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1. april trådte vores nye, selvstændige lederoverenskomst i 
kraft med lønstigninger, ændrede lokale lønindplaceringer 
og lokallønsforhandlinger. Samtidig lød startskuddet for vo-
res nye skoleleder-TR ordning med TR-beskyttelse, AKUT-
fondsmidler, organisationsuddannelse for ledere og tildeling 
af tid og ressourcer til at varetage funktionen.

Både for os ledere og for det kommunale system er TR- 
funktionen en nyskabelse, der kan synes uvant, og derfor 
sker implementeringen af den næppe på én dag. Men for 
alle parter giver TR-funktionen rigtige gode muligheder – i 
skikkelse af en mere formaliseret og stærkere platform for 
vores ledelsesudøvelse. Et godt lederliv er forudsætningen 
for den gode skole, hvilket vi jo også ser nærmere på i vores 
store indsatsområde ”Det gode skolelederliv”, jf. s. 8 ff.

Formanden for KL’s Børne- og Kulturudvalg Jørn Sørensen 
bød i sidste nr. af bladet vores nye skoleleder-TR velkom-
men. Han kaldte det et problem, at skolelederne ikke har 
været skilt tydeligere ud, når deres interesser har skullet 
varetages, og pointerede, at det bliver nemmere med le-
deroverenskomsten og et leder-TR system. Han mente vi-
dere, at skolelederne godt kan håndtere dobbeltheden i at 
være på arbejdsgiversiden og målrettet arbejde på at bedre 
egne arbejdsvilkår.

Der er nu i alle kommunale afdelinger valgt skoleleder-
TR, og foreningen har støttet det lokale arbejde med kur-
ser, møder, materialer mv. Herunder har vi givet anbefalin-
ger af, hvad der er en rimelig timeramme/frikøbsordning og 
en acceptabel funktionsløn i forbindelse med TR-hvervet. 
Men hvordan er det så gået med de lokale forhandlinger af 
den nye ordning?

Selv om vi mangler tilbagemelding fra mange afdelinger, 
er de aftaler, der er indgået, fornuftige. Kommunerne aner-

kender, at skolelederne skal have arbejdsvilkår i henhold til 
KTO-aftalen om ’TR, samarbejde og samarbejdsudvalg’ og 
det aftalte protokollat om vilkårene for TR’s tidsanvendelse. 
Det betyder, at den enkelte TR skal sikres den nødvendige 
og tilstrækkelige tid til varetagelse af opgaven, hvilket også 
synes at blive respekteret. Her nogle eksempler:

I Kolding omfatter den nye leder-TR aftale et løntillæg på 
14.000 kr. samt 412 timer svarende til et grundtimetal på 75 
og 4,5 timer pr. medlem. Tillægget er taget fra ledernes 
egen lokallønspulje, mens de 412 timer er en ny resurse, 
svarende til 10 timer om ugen. I Kolding har man valgt at 
dele TR-timer og løn ligeligt mellem lederafdelingens for-
mand og næstformand, fordi sidstnævnte er TR-suppleant 
og formand for ledernes lønudvalg. 

I Aabenraa har vores leder-TR fået et pensionsgivende  
tillæg på 13.800 kr. årligt samt 100 timer plus tre timer pr. 
medlem, hvilket sammenlagt giver 250 timer. I Hvidovre  
er der givet 100 timer årligt til den skole, hvor TR’en virker. 
Herudover er givet 20 timer til hver af de skoler, som er re-
præsenteret i lokalbestyrelsen, idet man her har ønsket at 
ansvarliggøre hele bestyrelsen i arbejdet. I Albertslund har 
leder-TR’en fået 3.000 kr. samt 150 timer til kompensation 
på skolen.

Det er svært at sammenligne aftalerne, fordi kommu-
nerne har forskellige størrelser, og TR’erne løser forskellige 
opgaver. Samtidig er langt fra alle leder-TR aftaler altså på 
plads. Men de aftaler, vi kender, giver anledning til opti-
misme, og da leder-TR ordningen er trådt i kraft, er det NU, 
at aftalerne om vilkårene skal forhandles. Det er derfor mit 
håb og forventning, at der i den kommende tid laves fornuf-
tige aftaler i alle kommuner.  

Leder-TR med ordentlige vilkår 

LEDER

Af Anders Balle



Skoleledelse • juni 2009 • 3

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.

2 Leder 
 Kommunale leder-TR aftaler…

4 Stort og småt
  I Næstved tvinges alle skoleledere nu til at 

tage diplomuddannelse i ledelse

6 Fagre nye IT-verden
  Skoles intranet havde pludselig 28 indlæg 

om, at skolens leder burde fyres!

8 Det gode skolelederliv A 
  Foreningens store indsatsområde skydes  

i gang med en række projekter…

12 Det gode skolelederliv B 
  Fordele og ulemper? Hvad mener otte  

almindelige skoleledere om lederlivet? 

16 Det gode skolelederliv C
  Ledelse består af bl.a. rum, magt og kraft, 

men hvad er det så for noget?

20 Nyudnævnt skoleleder? 
  Skolelederforeningen tilbyder et kursus  

for nye skoleledere på 2 x 2 dage 

22 Leder på tosprogsskole
  Er enhedsskolen med fælles læring og  

oplevelser adgangsbillet til integration?

26 Modersmål eller muddersmål I
  Det handler om tro og viden, fagkundskab, 

ideologi og – ja – økonomi...

30 Modersmål eller muddersmål II
  Modersmålsundervisningen bør genindføres, 

mener professor Anne Holmen 

32 Skolelederpanel 
  Analyse viser, at halvdelen af skolelederne  

vil bryde med enhedsskolen!

35 Anmeldelser 

37 Stillinger 

Skolelederne
Kompagnistræde 22 • 1208 København K
Tlf. 7025 1008 • www.skolelederne.org
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STORT & småt

Frie fugle flyver…
Lederkredsen for de Frie Skoler, der tæller ca. 800 grund- og ef-
terskoleledere, agter at omdanne deres lederforening. Det skal 
ske efter samme model som Skolelederne i folkeskolen, og det 
vil sige med øget selvstændighed i forhold til Frie Grundskolers 
Lærerforening, men også så lederne stadig er basismedlem af 
lærerforeningen og kan trække på organisatorisk hjælp herfra.

Formanden for FSL’s lederkreds Mogens Lorentzen fortæller, 
at lederrollen har forandret sig meget de senere år, og at ledelse 
blevet en så selvstændig disciplin, at der er behov for særlig bi-
stand, som er anderledes end den, lærerne tilbydes. Lederne 
på de frie skoler har også særlige løn- og ansættelsesfor-
hold, som kræver uafhængig rådgivning. 

Derfor ønsker FSL’s lederkreds egen forhandlings-
ret, egen lederoverenskomst, egne kontorer, eget se-
kretariat mv. i Århus, bosiddende i samme hus som 
lærerforeningen, men altså som selvstændig for-
ening. Ændringen skal besluttes på lærernes repræ-
sentantskabsmøde i november, så den nye ”Frie Sko-
lers Lederforening” starter januar 2010.

Unge trygt  
på job 
En ny portal www.ungmedjob.dk, 
der er udviklet af Branchemiljørå-
dene i Danmark, skal få unge til at 
forholde sig til deres arbejdsmiljø, 
så de får et godt arbejdsliv fra første 
arbejdsdag.

På hjemmesiden kan børn og 
unge, deres lærere, forældre og ar-
bejdsgivere finde materialer, spil, 
gode råd og generel viden om ar-
bejdsmiljø samt få et hurtigt indblik 
i de vigtigste arbejdsmiljøregler. 

Godt at vide, når man får sin de-
but som flaskedreng eller oprydder 
på caféen.

  

Værdiernes holdeplads 
 Leder

Har du X faktor ? 

 Klumme

Den rummelige skole  
Side 8

Fotoreportage fra tosprogsskole  Midtersider

Lederforeninger, forener eder 
Side 28
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Skoleledere i gabestok Side 4
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Når vandene skiller  Side 26

Hvad laver Skolerådet?  Klumme
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Side 15-25
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Blåt blod tilBlågård SkoleSide 6-9

Beklageligvist 
Ved en fejl har bladets database over friabonnenter, betalende 
abonnenter og de københavnske skoleledere, som Københavns 
Skolelederforening har tegnet et kollektivt abonnement for, været 
blandet godt og grundigt sammen. 

Det betød, at en del læsere – specielt københavnerne – i slut-
ningen af april uberettiget fik en opkrævning på bladabonnement 
for 2009. Vi beklager den ulejlighed, det har givet.

Tænker du på nye møbler mv. til det nye 
skoleår? Måske man kunne gøre som i 
Rødekro, hvor Fladhøjskolen med skole-
leder Lars Aagård Nielsen i spidsen opnå-
ede en ekstrarabat på 13 %.

I Indkøbsafdelingen på rådhuset i Aaben-
raa anvender man aftalerne med Statens 
og Kommunernes Indkøbs Service – SKI, 
og tog ’action’, da Fladhøjskolen ville købe 
møbler for 1,3 mio. kr. til skolens 16 klas-
ser. Man foreslog skolen at gå med i et ko-
ordineret indkøb sammen med andre sko-
ler og institutioner. Og da den store, sam-
lede ordre kom op på over 21 mio. kr., kunne 
skolen opnå yderligere rabat. Alt i alt blev 
udgiften på de 1,3 mio. kr. barberet ned til 
780.000 kr.

Aabenraa Kommune har en flad, decen-
tral struktur, og ansvaret for indkøbene lig-
ger hos de enkelte institutionsledere. Men 
hvis man lægger indkøbene i samme kurv, 
kan der altså være mange penge at hente. 
Se mere på www.ski.dk.

Har du fået rabat



Skoleledelse • juni 2009 • 5

Nyhedsbrevmaj 2009

LønforhandlingerLønforhandlingerne omkring OK-08 er afsluttet for 

øverste lederes vedkommende
Vi har nået et resultat, som begge parter er tilfredse 

med. 
For alle skoleledere på nær én (der ikke kom med i 

harmoniseringen sidst) betyder aftalen ikke ændringer 

i lønnen, men ændringer i bagsiden på lønsedlen. 

Da vi sidste år forud brugte udlodningen af lokale 

lønmidler 1/4 2009 til harmonisering, er det helt som 

forventet. Det primære formål med forhandlingerne 

var at finde opslagslønnen – det minimum, der bruges, 

når en stilling skal opslås ledig. LøntrinFagsekretariatet har haft kraftige bindinger på 

forhandlinger om løntrin, så det er ikke lykkedes at 

ændre på den enkeltes løntrin. Vi tænker, at dette er 

forhold, vi ønsker at diskutere med direktionen.
GrundlønGrundlønsindplaceringerne er baseret på den enkelte 

skoles budgettal, der danner grundlag for opdeling i 

følgende grupperinger:

Løntrin 48Idet løntrin 48 blev det laveste grundlønstrin, 

betyder det,at der på alle skoler skal være 

en mellemste leder. Dette har betydning 
for de mindste skoler. På Ejer Baunehøj og 

Voerladegaard skal disse stillinger besættes 

og efter Anne Grethes sidste dag den 1. 
maj, betyder det, at også den stilling skal 

genbesættes.  

Mellemste leders grundløn
Nu gælder det forhandlingerne om mellemste 

lederes grundlønsindplaceringer.
Vi forestiller os i bestyrelsen at vores 
udspil vil være i relation til øverste leders 

grundlønsindplacering og ud fra samme 
principper. Vi tænker at lave et samlet udspil, 

som vi dernæst vil forhandle med den enkelte 

Mindre end 20 mill giver løntrin 48 + tillæg på kr. 15.000 + Skanderborg tillæg på kr. 25.000

Mellem 20 og 30 mill. giver løntrin 49 + tillæg på kr. 15.000 + 15.000 + Skanderborg tillæg på 

kr. 25.000Mellem 30 og 50 mill. giver løntrin 50 + tillæg på kr. 15.000 + Skanderborg tillæg på kr. 25.000

Mere end 50 mill giver løntrin 50 + tillæg på kr. 15.000 + 15.000 + Skanderborg tillæg på kr. 

25.000
Specialskole giver løntrin 49 + tillæg på kr. 15.000 + Skanderborg tillæg på kr. 25.000

Tillæg på 15.000 er det allerede kendte, centralt aftalte tillæg, der før 1/4 var 5.000 og fra 1/4 er 

15.000. Enkelte skoler er så tillagt yderligere et tillæg med henblik på at give det bedste samlede 

resultat.
Skanderborgtillægget er et nyt, der samler forskellige lokale tillæg.
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Lokalt nyhedsbrev
Via Skoleledernes medier formidler vi 
viden, erfaringer om skoleledelse og 
udvikling af folkeskolen. Desuden for-
tæller vi om foreningens politikker, 
aktiviteter og det arbejde, foreningen 
løbende er engageret i samt giver 
faktuel orientering om nye regler, 
afgørelser etc. Det sker gennem: 

•  Bladet Skoleledelse, der udkom-
mer 10 gange/årligt

•  Nyhedsbrevet Skoleleder-Nyt, 
udsendes 20 gange/årligt – husk til-
melding!

•  Hjemmesiden Skoleleder.org, der løbende opdateres
•  SL-udsendelser, faktuel information til leder-TR, ca. 10-15 

gange/årligt
•  Formandsbreve og andre udsendelser, meddelelser mv. 

efter behov

Målgrupperne er medlemmerne generelt, særlige med-
lemsgrupper og foreningens politisk valgte centralt såvel 
som lokalt. Selv om der primært er tale om formidling fra 
foreningen centralt, er vores medier er altid åbne for bi-
drag og indlæg fra medlemmer og politisk valgte. 

Hver lokalafdeling har sit eget site på den fælles hjem-
meside, hvor der er orientering om møder, aktiviteter mv. 
Nogle lokalafdelinger har flere faciliteter og udsender også 
deres eget nyhedsbrev, fx har Skanderborg Skolelederfor-
ening lavet et rigtigt flot et, jf. billedet ovenfor.

Elever kan godt selv 
På initiativ og gennem en ihærdig indsats af elevrådet på Skær-
bæk Skole ved Fredericia fik skolen indsamlet formedelst en ½ 
mio. kr. til en ny multibane. Banen, der er ved at blive bygget, 
skal kunne bruges til både håndbold, fodbold, basket, hockey, 
volley, badminton og tennis alle tider af døgnet.

Skoleleder Poul Jakobsen troede oprindeligt ikke, at det kunne 
lade sig gøre at rejse så mange penge og er imponeret over, at 
eleverne ikke gav op. Der er opnået tilskud fra Lokale- og an-
lægsfonden på 150.000 kr., 100.000 kr. fra den lokale Skærbæk 
Beboerforening, DONG har ydet 100.000 kr., mens skolen selv 
har fundet de sidste 50.000.

Udskoling på  
en ny måde
Erikstrupskolen i Store Heddinge er på vej med en ny 
skoleform for eleverne i 7.-9. klasse, hvor eleverne får 
mulighed for selv at tilrettelægge deres skolegang gen-
nem valg af en temalinje. Der er tre linjer at vælge 
imellem: Sprog & Kultur, Design & Håndværk samt 
Team Science.

Eleverne bliver undervist i en vekselvirkning mel-
lem den undervisningsform, de normalt kender, og 
en ny temabaseret form – de skal måske tale engelsk i 
historietimerne eller møde op om aftenen for at kigge på 
stjerner i astronomi.

Målet er at få bedre mulighed for at finde den enkelte 
elevs kompetencer, og at eleverne skal have større ind-
flydelse på deres egen skolegang gennem valg af tema, 
fortæller skoleleder Daniel Blum. Målet er også, at ele-
verne klarer sig bedre ved afgangsprøverne og er bedre 
forberedt til at tage en ungdomsuddannelse. 

Pligt til uddannelse
Skoleledernes mulighed for at tage en længevarende, 
kompetencegivende lederuddannelse fik et boost først 
med afsættelsen en særlig pulje i slutningen af 2006 på 
20,4 mio. kr. over tre år og siden gennem trepartsmid-
lerne med 142 mio. kr. til lokale kompetenceudviklingsini-
tiativer, og hvor FTF-lederne blev sikret ret til en lederud-
dannelse på diplomniveau

Dernæst er der det positive at sige, at mange kommu-
ner selv tilbyder dele eller hele diplomuddannelser og til-
svarende kompetencegivende uddannelser til sine ledere. 
Og en undersøgelse, Skolelederne har foretaget, viser, at 
ca. 40 % af lederne på skolerne i de næste tre år enten vil 
have taget en diplom i ledelse eller være i gang med en 
diplom. Det er mange. 

Udviklingen dækker over store variationer i, hvordan 
kommunerne tilrettelægger deres uddannelses- og kvalifi-
ceringsindsats, herunder hvilke vilkår uddannelsen kan ta-
ges under. Men de fleste steder ydes der kvalifikationsløn 
på 6-10.000 kr. pr. år efter afsluttet diplomuddannelse, og 
mange steder kompenseres skolerne og lederne for deres 
tidsforbrug.

Således har fx Hedensted Kommune valgt at give deres 
skoleledere uddannelsesorlov. De kan derfor søge SVU-
midler, som tilfalder skolen, så den kan købe vikardæk-
ning mv. for at lette de tilbageblevnes arbejdsbyrde. 

I den anden ende har vi Næstved Kommune, der i for-
længelse af trepartsaftalen har etableret et Lederaka-

demi, der bl.a. indeholder 
en fuld lederuddannelse 
på diplomniveau. Her er 

det blot ikke et tilbud, men 
alle skoleledere i Næstved op 

til 55 år, og som har personalean-
svar, er pålagt at deltage. Uden pt. 

nogen kompensation på tid, res-
sourcer eller udsigt til løntillæg.

I et kommende nummer af 
Skoleledelse vil vi følge op på vilkårene rundt 

i landet med fokus på skoleledernes ret og pligt til at gen-
nemføre en diplom i ledelse. 

Har du fået rabat
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På Andkær Skole ved Vejle foregår al 
kommunikation over intranet, og her 
har skoleleder Helle Lauridsen også 
oplevet, at processen med at omvende 
personale, forældre og elever til at 
bruge de nye kommunikationskanaler 
tager tid, men tendensen er klar. Sko-
len går mere og mere væk fra beskeder 
og andet på papir til kommunikation 
nettet.

”Det er en fordel, når der skal udøves 
ledelse, når de fleste oplysninger med 
et klik kommer frem på skærmen. Det 
er meget lettere for mig at udfylde mit 
ledelsesrum, for jeg kan følge med i alt 
hvad der sker, og jeg har et bedre over-
blik”, siger hun.

Resursebesparende
Da skolen gik over til at kommunikere 

Den papirløse skole
En af gevinsterne ved IT på skolerne skulle være, at der kan spares på  
papir og print. Men selv om mange skoler er langt med intranet, er der  
et stykke vej endnu…

Af Torben Svane Christensen • Tegning Annette Carlsen

til forældre og personale på intranet-
tet, var der en overgangsperiode på tre 
måneder, og der tages hensyn til, at 
der er forældre, som ikke har en net-
forbindelse.

”Generelt bliver vores intranet brugt 
rigtigt meget af forældrene. Sidste år 
havde vi 43.000 besøgende. Vi lægger 
alt ud til forældrene og pointerer, at 
det er deres ansvar at tjekke løbende 
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Skotterne kan, selvfølgelig

Det har ikke været muligt at finde dansk skole, som har lavet beregninger på, 
hvor meget, man kan spare på kopiering og papir, når al kommunikation foregår 
via pc, men et eksempel fra udlandet viser, at der over tid kan spares.

På Islay High School på en ø ud for Skotlands kyst blev lærere og elever udsty-
rede med bærbare computere. Det var en stor udgift på cirka 1.3 mio. kr., og pen-
gene skulle findes et andet sted. Skolelederen Ian Stuart gennemgik skolens 
regnskaber og fandt ud af, at udgifterne årligt til papir, kopimaskine og blækpa-
troner løb op i næsten 160.000 kr.

Skolelederen fandt også ud af, at 50 % af papirforbruget gik til beskeder til 
personalet, papir som måske blev kigget på en enkelt gang, inden de røg i papir-
kurven. Derfor blev der også indført et intranet, hvor beskeder kunne offentliggø-
res til personale, forældre og elever.

Skolen ville også gerne nedbringe antallet af kopier og fik skolens kopimaskine 
udbygget til en avanceret scanner. Dokumenterne kunne så udbredes på intra-
nettet. Man regnede hermed med, at kopiomkostningerne kunne nedbringes 
med 50%, men resultatet blev overraskende 80 %.

Der arbejdes hele tiden på at finde nye løsninger på at gøre de danske skoler 
papirløse og gøre processer nemmere og uden papir. Det fortæller Merete Lind-
Nielsen, Marketmanager for skoleområdet hos KMD:

”Skolerne er langt med deres intranet og vil gerne integrere data på de områ-
der, hvor der er en sammenhæng mellem de administrative og pædagogiske 
processer”, siger hun. En af de nye muligheder bliver på fraværsdelen, hvor regi-
streringer kommer til at foregå på intranettet, og det vil spare nogle arbejdsgan-
ge, at den gammeldags protokol bliver udfaset.

”Det bliver sådan, at der kun skal tastes noget ind et sted, og så kan de rele-
vante personer på skolen og forvaltningen se oplysningerne. Det vil blandt andet 
betyde, at man får et hurtigere og bedre samlet overblik over for eksempel po-
tentielle drop-out elever”, siger Merete Lind-Nielsen.

for information. De kan også gå ind og 
bestille tider til samtaler”, siger Helle 
Lauridsen.

Hvor meget der spares på kopiering 
og papir, kan Helle Lauridsen ikke 
sætte tal på, da det er en proces, der 
er foregået over længere tid og stadig 
udvikler sig. Men at der spares tid og 
resurser er hun ikke i tvivl om, og hvor 
et er de økonomiske aspekter, er et an-
det hensynet til miljøet.

”Der er en miljømæssig gevinst. Vi 
kan simpelthen se, at der ikke ligger så 
meget papir og flyder. Formålet har 
været at skabe nogle mere hensigts-
mæssige processer, og jeg synes, at vi 
er rigtig godt med”, siger hun.

Kan løbe løbsk
De nye kommunikationsformer giver 
imidlertid også udfordringer. Blandt 
andet, når der opstår konflikter på sko-
len, som flere har en mening om. Til 
det formål, kan intranettets debatfora 
bruges, men det kan være nødvendigt 
at gå ind og styre det.

”Det indebærer, at man skal have 
principperne på plads for fx en debat 
på nettet. Vores IT-lærer måtte på et 
tidspunkt slette 28 indlæg på debatfo-
raet, hvor det handlede om, at jeg som 
skoleleder skulle fyres. Vi tog så dialo-
gen med de personer, som havde skre-
vet indlæggene, og så blev det løst. 
Men nu er vi opmærksomme på at 
tage fat på de konflikter tidligere”, si -
ger hun.

Der er brugt lang tid på at formulere 
sig forståeligt, men præcist i forhold til 
elevplaner, der lægges ud, også så de 
er observerende i stedet for vurde-
rende. Og så har det været nødvendigt 
at være skarp på de bestemmelser, der 
gælder, når flere øjne kan se med i til-
fælde med sammenbragt familier, del-
forældre mv. 

Det handler også om holdninger hos 
personale, elever og forældre, der skal 
rykkes. Der er flere tiltag på vej, som 
flytter mere kommunikation og proces-
ser fra papir over i computeren. Bl.a. er 
en elektronisk ’transportmappe’ på vej 
til indskolingen, hvor man kan lagre 
opgaver og andet.

 Men der tages som nævnt også et 
hensyn til, at det ikke er alle forældre, 

der tjekker mail flere gange om dagen. 
Blandt andet får små elever får en for-
trykt lamineret besked med hjem, når 
der er nyheder til forældrene i deres 
mailboks.

Smag for IT
Medarbejderne har generelt taget godt 
i mod de nye tiltag, og det har været 
udviklende for IT i undervisningen, hvor 
IT er blevet en mere integreret del. 

Skolen er med i projektet ”Move and 
learn”, der er et undervisningssystem, 
hvor man aktiverer skærmene med 
kroppen. Ligesom på spillekonsollen 
Wii, men med faglige opgaver. Forde-
len er så, at det modul kan sættes til 
projektoren, så det bliver grovmotorik-

ken, der bliver aktiveret sammen med 
hjernen. Aktivitet er godt til gørebørn, 
fortæller Helle Lauridsen. 

Hun understreger til sidst, at kom-
munikationen via intranettet ikke kan 
stå alene.

”Det kan ikke erstatte en dialog med 
personale, forældre og elever fuld-
stændig, og folk skal kunne se en ide 
og mening med det, ellers kommer det 
aldrig til at fungere”, slutter hun. 
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Kompetenceforholdene er utydelige, 
det er en uriaspost, og ansøgerne står 
ikke ligefrem i kø. Det er de dunkle si-
der af skolelederjobbet. Men der er 
også rigtig mange lyse stunder, der  
gør det attraktivt at være leder, hvilket 
igen har stor betydning for at kunne 
magte jobbet og udøve god ledelse.   
Ja, faktisk ligger tilfredshedsratioen for 
skoleledere over gennemsnittet for of-
fentligt ansatte.

Denne dobbelthed, hvor skoleledel-
sen udøves under vilkår, der på én 
gang er tilfredsstillende og utilfreds-
stillende, kan være interessant at 
granske i – med henblik på at komme 
det nærmere, hvornår og hvordan le-
delse lykkes. Og det er en udfordring, 
Skolelederne har taget op. Der er afsat 
1 mio. kr. til et stort ledelsesfagligt og 
ledelsespolitisk indsatsområde over de 
næste 1-2 år under overskriften ’Det 
gode skolelederliv’.

Det skal være attraktivt at være skole-
leder, og både lederne selv og deres 
omgivelser skal opleve, at de trives og 
har overskud. Men hvilke faktorer gør 
det udfordrende, spændende og me-
ningsfuldt at være skoleleder og muligt 
at føre skolen frem til større succes, 
højere faglighed i det gode undervis-
ningsmiljø og på den gode arbejds-
plads? Det vil vi gerne vide!

Fra ord til handling
Indsatsområdet ’Det gode skoleleder-

Det gode skolelederliv

Af Michael Diepeveen • Illustration Elbo Grafisk Aps

Skolelederforeningen har igangsat et nyt ledelsesfagligt indsatsområde 
med en række projekter, der primært skal kaste lys på de gode sider ved 
at være skoleleder

liv’ har forbindelse til sidste års leder-
overenskomst, hvor de aftalemæssige 
rammer for skoleledernes løn- og ar-
bejdsvilkår blev præciseret – og ikke 
mindst til foreningens Kodeks-udspil 
fra 2007, hvor vi fik nogle pejlemærker 
for god skoleledelse. Nu er målet at 
komme fra paragraffer og punkter til 
mere konkret handling. 

Indsatsen, der består af en række 
delprojekter, skal identificere mulighe-
der, forudsætninger og vilkår for at ud-
øve god skoleledelse. Som helhed er 
indsatsen tænkt som et udviklingsar-
bejde, der kan identificere kerneområ-
derne i ledelsesopgaverne, samarbej-
det i det velfungerende ledelsesteam, 
kernekompetencerne for den gode 
skole leder og ikke mindst grundlaget 
for en velfungerende skoleledelse.

Visionen er at styrke vilkårene for le-
delse i skolen og understøtte udviklin-
gen af både det vellykkede personlige 
lederskab og i skolens ledelsesteam. 
Målet er, at arbejdet skal resultere i 
nytænkning i relation til skoleledelse 
med særligt øje for lederens trivsel og 
gennemslagskraft, så det bliver mere 
overkommeligt at være skole leder og 
mere attraktivt at blive leder. 

Foreningen ønsker viden om det 
gode skolelederliv og at understøtte 
udviklingen af det gode lederliv på et 
faktuelt grundlag. Derfor vil vores til-
gang også være forskningsbaseret. 
Men tanken er ikke, at indsatsen ud-

møntes i tykke afhandlinger. Tværti-
mod skal arbejdet bredes ud og om-
sættes til praksisnære anbefalinger, 
der konkret medfører ændringer. 

I spidsen for hele indsatsområdet 
står en styregruppe bestående af HB-
politikere og konsulenter, hvis opgave 
er at sikre sammenhængen, og at re-
sultaterne formidles til medlemmer, 
presse, offentlighed, politikere og be-
slutningstagere. Erfaringerne og anbe-
falingerne kan tillige lægges frem og 
debatteres på kurser, møder, konferen-
cer og på Skoleledernes årsmøde 2010. 

Projekter allerede i gang
Skolelederforeningen står ikke alene om 
at gennemføre projekterne i indsatsom-
rådet, men entrerer med en række forsk-
ningsinstitutioner, organisationer, ana-
lyse- og konsulentfirmaer, der i forvejen 
beskæftiger sig med offentlig ledelse og 
specielt har fokus på skoleledelse. Ind-
satsområdet er en paraply for en række 
aktiviteter – se tegningen.

Foreningen har inviteret fire kom-
muner til at deltage i et stort udviklings-
projekt. Det kaldes populært for ’4- 
kommune projektet’ og gennemføres i 
samarbejde med konsulentfirmaerne 
Cubion A/S og Anne Jøker Analyse og 
Rådgivning. Ud af ialt 15 ansøgere er de 
fire kommuner nu fundet: Frederiks-
berg, Greve, Randers og Ikast-Brande. 

Herudover er andre projekter under 
’Det gode skolelederliv sat i gang eller 
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Ledelsesfagligt indsatsområde, 2009

er på vej. Foreningen har indledt et 
samarbejde med Center for Skole-
ledelse på Copenhagen Business 
School og Professionshøjskolen Kø-
benhavn om at undersøge de strategi-
ske sider af lederjobbet, der knytter an 
til kodeks pkt. 7 om, at ’god skoleledelse 
er at have udsyn og arbejde strategisk 
med skolens udvikling’.

Med Huset Mandag Morgen indgår vi 
i et projekt om oprettelsen af en tænke-
tank for professionsfaglig ledelse. Et 
samarbejde med Professionshøjskolen 
Metropol er også i sin vorden, ligesom 
foreningen har kontakt til Børne- og kul-
turchefforeningen om bl.a. at se nær-
mere på emner som ’ledelse af ledere’ 
eller ’vertikal ledelse’, som kan involvere 
Væksthus for Ledelse. 

Foreningen starter på egen hånd et 
delprojekt op om ’Lederlivsvurdering’, 
der har til formål at oprette en data-

base med eksempler på leder-APV’er 
og værktøjer med henblik på at kunne 
tage temperaturen på skoleledernes 
arbejdsmiljø, særligt det psykiske.

I bladet, i nyhedsbrevet og på hjem-
mesiden følger vi løbende op på, hvor-
dan projekterne udvikler sig. I bladet er 
der planer om at starte en artikelserie 
som en stafet, hvor skoleledere på 
skift skriver om deres personlige, etisk-
filosofiske overvejelser over lederjob-
bet. Der er desuden planer om at for-
syne hjemmesiden med et nyt modul 
til dannelse af lukkede netværksgrup-
per i facebook-stil, hvor medlemmerne 
kan drøfte emner af ledelsesfaglig art. 

Flere andre projekter er i støbeskeen. 
Bl.a. at lave en film/dvd om god skole-
ledelse, der fokus på temaet ”skole,  
ledelse og demokrati” med udgangs-
punkt i kodekspunkt nr. 11 om, at god 
skoleledelse bl.a. er at ”værne om folke-

skolens og det demokratiske samfunds 
værdier” med det dilemma, at ledelse 
måske ikke altid kan udøves 100 % de-
mokratisk…

4-kommune projektet
Samarbejdet og analyse- og udvik-
lingsforløbet med de fire kommuner 
starter nu, og projektet skal tilgodese 
flere formål, der understøtter visionen 
om at udfolde muligheder og forud-
sætninger for det gode skolelederliv. 
Målene er bl.a. at: 

•  Identificere og analysere givne og 
selvskabte rammer og vilkår for skole-
ledelse, herunder ledelsesmagt og 
ledelseskraft.

•  Styrke den fælles indsigt i og viden 
om de givne og selvskabte forudsæt-
ninger for at udøve skoleledelse i 
Danmark.

Ledelsesfagligt     indsatsområde, 2009

SKOLELEDERLIVDET GODE
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projektet
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Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning

•  Præcisere god skoleledelse, styrke 
skoleledernes identitet og udvikle et 
fælles sprog vedrørende god skole-
ledelse.

•  Konkretisere initiativer, der under-
støtter generelle vilkår for god skole-
ledelse samt det robuste personlige 
lederskab.

Det er hensigten at koble begreber 
som ledelsesrum, ledelsesmagt og  
ledelseskraft til en praksisnær profes-
sionsforståelse om det gode skole-
lederliv og ledelse i en dilemmafyldt 
hverdag. 

Projektet skal på sigt bibringe alle 
kommuner et grundlag for at styrke 
rammer og vilkår for ledelse i skolen og 
understøtte udviklingen af det person-
lige lederskab i praksis. Idet den posi-
tive dagsorden fastholdes, består for-
løbet af bl.a. workshops, fokusgruppe-
interviews, spørgeundersøgelse, doku-
mentation og formidling. Vi vil:

•  Kortlægge den eksisterende styrings-
tænkning og kompetencefordeling 
mellem relevante aktører på forskel-
lige beslutningsniveauer i de fire 
kommuner.

•  Afdække, hvordan ledelsesmagten 
udmøntes af ledelsen på den enkelte 
skole med fokus på hvilke forudsæt-
ninger, der bidrager til det gode skole-
lederliv.

•  Analysere skoleledelsernes generelle 
ledelsesudøvelse med fokus på hvilke 
forudsætninger, der bidrager til det 
gode skolelederliv.

•  Beskrive initiativer, der understøtter 
den gode balance mellem ledelses-
magt og -kraft med henblik på at øge 
bevidstheden om det gode skole-
lederliv. 

De fire kommuner er valgt, så de bredt 
repræsenterer vilkår for god skole-
ledelse, og processen tilrettelægges, så 
arbejdet har størst gyldighed. Resulta-
terne skal også være interessante for 
forvaltninger og skoleledelser, som ikke 
deltager i projektet. De skal vedrøre alle 
ledergrupper og dermed tilgodese 
Skole ledernes medlemmer generelt.

God ledelse, god skole
Foreningen ønsker med ’Det gode 
skole lederliv’ at sætte en positiv dags-

orden for skolelederes forhold og ar-
bejdsvilkår samt for fastholdelsen og 
rekrutteringen af skoleledere. Det skal 
opmuntre til kvalificerede – også lokale – 
drøftelser af grundlaget for det gode 
skolelederliv i egne rækker samt i om-
verdenen. 

Skolelederforeningen vil bruge denne 
proces til politikskabende virksomhed, 
til at indkredse foreningens ledelses-
faglige udviklingsmål og vores indsats 
for at styrke skolelederrollen og for-
bedre skoleledernes trivsel og arbejds-
vilkår. Desuden vil vi styrke forenin-
gens kapacitet med hensyn til den 
rådgivning og vejledning, der finder 
sted over for medlemmerne.

Har ledelsen det ikke godt, har sko-
len det ikke godt. Fokus er derfor at af-
dække sammenhængen mellem den 
gode skole og gode ledelse. Men ikke 
kun. Det øverste mål er at drive en 
skole, hvor eleverne forlader skolen 
med stærke faglige og menneskelige 

Rum, magt og kraft

Det første ud af de 11 punkter i ’Kodeks for god sko-
leledelse’ handler om at ’afklare sit ledelsesrum og 
påtage sig lederskabet’, det vil sige at få defineret 
betingelserne for ens ledelsesudøvelse 
og ansvarsforhold i alle de aspekter, man 
indgår i som leder af skolen. 

Ledelsesrum er imidlertid også noget, man tager og indtager, og en balance 
mellem ledelseskraft og ledelsesmagt er en forudsætning for det gode skole-
lederliv. Derfor er det et mål i indsatsområdet som helhed og særligt i ’4-kom-
mune projektet’ at undersøge forholdet mellem rum, kraft og magt. Begreber, 
der som udgangspunkt kan beskrives således: 

•  Ledelsesrum: Rammen om den tildelte ledelsesmagt og den tilstedeværen-
de ledelseskraft. I ledelsesrummet agerer man som leder med den tildelte 
magt og den kraft, som man har til rådighed, personligt og som team.

•  Ledelsesmagt: Gives i kraft af ansættelsen. Ledelsesmagten er tildelt; et 
mandat lederen har via love, bekendtgørelser, aftaler om ledelsesgrundlag, 
decentralisering og andre formelle rammer for ledelsesudøvelsen. 

•  Ledelseskraft: Hvordan man som leder/ledelse træder i karakter og tager an-
svaret på sig, sætter kursen, begejstrer, håndterer konflikter mv. Afhængig 
af uddannelse, personlighed, samarbejds- og kommunikationsevner mv. 

Målet er at kunne beskrive de tre begreber mere præcist. Vi vil kunne fortælle, 
hvordan det gode skolelederliv bestemmes og påvirkes af skoleledelsens le-
delsesrum, der indeholder ledelsesmagt og ledelseskraft. Og hvordan den kon-
tekst, den kultur og de værdier, ledelsen udøves i, spiller ind.

kvalifikationer. Med det mål for øje er 
det legitimt at bruge tid og resurser på 
at undersøge ledertilværelsen og få af-
klaret, hvilke handlinger der skal til for 
at skabe de allerbedste vilkår for skole-
ledelsen. 

Det gode 
skolelederliv
Oplysninger om Skoleledernes 
ledelsesfaglige indsatsområde 
fås løbende på hjemmesiden 
www.skolelederne.org eller ved 
henvendelse til styregruppens 
formand Claus Hjortdal på  
clhj@skolelederne.org eller tlf. 
3336 7616.
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TVÆRFAGLIGT UNDER-
VISNINGSMATERIALE TIL 
FOLKESKOLENS YNGSTE 
KLASSER 

Børnenes U-landskalender 2009 

Hiphop på en slumtop er titlen på årets u-landskalenderbog 
skrevet af Hanne Kvist: ”James elsker at rappe og drøm-
mer om at lave en CD sammen med sin ven Peter. Men en 
dag kommer Peter i skole med en ny CD, som han selv har 
indspillet – med hans og James’ sang på”. Bogen er rigt 
illustreret med fotos af Jørgen Schytte. 64 sider, indbundet. 
148 kr.

Lærervejledning skrevet af Mikala Klubien. Undervisnings- 
og aktivitetsforslag, fakta om Kenya. Dvd med små fi lm 
supplerer materialet. 52 sider, 98 kr.

Arbejdshæfte udarbejdet af Mikala Klubien. 24 sider, 48 kr. 
30 stk.: 312 kr.

Undervisningssæt med 30 elevbøger, 30 arbejdshæfter 
og 2 lærervejledninger koster 1.295 kr. Dvd med DR-TV’s 
u-landskalenderfi lm følger gratis med ved køb af et 
undervisningssæt.

www.u-landskalender.dk supplerer med spil, aktiviteter 
og quiz. På voksensiden kan du læse mere om bøgerne 
og om årets u-landskalenderprojekt.

Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender går i 
år – via organisationen for vedvarende energi, OVE – til et 
miljøprojekt i slumbyen Kibera, som ligger i Nairobi i Kenya.

MATERIALET UDKOMMER 1. OKTOBER 2009

læs mere på voksne.u-landskalender.dk

73547_Annonce til folkeskolen_09.indd   1 06/05/09   9:20:16
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Hvad er et godt skolelederliv? Det 
spørgsmål har Skolelederne sat sig for 
at besvare med det store indsatsom-
råde af samme navn, se s. 8 ff. Et initi-
ativ, der på alle måder skal tage tem-

peraturen på livet som skoleleder.
Mens vi venter på resultaterne, har 

Skoleledelse spurgt for sig blandt et 
lille udpluk af medlemmerne for at 
høre, hvad de synes kendetegner 

skole lederlivet på godt og ondt. Hvilke 
vilkår skal der til for at dagligdagen 
fungerer, og hvilke barrierer støder de 
på i arbejdet som skoleledere?  

Lederjobbets

Af Karen Lindegaard • Privatfotos

Det skal være mere attraktivt at være leder, mener Skolelederforeningen. 
Vilkårene for skoleledelse skal styrkes, og skolen skal være en eftertragtet 
arbejdsplads, men hvad mener skolelederne? 

Skoleinspektør 
Jørn Vedel Eriksen, 
Langmarkskolen, Horsens

Det gode skolelederliv er et liv, hvor 
der er stor variation i arbejdet, og 
hvor man virkelig kan se – og det 

kan man jo – at der kommer nogle kontante resultater ud af 
det, og at man gør en forskel. Det er for mig at se det vigtig-
ste. Så er det forhåbentlig et liv præget af godt humør. Det 
er klart, at hvis skolelederen signalerer stress, spreder det 
sig som en steppebrand. Det er en del af din professiona-
lisme at signalere overskud. Det skal man være bevidst om – 
også selv om man ikke kan sprudle hele tiden.

En forudsætning for et godt skolelederliv er først og frem-
mest, at man har nogle gode medarbejdere. Og blandt for-

ældrene skal man have medspillere. Vi har heldigvis mange 
medspillere og ikke så mange modspillere blandt forældrene 
på vores skole. Medarbejdere og forældre skal grundlæg-
gende være af den indstilling, at vi vil skabe en god skole. 
Desuden skal der selvfølgelig nogle ressourcer til – og der er 
jeg privilegeret ved, at Horsens ligger ressourcemæssigt 
godt, og at der er et stort ledelsesmæssigt råderum. 

En barriere, jeg oplever i arbejdet, er den utrolige lyst til at 
blande sig i alle mulige detaljer fra Bertel Haarders side og 
det folketingsflertal, der støtter ham. Jeg synes ikke, rege-
ringen og det skolepolitiske flertal har gjort det særlig godt. 
Man vil hele tiden have alt dokumenteret, og selvfølgelig 
skal vi synliggøre og dokumentere vores arbejde, men det er 
kammet helt over, og det bygger ikke på nogen tillid til os. 
Det er et stort problem.

veje og vildveje
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Skoleinspektør 
Oluf Nissen, 
Brorsonskolen, Varde

Det er et utrolig spændende job at 
være skoleleder. Det er dejligt, når 
det går godt i dagligdagen, når 

medarbejderne trives, og ungerne er glade. Og når man 
også får løst de udfordringer, der er, og kan se, at der bliver 
sat ting i gang, der bærer frugt. Det er også vigtigt, at man 
har et godt teamsamarbejde omkring ledelse og et godt 
samarbejde med forældrene – at alle har en forståelse for, 
at vi har en stor virksomhed, der skal fungere. 

Vores hverdag bliver mere og mere travl. Jeg har mere 
travlt nu, end jeg nogensinde før har haft. Der er ikke tid til 
indimellem at sætte sg ned og glæde sig over alt det, der er 
igang. I øjeblikket snakker vi meget om papirnusseri og do-
kumentation for alt det, vi gør. Men dokumentation er jo, at 
man kan gå ud i skolegården og i klasserne og se, at tingene 
fungerer. Det er bedre end at skulle sidde og nedfælde i ord, 
hvad det er, vi gør.

Lad os få afbureaukratiseret systemet, og lad os arbejde 
med de børn, vi er sat til at undervise. Der er for meget pa-
pirarbejde og for lidt tid til det andet. Så siger nogle, at det 
er et vilkår. Men det kunne jo godt være, man kunne ændre 
vilkårene.  

Afdelingsskoleleder 
Jeanette Werner, 
Åvangsskolen, Rønne

Det, der kendetegner jobbet som 
skoleleder, er den spændende hver-
dag med børn og personale – hele 

det sammensurium af forskelligartede opgaver med ud-
gangspunkt i børnene. Man er på en levende arbejdsplads, 
hvor der i den grad sker en udvikling hele tiden. Det er fanta-
stisk positivt at følge udviklingen inden for skoleverdenen i 
forbindelse med den måde, børn lærer på. Det er også 
spændende at prøve at videreudvikle sammen med perso-
nalet, og i samspil med forældre og børn. 

Som skoleleder kunne man godt bruge dobbelt så meget 
tid – eller også en frasortering af mindre væsentlige opga-
ver. Der er en del administrativt arbejde, som fylder for me-
get. Nu kan det være, vi hjælpes af den nye læreraftale, så 
vi ikke længere skal sidde og være minuttællere. Jeg har stor 
forventning til, at der kan blive frigivet mere tid til dialog. 
Det kan virke hæmmende på arbejdet, hvis der kommer for 
meget nyt hele tiden.

Vi har brug for ro til at implementere de forskellige ting: 
LP-model, ny arbejdstidsaftale, elevplaner. Der kommer 
mange ting fra centralt hold, og her på Bornholm, har vi så 
samtidig fået en ny skolestruktur oveni. Jeg er selv blevet 
flyttet et par gange. Men på trods af alle disse tiltag synes 
jeg stadig, det er verdens bedste job – der er bare for meget 
af det!

Skoleinspektør 
Lise-Lotte Segall, 
Højboskolen, Hørning

Noget af det, jeg holder meget af 
ved arbejdet som skoleleder, er det 
tætte arbejde omkring børnene med 

forældre og lærere og det nærvær, man kan have. Jeg er på 
en tosporet skole, hvor det er til at have overblik og kende 
hinanden godt, og hvor man jævnligt oplever, man gør en 
forskel. Man sidder på en platform, hvor man har mange 
tråde ud til samfundet, en stor forældregruppe og en masse 
børn. 

En vigtig forudsætning for arbejdet er, at man har en god 
teamledelse. Man skal have rimeligt med tid. Og så er det 
vigtigt, at der er økonomiske ressourcer, så man kan bevare 
et godt lærerliv og få lærerne til at trives og flytte sig. Noget 
af det, der gør det svært, er, at der er så mange forandrin-
ger, der ikke får lov til at bundfælde sig. Vi når ikke at se, 
hvad der kommer ud af de mange tiltag – så skifter det. 

I virkeligheden er man nødt til at beskytte lærerne lidt 
imod dette flow, for ellers har de ikke mulighed for at ar-
bejde. Jeg har været skoleleder i over 20 år, og jeg kunne 
godt lide den måde, man tidligere prøvede ting af på i for-
søgsordninger og derefter udvalgte de gode ting og arbej-
dede videre med dem. Jeg kan lide, når ting gror nedefra; 
det fremmer motivationen hos dem, der arbejder med det. 
Her synes jeg, det er gået i den forkerte retning. 

Souschef 
Camilla Ottsen, 
Rådmandsgades Skole, København

 
Et godt skolelederliv handler om 
at opleve, at jeg med min ledelse gør 
en afgørende forskel og bidrager til, 

at skolen er en god skole, både for eleverne og personalet. Jeg 
trives med, at der er en klar sammenhæng mellem skolens 
langsigtede udviklingsperspektiv og den daglige opgaveløsning. 

Det skoleliv, som udfolder sig på min skole, afspejler i høj 
grad et menneskesyn, en pædagogik og et syn på læring, som 
jeg kan stå inde for. Det gode skolelederliv knytter sig også til 
samarbejdet i ledelsesteamet. Mit team er mine nærmeste 
kolleger. Åbenhed, ærlighed og afklarede forventninger til hin-
anden er en vigtig forudsætning for min trivsel som leder.

Der er et stort rum for ledelse på Rådmandsgades Skole. 
Det er en kilde til stor glæde at opleve, at lærerne efterspør-
ger ledelse og anerkender vigtigheden af den. At lede handler 
for en stor del om at skabe resultater gennem andre. Lærerne 
er min vigtigste ressource som leder. Gode relationer, tydelig 
positionering og klar kommunikation er vigtige nøgleord. Ud-
gangspunktet for ledelse må være en tillid til, at læreren og 
lederen har samme interesse i kvalitet i opgaveløsningen.

Tid til eftertanke og refleksion, alene og sammen med mit 
lederteam, er også væsentligt. Sidst men ikke mindst skal 
man selvfølgelig som leder opleve, at der er en balance imel-
lem krav og muligheder og forventninger og kompetencer. »
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Skoleinspektør 
Karin Svenson, 
Gjøl Skole, Gjøl, Jammerbugt 

Et godt skolelederliv er for mig, når 
jeg kan se, at elever og medarbej-
dere trives og har mulighed for fag-

lig og menneskelig udvikling og vækst. Når jeg mærker pul-
sen i samværet med elever, medarbejdere og forældre. Der 
skal være tid til andet end at være administrator – man har 
også brug for tid og rum til refleksion, både alene og i ledel-
sesteamet. 

Et vigtigt vilkår for skoleledelse er, at man har dygtige, ini-
tiativrige medarbejdere og engagerede og positive elever og 
forældre. Det er også vigtigt at have tillidsfulde overordnede 
chefer og visionære politikere. Og så skal vores mål og de 
bevilgede økonomiske midler naturligvis gerne følges ad, 
men der har vi oplevet, at ressourcerne bliver færre og færre, 
fordi kommunen er trængt. En anden barriere er, når krav 
om skriftlig dokumentation, diverse rapporter, analyser, stati-
stikker og kontroller binder mig til PC-skærmen. Mængden af 
disse krav har taget overhånd. 

 

STORT & småt

Administrativ afdelingsleder 
Troels Stubager,  
Nordagerskolen, Ringe

Det er spædende i mit job at være 
med til at tilrettelægge og udforme 
skolens hverdag – at være en del af 

det team, der er med til at guide os igennem den brogede 
hverdag, vi har.

Jeg er jo sådan et excel- og skemamenneske. Jeg kan lide 
at strukturere og få skematiseret dagligdagen, selv om det 
ikke kan lade sig gøre med alt – at få tingene planlagt og 
lagt ind, så det kan aflaste lærerne i deres dagligdag. Det er 
utrolig vigtigt for arbejdet, at vi i lederteamet er på bølge-
længde. Vi har et godt samarbejde, vi kan stole på hinan-
den, og vi ved, hvad vi gensidigt tænker og aftaler. 

Indimellem kan jeg godt synes, systemet er rigelig bu-
reaukratisk. Der er rigtig mange regler og administrative ting 
at forholde sig til. Jeg kan for eksempel godt synes, det at 
ansætte folk er utrolig bøvlet og besværligt – bare noget så 
simpelt som, hvad der følger med at ansætte en vikar for to 
måneder. Det tapper meget energi og tid fra at sætte en 
dagsorden, der direkte har indflydelse på dagligdagen. 

Skoleinspektør 
Leif Rygaard, 
Elverhøjens Skole, Herlev

Det, der kendtegner det gode skole-
lederliv for mig, er, at jeg har et vel-
fungerende teamsamarbejde i min 

ledelse, og at jeg har nogle rimelig tydelige rammer fra vo-
res kommunes side – bl.a. i form af en velfungerende, afbu-
reaukratiserende lærerarbejdstidsaftale. Så vi er i afdelingen 
for godt samarbejde og godt arbejdsklima. Vi er heldige, at 
der har været kraftig støtte til at kompetenceudvikle ledel-
serne i kommunens institutioner – det udvikler fagligheden 
og giver et løft i forhold til teamets fælles refleksioner om-
kring ledelse. 

Det er afgørende for et godt skolelederliv, at man har en 
høj grad af selvbestemmelse. Man har brug for at kunne 
skaffe sig overblik over opgaver, både aktuelt og over tid, så 
man kan planlægge i god tid og bevare roen. Der kommer  
jo tiltag fra Undervisningsministeriet og Folketinget, som vi 
skal arbejde med, og som både koster arbejdstid og admini-
strationstid, og som måske også er i modstrid med vores 
pædagogiske visioner på skolen og i kommunen. Der bliver 
vores egen indflydelse på det, vi laver, forringet.

Et eksempel er initiativerne omkring test af elever. Den 
måde at evaluere på kommer på tværs af den måde, vi prio-
riterer at arbejde på – nemlig det tværfaglige og projektba-
serede. Der vil eksamensformen få en afsmittende effekt 
på, hvordan der arbejdes i udskolingen. Det er da bekym-
rende. 

Kriseledelse
Tiden har aktualiseret interessen for ledelsens be-
tydning for at komme frelst gennem diverse kriser, 
og Mandag Morgen har i den forbindelse oplistet de 
ti værste fodfejl, man kan begå som leder: 

• Negliger talent
• Skær ned på teknologi
• Minimer risici
• Stop udvikling
• Stram økonomistyring
• Nedton eksterne relationer
• Opgiv innovation
• Begræns performance
• Sats på hierarki
• Forskans dig

Ifølge ugebrevet er ’chaotics management’ svaret, 
og det indebærer bl.a. gode antenner, effektive vars-
lingssystemer, seriøs scenarieplanlægning og så – 
frem for alt – at turde vove. 
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Frisk luFt er 
vigtig For 
indlæringen! 
Automatisk styring af vinduerne i klasse-
værelser sikrer et godt indeklima og høj 
indlæring - vælg den bæredygtige løsning.

Hør mere på tlf: 4567 0430 eller e-mail: 
info@windowmaster.com
WindowMaster A/S Skelstedet 13 2950 Vedbæk www.WindowMaster.com 

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Den trykte udgave af Folkeskolen udkommer én gang i juli.  
Men du kan søge medarbejdere hele sommeren.
På www.folkeskolen.dk/job lægger vi løbende annoncerne på nettet.  
Du får en e-mail, når dit stillingsopslag er lagt på. Nemt og enkelt!

Kontakt Stibo Zone for flere oplysninger på tlf. 8939 8833

Sommerferie?

FOLKESKOLEN
folkeskolen.dk/job

Otte regionale temadage i september og oktober
Steder og tider: Slagelse 9/9, Aalborg 10/9, Bornholm 10/9, Bjerring-
bro 17/9, Odense 22/9, Skanderborg 7/10, Vejen 8/10 og København 
27/10 - 29/10.
Målgruppe: Alle undervisere i Grundskolen. Det er gratis at deltage i 
fl ere af disse temadage – tilmelding efter ”først til mølle”.
Program og online tilmelding: www.klimatopmoede.dk   

Seneste tilmeldingsfrist: 20. august 2009 

Klimatopmøde 2009
Fremtidens natur, miljø og klima 
– praktiske tilgange 
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Til ledelse hører magt. Ledelsesmag-
ten handler om det formelle ledelses-
mæssige mandat, altså hvilke beslut-
ninger lederen har mandat til at træffe, 
hvilke styringsinstrumenter lederen er 
pålagt at bruge, hvilke mødefora lede-
ren er pligtig til at deltage i, hvilke ret-
ningslinjer og instrukser lederen skal 
følge mm. 

Ledelsesmagten er langt hen ad ve-
jen givet udefra og bestemt af kontek-
sten, men lederen har også selv mulig-
hed for at påvirke magten og dermed 
eget ledelsesrum. Interessante spørgs-
mål er her, hvordan ser skolelederes 
magt ud, hvordan bruger de den og 
hvilken betydning har brugen af ledel-
sesmagten for det gode skolelederliv?

Til ledelse hører foruden magten 
også kraft. Ledelseskraften handler om 
den faktiske ledelsesudøvelse, altså 
hvordan lederen træder i karakter og 
tager lederskabet på sig, sætter kur-
sen, åbner mentale døre, begejstrer og 
motiverer medarbejdere mm.

Ledelseskraften er i udgangspunktet 
bestemt af lederens naturlige autoritet 
og de værdier og dyder, som lederen 
bærer med sig, men lederen har også 
mulighed for at arbejde med sin ledel-
seskraft og dermed påvirke eget ledel-

Ledelse med 
magt og kraft

Afklar dit ledelsesrum og påtag dig lederskabet, lyder første kodekspunkt 
for god skoleledelse. Ledelse kræver både magt og kraft, og i det gode 
skolelederliv er ledelsesmagten og -kraften i balance

Af Claus Holm og Anne Jøker • Grafik Cubion/Jøker

serum. De interessante spørgsmål er 
her, hvordan ser skolelederes kraft ud, 
hvordan udfolder den sig og hvilken be-
tydning har udviklingen af ledelses-
kraften for det gode skolelederliv?  

Et ledelsesrum i balance
Ledelsesrummet skabes altså af både 
ledelsesmagt og ledelseskraft, jf. figur 
1. Ledelsesmagten skal være klar og 
præcis. Er den ikke det, spildes tiden 
på at finde ud af, hvad må jeg og hvad 
skal jeg – og det dræner ledelseskraf-
ten. Det samme sker, hvis lederen ikke 
har ledelseskraften til at udnytte mag-
ten – eller omvendt har mere ledelses-
kraft end magten giver mulighed for at 
udfolde.

En langtidsholdbar og robust ledel-
sesudøvelse kræver altså balance  
mellem magt og kraft, og balancen er 
derfor en forudsætning for det gode 
skolelederliv. En antagelse, der bygger 
på en undersøgelse foretaget blandt 
ca. 150 ledere i den offentlige sektor og 
understøttes af data på skoleområdet. 

Undersøgelsen – som blev gennem-
ført i 2007 i et samarbejde mellem 
Danmarks Forvaltningshøjskole og 
ANNE JØKER. ANALYSE OG RÅDGIV-
NING – afdækker nogle interessante 

sammenhænge mellem den ledelses-
magt, som lederen er tillagt og påtager 
sig, og den ledelseskraft, som lederen 
besidder og udvikler.

Undersøgelsen afdækker, at det sty-
ringsinstrument, som lederne oplever 
bedst understøtter deres ledelsesop-
gave, er mål- og rammestyring, heref-
ter kommer kontraktstyring og dernæst 
effektmåling. Instrumenterne hører 
hjemme i ledelsesmagten og det inte-
ressante er derfor, hvordan ledelses-
kraften ser ud hos de ledere, der evner 
at udnytte disse instrumenter, som jo i 
høj grad er dikteret politisk og derfor et 
vilkår for de offentlige ledere.

For det andet afdækker undersøgel-
sen, at det sværeste at håndtere i le-
derjobbet er uklare mål, herefter kom-
mer manglende beslutning om strategi 
og dernæst utilstrækkelig beslutnings-
kraft. De nævnte forhold hænger natur-
ligvis sammen med konteksten, som er 
den offentlige sektor og derfor politisk 
styrede organisationer. Det interessante 
er imidlertid, hvordan ledelseskraften 
ser ud hos de ledere, der evner at på-
virke ledelsesmagten ved at ”lede opef-
ter” (det politiske niveau og forvalt-
ningsniveauet) og aktivt bidrager til 
klarhed, strategi og beslutningskraft.  
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Ledere motiveres primært af faglig-
hed. Undersøgelsen afdækker, at de 
faglige præstationer motiverer 40 pct. 
af lederne, mens magt og indflydelse 
samt sociale relationer nogenlunde de-
les om en 2. plads. Hvis dette betyder, 
at fagligheden er det primære rekrut-
teringsgrundlag, er det interessante 
spørgsmål, om det også er det bedste 
grundlag, når det handler om ledelse.

I undersøgelsen hitter troværdighed i 
ledernes prioritering af de vigtigste le-
deregenskaber. Dernæst at være nær-
værende og herefter at være udvik-
lende. Udvisning af rettidig omhu 
prioriteres lavt og kan tyde på, at nul-
fejlskulturen er under pres. Det inte-
ressante er imidlertid, hvordan trovær-
dighed som vigtigste lederegenskab 
udfolder sig i et ledelsesrum præget af 
skiftende dagsordener og krav om lo-
yalitet. 

De offentlige ledere ønsker mere tid 
og rum til strategi- og visionsledelse, 
mens fokus på driftsledelse tilnærmel-
sesvis ikke prioriteres. Det gode spørgs-
mål er her, hvordan ledere kan frigøre 

Projektsamarbejde i fire kommuner

KONSULENTHUSET CUBION A/S indgår sammen med ANNE JØKER. ANA-
LYSE OG RÅDGIVNING i et projektsamarbejde under indsatsområdet ”Det 
gode skolelederliv”, som Skolelederne har iværksat. 

Formålet er at indkredse og udvikle det gode skolelederliv og dermed udfol-
de første kodekspunkt for god skoleledelse: ”Afklar dit ledelsesrum og påtag 
dig lederskabet”. Projektets præmis er den forståelse, at ledelsesrummet be-
står af både ledelsemagt og -kraft, og projektet drives af en nysgerrighed efter 
at afdække, hvordan magten og kraften skal se ud for opnåelse af det gode 
skolelederliv. 

Læs mere om projektet s. 9-10. I et kommende nummer af bladet vil der 
være en udførlig præsentation af projektets fokus og forløb samt de kommu-
ner, som er ”prøvekommuner” i dette projekt, hvis konklusioner skal være så 
gyldige og robuste, at skoleledelser i alle landets kommuner kan bruge dem til 
at fremme det gode skolelederliv.

Når konsulenterne sammen med Skolelederne går på jagt efter forudsæt-
ninger og redskaber, der understøtter det gode skolelederliv, gøres det dels 
med et forskningsbaseret afsæt, dels med en praksiserfaring fra en lang række 
konkrete opgaveløsninger tæt på skolernes praktikere, ledere og forvaltninger.

Ledelseskraften er det centrale element i arbejdet med det personlige leder-
skab. Og kernen i understøttelsen af det gode lederliv er bl.a. de redskaber og 
metoder, der understøtter konflikthåndtering, kommunikation og relationsfor-
ståelser.

Figur 1. Ledelsesrummet består af magt og kraft og er påvirket af de rammer, der følger af 
konteksten. Balancen i ledelsesrummet vil endvidere påvirke resultaterne. 

Kontekst

Personlige værdier  
og dyder

Det gode 
skolelederliv

Output

Fx Offentlig sektor
Kommunal forvaltning

Den aktuelle styringstænkning
og autoritative værdier

Fx Være troværdig 
Være nærværende

Fx Lederens egen 
arbejdsglæde

Fx Produktivitet
Kvalitet

Medarbejdertilfredshed

Ledelsesmagt Ledelseskraft
Handler om:

Mandat
Regler, instrukser mv.

Værktøj – fx:
Mål- og rammestyring

Kontraktstyring
Lønsumsstyring

Handler om:
At træde i karakter som leder

Værktøjer – fx:
Coaching
Værdier

Kommunikation

Ledelsesrummet

»
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tid og rum til strategi- og visionsle-
delse ved delegering til mellemledere 
og medarbejdere.

Den interesserede kan læse mere 
om undersøgelsen i bogen ”Leder med 
magt & kraft. En undersøgelse af hvor-
dan ledere udfolder deres handlemu-
ligheder” (Carlsen og Jøker), som tillige 
indeholder interview med ledere i vidt 
forskellige ledelsesrum.   

Det gode skolelederliv – hvad  
skal der til?
Der er allerede lavet en del undersø-
gelser af danske skoleledere og deres 
lederliv. Skal man forsøge at opsum-
mere pointerne i rækken af undersø-
gelser, kan man gøre det, som Skole-
ledernes formand Anders Balle gjorde 
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Claus Holm er chefkonsulent i  
KONSULENTHUSET CUBION A/S og 

Anne Jøker indehaver af ANNE JØKER. 
ANALYSE OG RÅDGIVNING
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    - udtaler de første kommuner

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

Let skoleindskrivning 
Få forældreindskrivning til børnehave-
klasse via kommunens hjemmeside og 
direkte i TEA elevadministration. 

72% valgte at bruge den nye hurtigere og 
nemmere måde...

Det var nemt og intuitivt for forældrene at 
bruge løsningen - det har bare virket! 
Og forældrene sparer tid. Det er god borger-
service... 

Digitale selvbetjeningsløsninger vil nemlig 
frigøre ressourcer...

Vi har haft stor glæde af webmodulet...

Etableringslisten gav overblik og mulig-
heder bl.a. ved udsøgning af elevønsker... 

Godt for forvaltningen at man let kunne 
følge med...

Klar, parat, skolestart...

I en moderne kommune som vores skal vi 
levere service af høj kvalitet til vores borgere. 
Det stiller krav til nytænkning.

Det er vejen frem...

Sagt om Webindskrivning

Tabulexannonce til Skoleledelse nr 6 juni09.indd   1 07-05-2009   09:48:07

STORT & småt

Danmarkshistorie.dk
Aarhus Universitet har lanceret en ny elektronisk 
Danmarkshistorie med over 3.000 siders tekst, kil-
der, billeder og lyd. Danmarkshistorie.dk er et gratis 
tilgængeligt site, hvor offentlighed og undervisnings-
sektor har mulighed for at få kvalificeret, verificeret 
og tilgængelig viden om fædrelandets historie.

Portalen giver både en ajourført Danmarkshistorie 
fra oldtid til i dag, løbende opdateret af aktive 

forskere, interaktive tidslinjer og de vig-
tigste kilder i dansk historie. Man 

kan søge information om 
en tidsperiode, et fæno-

men, en bestemt per-
son osv., og via links 
kan man finde yderli-

gere oplysninger.

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

 

Når skolen mangler en 
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udfordringer?
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tlf. 70 27 12 18

Se også vores 
hjemmeside 
www.pvb.dk

ESROMGADE 15  
2200 KBH N   ·   TELEFON 70 27 12 18   

WEB  WWW.PVB.DK   ·   EMAIL  PVB@PVB.DK
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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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Tyrkisk, arabisk, somalisk, vietnamesisk, 
kurdisk, polsk, singhalesisk, spansk, 
farsi, islandsk, færøsk, grønlandsk, thai-
landsk og tamilsk. Den rigdom af for-
skellige sprog er repræsenteret på Sø-
dalskolen i Brabrand ved Århus. Skolen 
er nabo til et af Danmarks fattigste og 
mest børnerige områder, Gellerup Par-
ken, og har 240 børn, hvoraf knap 85 
procent har minoritetsbaggrund.

Hvis skoleleder Susanne Berg spør-
ger en af skolens lærere om, hvor 
mange tosprogede der er i klassen,  
ved han eller hun sandsynligvis det 
ikke. For det er ikke noget, ledelsen og 
lærere registrerer eller vægter højt. 

”Her på Sødalskolen spekulerer vi 
ikke på, hvor mange der er tosprogede. 
Vi slynger heller ikke om os med pro-
center. I det ligger nemt en form for in-
stitutionel diskrimination og en værdi-
ladning, jeg ikke vil være en del af. Vi 
forsøger at gøre op med, at andre ofte 
omtaler skolen som en såkaldt indvan-
drertung eller tosproget skole”. 

”Så længe begrebet ’tosproget’ er 
negativt ladet – trods at det i øvrigt 
generelt i vores samfund ses som en 

Vi går ikke op i

At skabe en dialogbaseret skole for alle kulturer, 
er noget af det, som skoleledere skal arbejde på. 
Især når det gælder tosprogsområdet, mener 
leder på Sødalskolen, Susanne Berg

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fulgsang Keldsen

styrke at kunne flere sprog – vil vi be-
vidst fremføre vores udgangspunkt, 
som er grundlæggende værdsættende 
og anerkendende”, siger Susanne Berg, 
der har været leder her i ti år. Hun un-
derstreger, at hun er leder af en folke-
skole. Hendes pointe er, at det i den 
forstand ikke er noget særegent at 
være leder for en skole, hvor der til-
fældigvis er mange tosprogede elever.

”Jeg fremhæver altid det universel - 
le – at vi ser alle børn som individer,  
og uanset herkomst handler det om, at 
alle forældre principielt vil det alminde-
lige og gode skoleliv for deres børn. For 
mig som skoleleder drejer det sig om 
at se på, hvordan vi bedst muligt laver 
en dialogbaseret skole med alle de for-
skellige slags kulturer, der er i spil”.

Folkeskolens styrker 
Susanne Berg er også optaget af, at 
folkeskolen som institution ikke udøver 
diskrimination:

”Vi skal behandle alle mennesker dif-
ferentieret. Når vi eksempelvis anven-
der sprogscreening i Århus Kommune, 
skal vi fortælle, at der er børn, der har 

et sprogbehov i forhold til en særlig til-
rettelagt undervisning, men også at 
der er andre, der taler et aldersvarende 
dansk”, siger hun og mener, at skole-
ledere – netop når det gælder tosprogs-
området – skal have fokus på folkesko-
lens styrker. 

”Det er en stor styrke, at vi har en 
enhedsskole. Flygtninge- og indvan-
drerforældre har som oftest ikke gået i 
skole i Danmark. Det vil sige, at en 

etnicitet
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stor del af dialogen med dem handler 
om, at folkeskolen er en enhedsskole, 
der bygger på klare kerneopgaver, un-
dervisning og læring, oplysning, for-
ventningsafstemning, kammeratskab, 
voksenkontakt og fælles oplevelser. 
Der er et indbygget stort potentiale i 
folkeskolen for, at der sker et gensidigt 
inspirerende kulturmøde”. 

Det sker for eksempel også, når 
børn fra socialgruppe 1 møder børn fra 

socialgruppe 5. Et møde som Susanne 
Berg kalder fantastisk vigtigt, fordi det 
er en del af folkeskolens styrke og 
værdi, men også noget, som vi som 
samfund desværre er ved at fjerne os 
fra – blandt andet gennem de afledte 
konsekvenser af det frie skolevalg. 
Hun mener, at kulturmødet i skolen 
på alle måder er af afgørende værdi, 
og hun fremhæver, at vi har forsk-
ningsbaseret viden om, at det netop 

er på den baggrund, mønsterbrydning 
kan ske.

Sammenblanding af begreber
Skolelederen anser sammenblanding 
af begreber som kulturmøde og to-
sprogsområdet som en svaghed i fol-
keskolens tilgang til tosprogsområdet.

”En stor del af den dialog, der fore-
går om kulturmødet, har ikke meget 
med tosprogsområdet at gøre. Det kan »

Susanne Berg kender ikke til begreberne 
’dem’ og ’os’. Hun undgår at beskrive  
sin skole gennem etnicitet, men tager  
udgangspunkt i det enkelte barn.
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godt være, at forældrene eller bedste-
forældrene aldrig har fået ’pakket deres 
kufferter ud’. De tænker måske stadig, 
at de på et tidspunkt tager tilbage til 
deres hjemland. Men det vigtige for  
os som skole er, at vi skal give plads  
til børnenes eget valg. Børnene er  
ofte født og opvokset her. Skolen skal 
skabe et rum for dem, så de kan for-
holde sig til, at Danmark er deres land, 
at eksempelvis Århus er deres by, og 
Brabrand er deres område”. 

Susanne Berg har haft mange sam-
taler med forældre om svømning eller 
ikke svømning. Nogle forældre vil 
gerne diskutere med hende om, at de 
ikke havde svømning i deres hjemland. 

”Så siger jeg, at det kan godt være, 
at du som barn ikke gjorde det i dit 
hjemland, men din datter Aya går i 3. 
klasse i en dansk folkeskole, hvor det 
er en del af den obligatoriske undervis-
ning. Det, vi kan slå fast – du som far 
og jeg som skoleleder – er, at du har 
valgt, at din datter går i en dansk folke-
skole. Derfor skal Aya have svømning, 
og det kan jo godt være, at hun faktisk 
er vild med det. I en sådan dialog for-
fægter jeg børnenes adkomst til den 
uddannelse, de har krav på at få. Det 
er et kardinalpunkt. Det er min opgave 
at være med til at sikre, at børnene får 
den uddannelse, som er tilbuddet i fol-
keskolen”. 

Hun mener, at skoler, som ligger i 
socioøkonomisk belastede områder, 
skal have særlige vilkår. 

”En af vores største samfundsmæs-
sige udfordringer er, at elever med 
svag socioøkonomisk baggrund isole-
res på de samme skoler. I dag er der 
ikke længere umiddelbar og naturlig 
opbakning til de lokale skoler. Og spe-
cifikt ikke, fordi der tales så dårligt om 
skoler med mange tosprogede. Det er 
ikke godt for mit barn at gå der, siger 
forældre, fordi de tosprogede elever 
opfattes som problemer over en kam. 
Selv om vi taler om, at vi lever i en glo-
baliseret verden med mange positive 
aspekter, oplever vores tosprogede 
elever, at deres modersmål ikke er an-
erkendt eller værdifuldt”. 

Susanne Berg forklarer, at Sødalsko-
len har en belastet forældregruppe, og 
skolen har kæmpet for at få særlige re-
surser til at drive skole for. Skolen har 
for eksempel ansat en socialrådgiver i 

samarbejde med det lokale socialcen-
ter. Socialrådgiveren hjælper med at 
nedbringe fravær og er bl.a. ind over 
skole/hjem-samarbejdet. 

Respekt for viden
Susanne Berg gør opmærksom på, at 
det er vigtigt, at den viden, vi har om 
andetsprogspædagogik, bliver anvendt 
fri af socioøkonomiske barrierer. 

”Vores grundlag som skoleledere i 
forhold til tosprogsområdet skal være, 
at vi arbejder ud fra den viden, vi har 
om andetsprogspædagogik, som vir-
ker. Det skal være baseret på valid 
forskning”. 

”Uanset om det er i Brabrand eller i 
Hellerup, vi underviser i andetsprogs-
pædagogik, skal vi anvende den viden, 
vi har. Vi ved fra forskning, at sprogud-
vikling er en dynamisk proces, som 
foregår i hele skoleforløbet. Derfor skal 
den viden med, når vi tilrettelægger 
undervisningen”.

Det handler til dels om at medtænke 
resultaterne fra store amerikanske un-
dersøgelser (Thomas og Collier), og 
som bl.a. betyder, at det årsværk, som 
en etnisk dansk skoleelev skal klare, 
kan tage op til halvandet år for en elev, 
der skal mestre to sprog. Det andet 
meget vigtige, forskerne har dokumen-
teret, er, at det gør en kolossal forskel, 
når man arbejder aktivt med dansk 
som andetsprog.

”Vi skal tilrettelægge vores undervis-
ning ud fra viden om, at det kan tage 
tosprogede børn længere tid at ’lære 
pensum’. Vi kan ikke tage for givet, at 
børn, der skal lære to sprog umiddel-
bart ved, hvad for eksempel begre-
berne ’glæde’ eller ’fødevarer’ er. Hvis 
man ikke i dagligdagen møder sådanne 
begreber, kender man dem ikke, og det 
må vi tage højde for. Principielt skal vi 
derfor kunne lave en mere intensiv un-
dervisning, og vi skal optimalt set 
kunne koble det med, at vi anvender 
børnenes modersmål”, siger Susanne 
Berg, der peger på en anden svaghed 
på området: Kompetence- og videns-
gabet.  

”Bare fordi jeg er etnisk dansk og ud-
dannet lærer, ved jeg ikke nødvendig-
vis, hvad det vil sige at undervise i 
dansk som andetsprog. Den kompe-
tence er ikke en del af læreruddannel-
sen. I Sverige har man i 30 år haft 

svensk som andetsprog som obligato-
risk fag på seminarierne. Derved er op-
nået en uvurderlig specialviden, som vi 
mangler herhjemme. Men med mindre 
vi har kompetence til at undervise børn 
i dansk som andetsprog, kan vi ikke 
løfte opgaven, og det kræver massiv 
efteruddannelse”, siger hun. 

”Man bliver ikke dygtig til at under-
vise børn i dansk som andetsprog, blot 
fordi man underviser dem. Man opbyg-
ger selvfølgelig en vis erfaring, men 
det gør det ikke alene. Vi skal være 
langt mere ambitiøse på dette om-
råde”. 

Læs Skoleledernes politik på tosprogs-
området på www.skolelederne.org
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Lederkonference  
torsdag den 1. oktober 2009  

kl. 09.00 – 15.30  
på Varna Palæet, Århus
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Kom og deltag i en inspirerende konference om  
ledelse af paradokser og bedste fremtidige praksis  
i dagtilbud og skoler i dag.

Konferencen åbner perspektiverne for at levere tyde-
lig ledelse i de nye organisationsstrukturer, der er un-
der dannelse i kommunerne. Du får stof til eftertanke 
og mulighed for dialog og samtaler sammen med 
andre ledere i lignende situationer. 

Ledelse af daginstitutioner og dagtilbud, skoler og 
SFO i dag er fyldt med paradokser. Lederne står i 
mange modsætningsfyldte situationer, hvor der på 
den ene side er stram udgiftsstyring, nye strukturer 
og ændrede ledelsesformer og på den anden side 
høje kvalitetskrav til ledelsesarbejdet og kvalitet i 
ydelserne til børn, elever og forældre. Lederne skal 
kunne være i disse nye og meget komplekse sam-
menhænge og bevare roen, overblikket og indblikket 
for at skabe netværk, klare og konstruktive rammer 
for at medarbejderne kan udføre deres arbejde og 
holde fokus på hovedopgaven og kerneydelsen. 

Denne konference sætter fokus på, at få indsigt i og 
overblik over de tendenser og dilemmaer lederen står 
i, samt hvilke handlemuligheder man har som leder 
for at arbejde og skabe rammer, der sikrer både høj 
kvalitet og trivsel for medarbejderne. 

Erfarende eksperter, inden for offentlig ledelse og 
styring af institutioner, giver  uddybende oplæg samt 
mulighed for selv at drøfte begreberne teoretisk og 
praktisk i de åbne workshops.

Oplæg:
Ledelse af bedste fremtidige praksis - i lyset af Otto Scharmers 
U-teori 
v/ Steen Hildebrandt, professor i organisation og 
ledelse, Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. 

Paradokser - er de den offentlige leders tunge skæbne,  
eller frisætter de os til åbenhed og autenticitet? 
v/ Klaus Majgaard, adm. direktør i Børn- og Unge- 
forvaltningen i Odense Kommune, adjungeret  
professor i off. ledelse og styring, CBS. 

Forandringer i skoler og dagtilbud skal give mening
v/Dorthe Junge, mba, tidl. viceskoleinspektør på  
Hellerup Skole, pædagogisk udviklingskonsulent  
i Gentofte Kommune, tidl. Mandag Morgen.

Efter frokost fra restaurant René i Århus er der deltagelse  
i åbne workshops:
• Direktør Klaus Majgaard, Odense Kommune
• Udviklingskonsulent Dorte Junge, Gentofte
• Institutionschef Anne Bust, Horsens Kommune, 
•   Sociolog Rasmus Willig, Umyndiggørelse - om kritik-

kens infrastruktur
•  Palle Isbrandt, erhvervspsykolog, og Mads Ole Dall, 

konsulent
•  Dagtilbudsleder Martin Hundrup og dagtilbudsleder 

Lene Syberg, Århus Kommune. 

Tilmelding senest den 25. august 2009. Men er du for 
sent ude, så prøv alligevel. 
Send din tilmelding med navn, stilling, adresse, 
tlf. og EAN-nr. til isbrandt@post.tele.dk eller 
info@perspektivgruppen.dk, herefter modtager du 
bekræftelse på mail med faktura og kontonummer.
Konferencegebyret er 2.600 kr. + moms. 

Arrangørerne:

Perspektivgruppen
v/Frank Iversen  
og Mads Ole Dall
Grønnegade 93.1
8000 Århus C
www.perspektivgruppen.dk

Palle Isbrandt 
Isbrandt Erhvervspsykologisk 
Rådgivning 
Frederiks Alle 112B
8000 Århus C
www.isbrandt.dk

Ledelse af paradokser i dagtilbud og skoler
– Ledelse af bedste fremtidige praksis

Ledelse af paradokser_NY.indd   1 26/05/09   7:23:39
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Modersmålsundervisning er 
blevet diskuteret, lige siden 
den blev en del af folkeskole-
loven i 1975. Og ikke i min-
dre grad efter, at kommu-
nernes pligt til at tilbyde 
modersmålsundervisning 
blev taget ud af folkeskole-
loven i 2002.

Skoleledelse har forsøgt 
at gå debatten efter i søm-
mene. Som udgangspunkt 
mener nogle, at det er vel-
færdsstatens forpligtelse at 
give etniske minoritetsgrup-
per mulighed for at lære og 
videreudvikle færdigheder 
på modersmålet. Andre fin-
der, at etniske minoriteter er 
migreret frivilligt til Dan-
mark, og derfor må assimi-
lere sig sprogligt og kultu-
relt. Og da man i Danmark 
lærer på dansk, bliver udvik-
lingen af færdigheder på 
modersmålet et privat anlig-
gende. 

Hvor dette er mere en 
holdningsdiskussion, er for-
skerne på tosprogsområdet 
faktisk enige om, at mo-
dersmålsundervisningen  
betyder meget for sprog-
udviklingen hos tosprogede 
børn.

Det mener undervisnings-
minister Bertel Haarder dog 
ikke, som i en artikel1 i un-

De lærde er enige 
Undervisningsministeren har understreget, at der er splittelse inden for 
forskningsverdenen om modersmålsundervisningen, men holder det?

Af Helle Kjærulf • Tegning Annette Carlsen 

inden for tosprogethed og 
andetsprogstilegnelse. På 
forskningssiden ser vi deri-
mod en rimelig konsensus 
om, at tosprogede børns 
sprogudvikling (herunder de-
res danske sprogudvikling) 
samt deres generelle læring 
styrkes af en inddragelse af 
modersmålet som et mål og 
middel i læreprocessen«.

Vil ikke deltage
I et forsøg på at følge op på 
undervisningsministerens 
argumenter har Skoleledel se 
kontaktet lektor Mehmet 
Ümit Necef fra Syddansk 
Universitet, som har svaret, 
at han ikke ønsker at del-
tage i artiklen om moders-
målsundervisning. Uden øv-
rig begrundelse. 

Lektor ved Institut for Pæ-
dagogik på DPU, Christian 
Horst, der er mag.art. i kul-
tursociologi, forsker bl.a. i 
Interkulturelle læringspro-
cesser. Han er en af forfat-
terne til og har redigeret bo-
gen ’Behovet for Interkulturel 
pædagogik’ fra 2006. 

Christian Horst har gen-
nemgået Mehmet Ümit Ne-
cef’s publikationer. Gennem-
gangen viser, at Mehmet 
Ümit Necefs forskning ikke 
vedrører forskning i formel 

dervisere.dk bl.a. er citeret 
for følgende:

»De lærde er uenige, og vi 
gjorde det så frivilligt for 
kommunerne, om de ville 
tilbyde modersmålsunder-
visning. Så kan den strid jo 
holdes ved lige, men jeg for-
står ikke, hvorfor jeg skal 
gøres til genstand for en 
strid, som er en strid mel-
lem eksperter«.

»Jeg kan nævne indvan-
drerforskeren Mehmet Ümit 
Necef, som er lektor ved 
Syddansk Universitet i 
Odense. Han er totalt  
imod at bruge resurser på 
modersmålsundervisning. 
Han siger, vi skal bruge re-
surserne på danskundervis-
ning. Og det samme siger 
den norske professor Unni 
Wikan. Hun går imod mo-
dersmålsundervisning, der, 
som hun siger, medvirker til 
at spærre børnene inde kul-
turelt frem for at frigøre 
dem«.

Reaktionen på artiklen fra 
en række forskere dukkede 
hurtigt op på debatsiderne i 
netudgaven af undervisere.
dk. De skrev bl.a.:

»Den påståede splittelse 
inden for forskningsverde-
nen kan vi ikke genfinde i 
det danske forskningsmiljø 

undervisning af tosprogede 
børn. Det er nærliggende at 
konkludere, at det er på den 
baggrund, at han ikke øn-
sker at udtale sig, mener 
Christian Horst. 

Den anden forsker, som 
Bertel Haarder konkret har 
henvist til, er antropolog 
Unni Wikan fra Oslo Univer-
sitet.

Forskerne Bergthóra S. 
Kristjansdóttir og Lene 
Timm har begge igennem 
en årrække beskæftiget sig 
med undervisning af tospro-
gede børn og flerkulturel 
skoleudvikling. De har for-
hørt sig hos Unni Wikan om, 
hvilken forskning om mo-
dersmålsundervisning fra 
Unni Wikan, som  undervis-
ningsministeren henviser til. 
Til det svarer den norske an-
tropolog i en mail følgende, 
som kan læses i sin fulde 
udstrækning på www.fol-
kenskolen.dk, under debat 
om ’Tosprogede i folkesko-
len’:

 »Det er rigtigt, at jeg har 
argumenteret mod moders-
målsundervisning, under 
henvisning til at undervis-
ningen ofte sker på bekost-
ning af elevers evne og mu-
ligheder til at lære f.eks. 
norsk eller dansk, og fordi 



Skoleledelse • juni 2009 • 27

meget af det, som går un-
der navnet modersmålsun-
dervisning, i virkeligheden 
er noget andet«. 

»Jeg baserer mig på min 
egen kvalitative forskning i 

Norge og på internationalt 
anerkendt forskning i 
USA, som viser, at et 

barn fra ressourcestærke fa-
milier kan have god nytte af 
modersmålsundervisning, »

mens de mere ressourcefat-
tige ofte ender op som funk-
tionelt ’halvsprogede’. I den 
norske og den danske – 
ikke-vestlige indvandrerbe-
folkning må mange familier 
betegnes som ressource-
svage, hvad angår forældre-
nes mulighed for at støtte 
deres børn i en uddannel-
sesmæssig sammenhæng, 
og hjælpe dem med lektier. 

Mange af disse børn bliver 
sproglige handicappede«. 

»Til min pointe om at mo-
dersmålsundervisning ofte 
er noget helt andet: Marok-
kanske børn i Norge er for 
det meste berbere, men fik 
modersmålsundervisning på 
arabisk, et helt andet sprog. 
Det samme gælder børn fra 
mange andre sproggrupper, 
som har fået modersmåls-
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undervisning på national-
sproget i landet forældrene 
kom fra, ikke deres moders-
mål«.

Unni Wikan fortæller, at 
hun har skrevet om moders-
målsundervisning i sine bø-
ger Generous Betrayal: Poli-
tics of Culture in the New 
Europe (2002, Univ. of Chi-
cago Press) og Mot en ny 
norsk underklasse: innvan-
drere, kultur og integrasjon 
(1995, Gyldendal).

Desuden understreger 
Unni Wikan i sin mail, at 
hun gerne stiller op som for-
sker på et seminar, og med 
glæde vil deltage i en dis-
kussion om dette vigtige 
tema.

Lektor på DPU, Christian 
Horst har undersøgt hendes 
referencer og har valgt at 
svare på hendes mail i form 
af et åbent brev, som han 
også har sendt til hende på 
mail2.

»Jeg har gået kilderne ef-
ter hos både Mehmet Ümit 
Necef og Unni Wikan. Unni 
Wikan har opgivet nogle re-
ferencer til sin forskning, 
som angiveligt underbygger 
hendes påstand om, at mo-
dersmålsundervisning ikke 
er god. Jeg har kigget hver 
enkelt igennem, og de refe-
rencer, hun henviser til, går 
faktisk imod hendes egen 

holdning. Derfor er jeg i de-
bat med hende nu og har 
bedt hende om yderligere  
at begrunde, hvad der får 
hende til at indtage den po-
sition som modstander af 
modersmålsundervisningen, 
når kilderne og hendes egne 
referencer taler imod hende, 
og det har jeg endnu ikke 
fået svar på«, siger Christian 
Horst. 

»Det tyder på, at den vi-
den, som de to personer 
ifølge Bertel Haarder skulle 
ligge inde med, ikke er sær-
lig evident«, mener han.

Afviser forskning
Christian Horst pointerer,   
at det ligger nagelfast, at 
modersmålsundervisningen 
giver positive resultater. 
Hvilket også en ny svensk 
undersøgelse3, der blev of-
fentliggjort ved årsskiftet, 
viser. 

»Reviews af læsninger af 
modersmålseffekten både 
fra EU og USA og andre ste-
der viser, at det fungerer. 
Det er ikke kontroversiel vi-
den. Det, der er kontrover-
sielt, er, at man benægter 
viden«, pointerer Christian 
Horst og tilføjer, at det be-
tænkeligt, at man ikke øn-
sker at inddrage denne vi-
den i det politiske beslut-
ningsgrundlag.  

»Hvorfor tillader og un-
derstøtter man i det mind-
ste ikke skoler, forældre og 
andre i at udvikle moders-
målsundervisningen og i at 
få det evalueret, så man får 
erfaringer? Hvorfor går man 
så kraftigt imod synspunk-
tet, at man ikke engang vil 
indhente erfaringer? På 
denne måde holder man sig 
selv i uvidenhed. Med det 
uddannelsesefterslæb der 
findes, må vi udvikle og af-
prøve alt, hvad der forsk-
ningsmæssigt er positivt 
belæg for«, siger Christian 
Horst.

Undervisningsminister 
Bertel Haarder mener ikke, 
at der er nogen forhindringer 
for at udvikle og evaluere 
modersmålsundervisningen, 
hvis det er det, man ønsker. 

»Det ligger kommunerne 
frit for. Ej heller er der hin-
dringer for at forske i mo-
dersmålsundervisningens 
betydning for skolepræstati-
oner. Mig bekendt er der på 
Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole 226 for-
skere med forskningsfrihed, 
hvoraf indtil flere forsker i 
netop dette emne. Spørge-
ren må være i den vildfa-
relse, at det er Undervis-
ningsministeriet, der sidder 
på de frie forskningsbevillin-
ger. Undervisningsministe-
riet har kun småpenge i 
sammenligning med Dan-
marks Pædagogiske Univer-
sitetsskole til forskning«, si-
ger Bertel Haarder.

Lektor på DPU, Christian 
Horst, har endnu et spørgs-
mål, der presser sig på:

»Hvorfor kan vi ikke få 
præcise henvisninger til fag-
lige kilder fra Bertel Haarder 
og Undervisningsministe-
riet, der begrunder deres af-
visning af modersmålsun-
dervisningen, som det er 
skik og brug i faglige diskus-
sioner?«, spørger han.

Svaret fra undervisnings-

minister Bertel Haarder ly-
der: 

»Jeg har ikke sagt, at mo-
dersmålsundervisning er 
nytteløs. Al undervisning af 
høj kvalitet må formodes at 
give effekt. Ved denne rege-
rings tiltrædelse var der 
bred enighed om, at kvalite-
ten af modersmålsundervis-
ningen lod meget tilbage at 
ønske«, siger han. 

»Hvis man skulle have no-
get som helst læringsmæs-
sigt udbytte af modersmåls-
undervisning, ville det have 
været nødvendigt at bruge 
mange ressourcer på at ud-
vikle kvaliteten af denne un-
dervisning. Samtidig er situ-
ationen i Danmark den, at 
elever i det danske uddan-
nelsessystem taler langt 
over 100 forskellige sprog. 
Det er økonomisk helt urea-
listisk at kunne etablere un-
dervisningstilbud af høj kva-
litet for alle disse elever, 
ikke mindst fordi de tospro-
gede lærerkræfter ikke fin-
des i tilstrækkeligt omfang. 
Pengene er bedre givet ud 
til en tidlig og forstærket 
indsats i dansk. Denne ind-
sats har nu ført til, at bør-
nene læser lige så godt i 3. 
klasse, som tidligere i 4. 
klasse«.

Ideologisk betinget 
I 2002 skar regeringen igen-
nem og afskaffede ved en 
ændring i folkeskoleloven 
den obligatoriske moders-
målsundervisning. I deres 
bog ’Tvetunget Uddannel-
sespolitik’, viser Lene Timm, 
Bergthóra Kristjánsdóttir og 
andre forskere, at Undervis-
ningsministeriet systema-
tisk ignorerer faglig viden, 
når denne anbefaler at tilgo-
dese modersmålet.

Forskerne tæller blandt 
andet Thomas Gitz-Johan-
sen, lektor, ph.d., RUC, 
Anette Hagel-Sørensen, ad-
junkt, KU, Sharmila Holm-
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strøm, ph.d.-stipendiat, 
RUC, Christian Horst, mag. 
art., lektor, DPU, Jens Nor-
mann Jørgensen, professor, 
KU, og Jan Kampmann, pro-
fessor, RUC.

De trækker også frem i 
debatten på undervisere.dk, 
at der kan rejses tvivl om, 
hvorvidt Haarders modstand 
med forskningsresultaterne 
er fagligt begrundet.

»Hans holdning virker 
snarere ideologisk betinget, 
hvilket man får et klart ind-
tryk af ved at læse, hvad 
hans eget ministerium skri-
ver i en vejledning4 til dan-
ske familier, der opholder 
sig i udlandet. Her anbefa-
les forældre at støtte deres 
børns danskkundskaber ud 
fra argumentet om, at netop 
modersmålet er fundamen-
tet for tilegnelsen af andre 
sprog. Uden en begrebsver-
den og et vist kendskab til 
nuancerne inden for sit eget 
sprog kan man ikke tilegne 
sig en begrebsverden inden 
for et fremmedsprog. Når 
det gælder etnisk danske 
børn, der vokser op i en 
ikke-dansksproget sammen-
hæng, anerkender ministe-
riet altså modersmålets be-
tydning for den generelle 
sprogtilegnelse, men denne 
viden benægtes, når det 
gælder tosprogede børn i 
Danmark«.

I 2009 har Undervisnings-
ministeriet udsendt en ny 
version af vejledningen, 
hvor netop denne henvis-
ning til modersmålets be-
tydning er slettet. Til kritik-
ken om, at han fra mange 
sider er blevet kritiseret for, 
at hans holdning til moders-
målsundervisning er ideolo-
gisk betinget, pointerer un-
dervisningsministeren:

»Jeg er endnu ikke blevet 
præsenteret for hverken 
dansk eller udenlandsk 
forskning, der dokumente-
rer, at ekstra timer til mo-

Udbredelse, økonomi mv. 

I dag har kommunerne kun pligt til at tilbyde 
modersmålsundervisning til tosprogede elever 
fra EU, Norge, Island, Liechtenstein, Færøerne 
og Grønland. Kun 5.000 af landets ca. 70.000 
tosprogede elever modtager derfor i dag offent-
ligt finansieret modersmålsundervisning, viser 
en kortlægning fra Dokumentations- og Råd-
givningscentret om Racediskrimination (DRC). 

For langt størstedelens vedkommende er un-
dervisningen kommunalt finansieret.

Kortlægningen afdækker, at statens ét-
sprogspolitik over for etniske minoritetselever 
fra tredjelande stort set er lykkedes, konstate-
res det i rapporten. 

79 af landets 98 kommuner har besvaret 
spørgeskemaet, der ligger til grund for kortlæg-
ningen. Århus, Randers, København, Ballerup, 
Glostrup, Holbæk, Ringsted, Roskilde, Vor-
dingborg, Fanø, Sønderborg, Frederikshavn og 
Vallensbæk er de 14 kommuner, hvor tosproge-
de elever, hovedsageligt på de yngste klasse-
trin, stadig tilbydes modersmålsundervisning. 
København tegner sig for den største del af 
landets kommunalt finansierede modersmåls-
undervisning. Her modtog i alt 2.779 elever 
modersmålsundervisning sidste skoleår.

Der er på landsplan blevet undervist i 34 for-
skellige minoritetsmodersmål.

Ni kommuner ud af de 79 besvarende angi-
ver, at de udbyder modersmålsundervisning 
mod forældrebetaling til børn fra tredjelande. 
Prisen varierer meget fra kommune til kommu-
ne. I den billigste kommune koster det foræl-
drene 300 kr. om året, at deres barn går til mo-
dersmålsundervisning. I den dyreste kommune 
koster det forældrene 3.500 kr. Tre af de besva-
rende kommuner giver søskenderabat på 400-

500 kr. Dvs. der er en forskel på årsbasis på 
3.200 kr. om året mellem det billigste og det 
dyreste kommunale tilbud. 

Næsten halvdelen af de kommuner, der ind-
går i kortlægningen, har ikke udbudt moders-
målsundervisning i skoleåret 2007/08. Tenden-
sen for den anden halvdel af kommunerne er, 
at langt de fleste kommuner følger statens po-
litik fra 2002, der har medført en privatisering 
af modersmålsundervisningen til børn fra tred-
je lande, mens europæiske børn kan få mo-
dersmålsundervisningen organiseret og betalt 
af det offentlige. Ellers oplyser: 

•  26 kommuner, at de kun har udbudt moders-
målsundervisning til EU/EØS børn; dvs. for 
børn, der oprinder fra lande uden for Europa, 
er modersmålsundervisningen i disse kom-
muner både organisatorisk og økonomisk 
overladt til forældrene.

•  7 kommuner tilbyder modersmålsundervis-
ning til alle elever på ulige vilkår, idet elever 
fra tredje lande – som udgør langt den stør-
ste elevgruppe – skal betale.

•  14 kommuner har afholdt modersmålsunder-
visning med offentlig finansiering på (stort 
set) lige vilkår til alle tosprogede elever op til 
3. eller 5. klasse.

•  5 kommuner med et mindre antal tosprogede 
elever udbyder modersmålsundervisning til 
alle elever på lige vilkår i hele skoleforløbet.

Et resumé af resultaterne fra kortlægningen 
over modersmålsundervisningen i kommunerne 
bliver tilgængeligt på de fem største indvand-
rersprog samt engelsk på www.drcenter.dk.

dersmålsundervisning har 
større betydning for tospro-
gede elevers danskkundska-
ber end ekstra timer til 
danskundervisning«. 

»Jeg har noteret mig, at 
der er delte meninger om 
værdien af en tosproget til-
gang til undervisningen. Se-
nest er et litteraturstudium 
udført for ’Migration Policy 
Institute’, en international 
tænketank om migration, 

kommet til den konklusion, 
at det er uklart, om tospro-
gede tilgange er mere effek-
tive end etsprogede tilgange 
til at hjælpe tosprogede 
børn til at lære undervis-
ningssproget i opholdslan-
det, og at det derfor ikke er 
afgørende om et lands til-
gange til undervisningen er 
etsproget eller tosproget«, 
siger Bertel Haarder. 

Noter
1.     Se ’Turbo på dansk – dansk – 

dansk’ fra temaet om ’Etnisk 
ulighed i skolen?’, dec. 2008.

2.    Se folkeskolen.dk under debat 
om tosprogede elever.

3.    Skolverket.se/sb/d/2006/a/14181
;jsessionid=47D834A73BB3538
8682D0C098284B202

4.    Undervisning i dansk af danske 
børn bosat i udlandet. Under-
visningsministeriet, 2005.
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Anne Holmens baggrund for at udtale 
sig: om modersmålsundervisning er, at 
tosprogede børns sprogudvikling har væ-
ret en væsentlig del af hendes forsk-
nings- og undervisningsfelt siden 1983. 

Hun har en sprogvidenskabelig 
ph.d.grad i andetsprogstilegnelse (unges 
tilegnelse af dansk som andetsprog, 
herunder betydning af deres modersmål) 
i 1989. Hun har deltaget i talrige empiri-
ske undersøgelser af tosprogede børns 
sproglige udvikling, sprogsociologiske 
undersøgelser af sprogbrug i familier og 
skoler, opfølgning på københavner-PISA, 
analyse af kulturarvsfag i skolen osv. Og 
hun blev for 10 år siden professor på 
DPU på området.

Anne Holmen har deltaget i en række 
ministerielle udvalg vedr. dansk som 
andetsprog og modersmålsundervis-
ning i folkeskole, gymnasium og lærer-
uddannelse. Hun er desuden dansk  
redaktør af et nordisk tidsskrift om an-
detsprogsforskning og tosprogethed. 

Professor Anne Holmen, der er professor i dansk som andetsprog og 
tosprogethed, får fem skarpe om værdien af modersmålsundervisning

Af Helle Kjærulf • Tegning Annette Carlsen

 
Hvis man ser bort fra ressour-
cespørgsmålet, mener du så, 
at modersmålsundervisnin-
gen bør genindføres for alle?

Ja. Der er gode læringsmæssige, sprog-
lige og økonomiske grunde til at udvide 
sprogundervisning i danske skoler med 
minoritetsbørns modersmål (jf. bl.a. 
EU’s rammestrategi for flersprogethed). 
Desuden vil en genindførsel sætte alle 
minoritetsbørn lige. 

 
Gavner modersmålsunder-
visning tilegnelsen af dansk?
Ja. Tosprogede børn har mulig-
hed for at overføre viden fra et 

sprog til et andet, hvis skolen giver 
mulighed for at udnytte denne viden 
læringsmæssigt. Her ligger meget so-
lide resultater fra den internationale 
sprogtilegnelsesforskning.

 

Hvad er det optimale for  
tosprogede børns sprogud-
vikling både på dansk og  
deres modersmål?

En skolegang på to sprog er det opti-
male. Inddragelse af modersmålet til 
faglige læringsformål giver almene 
gode skoleresultater, men forudsætter 
bl.a. beherskelse af skriftsprog på mo-
dersmålet.

 

Konsekvenser ved ingen  
modersmålsundervisning? 
Fortsat dårlige skoleresultater 
for tosprogede elever, en sti-

gende social marginalisering pga. fra-
fald i ungdomsuddannelser og dalende 
selvværd.

 

Kan vi bruge undersøgelser-
ne om modersmålsundervis-
ning til noget?
Ja, den relativt nye svenske 

undersøgelse (der viser, at moders-
målsundervisning giver positive resul-
tater, se s. 28, red.) har høj kvalitet, 
bl.a. fordi den ikke skjuler, at den un-
dersøger et kompleks forhold med 
mange mulige årsagssammenhænge 
bag. Dens resultater bør analyseres 
nøje også i danske skoler, men dens 
anbefalinger kan nok ikke uden videre 
omsættes til danske forhold, fordi sko-
lerne er for forskellige. 

2 4

5

1

Mit modersmål &
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Dansk Center for Undervisningsmiljø 
og Børnerådet har offentliggjort en un-
dersøgelse, som bl.a. viser, at 3,5 % af 
eleverne har haft oplevelser med læ-
rerne inden for det sidste halve år, som 
de beskriver som mobning. I dele af 
pressen har tallet imidlertid været oppe 
på 10 %, hvilket skulle betyde, at der i 
hver klasse skulle være 2-3 elever, der 
bliver mobbet af deres lærere!

Det billede har både Skolelederfor-
eningen og Lærerforeningen svært ved 
at kende og har derfor protesteret over 
for DCUM samt rettet henvendelse til 
undervisningsminister Bertel Haarder. 
Ministeren har meldt tilbage, at han 
har besluttet, at der er basis for at lave 
en egentlig forskningsmæssig under-
søgelse af forholdene, herunder at nå 
frem til en klar definition af, hvad mob-
ningen er og indebærer.

Skolelederne mener...
Skolelederforeningen er overrasket over 
og kritisk overfor Dansk Center for Un-
dervisningsmiljø og Børnerådets nye 
undersøgelse, der rejser alvorlig tvivl 
om skolens undervisningsmiljø, herun-
der om omfanget af lærermobning. 

Foreningen hæfter sig ved, at under-
søgelsen reelt viser, at 3,5 % af eleverne 
har haft oplevelser med lærerne inden 
for det sidste halve år, som de direkte 
beskriver som mobning. Det er slet ikke 
OK og skal tages alvorligt. Mere positivt 
er det imidlertid, at 90 % af eleverne al-
drig oplever lærermobning og 7 % det 
kun sjældent. Langt størstedelen af de 
adspurgte elever har en positiv oplevelse 
af den daglige undervisning, hvilket pas-
ser sammen med andre undersøgelser, 
der viser, at danske elever hører til ver-
dens mest glade for at gå i skole.

Skolelederne mener, at man skylder 
den lille gruppe elever på 3,5 % at gøre 
alt, hvad man kan for, at deres skole-
gang bliver bedre, og her hjælper kun et 

Misvisende undersøgelse

Af Michael Diepeveen 

Ny undersøgelse rejser en række spørgsmål om skolens undervisningsmiljø, 
som skal tages alvorligt, selv om der er tvivl om undersøgelsens validitet

tæt samarbejde mellem ledelse, læ-
rere, elever og forældre. Og foreningen 
opfordrer skolerne til at tage en kon-
struktiv debat om emnet – med henblik 
på at forbedre lærer/elevrelationerne i 
folkeskolen og sikre, at alle børn får 
gode oplevelser af at gå i skole.

Mobning er et meget alvorligt over-
greb mod et barn. Det skal der ikke 
herske tvivl om, men foreningen er 
som nævnt også kritisk over for under-
søgelsen, der alene omfatter 650 ele-
ver på 7. årgang og er designet såle-
des, at der ikke entydigt afklares en 
fælles forståelse af, hvad der definerer 
mobning eller lærermobning. 

Når man giver eleverne fem svarmu-
ligheder, hvoraf de fire er negative og 
dermed alle regnes for udtryk for mob-
ning, mens kun én er positiv, så forsvin-
der nuancerne. Desuden er der mange 
modsætningsfyldte svar. Når fx 91 % af 
eleverne giver udtryk for, at de bliver 
rost, samtidig med at 36 % giver udtryk 
for, at lærerne ikke er tolerante over for 
dem, viser det, at undersøgelsen kunne 
have været mere gennemarbejdet.

Hypet i medierne
Formanden for Skolelederne, Anders 
Balle har været i TV2 sammen med 
elevformanden Troels Boldt Rømer og 
er blevet interviewet til en række me-
dier om mobbeundersøgelsen. Des-
uden har Anders Balle fået bragt et 
indlæg i Politiken, der var det medie, 
der først og fremmest viderebragte re-
sultaterne fra undersøgelsen:

”Under overskriften ’ Skoleelever mobbes 
af deres lærere’ skriver Politiken, at 10 pro-
cent af eleverne i 7. klasse har oplevet lærer-
mobning. Det er et alvorligt problem, der 
sættes fokus på. Men det er ikke et billede, 
skolelederne genkender, og vi mener heller 
ikke, at undersøgelsen, der henvises til, er 
dækkende. 

Skolelederforeningen er kritisk over for, at 
undersøgelsen alene omfatter elever på 7. 
årgang, hvor de befinder sig i en følsom pe-
riode af livet - og den er designet, så der 
ikke afklares en fælles forståelse af, hvad 
der definerer mobning eller lærermobning. 

VI hæfter os ved, at reelt kun 3,5 pro cent 
af eleverne har haft oplevelser med lærere, 
som de direkte beskriver som mobning. På 
den positive side tæller, at 90 pct. af ele-
verne aldrig oplever lærermobning og knap 7 
procent det kun ’ sjældent’. Disse 7 procent 
tælles imidlertid entydigt med i undersøgel-
sens konklusioner som mobning; også selv 
om mobning normalt er noget, der sker mere 
systematisk og over tid. 

Det er slet ikke o. k., at en gruppe elever 
på 3,5 procent føler, at de bliver mobbet af 
deres lærere. Det skal vi selvfølgelig gøre 
noget ved. Vi må derfor gøre en ekstra ind-
sats for, at alle får en god oplevelse af at gå i 
skole, og her hjælper kun et tæt samarbejde 
mellem ledelse, lærere, elever og forældre. 

Men faktisk angiver langt størstedelen af 
de adspurgte elever i undersøgelsen, at de har 
en positiv oplevelse af den daglige undervis-
ning. Det drukner bare i undersøgelsens foku-
sering på problemerne. Skolelederne sætter 
derfor spørgsmålstegn ved undersøgelsens 
kvalitet og har henvendt sig til Undervisnings-
ministeriet for at få lavet en ny, bredere fun-
deret og mere kvalificeret undersøgelse af læ-
rer/elev-relationerne”.

Alle mener, at der er brug for nuance-
ret debat om dette vigtige emne. Men 
ved i fremlæggelsen af undersøgelser 
som DCUM’s at sætte ensidigt fokus 
på de negative sider, og når også nogle 
medier efterfølgende fravælger de po-
sitive sider i undersøgelsen, svækker 
man reelt mulighederne for at forbedre 
lærer/elev-relationerne. 

Hele mobbeundersøgelsen kan læses 
på www.skoleleder.org 
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Der er brug for offensiv nytænkning, 
hvis folkeskolen skal indfri regeringens 
målsætning om, at 95 pct. af en år-
gang i 2015 skal tage en ungdomsud-
dannelse. I dag er tallet kun lidt over 
80 pct., og nyere beregninger fra Fo-
rum for Business Education viser, at 
udviklingen de seneste år er gået i den 
forkerte retning. Se figur 1.

Lars Løkke Rasmussen slog ellers 
ambitionerne fast, da han i sin første 
tale som statsminister kom ind på fol-

Bryd med…
      …ettalstyranniet
Det kan være tid til at bryde med det hellige klassebegreb og tage 
undervisningsdifferentiering alvorligt, viser en forespørgsel blandt  
landets skoleledere

Af Carolina Kamil • Grafik MM

keskolen: “Ingen skal tabes på gulvet”, 
og “hvert barn skal helt op og stå på 
tæerne, når der rækkes ud efter kund-
skabens frugter”, understregede han fra 
Folketingets talerstol.

Men knap halvdelen af landets 
skole ledere – de vigtigste allierede i 
bestræbelsen på at nå målet – mener, 
at regeringens målsætning er komplet 
urealistisk. Se figur 2. Det viser en un-
dersøgelse, som Mandag Morgen har 
foretaget blandt 306 skoleledere, vice-
skoleinspektører og afdelingsledere i 
Mandag Morgens skolelederpanel.

“Målet er alt for højt, tidshorisonten 
alt for kort, og ressourcerne for små. 
Der er brug for ganske grundlæggende 
ændringer i måden, vi driver skole på, 
hvis den målsætning nogensinde skal 
indfries”, som et medlem i panelet kon-
tant formulerer det.

Konkret er der ifølge skolelederne 
behov for én gang for alle at bryde med 
princippet om, at undervisning skal 
foregå i samspillet mellem én lærer og 
én klasse i ét lokale i én time. Et flertal 
peger i stedet på, at det vil styrke ele-
vernes faglige indlæring, hvis man fri-
gør dem fra klassen og placerer dem 
på hold, hvor de udviklingsmæssigt 
matcher hinanden. Se figur 3.

Opgør med enhedsklassen
Umiddelbart er der ellers bred princi-
piel tilslutning til ideen om den traditi-
onelle enhedsklasse. 80 pct. af skole-

lederne erklærer sig enige eller delvist 
enige i, at elever med forskellige ind-
læringsressourcer så vidt muligt bør 
blive i den samme klasse. Se figur 4. 

Men spørger man mere specifikt ind 
til toppen og bunden i den danske 
elevmasse, bliver holdningerne mere Kilde: FBE, 2009.

Pct.
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Figur 1. Der er lang vej til regeringens 
målsætning om, at 95% skal have en 
ungdomsuddannelse i 2015. Andelen er 
lavere i dag, end den var i 2001.

Langt til mål
Andel af ungdomsårgang, der opnår mindst 
en ungdomsuddannelse

... realistisk

... ved ikke

... urealistisk

Figur 2. Knap halvdelen af skolelederne 
tror ikke på, at det vil lykkes 95 pct. af en 
ungdomsårgang at få en ungdomsuddan-
nelse i 2015.

Utopisk målsætning
Regeringen har en målsætning om, at 95 
pct. af en ungdomsårgang i 2015 skal have 
en ungdomsuddannelse. Med udgangs-
punkt i erfaringerne fra den skole, du er 
leder på, vil du da mene, at målsætnin-
gen er...

Note: N=306. Skoleledere, viceskoleinspektører og afdelingsle-
dere har deltaget i undersøgelsen. 22 pct. af dem arbejder på pri-
vat- eller friskoler. 78 pct. arbejder på folkeskoler.
Kilde: MandagMorgen.

Analyse
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blandede. Ca. halvdelen mener, at der 
er en gruppe af elever, der er så “uun-
derviselige”, at de ødelægger undervis-
ningen for flertallet, hvis de fastholdes 
i klasserne. Og ca. samme andel me-
ner, at de dygtigste elever skal have 
mulighed for ekstra udfordringer i sær-
lige “talentklasser”. Kun 25 pct. erklæ-
rer sig blankt uenige. Da Mandag Mor-
gen stillede samme spørgsmål til 

panelet for fem år siden, var tallet 52 
pct. Der er med andre ord sket en 
holdningsforskydning væk fra den fast-
tømrede enhedsklasse.

Folkeskoleloven tillader allerede i 
begrænset omfang at niveaudele ele-
verne efter f.eks. fagligt niveau eller 
pædagogisk indlæringsmåde. Fra 1. til 
7. klasse må der undervises holddelt i 
korte perioder. I de ældste klasser er 
det kun halvdelen af undervisningen, 
der skal foregå i klassen. Men flere 
skoleledere angiver i den åbne besva-
relse, at det i endnu højere grad burde 
være muligt at opdele eleverne.

Den holdning deles af De Konserva-
tives uddannelsesordfører Charlotte 
Dyremose:

“Det er komplet håbløst, at man ikke 
kan dele eleverne i alle timerne”, siger 
hun. “Det er altså ikke nok at tale om 
undervisningsdifferentiering. Vi er nødt 
til at tænke i mere gennemført niveau-
deling. Det er fuldstændig absurd, at 
man godt må opdele holdene noget af 
tiden, men at man ikke lader det være 
op til læreren at vurdere, hvor længe 
behovet er der”, siger hun.

Ideen om den niveauopdelte skole 
finder imidlertid ikke megen opbakning 
uden for den konservative gruppe på 
Christiansborg. Både oppositionen og 
undervisningsminister Bertel Haarder 
mener, at reglerne er fine, som de er, 
og opfordrer i stedet skolerne til at be-
nytte sig af de nuværende holddelings-
muligheder. Og også hos de faglige or-
ganisationer møder ideen modstand:

“Der er absolut intet, der taler for, at 
det skulle hjælpe på elevernes faglige 
niveau. Forskningen viser med al tyde-
lighed, at det netop er den udelte en-
hedsklasse, der klarer sig bedst”, siger 
formand for Danmarks Lærerforening 
Anders Bondo Christensen og henviser 
til OECD og Europakommissionens 
konklusioner. 

Og han bakkes op af skoleledernes 
næstformand Claus Hjortdal, der heller 
ikke ser nogen grund til at lempe hold-
delingsreglerne: “De er sådan set en 
fin sikring, en påmindelse om, at der 
stadig er gode sociale og pædagogiske 
aspekter ved klassen, vi bør værne 
om”, siger han.

Fra ’hvorvidt’ til ’hvordan’
For skolelederne bør debatten om 

holddelingen imidlertid ikke kun handle 
om, hvorvidt man er for eller imod de 
eksisterende regler. Medlemmerne i 
Mandag Morgens panel peger på, at 
det store spørgsmål snarere bør være, 
hvordan man kan få undervisningsdif-
ferentieringen til at fungere i praksis. 
Ifølge dem er der nemlig en lang række 
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Figur 3. To tredjedele af lederne mener, at 
en skole inddelt i læringstrin frem for al-
dersbestemte klasser vil være bedre til at 
opfylde elevernes læringsbehov.

Slut med aldersinddelt skole
Tiden er ved at løbe fra den aldersind-
delte skole. En alternativ opdeling af sko-
len i læringstrin frem for aldersbestemte 
klasser og årgange vil give bedre mulig-
hed for at tilpasse undervisningen den 
enkeltes indlæringsressourcer?

 .
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Figur 4. Lederne mener principielt, at en-
hedsklassen skal bevares. Men spørger 
man specifikt til eleverne i bunden og 
toppen, vakler opbakningen til den udelte 
klasse.

Enhedsklassen splitter lederne
Eleverne med forskellige indlæringsres-
sourcer bør så vidt muligt blive i den 
samme klasse?

De dygtigste elever på en skole (eller på 
tværs af skoler i en kommune) skal have 
mulighed for udfordringer i særlige forløb 
for ”talentklasser?

Der er i de fleste klasser en lille gruppe 
elever, der er så ”uunderviselige”, at de 
ødelægger undervisningen for flertalet, 
hvis de fastholdes i klasserne?

Skolelederpanelet

Mandag Morgen stiller løbende 
skarpt på, hvordan den danske fol-
keskole udvikler sig, og giver sko-
len, lederne, lærerne, pædagogik-
ken og fagligheden et eftersyn.

Til det formål har Mandag Mor-
gen etableret et panel af over 400 
skoleledere fra folke- og friskoler i 
alle egne af landet. Målet er at 
skabe en tæt dialog med dem, som 
bærer en stor del af det praktiske, 
daglige ansvar for skolens udvik-
ling. I alt 306 ledere har besvaret 
spørgeskemaet, der ligger til grund 
for denne artikel. Det svarer til en 
svarprocent på 67.
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barrierer, som gør det svært at få 
værktøjet til at fungere i hverdagen:

• FÅ LÆRERKRÆFTER. Det høje antal 
elever pr. lærer gør det uhyre svært at 
undervisningsdifferentiere inden for den 
enkelte klasse og så godt som umuligt 
at dele klassen i mindre hold. Undervis-
ningsassistenter og støttelærere kan 
ifølge flere lette udfordringen markant.

• FYSISKE RAMMERS BEGRÆNS-
NING. Forældet bygningsindretning 
uden mindre grupperum stiller klare 
begrænsninger for holddelingen på 
mange skoler. Som en leder retorisk 
spørger: “Eleverne ligger på gange, 
trapper og reposer. Der er ikke ét eks-
tra arbejdslokale, så hvor er det lige, vi 
skal holddele henne?”.

• KRAVET TIL RUMMELIGHED. Ni-
veauforskellene på elever i en normal-

klasse er ifølge flere ledere blevet så 
store, at enkeltelever med alvorlige 
vanskeligheder blokerer for mulighe-
den for at undervisningsdifferentiere 
resten. Der er brug for en mere effektiv 
indsats i forhold til elever med særlige 
behov.

• LÆRERNES KOMPETENCER. 
Holdopdelt undervisning er ikke pen-
sum på seminarierne, og mange læ-
rere har ikke den tilstrækkelige pæda-
gogisk-didaktiske faglighed, der skal til 
for at indfri potentialet. Der er brug for 
massiv efteruddannelse og en mental 
omstilling, hvis personalet skal lære at 
bruge redskabet aktivt.

• CENTRALE KRAV OG TEST. De 
stramme rammer, som Fælles Mål og 
nationale test skaber, betyder, at der 
kun kan differentieres i metoderne – 
ikke målene. Flere ledere efterspørger 
muligheden for at sætte forskellige 
mål for elever.

Uddannelsesordfører for Socialdemo-
kraterne Christine Antorini er lydhør 
over for skoleledernes problemer: “Det 
er netop derfor, vi går ind for lavere 
klassekvotienter, undervisningsassi-
stenter i klasserne og en vækstpakke, 
der skal bruges til at renovere landets 
skoler. Derudover mener jeg, det er tid 
til at tage en grundig diskussion om 
den rummelige folkeskole, og hvad den 
skal indeholde”, siger Antorini. 

“Men enhedsklassen, den må og 
skal der altså ikke pilles ved, for det er 
en af grundpillerne i hele vores sam-
fundsopbygning”, understreger hun.

Differentiering i yderste potens
Når det drejer sig om enhedsklassens 
fremtid, er lederne i panelet imidlertid 
villige til at tænke meget mere innova-
tivt end de fleste skolepolitiske aktører.

To tredjedele af panelmedlemmerne 
mener, at tiden er ved at løbe fra den 
aldersinddelte skole, og at en alterna-
tiv opdeling af skolen i læringstrin frem 
for aldersbestemte klasser og årgange 
vil give bedre mulighed for at tilpasse 
undervisningen den enkeltes indlæ-
ringsmuligheder. Se figur 3.

Lederne er med andre ord villige til 
at tænke ud over almindelig holddeling 
og tage et fundamentalt opgør med 

skolens nuværende struktur. Som en 
skoleleder udtrykker det:

“Vi må altså til at bryde med de 
gamle mentale modeller, der forholder 
sig til verden af i går, og skelne mellem 
klassen som ramme for sociale fælles-
skaber og organiseringen af undervis-
ningen. Så har man et nyt perspektiv 
på dannelse og uddannelse, der ikke 
nødvendigvis kræver flere ressourcer”.

Den svenske friskole Kunskapssko-
lan har med stor succes arbejdet med 
netop det tankegods. Her er både 
klasse- og årgangsbegrebet brudt op.  
I stedet er alle fag delt ind i 35 lærings-
trin, og eleverne vælger i samarbejde 
med en tutor, hvilke timer og fag på 
hvilke niveauer de skal følge på den 
enkelte dag for bedst muligt at nå slut-
målet. Se tekstboks.

Næstformand i Skolelederne Claus 
Hjortdal kalder tanken “fascinerende”, 
men mener også, der er noget socialt 
udfordrende og givende ved at være 
“fasttømret på godt og ondt”. Folkesko-
len handler nemlig om mere og andet 
end tilegnelse af faglige egenskaber, 
understreger han.

Uddannelsesordfører i Socialdemo-
kraterne Christine Antorini mener i 
princippet, det er fint med eksperi-
menter, hvis effekterne hele tiden  
dokumenteres. Men en årgangs- og 
klassefri skole står langtfra øverst på 
ønskelisten:

“De svagere elever har brug for et 
langt mere struktureret forløb, end en 
sådan model tilbyder. Derfor tror vi 
mere på at indføre 13 års undervis-
ningspligt end på at bryde med alle 
strukturerne”, siger hun.

Hos De Konservative føler Charlotte 
Dyremose sig til gengæld meget til-
trukket af ideen:

“Jeg mener ikke, vi skal sidde på 
Christiansborg og bestemme det hele. 
Hvis reglerne for holddeling blev lem-
pet, tror jeg, meget kan gøres med de 
ressourcer, vi har i dag”, siger hun.  

Artiklen har været bragt i Ugebrevet 
Mandag Morgen. Journalist Carolina 
Kamil kan kontaktes på tlf. 3393 9323 
el. cka@mm.dk, se også www.mm.dk

Svensk skolesucces

På den svenske friskole Kunskaps-
skolan er der ingen faste klasser, 
fælles skoleskema eller klokke, der 
ringer ind. I stedet mødes eleverne 
hver morgen med en tutor, og sam-
men lægger de en plan for dagens 
læringsmål og for, hvordan de 
bedst kan nås.

Afhængigt af, hvad eleven har 
sværest ved, kan han på dagen føl-
ge større forelæsninger eller små 
gruppeworkshops i forskellige fag. 
Eller han kan sidde i stillerummet 
og læse selv. Det er ansvar for 
egen læring i yderste potens, men 
det betyder ikke, at de unge slipper 
af sted med at hænge i cafeen. Der 
går hele tiden lærere rundt blandt 
dem og tjekker, om alle foretager 
sig, hvad de har aftalt i logbogen.

Skolen tiltrækker både elever 
med stærke og svage indlærings-
ressourcer og social baggrund, og i 
nationale målinger af 9.-klasses-
elevers karaktergennemsnit har 
Kunskapsskolan fået fine placerin-
ger år efter år. 

Analyse
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Anmeldelser

Redaktionen har for tiden følgende 
bøger til anmeldelse:

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

Fortabt i skolen
Ross W. Greene
Press To

Samtaler om skolen
Marianne Jelved
Dafolo

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

Teamwork - Metoder til effektivt 
samarbejde
Michael A. West
Dansk Psykologisk Forlag

Skulle Skoleledernes medlemmer  
ønske 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

Evalueringens spændingsfelter
Karen Borgnakke (red.)
207 sider, 249 kr.
Forlaget Klim

Evaluering er et af tidens svar på hvor-
dan man professionaliserer sin virk-
somhed. Bogen analyserer evalue-
ringsstrategierne og deres referencer 
til pædagogik, psykologi og sociologi. 
Analyserne favner hele spektret fra 
klassiske eksamenstraditioner til nye 
orienteringer mod proces/produkteva-
luering, kvalitetsudvikling og innova-
tion.

Herigennem skærpes blikket for den 
moderne evalueringskultur og dens 
spændingsfelter mellem vurdering, be-
dømmelse, kontrol og selvrefleksion. 
Her er tale om en bog, der fint kan kva-
lificere opgaveskrivningen på fx di-
plomniveau. Med spændingsfeltet og 

dets dilemmaer som gennemgående 
tema skaber bogen overblik over de in-
stitutionelle betingelser og kritisk kon-
struktiv indsigt i evalueringens pæda-
gogiske brugsværdier.

En indledende artikel af Karen Borg-
nakke gennemgår de bærende tradi-
tioner og strategier for evaluering i  
pædagogiske kontekster. Jens Dolin 
har PISA-undersøgelserne, den inter-
nationale og komparative evaluerings-
type i storskalaformat i fokus. Tanja 
Miller fremlægger en empirisk analyse 
af karaktergivningens praksis. Torben 
Spanget analyserer den fagligt evalue-
rende lærer-elevsamtale. Afslutnings-
vis analyserer Ellen Krogh portfolioeva-
lueringens perspektiver på baggrund af 
studier af det gymnasiale danskfag. 

Evaluering bliver dels omtalt og op-
fattet som et plus-ord og en plusaktivi-
tet. Som en aktivitet, der fremmer ud-
dannelsesmiljøernes, undervisningens 
og de lærendes selvrefleksion og gør 
det muligt at forbedre den kommende 
undervisning – dels opfattet som et 
minus-ord, og en minusaktivitet; som 
et nødvendigt onde, der i disse år påfø-
res alle medlemmer af skole- og ud-
dannelsessystemet, fra bund til top.

Evaluering kan i bedste fald ruske op 
i træge institutioner og traditioner. 
Men evaluering kan også opleves tru-
ende. Bl.a. hvis det gennem kobling til 
positive associationer i skikkelse af ‘in-
tern evaluering’, ‘selvevaluering’ eller 

‘integreret evaluering’ sløres, at evalue-
ring er en vurdering, en bedømmelse – 
som der kan følge sanktioner efter. 

Begge opfattelser mødes netop nu i 
uddannelsesverdenen. Begge opfattel-
ser står til diskussion, og det med god 
grund. De er nemlig begge ‘rigtige’ og 
peger fra hver sin position på, at eva-
luering eksisterer i et spændingsfelt: 
Mellem den kritiske (selv)refleksion og 
den udefrakommende kontrol. Hoved-
pointen i bogen drejer sig om, at eva-
luering i dag er konfliktramt og spændt 
ud mellem sine polære positioner og 
traditioner. 

Der er ikke tale om en pixi-bog, der 
er velegnet til ’godnatlæsning’, men en 
velskrevet analytisk bog på akademisk 
niveau.

Grethe Andersen, pd
Skoleleder

Vester Mariendal Skole
Aalborg Skolevæsen 

Elektricitet i luften
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Farvel til 
tjenestemændene 
Herning Kommune vil nu søge at besætte alle fremtidige 
skolelederstillinger på kontraktvilkår.

Det sker med udgangspunkt i den nye lederoverenskomst, 
der åbner for, at kommunerne som alternativ til tjeneste-
mandsansættelsen kan kontraktansætte nye skoleledere 
med et løntillæg på 15 % og de betingelser, der i øvrigt frem-
går af overenskomsten.

Konkret kan det give en kontraktansat skoleleder en løn, der 
ligger 75-80.000 kr. højere, end den ellers ville. Til gengæld æn-
dres bl.a. pensionsvilkårene, og sikkerheden i jobbet er mindre. 

Formanden for Skolelederne, Anders Balle, ser positivt på 
de nye muligheder, men mener også, at skolelederne selv 
bør kunne vælge, hvilken løn- og ansættelsesform, der pas-
ser bedst til vedkommendes ønsker og situation.

Ledelse i pædagogiske kontekster
Mai-Britt Herløv Petersen og  
Susanne Ploug Sørensen (red.)
222 sider, 249 kr. 
Danmarks Pædagogiske Universitet

Skal skolelæreren betragtes og be-
tragte sig selv som leder? Skal pæda-
gogen? Ja, mener forfatterne. Begrun-
delsen er, at det er med til at øge 
kvaliteten i undervisningen og det pæ-
dagogiske arbejde – og i bogen udfol-
des en bred vifte af temaer, alle relate-
rede til pædagogisk ledelse.

Underviseren som leder behandles 
af Henrik Rander, selvstyrende team 

og pædagogisk ledelse i skolen af Mai-
Britt Herløv Petersen, projektledelse i 
daginstitutionen af Tina Düsterdich, le-
delse af pædagogisk udviklingsarbejde 
af Carla Tønder Jessing, ledelse af kva-
litet og evidens af Peter Mikkelsen, ny 
institutionsstruktur og ny ledelse i dag-
institutionerne af Søren Schmidt og 
Marianne Malmgren, ledelse i et psy-
kologisk perspektiv af Susanne Ploug 
Sørensen og endelig ledelse i et filoso-
fisk perspektiv af Jens Christian Jacob-
sen.

Bogen kan jeg bestemt anbefale. 
Den rummer mange gode og inspire-
rende vinkler på pædagogisk ledelse, 
fx handler det om en faglig og eksem-
plarisk ledelsesform, der også afspejler 
sig i lærernes organisering i selvsty-
rende team. Læreren og pædagogen 
skal se sig selv som ledere af lærerpro-
cesser og klasserummet. Via skolens 
organisationsformer kvalificeres ele-
verne til vidensamfundets organisa-
tionsstrukturer. 

En pointe er, at ledelse af engage-
mentet er differentieret ledelse for at 
tilgodese hver enkelt læreres udvik-
lingspotentiale. Skolelederen må gøre 

som læreren, der skal differentiere un-
dervisningen. 

Et andet interessant perspektiv på 
pædagogisk ledelse er, den også kan 
forstås som en form; en måde at lede 
på, som er uafhængig af organisatio-
nens opgave – læring og vidensgene-
rering er i centrum. Lederen skal skabe 
inspiration til og muligheder for, at per-
sonalet kan skabe evidens i form af vi-
den om kvalitet i pædagogisk arbejde –  
en viden, der er robust nok til, at den 
kan holde stik i den praktiske hverdag, 
og som samtidig er resultat af et un-
dersøgende, metodisk og fagligt fun-
deret arbejde. 

Målgruppen er institutions- og skole-
ledere, pædagoger og lærere, udvik-
lingsmedarbejdere og konsulenter med 
flere.

Grethe Andersen, pd
Skoleleder

Vester Mariendal Skole
Aalborg Skolevæsen 

Pædagogisk ledelse

Anmeldelser

STORT & småt

Metaldetektorer
479 våben blev opdaget på folkeskolerne 
alene i Philadelphia-distriktet i USA sid-
ste skoleår. Det har fået forældregrupper 
til at kræve metaldetektorer sat op på 
alle skoler.

Men da antallet af våben fundet i di-
striktet er faldet med ca. 10 % i forhold til 
året før, har myndighederne foreløbigt 
afvist kravet. 

?
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Skoleleder 
SøgeS

til Sct. knudS Skole i fredericia

Da vores nuværende skoleleder søger nye udfordringer, søger vi hans 
efterfølger, der kan tiltræde stillingen den 1. august 2009 eller senere 
efter aftale.

Sct. Knuds Skole er en katolsk privatskole beliggende i Fredericia 
midtby med ca. 175 elever fra 0.-10. kl. og 18 ansatte. 

Sct. Knuds Skole bygger hele sit virke på det katolsk- kristne livs - og 
menneskesyn. Det er derfor vigtigt, at vores nye skoleleder helhjertet 
kan og vil tage udgangspunkt i dette menneskesyn i sin ledelsesstil.

Vi søger en skoleleder, der
•	 kort	og	præcist	beskriver	sine	visioner	for	skolens	udvikling
•	 har	lyst	og	evner	til	personale-	og	pædagogisk	ledelse
•	 er	robust,	vedholdende	og	har	gennemslagskraft
•	 har	administrativt	og	økonomisk	overblik
•	 har	gode	evner	for	kommunikation
•	 	kan	samarbejde	med	forældre,	medarbejdere	og	skolens	
 bestyrelse
•	 er	åben,	ærlig	og	har	humor

Du kan indhente yderligere oplysninger på skolens hjemmeside 
www.sct.knud.dk eller ved henvendelse til bestyrelsesformand Leif 
Starostka ( 64 44 25 53). 

Ansættelsen sker i henhold til overenskomst mellem Finansministe-
riet og Lærernes Centralorganisation.

Ansøgningsfrist er fredag den 12. juni 2009 kl. 12.00. 
Ansøgningen stiles til bestyrelsesformand Leif Starostka 
og sendes til: Sct. Knuds Skole, Sjællandsgade 50, 7000 Fredericia. 
Samtaler forventes afholdt i uge 25.

Stillinger

STORT & småt

Udfordringen lige nu?
I en avis fra Skolerådet er fem skoleledere blevet 
spurgt om, hvad de ser som den største udfordring i 
lederjobbet:

•  ULLA K. BROMMANN, 47 år, skoleleder, Rinke-
næs Skole i Sønderjylland: At på en lille skole holde 
mig ajour på alle de områder, jeg varetager alene: 
strategi, administration, pædagogik og medarbej-
derpleje. Jeg er en slags 12-armet blæksprutte – vi-
kar, leder, kaffebrygger, telefonpasser og hende, 
der lukker håndværkeren ind.

•  JESPER MAYERHOFER, 54 år, skoleleder, Nymark -
s kolen i Kerteminde på Fyn: At se muligheder frem 
for begrænsninger i de rammer, der bliver givet. Jeg 
vil gerne fastholde et positivt arbejdsmiljø og have 
en åben, kommunikerende ledelsesform, hvor læ-
rerne oplever, at ledelsen udstikker en klar kurs.

•  JEANNE JACOBSEN, 50 år, skoleleder, Guldberg 
Skole på Nørrebro: At få alle medarbejdere til at in-
kludere flere. Normalitetsbegrebet skal udvides. Jeg 
synes, det er synd og skam, at vi hele tiden flytter 
de dårligste, frem for at løse tingene i fællesskab. 
For der kommer jo bare en ny, der er dårligst.

•  THOMAS KIRKEGAARD, 42 år, skoleleder, Lynge 
Skole, Allerød, nord for København: At sikre et kon-
struktivt skole-hjemsamarbejde med en god og 
åben dialog med forældrene. Derudover er det min 
kæphest, at kroppen skal have mere plads i skolen, 
og at vi skal tænke bevægelse og idræt med i alt, 
hvad vi foretager os.

•  METTE GRØNVALDT, 38 år, skoleleder, Gilleleje 
Skole i Nordsjælland: At give slip og acceptere, at 
jeg ikke har behov for at vide alt. Det er en stor 
skole, hvor jeg skal delegere en masse og lede gen-
nem mit ledelsesteam.

Læs hele artiklen og mere i det hele 
taget på www.skoleraadet.dk.



Stillinger

SkolelederNYT
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” på egen mail.

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

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

www.skolelederne.org

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk

Læs mere på www.struer.dk

Skoleleder
Har du mod og lyst til
•	 kvalitet,	kreativitet	og	trivsel	med	et	internationalt	

perspektiv?
•	 pædagogisk	udvikling	i	et	usædvanligt	godt	sam-	

arbejdsklima?
•	 et	tillidsfuldt	samarbejde	med	det	administrative	og	

politiske	niveau	med	stor	grad	af	frihed	under	ansvar?	
•	 en	kompetent,	engageret	og	stabil	medarbejderstab?

Så	er	du	måske	vores	nye	skoleleder	pr.	1.	august	2009

Du er
•	 en	medmenneskelig	og	tillidsvækkende	leder,	der		

via	dialog	og	åbenhed	kan	samle	trådene
•	 synlig	og	troværdig	og	har	gode	kommunikations-		

og	samarbejdsevner
•	 motiverende	og	anerkendende	i	din	ledelsesstil
•	 parat	til	at	udfolde	og	udvikle	dit	lederskab
•	 positiv,	idérig	og	har	humor	
•	 relevant	uddannet	og	har	ledelseserfaring.

Vi er
beliggende	i	et	parcelhusområde	tæt	på	naturen.	Som	
nærmeste	nabo	har	vi	idrætsanlæg,	sports-	og	svømmehal.	
Skolen	har	ca.	500	elever	fra	børnehaveklasse	til	og	med	
9.	klasse.	Vi	har	en	international	linje	fra	7.	klasse.	Der	er	
65	medarbejdere	heraf	38	lærere,	der	i	en	åben	og	tillids-	
fuld	atmosfære	samarbejder	omkring	skolens	udvikling.		
I	SFO’en	er	der	210	børn.	

Yderligere information
Skoleleder	Knud	B.	Hansen,	tlf.	9785	2252,	privat	9785	2500	
eller	direktør	Anders	Kjærulff,	tlf.	9684	8113.

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

Ansøgningsfrist: 18.juni kl. 12.00.
Samtaler	afholdes	den	30.	juni.		
Forud	for	samtalen	gennemføres	profilanalyse.

Jobprofil	kan	ses	på	www.parkskolen-struer.dk

PArkSkoLen

38 • Skoleledelse • juni 2009



Skoleledelse • juni 2009 • 39

Afdelingsleder til Specialcenter 
Skolerne i Ullerslev søger pr. 1. august 2009 en afdelingsleder 
til vores kompetencecenter for Specialundervisning - Satellit-
ten. Satellitten er placeret på Ullerslev Centralskole.
 Der er 32 elever fordelt på 3 klasser.. Vi har i kommende  
skoleår ansat 7 lærere, 2 pædagoger og 2 pæd. medhjælpere. 

Satellitten er en del af Skolerne i Ullerslev, som består af 7 
afdelinger: 3 skoler, 1 SFO samt 2 USFO’er og et kompeten-
cecenter for specialundervisning. 

Du kan læse hele stillingsopslaget på Nyborg Kommunes 
hjemmeside www.nyborg.dk eller på OFIR. Du kan finde yder-
ligere oplysninger på skolernes hjemmeside www.skolernei-
ullerslev.skoleintra.dk. Du er også  velkommen til at ringe til 
skoleleder Karen Rasmussen 6333 7291 for yderligere infor-
mation.
Der er ansøgningsfrist fredag 12. juni 2009.

Ansøgning sendes til Skolerne i  
Ullerslev, att: Karen Rasmussen,  

Skolevej 2, 5540 Ullerslev .  
E-mail: kar@nyborg.dk
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 PROFESSIONEL SPARRING

Skolelederne giver mulighed for professionel sparring med konsulenter, 
der har mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder. Som medlem 
kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få rådgivning. 

 VEJLEDNING MED LEDERVINKLER

Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks 
• dine arbejdsvilkår som leder 
• dine løn- og ansættelsesvilkår 
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
• godtgørelse for merarbejde 
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
• SU/MED-samarbejdet 
• personaleledelse 
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering 
• arbejdsskader 
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

 SEKRETARIATET ER ÅBENT 

Man., ons. og tors.: 9.00-15.30, tirs.: 10.00-15.30 og fre.: 9.00-14.00.

 FÅ HURTIG KONTAKT

Brug ved alle henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen: 7025 1008 eller
• Hovedmailen: skolelederne@skolelederne.org

 POLITIKERE OG PERSONALE

Formand Anders Balle 
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 
  



danmark
www.vs-danmark.dk

Sommerkampagne

24 + 2 = 
Bestil mindst 2 klassesæt inden 1.7.2009 til levering inden 1.12.2009,

og få 2 gratis elevpladser per klassesæt.

Tilbudet gælder for pantomove kombineret med 

StepByStep, Uno-Step eller Uno-m

VS er etableret 1898 og er europas største producent af skolemøbler

Kontakt din forhandler for prøvemøbler, rådgivning og tilbud. 

SAPA A/S VIBorg Tlf. 8662 4000  oDenSe Tlf. 6315 2525 nÆSTVeD Tlf. 5577 7760kØBenHaVnTlf. 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.scanoffice.com

Røsfeld A/S  ÅrHUS -  Tlf. 7021 9900  
 www.roesfeld.dk

INVENTARLAND oDenSe  Tlf. 6611 0166  - SLageLSe  Tlf. 5855 0710 - nÆSTVeD  Tlf. 5571 1940 - kØBenHaVn  Tlf. 4343 6768  
 www.inventarland.com
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