tosprogethed pr. 
automatik er lig problemer, og i stedet 
se den enkelte elev som noget unikt, 
der i hvert fald ikke fra skolens side 
sættes i bås.

”Udviser en af vores elever en ad-
færd, der er uforenelig med skolegan-
gen, farer vi ikke straks frem, men prø-
ver at vende situationen om og sige: 
’Vi giver ikke slip på dig… før du har 
tænkt dig om’. Vi ’truer’ altså med at 
lade ham/hende blive frem for det 
modsatte. Vi prøver at føre et sprog, 
der på en gang er respektfuldt og imø-
dekommende, men også krævende”.

Denne mere åbne tilgang betyder 
imidlertid ikke, at der ikke er konse-
kvens. I sidste ende vanker der også 
sanktioner, hvis det ikke lykkes. Blå-
gård Skole arbejder efter samme regler 
som på alle andre skoler. Man prøver 
bare at give reglerne en ny dimension. 
Medarbejdere og ledelsen er samtidig 
erfarne i konflikthåndtering og er ikke 
bange for at udvise autoritet.

”Den danske uformelle, hyggeagtige 
måde at være på kan være uigennem-
skuelig. Vi har derfor klare linjer og er 
tydelige over for eleverne med hensyn 
til de grænser, der er og de krav, skolen 
stiller. Danmark er også et konkurren-
cesamfund, hvor man skal være fagligt 
dygtig og kunne begå sig socialt. Vi 
prøver derfor at være skarpe på, at 
man er her for at lære begge dele”,  
siger Klaus Mygind.

Han understreger, at det ikke udeluk-
ker elevernes ret til selvstændighed og 
indflydelse. At stille kritiske spørgsmål »

og ikke bare rette ind er også en afgø-
rende kompetence for at kunne begå 
sig i voksenlivet. Det er en balance 
mellem at tage hensyn til det, men 
også reagere, hvis det at stå i opposi-
tion indebærer, at nogle elever slår ind 
på småkriminalitet eller værre.

Bag mediernes virkelighed
Ét er det billede af Nørrebro, den me-
gen presseomtale giver. Noget andet 
at være og bo der. For på trods af, at 
skolen kun ligger 500 m væk fra der, 
hvor uroen ind imellem har været 
værst, mærker man faktisk ikke så 
meget til det. 

”Det kan i omverdenen se ud som om, 
at hele Nørrebro er i flammer, men selv 
om der er tale om en meget alvorlig si-
tuation, handler det om få, konkrete epi-
soder. Geografisk er det tæt på, men  
sådan føles det ikke altid. Også vores 
forældre læser jo om begivenhederne i 
avisen. Så på vores skole er der for langt 
det meste en almindelig dagligdag”.

”På den anden side har flere af vores 
elever været tæt på de voldsomme epi-
soder. Nogle var ovre at spille fodbold i 
nærheden en af de dage, hvor der blev 
skudt, og en uskyldig blev ramt. De for-
tæller kammeraterne om det, rygtet 
spredes lynhurtigt, og det påvirker hver-
dagen på skolen, hvor både børn og for-
ældre føler sig utrygge, og det forholder 
vi os naturligvis til”.

”Vi skal forhindre, at konflikter i det 
omgivende samfund flimrer i lærernes 
arbejde. Bandeopgøret må ikke påvirke 
relationerne til eleverne, så det, der fx 
handler om noget rent fagligt, bliver 
mistolket eller drejet i retning af, at 
læreren ikke kan li’ en, fordi man er 
indvandrer. Vi skal også skærme vores 

Vær beredt
elever for, at de ikke bliver medløbere. 
Vi gør derfor et stort arbejde ud af at 
skille skolegang og de ydre forhold ad”.

Skolen har heldigvis på det seneste 
kun haft én konkret sag, hvor en dreng 
havde følt sig truet til at gå ind i områ-
dets ungdomsbande – Blågårdsbanden – 
hvilket blev afværget. 

Ledelsen på Blågård Skole, der for-
uden Klaus Mygind tæller to afdelings-
ledere, en leder for læseklasserækken 
og en administrativ leder, har sat i sy-
stem, at konflikterne tales igennem 
med eleverne. Så alle får mulighed for 
at udtrykke deres frygt og komme af 
med deres bekymring. Men også for, 
at skolen som helhed kan stå sammen 
og markere, at man ikke accepterer 
vold, racisme eller kriminalitet. Og så 
man er på forkant i forhold til situatio-
nens udvikling.

”Det er vigtigt, at vi i fællesskab er-
klærer, hvor vi står. Vi skal være klar i 
mælet og sige fra. Så vi sikrer roen og 
stabiliteten på skolen. Vi skal tale situ-
ationerne igennem, men samtidig ikke 
opdramatisere dem. Bagsiden ved at 
tale for meget om det passerede kan 
blive, at utrygheden vokser i stedet for 
det modsatte. Så også det er en ba-
lance”, siger Klaus Mygind. 

Skolen kan gøre en forskel
De dramatiske omstændigheder har 
aktualiseret skolens planlægning og 
organisering, så man er klar, hvis ban-
dekrigen kommer helt tæt på. Og en 
beredskabsplan, skolen i forvejen 
havde i tilfælde af krisesituationer, er 
blevet finpudset, så man er klar med 
evakuering, psykologbistand mv.

”Men vi er heldigvis ikke nået det 
stadie, hvor skal befæstes med høje 
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mure, pigtråd og vagter ved indgan-
gen. Der render heller ikke elever rundt 
i skudsikre veste og skal visiteres. Nej, 
tværtimod ligger skolen åbent ud til 
gaden uden afhegning, og vores ude-
arealer kan bruges døgnet rundt af 
kvarterets unge. På samme måde er 
skolen åben om eftermiddagen og af-
tenen til møder og fritidsformål, og det 
ser ud som om, at vores strategi med, 
at jo flere der bruger faciliteterne, desto 
mere bliver der passet på dem”, siger 
Klaus Mygind.

I hvert fald er det hærværk, der tidli-
gere har været meget af, faldet, og det 
er – måske modsat af, hvad man skulle 
tro – også sådan, at indberetningerne til 
socialcentrene om problemer med om-
rådets børn/unge med relation til ban-
dekonflikterne faktisk er nul. Ja, gene-
relt indberettes der færre ulovligheder 
og mindre kriminalitet, hvilket skolen 
gør, hvad den kan for at bidrage til.

”Vi har øget kommunikationen med 
hjemmene med opfordring til at holde 
ekstra godt øje med deres børn, og 
sammen med områdets andre skoler 
og institutioner prøver vi at spille en 
rolle som møde- og kultursted. Skole-
bestyrelsen har arrangeret et optog i 
kvarteret en lørdag, hvor hele 500 ele-
ver/forældre mødtes under overskriften 
’Vi vil have Nørrebro tilbage’”.

Skolen prioriterer at bygge kamme-
ratskaber og netværk op gennem fæl-
lesspisning, afholdelse af forældremø-
der med særlige indslag, og ved at 
danne interesse- og legegrupper om 
 eftermiddagen. Skolen har også et godt 
samarbejde med PPR, daginstitutio-
nerne, børne/unge-klubberne, beboer-
foreninger og det – nu også ridende – 
politi, der patruljerer i området.

Vil gerne afspejle befolkningen
Blågård Skole har folk i de udgående 
team i kvarteret bestående af lærere, 
klubpædagoger m.fl., der turnerer i ga-
derne, snakker med de unge om, hvad 
der er på færde. Skolen prøver også at 
motivere eleverne til at bruge de ung-
domsklubber, fritids- og idrætstilbud, 
der er i området.

”Desværre er der en ret lille søgning til 
de mange gode aktiviteter, vi ellers har. 
Det kan der være flere – kulturelle, men 
nok ikke mindst sociale – grunde til det. 
Som jeg har sagt før, har vi næsten haft 

apartheid-lignende forhold på Nørrebro, 
og det lykkes kun langsomt at lave det 
om. Det kniber også for os at tiltrække 
elever”, siger Klaus Mygind.

”Uroen på Nørrebro fremmer ikke li-
gefrem søgningen. Desuden er vi for 
nylig lagt sammen med skolen overfor, 
som kan have trukket lidt den anden 
vej. Men vi prøver fortsat ihærdigt at 
vise og leve op til de kvaliteter, vi kan 
tilbyde – og  som vi har summeret op i 
følgende overskrifter: Faglighed, kam-
meratskab og tryghed”, fortæller Klaus 
Mygind.

Skolen vil gerne afspejle områdets 
sammensætning, men som det er nu, 
vælger mange ikke skolen til. Især de 
danske familier ønsker skoler med en 
lavere tosprogsandel. Betyder det så, 
at Blågård Skole ser frem til, at Køben-
havn som planlagt indfører tvangs-
spredning af tosprogede for at få en 
jævnere fordeling med et minimum på 
20% og et maksimum på 40% på sko-
lerne? Både ja og nej. 

”Det er i orden med kvoter, for der er 
grænser for hvor mange vanskeligt stil-
lede børn, en skole kan rumme. Der er 
blot den pointe, at hvis en elev er tospro-
get og dårlig til dansk, er det ikke nød-
vendigvis ensbetydende med, at barnet 
er vanskeligt. Sprogtest er derfor ok, 
men kan ikke stå alene – man må se på 
barnets samlede resurser og fordele de 
stærke og de svagere elever mere lige-
ligt end nu”, slutter Klaus Mygind. 

100 års optøjer

Der er en hundredårig tradition på 
Nørrebro og ikke mindst i kvarteret 
omkring Blågårds Plads for at læg-
ge sted til konfrontationer og urolig-
heder. Helt tilbage som et af byens 
store arbejderkvarterer med politi-
ske spændinger mellem diverse re-
volutionære og regering, kommune-
styre og politi.

I nyere tid har området været 
foretrukkent tilholdssted for først 
BZ’ere og senere de autonome 
unge, og der har været flere store, 
voldsomme slag med myndigheder-
ne om rydningen af legepladsen 
Byggeren, EU-afstemninger, hele 
miseren om Ungdomshuset etc. 

De seneste 10-20 år har kvarteret 
ændret udseende. Med mange nye, 
unge tilflyttere og mange af uden-
landsk oprindelse med forskellige 
baggrunde er Nørrebro det måske 
hovedstadens mest farverige kvar-
ter. Men hermed er altså også fulgt 
sociale problemer og nye konflikter. 

Knuste ruder, gadekampe og 
slagsmål er ved at blive til død, vold 
og ødelæggelse. I den krigslignende 
situation, der er nu – og som omfat-
ter hele København – står rocker-
gruppen HA og deres yngre suppor-
tere AK 81 over for indvandrerban-
derne og deres støtter.

Men det er også en balance, så ikke krisen får 
flere til at opfatte samfundet som uretfærdigt 
og fejlagtigt oplever det som et etnisk opgør. 
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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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Alle skolerne i Odense Kommune har 
lavet mål- og indholdsbeskrivelser for 
SFO’erne. På Provstegårdsskolen og i 
resten af kommunen kalder de det en 
Pædagogisk læreplan. Den skal evalu-
eres, revideres og forelægges skole-
bestyrelsen en gang om året, lære-
planen blev lagt på skolens hjemme-
side i august sidste år.

”Det har været en lang proces i 
SFO’en, for der har været mange 
tråde, der skulle samles, men det har 
været sundt, fordi det har sat fokus på 
fagligheden hos det pædagogiske per-
sonale og hos lærerne”, siger Helene 
Holdt, SFO-leder på Provstegårds-
skolen.

Skoleleder Axel Bay-Petersen hilser 
læreplanen for SFO’en velkommen. 
Han fortæller, at der tidligere var en 
struktur for SFO’en på plads, mens 
indholdet ikke var tydeligt beskrevet:

”Det er et godt redskab for ledelsen, 

Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning

fordi der nu er sat ord på den del af 
skolen også. Vi har haft fælles mål på 
alle andre områder, og vi manglede 
kun SFO’en. I arbejdet med planen har 
der været meget fokus på fritidsdelen, 
og den bliver der ikke rørt ved”, siger 
han.

Det er også lettere at evaluere og 
dokumentere, når der er nogle klare 
beskrivelser af, hvad der skal foregå i 
skolens SFO.

”Hver afdeling er kommet med deres 
bud på indhold til læreplanen. Det har 
været gjort grundigt, og det har været 
vigtigt, at alle har taget del i arbejdet, 
så de tager ejerskab for læreplanen”,  
siger Helene Holdt. 

Ikke nyt bureaukrati
I forbindelse med læreplanen har to 
pædagoger på været på uge-kursus i 
Dokumentation og evaluering af lære-
planer. Læreplanen betyder ikke, at al 

tid i SFO’en nu er planlagt ned til hvert 
eneste minut.

”Det må heller ikke blive så struktu-
reret, at der ikke er plads til det spon-
tane. I sidste uge da foråret kom, var 
en børnegruppe optaget af leg med 
mariehøner, børnene lavede huse til 
dem og legede familier med dem. Læ-
replanen betyder ikke, at alt tiden i 
SFO nu er planlagt, der er også plads 
til den fri leg”, siger Helene Holdt.

I forbindelse med læreplanen for 
SFO’en har begrebet lektier også været 
oppe at vende.

Axel Bay-Petersen mener, at lektie-
læsning i traditionel forstand i høj grad 
er en aktivitet, der skal finde sted der-
hjemme sammen med forældrene, det 
skal ikke finde sted i SFO’en.

”Men nu kan begrebet ’lektier’ jo for-
tolkes på mange måder, så det kan 
godt være, at der er aktiviteter i SFO’en, 
som er med til at træne elevernes so-

Læreplan for

SFO
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På Provstegårdsskolen i Odense har man lavet en læreplan for skolens SFO, 
hvilket i sig selv var en lærerig proces med fokus på både pædagogers og 
læreres faglighed 

ciale kundskaber. Det er også en slags 
lektier, som eleverne bruger tid på i 
SFO’en”, siger han.

Der er heller ikke planer om at lave 
SFO’en om til en lektiecafé. Sådan en 
er der allerede på skolen, hvor elever 
fra 2. klasse og opefter kan få hjælp.

”I stedet har vi for de yngste elever 
valgt at lave værksteder, hvor der er fokus 
på socialisering”, fortæller Helene Holdt.

På skolen er teamsamarbejdet ud-
bygget, og fra 0. til 3. bliver der holdt 
teammøder mellem klasselærer og 
pædagog hver 14 dag. Hele indskolin-
gen og SFO holder kvartalsmøder. 

Samarbejde er en fordel
Axel Bay-Petersen og Helene Holdt er 
enige om, at det er en fordel, at der er 
et tæt samarbejde mellem pædagoger 
og lærere. Begge faggrupper har et 
stort indblik i forældresamarbejdet, 
børnene hentes af forældrene i SFO 
om eftermiddagen, pædagogerne har 
deltaget i undervisningsdelen om for-
middagen og de har dermed har et 
stort indblik i barnets dag.

”Det er godt for forældrene at vide, 
at pædagoger og lærere arbejder sam-
men om deres børn. Elevplaner laves 
også i fællesskab mellem lærere og 
pædagoger. Ligesom der laves en so-
cial og en faglig årsplan. Jeg synes, at 
de to faggruppers kompetencer spiller 
godt sammen”, siger skolelederen, der 

Provstegårdsskolens SFO

I fritidsordningen er der pt. 175 indskrevne børn og 12 voksne – 10 pædagoger, 1 
pædagogmedhjælper og 1 studerende. Fritidsordningen er opdelt i 4 årgangs-
delte afdelinger, som er fysisk adskilte. Børnehaveklasserne dobbeltudnytter 
deres lokaler og har til huse på selve skolen. 

De øvrige 3 afdelinger er placeret i selvstændige huse rundt omkring skolen. 
Pædagogerne laver årsplaner for SFO-grupperne.
Læreplanen for Provstegårdskolens SFO kan læses på skolens hjemmeside 

under SFO.
På Provstegårdskolens SFO har hele personalegruppen været involveret i ar-

bejdet med udarbejdelsen af den pædagogiske læreplan. Personalet har be-
skrevet den pædagogiske praksis i alle fire SFO-grupper.

Der skal laves læreplaner i SFO-regi på alle Odenses skoler.

Se hele den pædagogiske læreplan her: www.provstegaardskolen.dk

Odense Kommunes retningslinier for SFO-læreplaner:
www.odense.dk/~/media/BUF/Born OgUngeforvaltningen/SFO/Paedagogiske-
LaereplanerSFO.ashx

»

SFOleder Helene Holdt og skoleleder 
Axel BayPetersen ser det som styrke 
for løsningen af hele skolens arbejde, 
at SFO’en har lavet en læreplan.

også har glæde af de uddannede pæ-
dagoger i skoledelen.

”De går ind og har mellem 6 og 9 lek-
tioner i skoledelen. Det er mange ekstra 
timer at have i indskolingen, og det er 
derfor, vi hovedsageligt har uddannet 
pædagogisk personale. Vi kunne måske 
få flere hænder ved at vælge medhjæl-
pere, men vi har valgt at ligge vægt på 
fagligheden”, understreger han.

Væren og læren
En af de udfordringer skolen står over-
for, som kræver et samarbejde mellem 
SFO’en og skoledelen, er morgenmad 
til en flok børn, der ikke får spist hjem-
mefra.

”Der er måske cirka 20 børn, som 
kunne have glæde af morgenmad for 
at være friske til at modtage læring. 
Det kræver, at der er en til stede i 
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SFO’en en halv times tid fra klokken 8”, 
siger skolelederen, og Helene Holdt 
nikker til ideen.

Man går heller ikke så højt op i fag-
grænser, når eleverne skal på ture.

”Vores pædagoger er også med på 
lejrskoler, og nogle lærere tager med på 
koloni med SFO’en”, siger Helene Holdt.

”Vi styrker hele tiden samspillet mel-
lem skoledelen og fritidsdelen. Det er 

Ved at udnytte de samlede ressourcer i skolen og SFO, uden at det går ud over nogen 
af delene, kommer man bedre i mål.

to ligeværdige størrelser. Jeg synes 
blot, at vi er blevet bedre til at udnytte 
de samlede pædagogiske muligheder 
på vores skole”, siger Axel Bay-Peter-
sen.

”Skolens motto er: Værested og læ-
rested. Der er en mening med den 
rækkefølge, for børnene skal lære at 
være, før de kan lære. Og den væren 
er SFO’en i høj grad med til at lære 
børnene”, siger skolelederen.

Den pædagogiske læreplan i SFO 
skal synliggøre pædagogikken og med-
virke til at skabe større sammenhæng i 
børnenes hverdag i skolen og SFO. Ar-
bejdet med pædagogiske læreplaner er 
påbegyndt i august 2007, og imple-
menteringen af læreplanen har fundet 
sted fra august 2008.

Den pædagogiske indsats og lære-
planen skal efterfølgende dokumente-
res og evalueres.

Pædagoger fra SFO og børnehave-
klasseledere tager ud og besøger bør-
nehaverne og taler med daginstituti-
onspædagogerne om de kommende 
skolebørn. Forældrene underskriver en 
’forældrekontrakt’ ved indskrivningen, 
så der må udvikles oplysninger mellem 
daginstitutionerne og SFO/skolen. 

”Skolens opgave bliver udvidet hele 
tiden. Vi skal være med til at skabe de 
bedste betingelser for eleverne, men vi 
skal ikke overtage forældrerollen”, un-
derstreger skolelederen. 

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Få en mail med skolenyheder om netop de emner, der interesserer dig.

Tilmeld dig nyhedsbreve fra folkeskolen.dk og vælg nyheder om de områder,  
der interesserer dig.
Så får du en mail, hver gang der sker noget nyt på dit område.

Klik et forspring
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Forbered dig på 

“Tilmeld dig og din klasse direkte 

på www.daaserydderen.dk 

senest den 28. september”

• Sæt fokus på miljø, affald og genanvendelse i ugerne 43-44-45-46!

• Lær eleverne hvordan de kan hjælpe med at passe på miljøet. 

• Nye opgaver målrettet 2.-3 og 4.-5. klassetrin!

• Vind penge til klassekassen – i alt 6 vindere kåres i hver af landets 5 regioner!

• Test dig selv i lærer-quiz’en og vind præmier til din klasse hver måned! 

• Alle materialer og lærervejledninger ligger klar på hjemmesiden.

• Læs alt om kampagnen og konkurrencerne på www.daaserydderen.dk                   

 

Vær med og vind 3.000 kr. til klassekassen!
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Per Ungfelt har været skoleleder på en 
skole, hvor faggrænserne var skarpt 
opdelte mellem lærere og pædagoger. 
Der blev arbejdet på at ændre dette 
vilkår, men resultaterne kom kun lang-
somt. Da han kom til Gladsaxe Skole 
for fem år siden, var det et helt andet 
scenarie, der mødte ham.

”Her var man rigtig langt med sam-
arbejdet mellem faggrupperne. Der var 
på kommunalt plan etableret kursus-
forløb over et år mellem lærere og pæ-
dagoger fra alle kommunens skoler for 
at fremme den gensidige forståelse for 
hinandens kompetencer og styrke 
samarbejdet. Det var stærkt medvir-
kende til at nedbryde de skel og i visse 
tilfælde fordomme der måtte være de 
to faggrupper imellem”, siger Per Ung-
felt.

Han ser det som en stor ledelses-
mæssig fordel, at de to faggrupper 
ikke kigger skævt til hinanden. Det er 
også en stor styrke, når de ansatte 
skal løse opgaver i forhold til indsko-
lingen.

”Kommunen har i sin skolepolitik an-
vendt udtrykket ’Mere leg i læring og 
mere læring i leg’, så det er jo naturligt 
at samarbejde”, siger han.

På Gladsaxe Skole fungerer samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger fint, men der er gemt flere 
udviklingsmuligheder til fordel for børnene…

Af Torben Svane Christensen • Foto André Andersen

Benny Dalgaard, der har været SFO-
leder i 12 år, ser også samarbejdet som 
en integreret del af det daglige arbejde 
og udviklingen af skolen.

”Det er supergodt, og det er en af 
mine kæpheste. Det handler jo om at 
sætte børnene i centrum ikke pædago-
gerne eller lærerne. Vi er for længst 
holdt op med at sige SFO og skole – vi 
er en del af den samme skole”, siger han.

Et dynamisk redskab
Per Ungfelt ser frem til udarbejdelser 
af mål- og indholdsbeskrivelser for 
SFO’erne på skolen. Det mener han 
kan være en kærkommen blåstempling 
og legalisering af SFO’en, måske sær-
ligt der hvor samarbejdet endnu ikke er 
så udviklet.

”Når SFO’en og samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger bliver kanonise-
ret, vil det også blive legalt at samar-
bejde på tværs af faggrænser, og jeg 
ved, at det er en stor udfordring flere 
steder”, siger han. Der er endnu ikke la-
vet en mål- og indholdsbeskrivelse for 
SFO’en på Gladsaxe Skole, men det 
skal der.

”Ja, vi har pt. nogle studerende på 
RUC til at kigge på, hvordan en sådan 

beskrivelse kunne skrues sammen”,  
siger Benny Dalgaard. Han ser også 
mål- og indholdsbeskrivelser, som en 
fordel for SFO’en i fremtiden.

”Det kunne være med til at hæve 
bundniveauet rundt omkring, og det 
ville så også hæve anerkendelsen fra 
omverdenen med hensyn til, at der 
faktisk bliver lavet et vigtigt stykke ar-
bejde i SFO’en i samarbejde med skole-
delen. Det ville da også være et godt 
redskab overfor politikerne, så de kan 
se dokumenteret, at leg er vigtig for 
børnene”, siger Benny Dalgaard.

tænkstørre
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Skole og SFO

Gladsaxe Skole har klassetrin fra 
børnehaveklasse til 9. klasse. 

Skolen er en tosporet folkesko-
le med ca. 380 elever. Skolen 
rummer klasser fra børnehave-
klasse til og med 9. klasse, i alt 
17 klasser. Der er to klasser på 
hvert klassetrin, dog kun én klas-
se på 9., 5., og 3. klassetrin.

SFO Gladsaxe er for børn fra 
0.-3. klasse, som går på Glad-
saxe Skole. Der er 140 børn for-
delt på to afdelinger, sammen 
med 12 pædagoger, og i perioder 
også praktikanter og personer i 
arbejdsprøvning.

Læs mere på gladsaxeskole.dk

Mere ledelseskraft! Skoleleder Per Ungfelt og SFOleder Benny Dalgaard oplever, at 
deres gode samarbejde styrker både ledelsen, fællesskabet og opgaveløsningen.

”Vi følger de enkelte børn og deres 
indbyrdes sociale liv, og ud fra det ar-
bejder vi bevidst med varierede aktivi-
teter, så der udover de faste tilbud og 
fri leg blandt andet er projektarbejde i 
specifikke grupper, aktiviteter på tværs 
af aldersgrupper, aktiviteter kun for pi-
ger – ligesom der på samme måde er 
aktiviteter for drengene”.

Per Ungfelt er enig i, at det er en 
stor fordel at få sat ord på det arbejde, 
der foregår i SFO’en.

”Men det skal være et dynamisk 
red skab, som ikke bare bliver lagt ned 

i en skuffe, når det er færdigt”, tilføjer 
han.

Styrket ledelse
De små eksempler på samarbejdet er 
der mange af. Blandt andet når indsko-
lingen holder temauge, hvor de to fag-
grupper fungerer sammen gnidnings-
frit. Pædagogisk weekend er også en 
naturlig del af skolens udvikling for 
både lærere og pædagoger. Men sam-
arbejdet kommer også til sin ret, når 
der skal løses problemer af pædago-
gisk art i forskellige klasser. »
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”Vi havde f.eks. en 4. klasse, hvor 
der var problemer, og her har to pæda-
goger bidraget i en længere periode til 
at få løst konflikten”, siger Per Ungfelt. 
Han oplyser også, at der selvfølgelig er 
mulighed for eleverne at læse lektier i 
SFO’en, og at det er pædagoger, som 
er klar med hjælp.

”Man skal passe på med ikke at sætte 
overliggeren for lavt, når det kommer til 
samarbejde mellem undervisningsdelen 
og fritidsdelen i skolen – vær mere am-
bitiøs, det er til gavn for alle. I stedet for 
at tænke, hvad er det værst mulige sce-
narie, så tænk positivt i muligheder!”, un-
derstreger Per Ungfelt.

De to ledere sidder ved siden af hin-
anden i det daglige, og ledelsen består 
også af en viceskoleleder/souschef og 
en administrativ leder.

”Vi er en ledelsesgruppe, som er 
fælles om opgaven. Benny er ved at 
tage en diplomuddannelse i ledelse, og 
jeg ser det som en styrke, at vi og læ-
rere og pædagoger samarbejder”, siger 
Per Ungfelt.

Lederen af SFO’en har også kun ro-
sende ord om samarbejdet i ledelsen.

”Jeg er aldrig blevet mødt med et 
nej, og der er aldrig blevet trukket no-
get ned over hovedet på SFO’en. Vi 
snakker om tingene, men jeg ved også, 
når jeg snakker med andre SFO-ledere, 
at det ikke er gået lige let alle steder”, 
siger Benny Dalgaard, der er så glad 
for samarbejdet på skolen, at han sag-
tens kunne forestille sig tanken om en 
heldagsskole. 

Læseprojekt i SFO-regi i Vallensbæk

Efter idé og oplæg fra skolens læsevejleder i indskolingen har Vallensbæk Skole 
etableret en læseklub i fritidsordningen under overskriften ’Helle for at være god til 
at læse.

Projektet er blevet hædret som Undervisningsministeriets ’Månedens gode ek-
sempel’ i marts, og det er opstået i et samarbejde mellem FO lederen, en pæda-
gog fra FO’en, læsevejlederen i indskolingen og skolebiblioteket. Læseprojektet er 
for store og små elever på Vallensbæk Skole. Børn fra 1.-2. klasse, der har knæk-
ket læsekoden, læser med større børn fra 8.-9. klasse efter skoletid.

”På Vallensbæk Skole har vi gennem de seneste år fokuseret på temaet ’Fælles 
børn – fælles ansvar’. Denne tanke gennemsyrer hele samarbejdet mellem lærere 
og pædagoger i Indskolingsafdelingen og på Mellemtrinnet. Derfor er projektet en 
naturlig forlængelse af det samarbejde”, fortæller skoleleder Annette Belling. 

”Begejstring og glæde har været kendetegnende før, under og efter projektet. 
Skolens evaluering blandt små og store elever, forældre og lærere og pædagoger 
understøtter, at dette er en af vejene i forhold til læring, samarbejde og kamme-
ratskaber. Det er skolens hensigt at understøtte projektet fremover”, siger hun.

I forbindelse med læseprojektet har de små elever hørt mange gode historier 
og fået stimuleret sprog og ordforråd. Børn i den tidlige fase af læseudvik-
lingen er blevet styrket i deres lyst til at blive gode læsere. De store 
elever får styrket deres kompetencer i oplæsning inden den 
mundtlige afgangsprøve i dansk. Gennem samarbejde knyt-
tes bånd imellem store og små og mobning forebygges.

’Helle for at være god til at læse’ er ikke en lek-
tieordning, men et samarbejde mellem store 
og små, hvor ’venner’ hjælper hinanden. 
Skolen har fået 5000 kroner af kom-
munen, der bliver brugt på læsespil. 
Undervisningsminister Bertel Haarder 
aflagde for nylig skolen et besøg for at 
se, hvordan skole og SFO har grebet læse-
indlæringen an.

Læs mere på: vallensbaekskole.dk

Når I tænker i samarbejde mellem skole og SFO, så tænk StOrt, lyder opfordringen 
fra de to ledere i Gladsaxe. 
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Stress er
en personlig 

oplevelse
– men skal deles med andre

Andre mennesker kan ikke altid gætte, om du er stresset. For det, der er stressende 
for den ene, er det måske ikke for den anden. Stress opleves individuelt. Men alle 
på arbejdspladsen – både medarbejdere, arbejdsgrupper og ledere – har et ansvar 
for at tage hånd om stressen. En åben dialog kan være første skridt på vejen til  
mindre stress og mere trivsel på arbejdspladsen.

Kom videre på arbejdsmiljoviden.dk/trivsel
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18 • Skoleledelse • maj 2009

SFO og skole skal integreres meget mere end de er nu, bl.a. 
skal elevhandleplanerne også gå på, hvad børnene skal lave 
i SFO. Skolefritidsordningerne bør indgå mere direkte i skole-
arbejdet, så flest mulige børn forlader skolen med stærke 
faglige og menneskelige kvalifikationer – det mener Skole-
lederne, hvilket formanden Anders Balle også fremhævede i 
sin tale på årsmødet.

En sådan sammentænkning af skolen og SFO’en har imid-
lertid vakt forargelse hos Landsforeningen for Socialpæda-
goger, LFS. I et brev til Skolelederforeningen med overskrif-
ten ’Fingrene væk fra børns fritid’, kalder LFS næstformand 
Jan Hoby tankerne for sludder og vrøvl.

”Det er en nedladende forhånelse af børns kulturfælles-
skaber og det pædagogiske personales faglighed og fritids-
pædagogiske bidrag til børns livsduelighed. Anders Balle vi-
ser en uvidenhed af skræmmende dimensioner”, skriver Jan 
Hoby, næstformand i LFS og forsætter: 

”Fritidspædagogikken skal ikke reduceres til en servicesta-
tion for skolen. Det pædagogiske personale i SFO og fritids-
hjem skal ikke reduceres til hjælpelærer for skolen. Derfor 

Leg og/eller læring
Af Torben Svane Christensen • Foto Berl. T faksimile

Debatten om øget samarbejde mellem SFO og skole samt en ændring af 
lovgivningen på området giver næring til en gammel konflikt 

Ledelsessamarbejde går godt 

Langt de fleste SFO-lederne oplever, at de har et godt 
samarbejde med skoleledelsen, at de har indflydelse på 
skolens værdigrundlag og at kulturforskellen mellem 
dem og skoleledelsen er frugtbar. Det viser en BUPL-
undersøgelse lavet i starten af året.

Ifølge undersøgelsen finder 72 % af SFO-lederne, at 
de indgår ligeværdigt i samarbejdet med skoleledelsen, 
og at det er let at bringe SFO-problematikker op i skole-
ledelsen. Ni ud af ti har det alt i alt godt eller meget 
godt med skolelederen.

Undersøgelsen afliver dermed en sejlivet myte om SFO-
ledere uden indflydelse. Dog udtrykker de sidste 10 % SFO-
ledere, at samarbejdet ikke går godt, og BUPL mener ge-
nerelt, at der er flere områder, hvor SFO-ledernes position 
kan forbedres. Bl.a. skal SFO-lederne sidde med i skolens 
ledelsesteam og deltage i skolebestyrelsens møder.

Undersøgelsen, der er lavet af et eksternt konsulent-
firma, omfatter 855 SFO-ledere og SFO-afdelingslede-
re. Undersøgelsen omfatter ikke ledere af fritidshjem.

Bl.a. Berlingske  
tidende har skrevet 
om muligheden for et 
tættere og mere for
pligtende samarbejde 
mellem skolens un
dervisningsdel og 
skolens fritidsdel.
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afviser det pædagogiske område mere skoleinflueret skole-
virksomhed i fritidspædagogiske rum”.

LFS peger på, at København er det sidste sted i Danmark, 
hvor der er et flertal af selvstændige fritidshjem, modsat re-
sten af landet hvor kommune efter kommune har fjernet den 
pædagogiske ledelsesret over fritidshjemmene og gjort dem 
til SFO’er. Et markant ringere tilbud end fritidshjem, mener 
socialpædagogerne.

I stedet for mener LFS, at alle SFO’er i hele landet ”skal 
gøres til selvstændige fritidshjem under pædagogisk le-
delse. Fingrene væk fra børns fri tid”, siger Jan Hoby, næst-

formand i LFS. Udmeldingen kommer ikke bag på Anders 
Balle:

”Det er forventeligt, og det er et godt eksempel på, at der 
i stedet for samarbejde bliver brugt kræfter på en yderligere 
positionering. Jeg mener stadig, at man med fordel kunne 
slå skolen og SFO’en mere sammen med respekt for fritids-
delen selvfølgelig”, siger Anders Balle. Han nævner metoden 
reading recovery, en læsemetode, som bl.a. indebærer 15 
minutters læsning hver dag. Og hvor SFO’en kunne løse op-
gaven, hvis forældrene ikke magter det.

Formanden mener, at SFO generelt sagtens kan gå ind og 
yde lektiehjælp, uden at det går ud over tiden til fri leg – og 
han går i tankerne oven i købet et skridt videre:

”Hvis også de faglige organisationer blev slået sammen til 
en, ville det være lettere. Vi laver lukkede kasser for vores 
medlemmer i stedet for at åbne os for samarbejde. Jeg kunne 
sagtens se et større personalesammenfald, end der er i dag, 
hvor pædagoger går mere med i undervisningsdelen og læ-
rerne i fritidsdelen. Det handler om for de enkelte faggrup-
per om at nedbryde fordommene om hinanden. Her er en 
stor ledelsesmæssig opgave ude på skolerne, og en fagfor-
eningsmæssig opgave at afspejle den virkelighed”, siger An-
ders Balle. 

Skolelederne har mødtes med Undervisningsministeriet 
med henblik på at konkretisere og formalisere en yderligere 
sammentænkning af SFO og skole. 

”En elektronisk elevplan med målfastsættelse, aktivitets-
planer mv. for den enkelte elev, kan være et særdeles brug-
bart fælles værktøj for dette samarbejde mellem skolens to 
største personalegrupper”, siger Anders Balle, der ikke øn-
sker mere bureaukrati, men alene at integrere SFO’s aktivi-
teter i de elevplaner, der i forvejen findes i skolerne. 

Skoleledernes mener

Skoleledernes hovedbestyrelse gør sig for tiden tanker 
om SFO’ens fremtidige rolle set i en skolepolitisk sam-
menhæng. Det ventes, at foreningen snart vedtager en 
egentlig politik på området. 

Under drøftelserne i bestyrelsen sættes der bl.a. fo-
kus på mulighederne i den nye lærerarbejdstidsaftale, 
som smidiggør et tæt lærer-pædagog samarbejde om 
det enkelte barn og om klassen. Samarbejdet mellem 
SFO-leder og skoleleder er i følge BUPL-undersøgelsen, 
godt, og pædagogernes kompetencer supplerer lærer-
kompetencer. Det er et plus, at pædagogerne varetager 
funktioner, som ligger op ad forældrerollen, og der er 
mulighed for udveksling af viden omkring det enkeltes 
barns personlige, sociale og sproglige udvikling mv.

Men der diskuteres også en række udfordringer, bl.a. 
at der stadig er steder, hvor samarbejdet mellem pæda-
goger og lærere ikke falder naturligt. Der er faglige 
grænseskel og forskelle mellem den traditionelle lærer-
kultur og pædagogkultur. Der kan også være uklarheder 
eller uenighed om SFO’s formål og indhold samt sam-
menhæng med skolens øvrige aktiviteter.

Udfordringen bliver derfor at udbygge samarbejdet 
mellem skole og SFO, og bygge bro mellem flere kultu-
rer bl.a. ved at etablere en fælles lærings- og samværs-
kultur mellem undervisnings- og fritidsdel. SFO skal 
ikke kun indeholde valgfri fritids-og legeaktiviteter – der 
skal også være obligatoriske strukturerede forløb, men 
der skal samtidig være en fornuftig balance mellem ’fri 
leg’ og voksenregulerede aktiviteter.

Et lovforslag, der rummer formåls- og indholdsbeskri-
velse for SFO, kan være med til at gøre skoleledere og 
SFO-lederes arbejde nemmere, hvis det tydeliggøres, 
hvad der er SFO-opgaver på skolen. Det ville også være 
ønskeligt med fælles efter/videreuddannelse af lærere 
og pædagoger, og anerkendelse af SFO som en afdeling 
på lige fod med skolens andre afdelinger. Det betyder 
også, at det skal være en selvfølge, at SFO-lederen in-
volveres i ledelsesteamet på lige fod med øvrige afde-
lingsledere.

Ny lov træder i kraft

I maj måned sidste år vedtog regeringen et lovforslag 
om ændring af folkeskoleloven, der bl.a. indebærer, at 
kommunalbestyrelserne forpligtes til at offentliggøre 
mål og indholdsbeskrivelser for SFO fra skoleåret 
2009/10. Formuleringen af beskrivelserne kan helt eller 
delvis delegeres.

I en bemærkning til loven står, at der skal fastsættes 
nærmere krav til udmøntningen ad de nye mål- og ind-
holdsbeskrivelser. I den forbindelse er Skolelederne sam-
men med andre relevante organisationer indbudt til dia-
logmøder i Undervisningsministeriet. 

Der vil komme en bekendtgørelse om mål- og ind-
holdsbeskrivelser for SFO inden det nye skoleår med 
bl.a. fokus på etablering af ordninger med lektiehjælp, 
for børn med særlige behov mv.
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Kurset er en indføring i jobbet som 
skoleleder med fokus på generel 
viden og med mulighed for viden-
deling og networking.

Kurset henvender sig til nyud-
nævnte ledere i deres første job i 
en skoleledelse, dvs. som medlem 
af et ledelsesteam, og altså ikke 

som leder af et ledelsesteam. 
For et optimalt udbytte af kurset 
anbefaler vi, at du har max 1 års 
erfaring i jobbet.

Kursus for nye
skoleledere

2009
Modul 1, Program
Torsdag, den 17.9.2009

09.30 – 10.00:  Ankomst, morgenkaffe
10.00 – 12.00:  Velkomst. Præsentation og indledende drøftelse af skole-

lederrollen. 
12.00 – 13.00:  Frokost
13.00 – 16.00:  Grundlæggende indføring i skolens lovkompleks.  

En case drøftes under en Walk and Talk (medbring årstids-
relevant tøj og fodtøj!)

16.00 – 18.00:  Prioriteringens kunst i dagligdagen – samarbejdet i skole-
ledelsen, møder mv.

18.00 – 19.30:  Aftensmad
19.30 – 21.00:  Grundlæggende indføring i årets gang med budget og 

regnskab mv.  
v/ skoleleder Flemming Mahler Pedersen, Holluf Pile Skole, 
Odense

Fredag, den 18.9.2009

09.00 – 11.30:  Skolens organisation og styrelse, herunder arbejdet i de 
rådgivende organer

11.30 – 13.00:  Frokost
13.00 – 15.30:  Kodeks for god skoleledelse – med fokus på personale-

ledelse
15.30 – 16.00:  Afslutning, kursusevaluering mv.

Kursusinstruktører
Konsulent Søren Teglskov og konsulent Dorrit Bamberger.
Tid: Torsdag den 17.09.09 kl. 10.00 til fredag den 18.09.09 kl. 16.00.
Sted: Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Hotel Sixtus er placeret på den smukke Hindsgavl halvø ved Middelfart. 
Sixtus tilbyder en kombination af hyggelige rammer, ro, flot udsigt og god 
mad! Indkvarteringen foregår på nyindrettede enkeltværelser.

Er du ny – eller 
forholdsvis ny – 
som skoleleder, 
så læs her…

Velkommen til årets kursus for nye skoleledere!  
 
Skolelederforeningen tilbyder et kursus for nye skoleledere på 2 x 2 dage i 
september 2009 og januar 2010. Udover det ledelsesfaglige indhold lægger 
vi vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring

Kørselsvejledning
Fra Jylland
Kør af ved motorvejsafkørsel nr. 
59 og følg hovedvej 161 over den 
gamle Lillebæltsbro. Drej til højre 
ved vandtårnet, som ligger på hjør-
net af Teglgårdsvej.

Fra Sjælland/Fyn
Kør af ved motorvejsafkørsel nr. 57 
ved Nr. Åby, drej til højre og kør 200 
m mod Assens. Følg hovedvej 161 
til Middelfart. Drej til venstre ved 
vandtårnet, som ligger på hjørnet af 
Teglgårdsvej.

Bindende tilmelding
Tilmeld dig hurtigst muligt - og se-
nest onsdag den 12. august 2009. 
NB! Max 25 deltagere
Tilmelding skriftligt vha. link på
www.skolelederne.org > Kurser 
& konferencer

Pris: Modul 1 kr. 2.900,-

OBS
Modul 2
Torsdag, den 7. januar. 2010 til 
fredag, den 8. januar 2010 afhol-
des modul 2, hvortil der er særskilt 
tilmelding efter modul 1. 

Indholdet i modul 2 er deltagerbe-
stemt. Det er dog forudsat, at fokus 
ligger på network, erfaringsud-
veksling samt det praktiske arbejde 
som skoleleder, og kursuslederne 
vil derfor – ud over konsulenterne – 
være aktive skoleledere.

Indhold
Vi tager udgangspunkt i det dilemma, at man ofte søger jobbet som 
skoleleder ud fra interesser og kompetencer inden for pædagogik og un-
dervisning – men at jobbet som skoleleder også indeholder administra-
tion og personaleledelse i et større omfang end sædvanligvis forventet.

Overordnet prioriteres ledelsesområderne i kurset derfor således:
Administrativ ledelse og personaleledelse opprioriteres, fordi disse 
områder kræver nye kompetencer og ændring af perspektiv.
Tilsvarende nedprioriteres pædagogisk ledelse, fordi nye ledere ofte 
har mange erfaringer hermed, samt strategisk ledelse, fordi dette 
især er en opgave for lederen af ledelsesteamet.

Vi benytter også lejligheden til at drøfte ”Kodeks for god skoleledelse”, 
som foreningen har udarbejdet som en ramme for god ledelse i folke-
skolen – se www.skolelederne.org.

Kodeks er til eftertanke og kan inspirere den enkelte skoleleder til at 
reflektere over egen og ledelsesteamets praksis. Fokus er sat på forvent-
ningerne til folkeskolens ledere, og på de forudsætninger, der skal være, 
for at skolen kan ledes professionelt.

31102_Kursusopslag_Kim_G.indd   2-3 28/04/09   14:55:51
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Har du samme helt lyse hårfarve som 
mig, er du en af de mange skole ledere, 
som snart skal afløses på posten. I hvert 
fald er 37 % af dine lederkolleger i folke-
skolen i dag over 55 år, og indsigtsfulde 
fagfolk fortæller, at næsten halvdelen 
af alle landets skoleledere går på pen-
sion i løbet af de næste 10 år. 

Når jeg tæller sammen i Skoleleder-
foreningens medlemskartotek er vi lige 
nu mere end 4200 ledere og mellem-
ledere i og omkring folkeskolen. Mere 
end et par tusinde er åbenbart så småt 
på vej på pension og de vil sige farvel 
til deres lederjob i skolen sammen med 
mange andre skoleledere, der af andre 
årsager fratræder deres stillinger – ikke 
altid efter eget ønske. 

Hvis generationsskiftet sker helt 
jævnt over perioden betyder det, at vi 
hver eneste arbejdsdag i de kommende 
10 år skal finde mindst en ny leder til en 
folkeskole i Danmark. Hvordan gør vi 
det – og hvor er de mon henne?

Disse demografiske prognoser opstil-
les også inden for andre sektorer, så 
alle lederkandidaterne står ikke lige på 
spring. I kommunerne tales der højere 
og tydeligere om, at skolerne i fremti-
den må indrette sig på en virkelighed, 
hvor der er langt færre uddannede læ-
rere til at undervise, og samtidig har de 
færreste medarbejdere endnu ikke fået 
øje på lederlivets mange glæder. 

Det kunne du godt gøre noget ved!

Hvem kan blive ledere i skolen?
Her til april trådte Danmarks første selv-
stændige lederoverenskomst i kraft. Den 
gælder på undervisningsområdet og om-
fatter ikke mindst lederne og mellem-
lederne i og omkring folkeskolen. 

Overenskomstens parter er enige om, 
at ledere i skolen skal have undervis-
ningskompetence inden for undervis-
ningsområdet og ret til at undervise. Det 
forudsættes altså, at både lederne og 
mellemlederne opfylder de uddannelses-
krav, der stilles i henhold til lovgivningen.

Kompetencen til at undervise i folke-
skolen samt de uddannelsesmæssige 
krav er beskrevet i Folkeskolelovens  
§ 28. Her fremgår det, at man skal 
have gennemført uddannelsen til lærer 
i folkeskolen eller anden læreruddan-
nelse godkendt af undervisningsmini-
steren for at undervise eleverne i folke-
skolens 1.-10. klasser. Dog kan der 
ansættes personer med særlige kvalifi-
kationer til at undervise i enkelte fag 
eller på udvalgte klassetrin.

Allerede i dag har skolerne ansat et 
betragteligt antal lærere1, der ikke har 
gennemført en fuld seminarieuddan-
nelse, men som alligevel har erhvervet 
sig undervisningskompetence og ind-
sigt i skolens læreprocesser.

De har dermed også gode forudsæt-
ninger for også at blive rigtig gode skole-
ledere – hvis de har de nødvendige le-
delsesfaglige kvalifikationer, forstås. 
Læreruddannelsen i sig selv kvalificerer 
altså ikke længere til at blive leder i 
skolen.

Men såvel lovgivningen som over-
enskomsten peger stadig på, at ledere 
i folkeskolen skal have en relevant fag-
lig uddannelse suppleret med en leder-
uddannelse.

Relevant faglig uddannelse er som 
udgangspunkt en læreruddannelse, idet 
skolelederen skal have grundig indsigt i 
grundskolens læreprocesser for at kunne 
varetage den daglige pædagogiske le-

Det er ikke pænt at 

Men næste generation af skoleledere sidder faktisk lige inde på lærerværelset!

Af Poul Krogstrup • Tegning Annette Carlsen

delse i skolen, samtidig med at lederud-
dannelsen skal sikre den professionelle 
ledelsesfaglige dimension i arbejdet. 

Skoleledere med anden baggrund
Denne professionstilgang er imidlertid 
under pres og vil formodentlig fortsat 
være det i de kommende år. Som nævnt 
er der den demografiske udvikling, og 
der er allerede nu for få kvalificerede 
ansøgere til mange lederstillinger. 

Samtidig er kravene og forventnin-
gerne til de ledelsesmæssige kvalifika-
tioner steget i takt med stillingernes 
øgede kompleksitet, ligesom lønni-
veauet på flere af lederstillingerne ef-
terhånden er blevet konkurrencedyg-
tigt. Alt sammen faktorer, der også 
tiltrækker ansøgere uden den traditio-
nelle baggrund i lærerfaget. 

Indtil videre kan vi overskue det gan-
ske begrænsede antal eksempler på, 
at en kommunalbestyrelse har valgt at 
ansætte en skoleleder, der ikke også er 
uddannet og har erfaring som lærer i 
folkeskolen.

Skolelederforeningen og LC har i 
disse konkrete tilfælde været inddraget 
som overenskomstpart, og vi har her 
anmodet den ansættende myndighed 
om at redegøre for ansøgernes for-
melle kvalifikationer, når det gælder 
uddannelse og kompetence til at un-
dervise i folkeskolen og til at vejlede 
dens lærere i det daglige arbejde.

På baggrund af sådanne afklaringer 
og drøftelser med kommunerne, har vi 
indtil videre kunnet tilkendegive, at 
overenskomsten i alle de konkrete til-
fælde er overholdt, idet de pågæl-
dende på et alternativt uddannelses- 
og erfaringsgrundlag må anses for at 

pege…
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Forventninger til ledere i folkeskolen

For skolen, dens elever, forældre og medarbejdere er betydningen af god skole-
ledelse helt afgørende. En samlet opstilling af forventninger og krav til god skole-
ledelse gives i ’Kodeks for god skoleledelse’, som skoleledernes nye fælles forening 
har udviklet og udsendt i 2007.

Heri tegnes et billede af det samlede ledelsesmæssige ansvar i skolen, og ko-
deks lægger op til refleksion over konkrete udfordringer og kompetencer i forhold til 
personaleledelse, økonomisk-administrativ ledelse, strategisk ledelse og faglig- 
pædagogisk ledelse i skolen.

Det kan derfor anbefales, at kommuner og skoler i forberedelsen af det gode an-
sættelsesforløb besøger Skoleledernes hjemmeside2, og at man vægter såvel de 
ledelsesfaglige som de pædagogisk-faglige lederkvalifikationer. Her et uddrag af 
nogle af overvejelserne i ’Kodeks for god skoleledelse’:

	 	Skolens ledelse har stor indsigt og engagement i skolens pædagogiske virk-
somhed, er optaget af børns læring, trivsel og udvikling og har grundlæggende 
faglig viden om disse forhold.

	 	Skolelederen har den administrative og pædagogiske ledelse af skolen, hvilket 
indebærer forpligtelsen til at orientere skolens pædagogiske praksis mod den 
fremtid eleverne skal leve i.

	 	Skolelederen har indsigt i hæmmende og fremmende faktorer for organisato-
risk og pædagogisk udvikling og inspirerer og motiverer skolens fornyelses-
processer.

	 	Skolelederen sikrer fælles grundlag for faglig dialog, vidensdeling og  
erfaringsudveksling blandt det pædagogiske personale.

	 	Skolelederen understøtter og udfordrer medarbejdernes praksis og metode-
valg.

	 	Skolelederen udvikler medarbejdernes kompetencer og kvalifikationer.
	 	Skolelederen kommunikerer krav og forventninger klart og følger op på  

medarbejdernes handlinger.
	 	Skolelederen er tydelig og nærværende i dialogen med personalet.

Noter
1  Læs mere om lærermanglen i formandens  
leder i dette blad s. 2.

2  Gå ind på www.skolelederne.org/index.
dsp?page=1463

Det er ikke pænt at 

være i besiddelse af de nødvendige 
kompetencer til at varetage ledelsesar-
bejdet i en folkeskole.

En sådan procedure vil vi også an-
vende fremadrettet, hvorfor forenin-
gens lokale afdelinger opfordres til at 
rette henvendelse til sekretariatet, hvis 
der lokalt peges på en ansøger uden 
læreruddannelse.   

De nye ledertalenter
Det ser som nævnt ikke ud til, at de 
næste par tusinde nye ledere bare 
kommer af sig selv. De skal hjælpes  
på vej, og det er også nødvendigt at 
lede lidt. I dobbelt forstand.

For hvis overenskomstparterne og 
lovgiverne har ret i, at en kombination 
af lederuddannelse, faglig-pædagogisk 
uddannelse og undervisningserfaring 
også fremover sikrer den bedste le-
delse og den bedste skole, har du som 
skoleleder også til opgave at udvikle de 
ledertalenter, der findes på din skole. 

Så derfor igen: Kig godt efter på læ-
rerværelset – for talenterne sidder der 
lige nu, men husk at de måske ikke 
selv ved det.  
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Det er tæt på 30 år siden, 
de første computere duk-
kede op på folkeskolerne, og 
der er siden investeret milli-
oner og atter millioner i 
hard- og software. Alligevel 
kommer en evaluering af le-
delse og IT lynhurtigt til at 
handle om teknologiske mu-
ligheder og begrænsninger, 
mens den pædagogiske IT-
ledelse har det med at for-
svinde i megabits og valg af 
computere.

”De teknologiske mulig-
heder er forudsætningen for, 
at vi overhovedet kan bruge 
IT i undervisningen og til 
kommunikation, og der er 
stadig mange teknologiske 
udfordringer, som ikke er 
løst godt nok. Derfor er det 
oplagt, at de kommer i fo-
kus, men derfor er de pæda-
gogiske udfordringer ikke 
glemt”, siger viceskolein-
spektør Bente Larsson.

Hun har sammen med IT-
ansvarlig Leif Lassen repræ-
senteret ledelsen på Struer 
Østre Skole i en omfattende 
selvevaluering af skolens IT-
indsats.

I sin del af evalueringen 
pegede ledelsen på, at over-
bygningseleverne skal prio-
riteres højt i de kommende 

år – både med hensyn til 
hardware og software.

”Undervisningsministeren 
tog for nogle år siden initiativ 
til, at alle 3. klasser skulle 
have bærbare pc’ere. Det har 
betydet en kolossal forbed-
ring af vilkårene for at bruge 
IT i undervisningen på mel-
lemtrinnet, men vi halter 
fortsat bagefter i de ældste 
klasser”, siger Bente Larsson.

Computerne ud i  
klasselokalerne
Mens undervisningen fra 3. 
til 6. klasse har kunnet tage 
udgangspunkt i, at eleverne 
har hver deres bærbare com-
puter, har de ældre elever 
været henvist til to lokaler 
med stationære computere 
eller til, at de selv har skullet 
have en pc med hjemmefra.

”Det begrænser brugen af 

IT i undervisningen, når den 
skal foregå i særlige lokaler. 
Derfor har vi i nogle år op-
fordret eleverne til at have 
deres egen pc med, og det 
har virket fint”, siger Bente 
Larsson.

 Næste skridt handler om 
at indføre minicomputere og 
nedlægge edb-lokalerne.

”Først når computerne er 
ude i klasselokalerne vil vi 

Itledelse handler fortsat om 
de rigtige pc’ere og den rigtige 
netforbindelse, men ledelsen 
skal også være synlig på det  
Itpædagogiske område

Af Jan Kaare • Foto Jens Bach

It
også i fokus fremover

Viceskoleinspektør Bente Larsson og skoleleder Lone Børsting og i et af skolens Itlokaler. »
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Ingen tvivl er for lille.
Du skal handle, når du er bekymret for et barn.

Som fagperson har du et særligt 
ansvar for at reagere, hvis et barn 
har problemer. Det gælder for ek-
sempel, hvis du er pædagog, lærer, 
sundhedsplejerske, jordemoder el-
ler læge.

Når du ser et barn, som måske er 
trængt op i en krog, skal du dele din 
bekymring med kolleger, forældre 
og måske med kommunen. 

Det kan være grænseoverskridende 
at konfrontere forældre med noget, 
som måske ikke er et stort problem. 
Det kan føles som et tillidsbrud. Men 
det gælder om at gribe problemer-
ne, inden de vokser sig for store.

Hvis ikke barnets problemer kan lø-
ses i samarbejde med forældrene, 
har du som fagperson en særlig pligt 
til at underrette kommunen. 

Hvis du ikke synes, at kommunen 
tager tilstrækkeligt hånd om situatio-
nen, kan du kontakte Ankestyrelsen.
 
Lad tvivlen komme
barnet til gode.

Se mere om, hvad du skal gøre på 
www.ast.dk

FS0809_Forældresamarb.indd   19 02/04/09   16:53:07
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kunne bringe eleverne i 
overbygningen på niveau 
med eleverne på mellem-
trinnet, når det gælder brug 
af IT i undervisningen”.

Mange kommuner ser IT i 
folkeskolen som et samlet 
arbejdsfelt. Kommunen fore-
tager fælles indkøb af pc’ere, 
tilbyder fælles bredbånds- 
og fælles supportløsninger.
Det er også tilfældet i det 
nordvestjyske.

Ledelsen på Struer Østre 
Skole skal derfor mange 
gange forholde sig til kom-
munale udspil og beslutnin-
ger på IT-området.

”Det er fint nok, at kom-
munen tager initiativer, men 
det er, som om beslutnin-
gerne ikke altid afspejler de 
pædagogiske behov i skolen. 
Hvis vores internetforbin-
delse ikke fungerer en halv 
dag, skaber det nærmest pa-
nik rundt omkring i klas-
serne, fordi mange lærere 
baserer deres undervisning 
på at være online. Det volder 
knap så mange problemer på 
andre typer af kommunale 
institutioner”, siger IT-ansvar-
lig Leif Lassen.

I den nærmeste fremtid 
skal skolen tage stilling til, 
om man vil på et kommu-
nalt fællesnet, eller om man 
vil beholde skolens egen 
netløsning.

”Vi vil gerne bevare vores 
selvstændighed, men kom-
munen vil gerne have os til 
at nedlægge det, så det er 
ikke en nem beslutning. Det 
er klart, at der er fordele ved 
at koordinere IT-området, 
men når man som os har 
været foran kommunens be-
slutninger på en række om-
råder, er det ikke altid lige 
let at få øje på, hvad vi får 
ud af det”, siger skoleleder 
Lone Børsting.

Synlighed skal der til
Synlighed er i disse år det 
overordnede mantra, når det 
gælder ledelse i folkeskolen. 
Det gælder også ledelse på 
IT-området og udvikling i 
brug af IT i undervisning og 
til kommunikation.

”Der er ligesom to fronter, 
ledelsen kan arbejde på”, si-
ger Bente Larsson. ”Den 
ene – og den vigtigste – 
handler om at gøre det at-

traktivt for lærerne at sætte 
sig ind i området og priori-
tere det. Det gør vi her ved 
at lægge mere og mere over 
i skole/hjem-portalen. Vi har 
allerede gjort det i stort om-
fang, men vil i fremtiden 
gøre det endnu mere. Den 
aktuelle situation er, at man 
ikke kan være lærer her på 
skolen, hvis ikke man be-
nytte det som redskab. Det 
er helt bevidst, ligesom det 
er bevidst, at ledelsen går i 
front med at udnytte mulig-
hederne”, siger Bente Lars-
son.

Det andet felt handler om 
at føre tilsyn med, om infor-
mationsteknologien bruges, 
som den skal i undervisnin-
gen.

”Det er en mere uinteres-
sant del, sådan som vi tæn-
ker ledelse, men det er 
klart, at den er med i bille-
det”, siger viceinspektøren.  

I lærernes IT-evaluering bli-
ver det nævnt, at de gerne vil 
have ledelsen til i højere grad 
at fungere som inspirator på 
området. Det handler om at 
tage initiativ til interne og 
eksterne kurser og om at 

komme med IT-tips i forbin-
delse med fællesmøder. 

”Det er rigtig godt, når le-
delsen kan inspirere os og 
for eksempel sætte gang i 
interne kurser eller bruge de 
faste torsdagsmøder på læ-
rerværelset til at sætte gang 
i brug af IT, siger lærer Me-
rete Frederiksen, der har 
deltaget i evalueringen.

Bente Larsson, kan til et 
vis punkt godt følge tanke-
gangen:

”Der er stort efteruddan-
nelsesbehov, og det er ikke 
mindst aktuelt på områder 
som IT, hvor udviklingen går 
stærkt. Men der er begræn-
sede midler til rådighed, så 
vi forsøger i stedet at satse 
på videndeling. Det er vi 
gode til, og det foregår i 
stort omfang via Skole-
hjemportalen, hvor der bli-
ver lagt mange links til nyt-
tige hjemmesider. Det 
kunne også foregå på tors-
dagsmøderne, men kun in-
den for områder, hvor vi har 
medarbejdere, der er på for-
kant med udviklingen”, siger 
Bente Larsson. 

Vi kan se på besvarelserne, at forældrene bruger skoleintra. Det betyder bl.a., at vi kan slippe for at give eleverne sedler med hjem, 
siger lærer Merete Frederiksen (t.h.)



Skoleledelse • maj 2009 • 27

Struer Østre Skole har evalueret brug af It. Nu ved ledelsen og lærerne, 
hvilken retning de skal gå, og hvilke hurdler de skal passere

Evaluering
giver overblik

Gennemgribende selvevalu-
ering lyder af ekstra arbejde 
og tidsrøveri, men sådan 
behøver det ikke være. Når 
det drejer sig om brug af IT i 
folkeskolen, kan det være 
en effektiv måde at få sat 
ord på, hvor langt en skole 
er nået, hvorfor ledelse og 
lærere gør som de gør, og 
hvad der skal til for at nå 
længere i den rigtige ret-
ning.

Det er erfaringen på 
Struer Østre skole, der for 
nogle måneder siden gen-
nemførte en omfattende 
evaluering af IT som under-
visnings- og kommunikati-
onsmiddel.

”Det er godt at få tingene 
nedfældet på skrift, så vi 
kan se, hvor langt vi er nået, 
og det er godt at komme 
rundt i alle hjørner en gang 
mere. Det er forudsætnin-
gen for at få et overblik”, si-
ger IT-vejleder Leif Lassen.

Den samme melding lyder 
fra ledelse, lærere og fra 
kommunens repræsentant i 
processen.

”Står resultaterne mål 
med indsatsen, og hvad kan 
man internt og eksternt gøre 
for at komme længere? Den 
slags spørgsmål kan blive 
besvaret gennem en grundig 
selvevaluering”, siger skole-
leder Lone Børsting.

Selvevaluering af It

Undervisningsministeriet og EVA gennemfører i 2008-09 
en undersøgelse af IT i folkeskolen. Undersøgelsen skal 
gøre status over hvordan IT anvendes, efter at der er fore-
taget en række forskellige IT-satsninger.

Formålet med projektet er: 

•  at understøtte dialog og refleksion på de deltagende  
skoler om status på og værdien af den måde, de anven-
der IT, at udvikle et værktøj til selvevaluering af anven-
delsen af IT.

•  at indsamle viden om status på og visioner for IT-integra-
tionen på de deltagende skoler,

•  at give inspiration og anbefalinger til skoler og kommuner 
om, hvordan IT-integrationen forbedres ud fra eksempler 
på god praksis og på forløb, der er gået mindre godt.

Af Jan Kaare • Foto Jens Bach

»
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Struer Østre Skole har 
ikke selv fundet på at sætte 
lærere, ledergruppen, elever 
og forældre samt kommu-
nen til at evaluere. Initiati-
vet kommer fra Danmarks 
Evalueringsinstitut, EVA, 
der har hjulpet 11 skoler med 
at foretage en grundig selv-
evaluering for på den bag-
grund at udvikle værktøjer, 
som alle folkeskoler kan 
bruge til at evaluere deres 
brug af IT. 

EVA har IT-satsning i fol-
keskolen som fokusområde, 
og målet er at få de enkel - 
te skoler til at udnytte IT 
bedre.

”Da vi endnu ikke har set 
de samlede besvarelser for 
de forskellige grupper, er det 
for tidligt at pege på kon-
krete fremadrettede resulta-

Vi har løbende evalueret skolens Itindsats, men det er først nu, 
at vi har fået det fulde overblik, siger skoleleder Lone Børsting.

ter af vores evaluering, men 
det har allerede nu givet en 
klar fornemmelse af, at der 
er linje i det, vi foretager os. 
Det skaber ro omkring IT-
indsats og ledelse på områ-
det”, siger Lone Børsting.

Deltagerne i selvevalue-
ringen på Struer Østre Skole 
har brugt en del resurser på 
at være med i projektet. Der 
har været holdt opstartsmø-
der, og den grundige besva-
relse af spørgeskemaer er 
foregået i grupper. 

Så grundigt lægger EVA 
ikke op til, at skoler skal 
evaluere sig selv på IT-om-
rådet fremover.

I august vil EVA tilbyde et 
færdigudviklet værktøj, der 
lægger op til en intensiv 
selvevaluering, der kun skal 
vare en dag. 

Planlægger nu 
for 37.000 lærere

Uden at gi’ grå hår...

Styr på al tid 
- altid!

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

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

Skoleledelsen nr. 5 - maj09.indd   1 06-04-2009   11:53:37



Skoleledelse • maj 2009 • 29

Jørn Sørensen er oprindeligt lærer i folke-
skolen og har herfra taget sine erfaringer 
med sig ind i de nu ganske mange år, 
han har optrådt i politik for De Radikale. 
I 1994 blev han borgmester i Holbæk 
Kommune og sidste år også formand  
for KL’s Børne- og Kulturudvalg.

I dette regi lægges de kommunalpo-
litiske hovedlinjer for folkeskolen, hvil-
ket spiller en stor rolle for de rammer 
og vilkår, skolelederne står med. Der-
for vil Skoleledelse gerne høre hans 
vurdering af, hvilke udfordringer skolen 
og skoleledelsen står over – og hvor-
dan de tackles!

Mudderkastningens tid er forbi 
Flere skal tage en ungdomsuddan-
nelse, de tosprogede elever skal klare 
sig bedre, og eleverne skal generelt 
være dygtigere. Det er stadig temaer i 
den politisk-offentlige debat. Og resul-
taterne af PISA-undersøgelserne ven-
tes som altid med en vis spænding. 

”Fagligheden skal være i orden, og 
folkeskolen skal være bedre til at doku-
mentere, at den laver gode resultater. 
Grundlæggende er det et spørgsmål 
om tillid mellem skolen og det om-
kringliggende samfund. Der skal 

Af Michael Diepeveen • Foto Nils Juel Berg

Samfundet kan ikke klare sig uden en 
velfungerende skole, men skolen klarer sig  
heller ikke uden samfundets accept, siger  
KL’s Børne og Kulturudvalgsformand

blandt politikere og ikke mindst hos 
forældre og elever, være tillid til, at  
vores folkeskole er i stand til at udvikle 
sig til det bedre hele tiden”.

”Det går fremad, og det er heldigvis 
nogle år siden, at folkeskolen fik den 
ene skraldespand efter den næste i  
hovedet. Tonen er blevet bedre, og 
samtidig er troen på, at vi kan lave en 
bedre folkeskole vokset – jeg mærker 
fx optimismen i det Partnerskab om 
folkeskolen, som KL for øjeblikket har 
med 34 kommuner. Et partnerskab, 
der netop handler om at udvikle skolen 
og øge elevernes udbytte af undervis-
ningen”, fortæller Jørn Sørensen.

Men hvordan harmonerer det med, 
at der er en generel oplevelse af, at 
skolerne er nedslidte, og at den kom-
munale økonomi ikke har det så godt? 

”Vi skal udnytte vores ressourcer 
bedst muligt. Der er ingen tvivl om, at 

Forbundne

Bedre faglighed, men ikke flere penge!  
Borgmester, børne/kulturudvalgsformand 

i KL Jørn Sørensen giver ikke umiddelbart 
ved dørene, når vi taler folkeskolen. 
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hvis vi ser det på europæisk plan, er 
det kun få steder, der bruges så mange 
penge pr. elev som i Danmark. Og det 
har bl.a. noget med skolestørrelser og 
med rationel drift at gøre. Desuden er 
der de senere år brugt mange penge i 
kommunerne – både til at renovere, 
men også til at bygge nye skoler oven 
på en lang periode, hvor der slet ikke 
blev bygget nyt”.

Jørn Sørensen er glad for, at regerin-
gen har lempet på anlægsstoppet, 
men mener ikke der pt. er udsigt til 
ekstra penge til folkeskolen, men at  
vi må klare os med dem, vi har. Men 
når han taler om, at skolen er ved at 
komme på rette spor – er det så en 

følge af de senere års indførelse af 
bl.a. kvalitetsrapporter og elevhandle-
planer? 

”Jeg hører skolefolk sige, at det er 
blevet for meget, og jeg mener, der er 
enighed om, at vi ikke skal finde på 
mere dokumentation nu. Men jeg hø-
rer også lærere og skoleledere sige, at 
elevplanerne slet ikke er så tossede. 
Så det er ikke et enten-eller”.

”Tilliden skal genoprettes, og jeg 
tror, at politikerne og skolens professi-
onelle har fundet ud af, at kampen om 
at få ret ikke kan vindes. Alle har en in-
teresse i, at et af de vigtigste offent-
lige tilbud, som skolen er, forbedrer sin 
indsats. Og frem for at stå stejlt over 
for hinanden, ser jeg en tendens til, at 
man allierer sig for at prøve at finde 
nogle fælles løsninger på de udfordrin-
ger, der er”, siger Jørn Sørensen. 

Ifølge ham skete der flere år tilbage 
et tøbrud, da KL’s og DLF’s formænd 
besluttede sig for at gå i dialog. Det 
har siden bredt sig til at omfatte un-
dervisningsministeren. Man søger at 
undgå enøjede argumenter og i stedet 
opbygge tillid og skabe forandringer 
sammen. Men det er vel ikke altid let 
for KL, der har måttet døje med øget 
regelstyring fra statsmagtens side?

”Det er vi selvfølgelig ikke særligt  
interesserede i. Men vi kommer om-
vendt ikke uden om, at vi skal doku-
mentere, at det vi laver i det offent-
lige, har effekt. Vi kan ikke – uanset, 
om det er folkeskolen, ældreplejen el-
ler pædagogområdet – bruge så 
mange milliarder uden at holde øje 
med, om de bliver brugt rigtigt”, siger 
Jørn Sørensen.

Dokumentation kommet for at blive
Jørn Sørensen mener også, det er nød-
vendigt at indføre de obligatoriske test. 
Men hvad med den tid, der skal gå 
med testning, skal den tages fra un-
dervisningen og fra ledelseopgaven? 
Og de forsøg på afbureaukratisering, 
der bl.a. er gjort via monsterudvalget, 
hvorfor har de ikke ændret skolefolkets 
syn på, at der går for megen tid med at 
udfylde skemaer og administrere?

”Vi skal gøre tingene enkelt. Men  
at der er behov for dokumentation af 
hvad, vi laver, betyder ikke, at man be-
høver at bureaukratisere alt. Man skal 
fx ikke lave meget detaljerede elevpla-

ner i alle fag – men i stedet bør man 
prioritere nogle, og så reelt lade det 
andet ligge”.

”Lad os holde fast i det centrale om-
kring elevplanerne, men koge det ned 
til det, der er væsentligt for den en-
kelte elev. For eleverne er glade for 
det, og det kvalificerer forældremø-
derne at have noget konkret at tage 
udgangspunkt i – frem for tidligere, 
hvor man kunne forfalde til at tale om, 
at det går så godt, og eleven er så sød. 
Det er der jo ingen, der er blevet klo-
gere af”, siger Jørn Sørensen.

For ham er kvalitetsrapporter og 
elevplaner værktøjer, der kan sikre, at 
skolen når målene om bl.a., at flere – 
ikke mindst tosprogede – elever tager 
en ungdomsuddannelse.

”Skolen har en stor opgave i at få ud-
dannet de unge mennesker og få dem 
vejledt til den rigtige uddannelse – der 
hvor der er job. Det kan være svært nu, 
hvor der er finanskrise og øget arbejds-
løshed inden for visse fag, mens vi på 
en række områder i det offentlige 
mangler arbejdskraft, men under alle 
omstændigheder er det vigtigt med en 
god grunduddannelse”.

”Det er også godt med høj selvtillid, 
men eleverne skal have en realistisk 
vurdering af sig selv. Jeg hører fx om 
tosprogede, der tidligt mener, at de 
skal være læger eller ingeniører. Og 
når de så kommer på HTX, opdager de 
pludselig, at kravene til matematik og 
fysik er for høje. De har ikke lært nok i 
folkeskolen, og så brækker de halsen. 
Det er synd. Så fagligheden i folke-
skolen skal være i orden”.

  
Vær mindre regelfikserede 
Undersøgelser har vist, at skoleledere 
er glade for deres arbejde, men samti-
dig oplever 2/3, at de har for meget at 
lave, og de bekymrer sig over, hvor 
længe de holder til det. Hvad skal der 
til for at skabe en bedre ’ledelseskultur’ 
i folkeskolen?

”Det er vigtigt at styrke ledelsesrol-
len, fordi skolens ledelse har en afgø-
rende rolle som leder af skolens under-
visning og læring. Men der er kulturelle 
forhold, der kan gøre det svært. Læ-
rerne er jo deres egne ledere langt hen 
ad vejen. Vi skal anerkende, at det er 
skolelederen, der har visionen om, 
hvordan en skole skal ledes for at sikre 

Mindre plads til de 
små skoler

Hvilket billede har Jørn Sørensen 
af skolevæsnerne og skolerne de 
kommende år? Er der brug for 
småreguleringer eller et nyt setup? 
Er økonomien tilfredsstillende? 

”Når fokus skal være på at opnå 
bedre resultater, kan man ikke 
vente, at de meget små skoler – 
fagligt set – kan levere varen. Så 
skolerne skal generelt være større, 
end de er i dag, Vi står med et valg 
mellem udvikling eller afvikling, og 
vi kan ikke bevare skoler for enhver 
pris. Det er imidlertid noget, der 
skal afgøres lokalt, og der er fx 
mulighed for at bevare nogle af de 
små skoler ved at drive dem fælles 
med en større”.

”Vi har her i området, hvor jeg 
hører til, lavet et børnehus, hvor 
barnet starter, når det er 0 år. Her-
fra kan barnet gå i vuggestue, bør-
nehave, komme i indskolingsaf-
snittet indtil han/hun er 10-11 år. 
Derefter fortsætter eleven på en 
overbygningsskole et andet sted. 
Og det, at vi altså fra starten har 
slået pasningsdelen og skoledelen 
sammen og i spidsen har en en-
hedsleder, som her er skolelede-
ren, tror jeg, vi vil se mere til rundt 
i landet”, siger Jørn Sørensen.
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de resultater, der forventes. Lederen 
skal derfor have fuld beslutningskom-
petence på både det pædagogiske og 
personalepolitiske område. Selvfølge-
lig i tæt dialog og samarbejde med de 
ansatte”.

Jørn Sørensen er sikker på, at vi vil 
se, at kommunerne giver større ledel-
sesrum til lederne på skolerne – ikke 
mindst gennem indførelsen af den nye 
lærerarbejdstidsaftale.

”Men et øget ledelsesrum kommer 
ikke af sig selv. Det kræver, at man 
 benytter sig af det rum, der er. Tager 
man ikke initiativ til at indtage ledel-
sesrummet – kommer man ingen 
vegne. Det handler altså også om,  
at man selv skaber sig plads”, under-
streger han.

Men hvor ét er at få afklaret ledel-
sesrummet over for medarbejderne, er 
noget andet relationen til forvaltningen 
og kommunen. Nogle steder er der jo 
en tendens til, at kommunen holder 
sine institutionsledere i kort snor og 
meget kontant griber ind i deres dispo-
sitioner?

”De, der ikke begår fejl, de laver ikke 
noget! Så vi skal som kommunale ar-
bejdsgivere give vores ledere råderum, 
men jeg har på den anden side en for-
nemmelse af, at problemet nogle ste-
der er omvendt – at en del skoleledere 
er meget fikserede på de regler, der er. 
De vil løse deres opgaver til punkt og 
prikke, mens ledere på andre områder 
måske er mere anarkistiske”. 

Men kan man undgå at blive fikseret 
af de mange krav, der er om at rappor-
tere ind, afgive erklæringer om det ene 
og det andet. Det vender man vel ikke 
bare det blinde øje til? 

”Det handler om at åbne øjnene. Jeg 
oplever det fx hos pædagogerne, der 
også har rammer og planer at forholde 
sig til. De gør en dyd ud af nødvendig-
heden og vælger indsatsområder ud 
som musical og sang eller udeliv, som 
institutionen skal være kendt for – og 
så indretter de rapporteringen derefter. 
Jeg synes, at skolelederne i højere grad 
bør gøre det samme”.

”Det handler også om at træffe 
nogle valg om, hvad man vil satse på. 
Der er flere veje at gå, og vi skal 
stræbe mod at få størst mulig frihed – 
med accept af, at der kan ske bom-
merter. Så kan det være, at man ikke 
altid følger reglerne, men hvis man til 

Kommunerne er indstillet på med den nye lærerarbejdstidsaftale at giver større ledel
sesrum til skolelederne, siger Jørn Sørensen.

sidst kan dokumentere, at eleverne har 
lært det, som der er stillet i udsigt, er 
man i hus”, fastslår Jørn Sørensen.

Hilser nye leder-TR velkomne
Skolelederne har fået en ny overens-
komst med et leder-TR system og der-
med en formaliseret og stærkere plat-
form til at forhandle egne vilkår i kom-
munerne. Hvad mener Jørn Sørensen 
om det?

”Det synes jeg godt om, fordi det har 
været et problem, at lederne ikke har 
været skilt tilstrækkeligt ud, når deres 
interesser skulle varetages. Fx når der 
opstår konflikter på skolen. Det har 
gjort det svært for os som arbejdsgive-
 re – og vel for fagforeningerne – at 
finde ud af, hvor lederne er placeret. 
Det bliver nemmere nu med lederover-
enskomsten og et leder-TR system, 
der gør ledere mere selvstændige i for-
hold til personalet”.

Men det betyder så også, at skole-
lederne i forhold til forvaltningen og 
kommunen som arbejdsgivermodpart 
kommer til at fremtræde lidt mere løn-
modtageragtigt?

”Ja, men det er der også behov for. 
Jeg tror ikke, at det er et problem, at 
skolelederne dels er på arbejdsgiver-
siden og dels er ude at varetage deres 
egne interesser. Den dobbelthed er 
man jo allerede vant til som lærer, hvor 
man loyalt følger de mål, der er stillet 
fra kommunens side, og som man få 
løn for. Men hvor det også er i orden at 
sige, når man mener, at tingene kan 
gøres anderledes – og selvfølgelig at 
arbejde på at forbedre sine løn- og ar-
bejdsvilkår”. 

Mere plads til andre faggrupper

Jørn Sørensen mener, at den ellers almindelige opfattelse af, at man skal have 
en læreruddannelse for at blive skoleleder, ikke skal tages for alvorligt.

”Det er godt, at vi får nogen ind med en anden baggrund end seminarieuddan-
nelsen. Grænsen går ved, at man skal have en pædagogisk og en ledelsesmæs-
sig baggrund. Man behøver blot ikke nødvendigvis at have en seminarieuddan-
nelse og komme fra en folkeskole. Det er efter min mening stadig et problem 
med mange af vores ledere, at de er valgt fordi de er dygtige lærere. Der skal 
 fokus på, at det først og fremmest er ledelse, der efterspørges”. 

”Derudover vil jeg pege på, at den administrative del af skoleledelsen i højere 
grad bør varetages af en, der har forstand på administration. Selv går jeg ind for 
decentralisering, hvor forvaltningen ikke er så stor, og hvor skolerne selv skal 
klare meget af det administrative. Og i den funktion er det jo nærmest dårligt, 
hvis man ansatte en, der alene var læreruddannet”.
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Man ved, hvad man får, når man sen-
der en medarbejder af sted på faglige 
kurser og en linjefagsuddannelse: ny 
viden, gode erfaringer og netværk. 

Men når man sætter en psykologisk 
medarbejderudviklingsproces i gang for 
alle skolens 120 medarbejdere, er man 
ude ’på dybt vand’. Det fortæller skole-
leder på Grydemoseskolen i Esper-
gærde Kari Jørgensen. Nu ét år efter, 
at hun i spidsen for skoleledelsen sprang 
ud i det ukendte og investerede i et 
personligt udviklingsværktøj for sko-
lens medarbejdere. 

En menneskelig investering
I foråret 2008 tager Kari Jørgensen te-
ten. Nu gælder det ikke kun om at øge 
fagligheden på den målbare måde, hun 
vil investere i organisationsudvikling og 
har indgået en samarbejdsaftale med et 
eksternt konsulentfirma. Men hvorfor?

”Grundlæggende er det medarbej-
derne, der driver skolen. Hvis det men-
neskelige råmateriale er optimalt, har 
man de bedste betingelser for at have 
en god, dynamisk og udviklingsoriente-
ret skole. Skal man være helt nede på 
jorden, så kræver det selvfølgelig en 

Af Pia Thomsen * Foto Ine Boasson

  

Med et klart mål for øje stikker skoleleder Kari Jørgensen kursen ud og  
bringer medarbejderne i tættere kontakt med deres personligheder    

for en leder burde være lagt ind i ar-
bejdskalenderen med samme selvfølge 
som alle andre opgaver.  

Nå rundt til alle medarbejdere
I foråret 2008 tager konsulenterne  
først fat på at typeteste ledelsesgrup-
pen og herefter skolens seks medar-
bejderteam. Ud fra analyseredskaber 
med rod i Jungs typeteorier svarer den 
enkelte på en række spørgsmål i elek-
tronisk form. 

Så er man klar til en uddybende indivi-
duel samtale med en konsulent. Her er 
hovedformålet at give medarbejderen 
mulighed for at udforske egne præferen-
cer, grænser, styrker og svagheder. Et 
mønster danner sig, en personligheds-
type. Man kan som type foretrække det 
abstrakte, det mulighedsorienterede, 
hvor mange bolde kastes op i luften – 
frem for det konkrete, detaljerede og 
 realistiske. 

Én type er ikke bedre end en anden. 
Samtalen har en udforskende karakter, 
hvor der er tid og plads til at lægge 
hverdagens udfordringer og de men-
neskelige forskelligheder frem på bor-
det. 

økonomisk investering, men at turde 
løbe en menneskelig risiko er også me-
get vigtigt. Også selv om der er meget, 
man ikke kan styre”, siger hun og tilføjer, 
at skolens ledelse selvfølgelig har styret 
udviklingsarbejdets omfang, der bl.a. 
omfatter tilbud om supplerende coa-
ching, men at det altså også har handlet 
om at slippe tøjlerne mere end normalt.

Initiativet vakte i starten nogen mis-
tro. Der var bekymring om det nu var en 
intelligenstest eller en udskillelse af 
medarbejderne. I dag har bølgerne lagt 
sig, og både ledelsen og medarbejderne 
har fundet sig godt til rette med udtryk 
og fagtermer fra et psykologisk sprog, 
som fletter sig naturligt ind i skolens 
hverdagssprog. Og ikke sjældent ledsa-
get af et godt grin og erkendelser som 
fx: ”Nå, ja. Vi taler jo forbi hinanden. 
Det er nok mit ’T’, der kom på banen”. 

T’et står tænkning, og Kari Jørgensen 
er i dag på mere sikker grund, når hun 
taler om JTI’ens verden1. Det handler 
om det menneskelige, medarbejdernes 
trivsel og arbejdsglæde. Det handler 
også om, at hver enkelt bliver mere 
bevidst om egne grænser og ressour-
cer. Noget, der efter hendes mening 

til at give slip
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Efter samtalen med konsulenten og 
med sin typeindikator i hånden er hver 
person klar til at træde frem foran flok-
ken. Nu gælder det gruppedynamikken 
og samspillet med de andre personlig-
hedsprofiler. Via samarbejdsøvelser og 
en åben dialog kan indsigten give plads 
til at påvirke handlekraften.

Kari Jørgensen selv har ændret nogle 
kommunikationsmønstre, hun ikke tidli-
gere skænkede megen opmærksomhed:  

”Jeg tænker i dag mere over, hvordan 
jeg når rundt til alle medarbejdere, fx 
når jeg præsenterer noget for lærer-
gruppen. Jeg er en type, der godt kan 
leve med at få stukket en dagsorden i 
hånden, når jeg træder ind ad døren. 
Derfor forekommer det mig naturligt at 
gøre det samme over for andre”. 

”Men jeg har indset, at andre har 
brug for at have dagsordenen i god tid 

inden mødet. Og at punkterne på 
dagsordenen ikke kun står som over-
skrifter. Hvad handler punktet om? Der 
skal måske flere detaljer på. Før kunne 
jeg tænke: Kom nu, spænd hjelmen, 
rul ærmerne op, og så tager vi det un-
dervejs. Det er rigtig værdifuldt at lære 
at give andre tid”.

Ting ta’r tid
Tid er en vigtig faktor, når det gælder 
ledelses- og medarbejderudvikling. For 
når man har med mennesker at gøre, 
må man have respekt for, at de udvik-
ler sig i forskellige tempi. Nogle reage-
rer hurtigt, andre skal have mere tid.

Kari Jørgensen har selv ikke altid 
brug for lange gåture ved havet, når 
beslutningerne skal træffes. Men sam-
tidig har hun erkendt, at det kan betale 
sig at være tålmodig.

I begyndelsen var der ikke rift om til-
buddet om supplerende coaching på 
skolen, efter ledere og medarbejdere 
havde været igennem et forløb både 
individuelt og i team. Men stille og  
roligt steg interessen, og i dag er der 
booket coachingtimer en måned frem. 
Også helt ned på det praktiske plan kan 
Kari Jørgensen efterhånden se, at tid er 
en vigtig faktor, når man skal have 
medarbejderne med ud på åbent hav:   

”Da vi skulle planlægge teamdagen 
for lærerne, lagde vi det ind på deres 
mødedag, dvs. der var ikke tale om en 
længere arbejdsdag. At tilrettelægge 
det, så der ikke er modstand i forhold til 
det praktiske, har vist sig at være frugt-
bart. Og så kommunikerede vi planerne 
ud i god tid inden sommerferien”. 

God planlægning og kommunikation 
lyser op som afgørende fikspunkter. 

til at give slip

»

Hvem griber bolden? Udviklingskonsulent tine Mørch Hansen og skoleleder Kari Jørgensen  

foran konferencecenteret, hvor teamudviklingsdagene fandt sted i vinters. 
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Både i forhold til selve tilrettelæggelsen 
af forløbet for de ansatte og også i for-
hold til dét at gøre sig umage med at af-
holde introducerende møder, hvor med-
arbejderne får sat ord på JTI-værktøjet og 
de bagvedliggende ideer forinden. Og så 
er det vigtigt, at ledelsen går foran.

”Da jeg for to år siden kom til skolen, 
fornemmede jeg, at der var en god dy-
namik og vilje til at gå uprøvede veje. 
Alligevel har det selvfølgelig været vig-
tigt at afmystificere, hvad personlig 
udvikling handler om. Vi gik foran som 
ledelse og var prøvekaniner på koncep-
tet. Og medarbejderne kunne se, at vi 
kom glade ud på den anden side. Det 
styrker troværdigheden, at vi er gået 
foran og har afprøvet det”. 

Arbejdsglæden er meget vigtig
At styrke sine svage sider og arbejde 
på at forandre sine indgroede handle-
mønstre falder ikke ned fra himlen. På 
medarbejdernes vegne ser Kari Jørgen-
sen det som et mål, at den enkelte 
medarbejder føler det mere accepta-
belt at mærke efter, om man træffer 

de rigtige valg. Ønsker en lærer fx ef-
teruddannelse i historie, fordi det er 
det rigtige valg for den enkelte, eller 
gør han/hun det af pligt?  

”Jeg synes, at vores lærere og pæda-
goger giver utrolig meget af sig selv. 
Men hvordan er jeg sikker på, at de bli-
ver fyldt op igen? Jeg vil gerne have, at 
skolens medarbejdere føler sig glade 
og føler, at de er noget særligt hver 
især. Det er vigtigt at have armene op 
over hovedet en gang imellem”, siger 
Kari Jørgensen med både smil og alvor 
i stemmen. 

Mere farve på arbejdsglæden er en 
ting, der for Kari Jørgensen er helt tæt 
forbundet med det egentlige formål 
med udviklingsprocessen:

 ”Medarbejdernes glæde smitter af 
på børnene. Samtidig giver den udvik-
lingsproces, der er sat i gang, os alle 
sammen nogle redskaber til, hvordan 
man agerer bedre i det arbejdsmæs-
sige og sociale samvær. Og fællesska-
bet med andre kan have brug for en 
saltvandsindsprøjtning”. 

Det nye skoleår planlægges for ti-

Note
1   JTI står for Jungiansk Type Index. Det er et 

personligt udviklingsværktøj, der tager ud-
gangspunkt i psykiateren C.G. Jungs (1875-
1961) typepsykologi. Ved siden af Freud er Jung 
en central teoretiker inden for psykologien og 
grundlægger af begreber som det kollektive 
ubevidste, animus, anima og skyggen.

den, og Kari Jørgensen føler sig gen-
nem denne proces godt rustet. Nu 
tænker ledelsen medarbejdernes ud-
viklingsretning og præferencer ind i 
den fremtidige undervisningsplanlæg-
ning. Og når der skal ansættes en ny 
viceskoleinspektør, som der skal, er 
det ikke sikkert, at det skal være et 
spejlbillede af Kari Jørgensen selv. 

Hun er fortsat indstillet på at slippe 
kontrollen og lade ordet flyve mere frit, 
også når det handler om skolens profil 
udadtil. For hun har opdaget, at pro-
cessen har skærpet bevidstheden om 
de signaler, Grydemoseskolen sender 
ud til forældre, nyansatte, børn, unge 
og til omverdenen som helhed. 
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Tilmeldingsfrist: 1. juni 2009
Information: www.ruc.dk/mpp

Den forestående fusion af DLF og den kø-benhavnske lærerforening KLF synes ikke at gå så glat. I de københavnske læreres blad KK ridses situationen op i et interview med DLF’s formand Anders Bondo.Først og fremmest er der spørgsmålet om forhandlingsretten, hvilket DLF påpeger er overgået til dem som konsekvens af, at ar-bejdergivermodparten Københavns Kommune i 2006 blev medlem af KL. Og selv om KLF umiddelbart ikke skulle dele det synspunkt, kan DLF reelt allerede nu åbne for optagelse af københavnerne som medlemmer.
 DLF mener naturligt nok at kunne tilbyde københavnerne et større og stærkere fællesskab. Men det kan være svært at se i KLF, der – efter godt nok en overgangsperiode frem til 2017 – mi-ster sin plads i LC, sine faste pladser i DLF’s hovedstyrelse, bli-ver en kreds i DLF med begrænset økonomi, får ændrede vilkår for sine TR og pensionister ikke at forglemme. Overordnet er spørgsmålet, om serviceniveauet for københavnerne samlet bli-ver bedre eller ringere?

KLF’s medlemmer afholder på bedste demokratiske vis den 8.-10. juni urafstemning om fusionen, der skal vedtages med 2/3-dels flertal. Der er dog næppe et alternativ hertil, og skulle det blive et nej, er det ikke så meget fusionen, men vilkårene for den, der må nyforhandles. 

Kurre på tråden?

StORt & småt
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Kurre på tråden?

COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) er den førende læringspartner 
inden for offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og 

medarbejdere gør hvert år brug af COKs tilbud. COK og KL samarbejder om en 
række formidlingsopgaver med relation til den kommunale opgavevaretagelse

Ny platform 
for skoleledelse
– muligheder og redskaber

Er din kommune gået over til Arbejdstid 08 eller påtænker I at 
gøre det? Er du skoleleder, del af skoleledelsen eller skolechef? 
Så er dette kursus rettet netop til dig!

Kurset sætter fokus på både den opgave ledelsen står over for 
og den lærerrolle, der lægges op til i intentionerne i arbejdstids-
aftalen. 

Det betyder, at der lægges op til en udfoldelse af temaerne:

 Ledelse i folkeskolen 
 – udfordringer, muligheder og redskaber

 Hvad kendetegner den moderne professionelle lærer? 

Hvad får du ud af det?

 Viden om nye muligheder for ledelse i lyset af A08
 En viden om og drøftelse af de ledelsesopgaver, -roller og 
-kompetencer, der kan understøtte implementeringen 

 af Arbejdstidsaftale 08
 Et signalement og drøftelse af de kompetencer 

 der kendetegner den fagprofessionelle lærer
 Viden om og drøftelse af redskaber, der kan støtte lederen 
 Et eksempel på en skoleleders refleksion over ledelse set 
med udgangspunkt i de muligheder og udfordringer 

 Arbejdstidsaftale 08 giver.

Kursets form

 Korte oplæg fra kursusledelsen 
 Dialog
 Refleksion og drøftelser i forbindelse med temaerne 
 Indlæg fra en lokal skoleleder.

Samarbejdspartnere

Kurset er udviklet og udbydes i samarbejde med

Hvad koster det?

Kurset koster 2.400,-

Hvor og hvornår?

Der afholdes ét kursus i hver region:

Onsdag den 27. maj 2009 10.00-15.30 
COK Næstved, Jernbanegade 12, 4700 Næstved.

Torsdag den 4. juni 2009 10.00-15.30
COK København, Sundholmsvej 22, 2300 København S.

Tirsdag den 9. juni 2009 10.00-15.30
COK Odense, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Onsdag den 10. juni 2009 10.00-15.30
AaB Konference, Hadsundvej 182, 9000 Aalborg.

Mandag den 15. juni 2009 10.00-15.30
Erhvervsakademi Århus, Sønderhøj 30, 8260 Viby J.

Spørgsmål og tilmelding

Læs mere og tilmeld dig på www.cok.dk. Vil du vide mere, 
så kontakt udviklingskonsulent Jens Steenberg på M: 2337 4365 
eller E: js@cok.dk, koordinator Joan Larsen T: 6375 6213 eller E: 
jla@cok.dk eller chefkonsulent Søren V. Christiansen T:3370 3427 
eller E: svc@kl.dk.

cok_A08_184x261.indd   1 4/28/09   3:27:56 PM
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Anmeldelser

Positiv adfærd og støttende lærings
miljø i skolen.
Af Anne Arnesen, terje Ogden og 
MariAnne Sørlie
Forlaget DAFOLO
185 sider, 298 kr.

Dette er – kort sagt – en fremragende 
bog skrevet af tre af Norges mest frem-
trædende forskere i problemadfærd!

Bogen er en opsummering af tre års 
forskning og udviklingsarbejde omkring 
PALS i Norge. PALS er en helhedsori-

enteret indsatsmodel, som inddrager 
ledelse, samtlige personaler, elever og 
forældre på skoleniveau. Modellen har 
til hensigt at forebygge og intervenere 
mod problemadfærd samt fremme ele-
vers sociale kompetencer. Modellen er 
evidensbaseret, hvilket er udtryk for, at 
teori, forskning, metodeudvikling og 
praksis går hånd i hånd og løbende 
evalueres. 

Resultaterne peger på, at det nytter at 
operere på flere niveauer. Der arbejdes 
såvel på skole-, gruppe- som individni-
veau.

Arbejdet med PALS er tredelt. Det 
samlede personale arbejder med gene
relle tiltag for alle elever, foregribende 
tiltag rettet mod de elever, der er i fa-
rezonen for at udvikle problemadfærd, 
og endelig indgribende tiltag rettet 
mod de elever, der udviser alvorlige 
adfærdsproblemer.

PALS bygger på positiv adfærds-
støtte og inklusion. Modellen tilpasses 
den enkelte skoles behov og mulighe-

der. Teamet spiller en afgørende rolle 
for, at implementeringen lykkes. 

Modellen forudsætter en foran-
dringskultur på skolen. Alle skal ar-
bejde sammen om og for forandringer. 
Alle skal følge modellen – og her kan 
PALS støde voldsomt mod dansk sko-
letradition! Metodefriheden bliver sat 
skakmat, men til gengæld fremmes 
teamsamarbejde og klasseledelse.

PALS er et godt bud på, hvordan 
man kan agere proaktivt i forhold til at 
nedbryde problemadfærd og fremme 
prosocial adfærd hos den enkelte.

Alle skolefolk bør læse denne bog. 
Selv om man ikke skal arbejde med 
PALS-modellen, så er der teoretisk vi-
den, spændende forskningsresultater 
og ikke mindst ideer, der kan udfordre 
læserens egen refleksion og praksis!

Lone Hansen
Afdelingsleder

Skole og Dagbehandling
Halsnæs Kommune

Støtte og inklusion

Redaktionen har for tiden følgende 
bøger til anmeldelse:

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

Teamets arbejde med…
Holddannelse og undervisningsdif-
ferentiering
Fag- og tværfaglighed
Birgit Nielsen, Lars Wørts
Kroghs Forlag

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

Evaluering indefra
Justine Grønbæk Pors

Ledelse og organisation
Forandringer og udfordringer
Mette Elting og Sverri Hammer
Samfundslitteratur

Fortabt i skolen
ross W. Greene
Press to

Samtaler om skolen
Marianne Jelved
Dafolo

Vækstmodellen – vejen til den 
gode samtale
Marianne Grønbæk og Henrik Pors
Dafolo

Sæt borgeren i spil
Sådan involverer du borgere og 
virksomheder i offentlig innovation
Christian Bason, Sune Knudsen og 
Søren toft
Gyldendal Public

Skolen og de udfordrende elever 
Om forebyggelse og reduktion af 
problemadfærd
terje Overland, bearbejdet af Bjarne 
Nielsen
Dafolo

Den finske skole 
Hvad kan vi lære?
Filmkompagniet
DVD

Skulle Skoleledernes medlemmer øn
ske at anmelde en bog, kan man 
ringe til sekretariatet på tlf. 3336 7617. 

Anmeldelse honoreres med 2 flasker 
vin samt bogen. Husk: Skriv kort!

Anmeldereksemplarer
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Stillinger

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 på
Borgerskoleafdelingen i Maribo Skole og søger en enga-
geret og visionær person til at indgå i ledelsesteamet. 

Borgerskoleafdelingen er en ren overbygningsskole med
260 elever fra 7.-10. klasse fordelt på tre spor, herunder
Lolland Kommunes 10. klasses-tilbud.

Se det fulde stillingsopslag på www.lolland.dk/job.
Ansøgningsfrist: 10. maj 2009.

Lolland Kommune har 49.000 indbyggere fordelt på 900 kvadrat-kilome-
ter varieret natur med købstæderne Maribo, Nakskov og Rødby, landsby-
miljøer, havne og strande. Kommunen er placeret i Østersøens store tre-
kant mellem København, Hamborg og Berlin med motorvej E47 og fær-
ger til Tyskland, Langeland, Fejø, Femø og Askø. Lolland Kommune er
kommunens største arbejdsplads med cirka 5.000 medarbejdere.

GENOPSLAG

Bornholms Regionskommune søger distriktsskoleleder til 
Skole Midt. Distriktsskolelederen er den overordnede leder af 
hele Skole Midt.

Du er:
• Leder 
• Handlekraftig
• Åben, fordomsfri og tydelig
• Kommunikerende

Du får:
•  Det administrative og pædagogiske ansvar for  

distriktsskolen
• Indflydelse på en organisation under opbygning
•  Ansvar for strategi, økonomi og et lederteam på 9 personer
•  Handlefrihed indenfor de politisk vedtagne økonomiske 

rammer
•  Mere end 100 engagerede medarbej-

dere, 850 glade elever og deres inte-
resserede forældre

Læs hele opslaget på www.brk.dk/job. 
Det er også her du ser hvem du skal 
kontakte, hvis du er interesseret i f.eks. 
en detaljeret stillingsbeskrivelse.

Ansøgningsfristen er  
den 29. maj kl. 12.00.

 

Viceinspektør 
til Kolding Realskole

Da vores meget afholdte viceinspektør pensioneres med udgangen 
af dette skoleår, søger Kolding Realskole pr. 1. august 2009 en ny 
viceinspektør til skolens ledelse. Vi søger en viceinspektør, der på in-
spirerende vis kan indgå i vores ledelsesteam, èn der kan tænke tanker 
– også gerne de store – og medvirke til at udvikle Kolding Realskole.

Kolding Realskole er en fri grundskole, grundlagt i 1890 af familien 
Christensen-Dalsgaard, der har ledet skolen lige siden. Sammen med 
vores forældrekreds har skolens ledelse og lærere skabt et åbent 
og frit skolemiljø, hvor tryghed, faglighed og elevernes medansvar 
er i fokus. Der er en tæt dialog mellem skole og hjem. Skolen er be-
liggende i centrum af Kolding og rummer i dag 820 elever. Skolen er 
opdelt i tre afdelinger: en hovedskole fra 0. – 6. klasse, en overbygn-
ing fra 7. - 10. klasse samt en international afdeling, The Cosmo. Alle 
afdelinger har deres egne bygninger at være i.

Vi søger en viceinspektør
• som er rummelig, loyal og med hjertet på rette sted 
• som har humor og et positivt livssyn
•  som brænder for den frie skole, for undervisning og for samvær 

med små og store elever
•  som kan sparre med bestyrelse, personale og skolelederen
•  som har ledelseserfaring, og
•  som har evnen og viljen til at samarbejde og lede et personale på 

90 medarbejdere.

Ansættelse sker efter overenskomst mellem LC og Finansministeriet. 
Stillingen aflønnes i intervallet 387. 877 kr. - 450.118 kr. pr. 1. april 
2009. 

Du kan søge yderligere oplysning om Kolding Realskole på  
www.kolding-real.dk. Du er ligeledes velkommen til at kontakte for-
manden for skolens bestyrelse, ejendomsmægler Henning Larsen, 
på tlf. 75 50 26 00 eller skolens leder Peter Christensen-Dalsgaard  
på tlf. 75 52 05 00 eller privat 75 57 71 61.

Vi ser frem til at modtage din ansøgning og cv senest den 26.maj 2009

DistriktsskoleleDer,  
der kan lide udfordringer

Kolding Realskole • Vesterbrogade 6 • 6000 Kolding 
Tlf. 75 52 05 00 • Fax. 75 53 85 26
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        Skoleleder til Bjergmarkskolen

Bjergmarkskolen i Holbæk Kommune søger pr. 1. august 2009 
ny skoleleder, fordi vores nuværende skoleleder har valgt at gå 
på pension. 

Bjergmarkskolen er en stor, velfungerende by-skole med en 
stærk kultur, som vi forventer, at den nye leder vil være med til 
at bære videre. 

Vi forventer desuden, at du har erfaring med ledelse i folke-
skolen, er ledelsesmæssigt og fagligt kompetent og er i stand 
til at udvise handlekraft. Du skal kunne begå dig i krydsfeltet 
mellem elever, forældre, medarbejdere, bestyrelse, forvaltning 
og byråd; en opgave der stiller krav til dine evner til at kom-
munikere med både empati og gennemslagskraft.

Den nye skoleleder skal samtidig kunne optræde som en 
samlende figur, så skolens samlede identitet også fremover er 
tydelig på tværs af afdelinger og faggrupper. 

I Holbæk Kommune bidrager skolelederne aktivt til udvik-
lingen af folkeskolen, og vi forventer derfor, at du er parat 
til og har lyst til at blande dig aktivt og konstruktivt ud over 
Bjergmarksskolens grænser. 
 
Du kan læse mere om skolen på www.bjergmarkskolen.dk. 
 
Du finder det fulde stillingsopslag på www.job.holbaek.dk
 
Ansøgningsfrist: 25. maj 2009  

  

Stillinger

Skoleleder til Haldum-Hinnerup Skolen 
i Favrskov Kommune

 
Ny skoleleder til toppen af Hinnerup 
Med udsigt over Hinnerup by i Favrskov Kommune ligger Haldum-Hinnerup Skolen i 
dejlige omgivelser tæt på Frijsenborgskoven, gode sportsfaciliteter og udearealer. Favrskov 
Kommune søger en ny skoleleder til Haldum-Hinnerup Skolen, da skolens leder gennem 
20 år går på pension.

Haldum-Hinnerup Skolen er en afdelingsopdelt skole med ca. 570 børn, en positiv og 
engageret medarbejderstab på 50 lærere, 16 pædagoger/medhjælpere, sekretær og tek-
nisk personale samt en aktiv og interesseret forældrekreds.

Der er allerede konkrete opgaver klar til dig i det første skoleår : implementering af LP-
modellen, værdigrundlaget for den nye arbejdstidsaftale,samt opfølgning på Kvalitetsrap-
prten for 2008/2009. 

Glæden ved og lysten til nye udfordringer er stor på Haldum-Hinnerup skolen. Er du 
med på det?

Haldum-Hinnerup Skolens værdier:
Som det fælles grundlag for undervisning og øvrigt samvær står vores tre grundværdier : 
- Fællesskab 
- Anerkendelse
- Lyst til at lære

Haldum-Hinnerup Skolens vision:
I samarbejde med forældrene arbejder Haldum-Hinnerup Skolen for :
- at eleverne bevarer livsglæden, lysten til at lære og en tro på sig selv
- at eleverne får så megen ballast med sig, at de kan skabe sig et godt liv.
Hvis du vil vide mere om skolen, dens værdier og visioner, så klik ind på http://www.
haldum-hinnerupskolen.dk/. 

Vi forventer, at du som skoleleder på Haldum-Hinnerup Skolen:
- brænder for personaleledelse og pædagogisk ledelse.
- tænker strategisk og udviklingsorienteret for at sikre skolens fokus på mål og resultater.
- kan omsætte byrådets beslutninger og skolens værdier til daglig praksis på skolen.
- kan motivere, prioritere og bevare overblikket.
- har en åben og anerkendende ledelsesstil med klar kommunikation, nærvær og engagement.
- er synlig og stiller krav til elever, medarbejdere og forældre.
- ser skole og SFO som en helhed.
- er læreruddannet med relevant ledelseserfaring/-uddannelse.

Vi forventer, at du som skoleleder i Favrskov Kommune: 
- skaber rammer for skolens videre udvikling.
- indgår i ledelsesteamet på egen skole.
- indgår i kommunens skoleledergruppe og er med til at præge de overordnede rammer
- lever op til de fem hjørnesten i Favrskov Kommunes ledelsesgrundlag. 

Yderligere oplysninger
Skolens adresse/arbejdssted er Svinget 4, 8382 Hinnerup (kortet ovenfor henviser til 
forvaltnings-adressen). Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte skolechef Lars 
Kjems (tlf. 8964 3501), viceskoleleder på Haldum-Hinnerup Skolen Steen Skaarup (tlf. 
8964 5500) eller formand for skolebestyrelsen Jørgen Jørgensen (tlf. 86 986405).
Se mere om Favrskov Kommunes skolevæsen på http://www.favrskov.dk/ – Skole og Ud-
dannelse.
Løn - og ansættelsesvilkår i henhold til gældende regler, herunder principperne for ny løn.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Børn og Skole i hænde senest 27. maj 2009 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler holdes i uge 24. Der indgår test i ansættelsesforløbet. 
Du skal sende din ansøgning med relevante bilag til:
Favrskov Kommune, Børn og Skole, att. skolechef Lars Kjems, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.
Elektronisk fremsendelse kan ske til: boernogskole@favrskov.dk, mrk. Skoleleder.
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Ikke for skolen, 
men for livet…

En ny undersøgelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd har kortlagt livsindkomsten for en række forskellige 
faggrupper. 

Livsindkomsten angiver, hvad man kan tjene gennem 
et helt liv fra 18 til 80 år, når alle parametre indgår, fx 
løn, biindtægter, SU, dagpenge, pension mv. 

• Ufaglærte arbejdere: 9,4 mio. kr.
• Frisører: 9,6 mio. kr.
• Pædagoger: 10,6 mio. kr.
• Sygeplejersker: 11,6 mio. kr.
• Mekanikere: 12,2 mio. kr.
• Folkeskolelærere: 12,8 mio. kr.
• Politibetjente: 12,9 mio. kr.
• Bibliotekarer: 13,6 mio. kr.
• Bygningskonstruktører: 14 mio. kr.
• Arkitekter: 14,8 mio. kr.
• Civilingeniører: 19,7 mio. kr.
• Jurister: 22,5 mio. kr.
• Læger: 23,9 mio. kr.

Man kan altså se, at læger og jurister/økonomer over 
tid henter ca. dobbelt så meget hjem i løn end sygeple-
jersker og folkeskolelærere. Gevinsten ved at tage en 
mellemlang og især en høj uddannelse synes også at 
være tydelig. 

Desværre viser undersøgelsen, at den sociale arv le-
ver i bedste velgående. Hvor meget man tjener i sit liv 
hænger nemlig nøje sammen med størrelsen på ens 
forældres livsindkomst.

Ledergrupperne indgår i alle beregningerne, der er 
gennemsnitstal for hele fagområdet. 

Det betyder, at selv om lederne lønmæssigt ligger 
øverst på hvert af de respektive fagområder, må række
følgen for ledernes indtjening set ud særskilt antages at 
være meget lig ovenstående.

 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 
Næstformand Claus Hjortdal 
Axel Bay-Petersen
Claus Heiredal
Allan Lundby-Hansen

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

 HOVEDBESTyRELSEN

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 
  

StORt & småt
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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.

Forårskampagne på 
klassesæt og 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 ApS
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


