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At landets hovedstad er noget særligt, siger sig selv. Ja, efter 
svensken i 1658 gik over et frossent Storebælt og pludselig stod 
uden for Københavns byporte og ville ind – men ikke kom det – 
har storbyen haft en særstatus, der har varet næsten til i dag. 
Bl.a. ved at have en forvaltning uden om det øvrige land, hvilket 
smittede af på organiseringen af foreningerne på arbejdstager- 
og arbejdsgiverside, der stort set alle har haft særskilte køben-
havnske grupperinger, aftaler og overenskomster. 

Siden har der været noget kørende mellem københavnerne og 
resten af riget: Hvem er bedst? Men med tiden har forskellene 
udjævnet sig. Den seneste kommunalreform har givet mere ens-
artede størrelsesforhold, og der er kun få små kommuner tilbage. 
Desuden er København og ikke at forglemme Frederiksberg trådt 
ind i KL. Dermed blev de kommunale arbejdsgivere samlet i én 
organisation, hvilket har fået den konsekvens, at lønmodtager-
organisationerne også må fusionere.

En udvikling, der for skoleledernes vedkommende yderligere 
er blevet aktualiseret af, at vi ved OK’08 fik forhandlet en fælles 
kommunal lederoverenskomst igennem. En nyskabelse, der har 
givet os maksimal styrke til at sikre rimelige løn- og arbejdsvilkår 
for os selv og mulighed for at varetage vores interesser i de kom-
mende år. Og med skoleleder-TR i kommunerne, så vi også lo-
kalt kan lægge tyngde bag, når vi skal matche vores kommunale 
arbejdsgivere i de lokale forhandlinger.

Lige før sommerferien blev fusionen af Lærerforeningen 
DLF og den københavnske lærerforening KLF en realitet, da 
ca. 75 % stemte ja og 25 % stemte nej. Parallelt med lærerne 
lød der også et klart ja fra hovedstadens skoleledere til at 
samles i én landsdækkende organisation for alle ledere i fol-
keskolen, herunder afdelingslederne i København, der pt. er 
medlem af KLF. Det lover godt i en tid, der nok byder på øko-
nomisk knaphed i samfundet, og hvor behovet for at stå  

sammen som ledergruppe yderligere øges. 
Som formænd for pt. til sammen 99 % af alle folkeskole-

lederne i Danmark ser vi med stor glæde frem til det nye fæl-
lesskab. Med hovedstadens 300 skoleledere kommer den 
fælles forening op på 4.500 medlemmer, og vi vil kunne mar-
kere os ekstra stærkt. I første omgang op til kommunalvalget! 
Foreningspolitisk og ledelsespolitisk ligger vi tæt – og ikke 
mindst synes vi jo, at hvis der i dag er særlige interesser, der 
skal plejes, så er det ledernes, skoleledernes...

En grundig proces har der dog skullet til for at bane vejen 
for de københavnske lærere og lederes fusion med kollega-
erne i resten af landet. I den forbindelse er der aftalt en peri-
ode, hvor det politisk-administrative samarbejde, kontingent-
betaling mv. indfases gradvist. Fusionen ta’r dermed sin tid, 
og der er ikke endnu taget stilling til præcise tidspunkter for 
hvornår, der sker hvad. Men det ventes, at den egentlige fu-
sion er klar næste år, når vi som skoleledere opstiller krav til 
OK’11-forhandlingerne, og det er aftalt, at der afholdes fælles 
valg til vores fælles hovedbestyrelse i 2012. 

Københavner-ledernes formand deltager allerede som obser-
vatør i Skoleledernes bestyrelse. Sekretariatssamarbejdet er 
startet, og herudover venter vi, at vores nye fællesskab gror 
frem af sig selv ved, at vi har en fælles hverdag, udfordringer 
og interesser. For nylig er samtlige kommuners skoleleder-TR 
og suppleanter inkl. københavnernes ditto blevet uddannet, så 
de i samarbejde med foreningens konsulentteam kan varetage 
alle aspekter af lederoverenskomsten! Også dermed har vi fået 
et godt foreningsmæssigt afsæt for en styrket varetagelse af 
alle skoleledernes interesser de kommende år!

Vi ser frem til og glæder os til samarbejdet i vores fælles 
forening, som herefter entydigt repræsenterer alle landets  
ledere i og omkring folkeskolen.  

En æra er slut, en ny begynder

LEDER

Af Axel Bech, formand for Københavns Skolelederforening 
& Anders Balle, formand for Skolelederne
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StORt & småt
Generation WHY 
 
De er 12-16 år gamle med gele i håret, joggingtøj, vok-
set op i velstand med mobil, Ipod og internet, og det, 
de godt kan lide, er »sygt« eller »nice«. De tilhører 
ifølge forskerne: Generation Y – udtalt WHY, da det er 
en generation, der spørger ind til næsten alt. 

Rodløse og trådløse er de med en skrumpet barn-
dom. Vokset op i en tid med et uhørt stort forbrug på 

alle planer, og selv er de superforbrugere. Ikke kun i 
butikker og forretninger, men også i forhold til 

bl.a. uddannelse og job. Generation Y:

	 •	Er vokset op med mange valgmuligheder
•		Reflekterer og sætter spørgsmålstegn ved 

det meste
•		Oplever at deres liv og lykke er deres eget 

ansvar
•		Tænker gerne: What’s in it for me?

•		Accepterer ikke uden videre autoriteter 
•		Leder efter autenticitet og ægthed hos andre 
•		Bliver unge tidligere, men voksne senere

De er bevidste om, hvordan de fremstår i omverdenen 
samt om vigtigheden af relationer/netværk. De sender og 
modtager 50-100 sms’er hver dag. Alle har selvfølgelig en 
Facebook-profil, blogger, twitter og er medlem af diverse 
web-interessegrupper.

Endnu et generationstræk er, at følelser betyder meget 
for, hvordan de agerer og forholder sig til deres omgivel-
ser. Føler de sig godt tilpas eller ej – det er udslaget på 
det indre barometer, der afgør deres retning, præferencer, 
indsats og engagement.
 
Læs mere på Center for Ungdomsforskning på DPU eller 
Børneforskningsprojektet på CBS

Fra skoleleder til 
lokofører
Danmark er utroligt kønt med blå himmel, skiftende års-
tider, træer, buske, blomster og meget mere, fortæller 
tidligere skoleleder Allan Bjerregaard om udsigten fra 
frontvinduet på det IC3-tog, han nu fører godt og sikkert 
frem – og til tiden.

Efter 27 år i folkeskolen, heraf de 13 som skoleleder, 
senest på Frederiks Skole i Viborg, har Allan Bjerregaard 
kastet sig ud i noget af et karriereskift. Med en far ved 
statsbanerne, drenge drømmen i behold og da mulighe-
derne åbnede sig for ham i den modne alder af 52 at 
starte på lokomotivførerskolen, skiftede han spor…

For nogle år siden blev optagelseskriterierne lavet om, 
så man kunne komme ind på skolen med en matematisk 
studentereksamen. Den fik Allan Bjerregaard fundet 
frem og støvet af, han søgte og kom så ind sidste år ef-
ter en optagelsesprøve. Nu er han netop færdiguddan-
net som lokofører og er ansat ved DSB Århus. 

Så alt kører på skinner, fortæller Allan Bjerregaard, 
der har fået gode, nye kollegaer, bl.a. en tidligere biolog, 
nogle lærere, en journalist og en supermarkedsbestyrer, 
da DSB gerne tager folk ind, der har prøvet andre ting i 
verden.

Allan Bjerregaard understreger, at han ikke har foreta-
get et fravalg af folkeskolen og lederjobbet, men valgt 
noget nyt til. Han var meget glad for sit tidligere job og 
også engageret i foreningsarbejdet som næstformand i 
den lokale afdeling af Skolelederne. Det var bare NU, 
det skulle være, så han ikke senere måske fortrød, at 
han ikke haft modet.

40 år siden…
Nogle tror, at man ikke kan lave skolen om, før 
man har lavet samfundet om. De har ret.

Der er andre, der tror, at man ikke kan lave om 
på samfundet, før man laver om på skolen. De har 
også ret.

Samfundet er skabt af mennesker, og det kan 
kun forandres af mennesker. Og alle mennesker er 
præget af deres opvækst og deres opdragelse. Alle 
mennesker er præget af det, de ved, og det de kan. 
Alle mennesker er præget af deres skolegang.

For at forandre skolen, må man forandre sam-
fundet. For at forandre samfundet, må man foran-
dre skolen. 

Kilde: Den lille røde for skoleelever, 1969
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DSR-ledere 
går egne veje 
4.500 oversygeplejersker, plejehjemsledere m.fl. blandt 
Sygeplejerådets i alt 55.000 medlemmer vil have øget su-
verænitet. De har derfor for ca. 1½ år siden dannet en 
selvstændig Lederforening i DSR med det formål at ”give 
de ledende sygeplejersker en stærkere stemme inden for 
fællesskabet”.

Foreningen har egen bestyrelse, egne politikker og le-
derfora, selvstændig udtaleret, eget blad og webplatform 
mv., men reelt ikke eget sekretariat – og ikke egen aftale- 
og forhandlingsret.

På sidste generalforsamling i DSR’s lederforening var 
foreningens fremtidige struktur, lederlønspolitikken og 
ikke mindst placeringen af forhandlingsretten til debat. 
Her ridsede DSR-lederforeningens formand Irene Hessel-
berg tre scenarier op: 

•	Øget indflydelse inden for de eksisterende rammer
•		Delegation af forhandlingsretten til Lederforeningen  

i DSR
•	Overdragelse af aftaleretten til Lederforeningen i DSR

Generalforsamlingen gav klar opbakning til, at DSR-leder-
foreningens bestyrelse arbejder for, at den fulde forhand-
lings- og aftaleret kommer til at ligge i Lederforeningen.

Skoleledernes formand Anders Balle var ved den lejlig-
hed inviteret for at fortælle om skoleledergruppens histo-
rik og om LC-ledernes nye lederoverenskomst og sagde 
bl.a., at det er vigtigt, at de forskellige professioners le-
dergrupper får skilt sig ud for at kunne samles om deres 
særlige, fælles interesser, og ikke mindst er det vigtigt for 
organisatorisk at kunne holde på gruppen.

Til drøftelse blandt DSR-lederne er også fordelingen af 
ressourcer til lederforeningen, relationen til DSR’s kredse, 
strategier for at få ændringerne gennem DSR’s kongres 
og endelig det perspektiv, der ligger i at samle lederne på 
sundhedsområdet i en ledersøjle i Sundhedskartellet.

Sidstnævnte vil svare til undervisningsledernes LC-Le-
derforum; her blot med overfysioterapeuter, ledende øko-
nomaer, ledende jordemødre og altså ledende sygeplejer-
sker m.fl. for bordenden…

Sygeplejerskeledernes formand har en fast plads i 
DSR’s hovedstyrelse, men har ambitioner om mere. I for-
bindelse med Connie Kruckows afgang kandiderer Irene 
Hesselberg endda til formandsposten i Dansk Sygepleje-
råd! Formandsvalget er afgjort medio september.

Ledende pædagoger 
vil ind over
For de 6.500 institutionsledere i BUPL ud af ialt 54.000 
medlemmer af forbundet er dannet ’Det centrale leder-
råd’, som består af en repræsentant fra hver af BUPL’s 
12 lederråd, der vælges af og blandt lederne lokalt samt 
et valgt medlem af BUPL’s forretningsudvalg.

Rådet udgør samtidig bestyrelsen i BUPL’s Lederfor-
ening, der har indstillingsret til forbundets kongres, ho-
vedbestyrelse og forretningsudvalg – og har som mål, 
at de pædagogiske ledere høres og ses i forbundets ge-
nerelle arbejde.

Næsten selvfølgeligt arbejder BUPL’s Lederforening 
på at forbedre ledernes løn- og ansættelsesvilkår og for 
at forbedre vilkårene for ledelse. Det sker bl.a. ved at:

•		Sætte dagsordenen for BUPL’s lederfaglighed, leder-
politik og -arbejde

•		Samle op på og udvikle de lokale og centrale ledelses-
politiske diskussioner

•		Være bindeled imellem det lokale og centrale politiske 
lederarbejde 

•		Sikre en ledelsesmæssig profil i BUPL med udgangs-
punkt i ledernes hverdag

Ledernes interessevaretagelse sker primært inden for 
BUPL’s lokale bestyrelser, hovedbestyrelse, forretnings-
udvalg og kongres ud fra en intention om, at der skal 
være integration mellem BUPL’s lederpolitik og forbun-
dets øvrige politikområder.

BUPL’s lederforening har et særligt ledersekretariat i 
forbundskontoret, der yder lederrådgivning og bistand til 
institutionslederne om deres løn- og arbejdsvilkår, le-
delsesopgaver, love, aftaler og i tjenstlige sager. For-
eningen har en selvstændig portal på BUPL’s hjemme-
side og eget nyhedsbrev og blad ’Ledetråden’. 

Ligesom underviserlederne har de pædagogiske le-
dere pr. 1. april fået en separat lederoverenskomst med 
KL, som de deler med gruppen af socialpædagogiske 
ledere og ledere på FOA-overenskomst. Lederoverens-
komsten adskiller sig noget fra skoleledernes ved, at 
den forhandles af BUPL centralt, dog med lederrepræ-
sentanter med ved bordet. 

Lasse Bjerg Jørgensen, der har ansvar for det lederpo-
litiske arbejde i BUPL, fortæller, at man vurderer, om de 
politiske indflydelsesveje er tydelige nok – med henblik 
på eventuelt at rejse forslag om ændringer af  
organisationsstrukturen  
mv. på BUPL’s  
kongres 2010.
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Skolelederne i Næstved går loyalt for-
rest, når det gælder om at få tingene 
til at gå op i en højere enhed. Den kun 
2½ år gamle storkommune består af 
fem gamle kommuner, og – som i re-
sten af landet – bruges der ikke så lidt 
tid på at harmonisere, omstrukturere, 
rationalisere etc. Men der er også 
grænser for velvilligheden, og én af 
dem er nået nu. 

Med lokalformand Poul Jørgensen i 
spidsen tager en enig ledergruppe klart 
afstand fra kommunens planer om at 
tvinge skolelederne til at tage en di-
plomuddannelse i ledelse på det ny-
oprettede Næstved Lederakademi.  

Det kommunale akademi er kommet 
i stand i et samarbejde med COK1 via 
midler fra den såkaldte trepartsaftale2, 
der blev afsat til kompetenceudvikling 
som en af de få, konkrete udløbere af 
kvalitetsreformen.

Ikke at der er noget galt med et til-
bud om en betalt, anerkendt, kompe-
tencegivende uddannelse. Det har jo 
bl.a. skolelederforeningen efterlyst 
igen og igen. Men der er i Næstved 
bare ikke tale om et tilbud, men om 
tvang – alle øverste skoleledere og på 
mellemlederniveau til og med 55 år 
skal inden for tre år påbegynde en di-
plomuddannelse. Uden at der tilføres 
tid og resurser til skolen og uden bonus 
i øvrigt efter endt uddannelse.

Det føler skolelederne er for meget 
af det gode. Uddannelsen svarer til et 
årsværk, og det betyder, at der på de 
større skoler vil være en leder væk på 
uddannelse hver dag i de kommende 
år. Dermed mister begreber som ledel-
seskraft og ledelsesrum deres betyd-
ning, og ledergruppen står ikke alene 
med sin bekymring. Den bakkes op af 
den lokale lærerkreds, hvis formand 

Benedicte Hesselager kalder kommu-
nens fremgangsmåde for usædvanlig 
og uhensigtsmæssig.

Både godt og skidt
Ingen kan have det fjerneste imod 
kommunens uddannelsesinitiativ. 
Kompetenceudvikling er ikke alene 
smukt, men godt og nødvendigt. Initia-
tivet får derfor også stor ros fra ledere 
og lærere. Det er måden og de vilkår, 
uddannelsen udbydes på, der overskri-
der grænsen for det acceptable. 

”Skolelederne i Næstved er af den 
opfattelse, at tidsforbruget til diplom i 
ledelse er så omfattende, at udfordrin-
gen ikke skønnes forenelig med de le-
delsesopgaver, der er på skolerne, og 
ikke tager rimelige hensyn til familie  liv 
og fritidsliv. Vi ender med at få en række 
færdiguddannede ledere, der ikke alene 
er uddannede, men færdige”, fastslår 
Poul Jørgensen tørt. 

Lederne er glade for nye uddannelses-
muligheder, men finder det ikke reali-
stisk, når kommunen mener, at lederne 
og skolerne må finde tiden til et årsværks 
uddannelse inden for egne rammer. Hel-
ler ikke når der fx henvises til, at skole-
lederne er ansat uden højeste arbejdstid. 
Heri ligger nemlig ikke, at man kan på-
lægges ubegrænset ekstra arbejde3; 
man må acceptere, at ens arbejdstid kan 
svinge meget, men den skal stadig i 
gennemsnit ligge på 37 t/ugtl.

Det ved alle imidlertid, at den ikke 
gør for skoleledere. Det har flere un-
dersøgelser dokumenteret, og faktisk 
viste en undersøgelse, som kommu-
nen selv gennemførte for to år siden, 
at Næstved-skolelederne i forvejen ar-
bejder langt ud over normal arbejdstid.

”Så der er intet at tage af. Tvært-
imod er vores ledelsestid allerede ble-

vet reduceret, og der er med struktur-
reformen kommet nye opgaver til. Fx 
er det pædagogiske og økonomiske 
ansvar for undervisningen af børn med 
vidtgående behov lagt ud på skolerne. 
Når der nu oveni kommer et stort mer-
arbejde i form af tvungen uddannelse, 
hænger det ikke sammen. Kun hvis vi 
bruger vores fritid på at uddanne os, 
går det ikke ud over skolernes udvikling 
og drift”, siger Poul Jørgensen.

Benedicte Hesselager tilføjer, at det 
er vigtigt med god ledelse på skolerne, 
og at hun frygter, at der over de næste 
år vil mangle ledelse. Lærerne har ef-
ter hendes udsagn en klar interesse i, 
at skolelederne er synlige og nærvæ-
rende i skolens dagligdag, hvilket ikke 
kan kombineres med fravær i det om-
fang, som det kommunale tiltag forud-
sætter.

”Vi har brug for, at vores ledere er til 
stede, og vi kan ikke se, at de kan lade 
sig gøre at drive skolerne ordentligt 
med det komprimerede uddannelses-
løft, der er lagt op til – uden at skolen 
tilføres ekstra midler til ledelse. Med 
udlægningen af de vidtgående special-
tilbud på skolerne har vi i særlig grad 
brug for ledelsesmæssig sparring, så 
det er noget møg”, siger den lokale læ-
rerkredsformand.

Et urimeligt pres
Poul Jørgensen peger på, at især de 
unge, nye skoleledere kan knække un-
der det pres det er, at de straks skal på 
et års uddannelse. De har ofte yngre 
børn og er ikke rutinerede. Det er deci-
deret synd for dem, mener han. 

”Der er skoleledere, der tager diplom 
eller master uden problemer, men der 
er også eksempler på, at selv ældre, 
erfarne ledere får store vanskeligheder 

Hu-hej-vilde-dyr

Af Michael Diepeveen • Fotos Christian Stæhr

Nye, kommunale videreuddannelsestilbud skyder frem, men nogle steder 
går det så hurtigt, at det kan være nødvendigt at trykke på bremsen
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med at være så meget væk fra skolen, 
uden at andre tager over. Så både Poul 
Jørgensen og lærerkredsformanden 
venter, at vilkårene i forbindelse med 
den nye lederuddannelse går ud over 
rekrutteringen4 af nye ledere.

Det går ellers trægt nok i forvejen, 
for de dygtige lærere står ikke i kø for 
at risikere at blive slidt  op efter en kort, 
hektisk lederkarriere med ubegrænset 
arbejdstid. Det kan så åbne for leder-
aspiranter fra andre faggrupper uden 
relevant erfaring eller uddannelse, og 
som måske mest af alt ønsker at blive 
skoleleder, fordi de er presset af ar-
bejdsløshed.

”Vil vi det, spørger jeg. Jeg tror det 
ikke, og hele dette koncept strider i 
 øvrigt mod kommunens værdier. Her 
står, at ’dialog er en forudsætning for 
samarbejde og indflydelse. Gennem 

dialog opnås den nødvendige synergi 
samt en løbende afstemning af for-
ventninger’5. Og i anden anledning har 
Næstved Kommune betonet, at kom-
munen er ’en af de arbejdspladser i 
Danmark, hvor man godt kan have en 
ledende stilling og samtidig  gå hjem  
til familien i ordentlig tid’6”.

tvangen og tiden
Noget andet, Poul Jørgensen og skole-
ledergruppen undrer sig over, er, at de 
overhovedet ikke er blevet spurgt un-
der processen med at stable Næstved 
Lederakademi på benene. Det havde 
måske kunnet flytte nogle af de sten, 
der nu ligger og spærrer vejen. 

Kommunens direktion har ikke villet 
forhandle, endsige bare diskutere de-
res udspil om lederuddannelse. Det er 
kommet som et dekret, hvor lederne 

When more is less? Videreuddannelse  
giver et kompetence- og karrieremæssigt 
løft, men er også forbundet med en stor 
ekstra arbejdsindsats og tidsinvestering. 
De to lokale formænd mener ikke, at den 
rette balance er fundet. 

jages på et kæmpe overarbejde.
”Vi har så på eget initiativ foreslået, 

at skolerne fik tilført en pulje på 600 
 timer pr. leder på diplom, svarende til 
ca. halvdelen af den tid, man regner 
med skal investeres. Men det har kom-
munen heller ikke ville drøfte med os. 
Det kan så være, fordi man mener, at 
det ikke fører til noget, men sådan helt 
at undgå dialog, fremmer ikke forståel-
sen”, siger Poul Jørgensen.

Efter Næstved-skoleledernes vurde-
ring bør forløbet været tilrettelagt i 
fællesskab, ligesom fx COK’s grundud-
dannelse for skoleledere er udviklet i 
samarbejde med Skolelederne. 

”Alene af den grund, at vi uundgåeligt 
skal bruge vores fritid på den nye ud-
dannelse, synes jeg vi bør høres. Vi kan 
selvfølgelig ikke altid få det, som vi vil. 
Men kommunen tonser frem, intet er til 
forhandling, og når vi spørger, hvordan 
skolen kan organisere sig uden kom-
pensation, eller hvordan de enkelte le-
dere skal tilrettelægge deres uddan-
nelse, får vi kun det uldne svar, at det 
må man tale med sin nærmeste over-
ordnede om”, siger Poul Jørgensen.

Også Benedicte Hesselager finder det 
mærkeligt, at lederuddannelsen beslut-
tes, uden de relevante parter spørges. I 
Næstved plejer tingene ellers ikke at 
ske top-down, og lærergruppen har i en 
helt anderledes ånd forhandlet fornuf-
tige aftaler igennem om deres uddan-
nelse og de vilkår, der er forbundet her-
med. Forhandlinger, hvor alle har måttet 
give og tage, men som har været åbne, 
regulære og på en facon, som hun me-
ner, man sagtens også kunne have brugt 
i dette tilfælde.

”Jeg synes ikke, man kan pålægges 
pligter, uden at der også følger rettig-
heder med, herunder retten til at få en 
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vis indflydelse på eget arbejde og egen 
udvikling. Her har skolelederne overho-
vedet ikke haft mulighed for påvirke  
situationen eller været inviteret til at 
drøfte deres vilkår. Hele det normale 
system, hvor man er i dialog om sa-
gerne, har ikke været i spil”.

kommunen står fast
Tilbage står skolelederne og lærerne i 
Næstved med indtryk af, at akademiet, 
lederuddannelsen, ja det hele er sat i 

gang hu-hej-vilde-dyr. Pengene var der, 
man fik entreret med de certificerede 
lærerkræfter, skaffet lokalerne, og nu 
skulle man bare fylde op og i gang! 

Det billede kan børne- og kulturdirek-
tør i Næstved Per B. Christensen ikke 
helt genkende. Han understreger, at 
Næstved Kommune er positivt optaget 
af ledernes vilkår og kompetenceudvik-
ling, af deres vilkår samt af lederrekrut-
tering, og at kommunen i forlængelse 
heraf har etableret et nyt virksomheds-
lederforum og det nye lederakademi. 
Mange skoleledere har også allerede en 
diplomuddannelse i ledelse.

”Rekrutteringen arbejder vi meget 
målbevidst med allerede. Vi har netop 
afviklet et stort, vellykket talentudvik-
lingsprogram for kommende, poten-
tielle skoleledere. Der meldte sig 27, 
og vi havde 12 igennem forløbet. De to 
er allerede nye ledere i Næstved Kom-
munes skolevæsen”.

”Lederuddannelsen på akademiet 
forventer jeg mig meget af. Det er et 
kæmpe skridt fremad i forhold til at 
sikre alle vores ledere en anerkendt, 
kompetencegivende lederuddannelse. 
Vi behandler alle ledere i Næstved lige 
i forhold til deltagelse på uddannelsen. 
Vilkårene herfor aftales mellem lede-
ren og dennes nærmeste chef”, siger 
Per B. Christensen.

Han finder, det er den rigtige måde 
at gøre det på, og peger på, at der ikke 

er krav om at indgå en central aftale 
med nogen faglig organisation. Man vil 
gerne dialogen om vilkårene for delta-
gelse, men ikke en central aftale. Og 
kommunaldirektørens og hans egen 
dør står altid åben for dialog.  

Per B. Christensen understreger, at 
alle ledere inden for målgruppen for-
ventes at gennemføre en diplomuddan-
nelse i ledelse på Lederakademiet. Han 
minder om, at akademiet har været 
drøftet i kommunens MED-organisa-
tion, og at FTF som paraplyorganisation 
for medarbejdere og ledere har ønsket, 
at de offentlige ledere fik denne mulig-
hed for at udvikle deres kompetencer 
som et led i trepartsaftalen. God le-
delse fremhæves jo ofte af medarbej-
derne som det væsentligste element i 
udviklingen af velfærdssamfundet. Og 
det er han selv helt enig i.

”Vi er klar over, at det medfører en 
skarp prioritering i de ledelsesmæssige 
opgaver på skolerne, da lederne også for-
ventes at kunne fastholde en god ba-
lance mellem arbejds- og privatliv. Vi an-
erkender derfor, at der i perioder sker 
nedprioritering af nogle opgaver, eller at 
der sker en uddelegering af opgaver til 
medarbejdere, eller at de ledertalenter, 
der har gennemført vores udviklingspro-
gram, inddrages i ledelsesopgaver på 
skolerne”, siger Per B. Christensen.

Kommunen anser det som en mulig-
hed, at skolens samlede resurse priori-

Skåltaler om personalepolitiske værdier og rimelige 
arbejdsvilkår er fint, men vi har behov for at få vilkå-
rene for vores uddannelse forhandlet præcist på 
plads, siger Poul Jørgensen.

Konference

Ordblinde og it-konferencen 2009  
– implementering af it-hjælpemidler i praksis

3.-4. november 2009 på Hotel Comwell Kolding

Ordblinde og it-konferencen 2009 sætter fokus på 
anvendelse af it i undervisningen til børn, unge og 
voksne med ordblindhed. Hovedtemaet er imple-
mentering af it-hjælpemidler i praksis – belyst i et 
dansk og nordisk perspektiv. 

For program og tilmelding se hmi.dk/kurser
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teres, så der frigives en tid til ledernes gennemførelse af 
uddannelsen. Men Per B. Christensen nævner samtidig, 
at kommunen er opmærksom på det krydspres, som 
skoleledere m.fl. er udsat for i disse år med stigende for-
ventninger og færre resurser.

Det forventes, at 160-175 ledere som minimum gen-
nemfører diplomuddannelsens grundforløb inden 2013. 
Men pt. har ingen af skolelederne i Næstved meldt sig 
til kommunens orienteringsmøder om de første hold, der 
skulle starte op her i det nye skoleår. 

Kommunen oplyser, at de øvrige ledergrupper har taget 
positivt imod den nye uddannelse, og at der i første om-
gang iværksættes tre hold. Når de er gennemført, skal 
akademiet evalueres, og det vurderes i hvilket omfang 
uddannelsen skal være obligatorisk eller mere frivillig. 

noter
1.   Center for offentlig Kompetenceudvikling, www.cok.dk. Læs her 

mere om Næstved Lederakademi, der tilbyder en fuld lederuddan-
nelse på diplomniveau. Herudover arbejdes der med problemstillin-
ger i lederens hverdag samt coaching og lederevaluering.

2.  Ved trepartsaftalerne mellem regeringen, KL, Danske Regioner og 
hovedorganisationerne LO, FTF og AC i 2007 blev afsat 200 mio. kr. til 
at sikre alle nuværende ledere i kommunerne ret til at gennemføre en 
lederuddannelse på diplomniveau.

3.  Generelt er ledere ansat uden højeste tjenestetid også omfattet af 
aftalen om godtgørelse for merarbejde.

4.  En intention med trepartsmidlerne er, at de ekstra penge til ud-
dannelse skal sikre udvikling af kompetencer, attraktive arbejds-
pladser og rekruttering af nye medarbejdere/ledere…

5.  Fra Næstved Kommunes værdigrundlag, januar 2007.
6.  Uddrag af ’Mening’ i Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 8/09 ved 

formand for Kommunaldirektørforeningen Jens Christian Birch og for-
mand for Børne-og Kulturchefforeningen Per B. Christensen, begge 
Næstved Kommune.

Får skolelederne dårlige uddannelsesvilkår, kan det ikke 
undgå at få negativ afsmittende effekt på hele skolens virke, 
siger lærerkredsformand Benedicte Hesselager. 

Efter redaktionens afslutning er indløbet følgende: 

Replik

Jeg er meget glad for skoleledernes stærke opbakning til kompe-
tenceudvikling af de kommunale ledere, også skolelederne. 

Det var også hensigten med trepartsaftalen, hvor lederne fik 
en ret til at få en kompetencegivende diplomuddannelse for 
kommunale ledere i frontlinien, og kommunerne fik ekstra mid-
ler til at gennemføre uddannelsen. De fleste er vist enige om, 
at en opgradering af ledernes kompetencer via lederuddannelse 
er et af mange vigtige værktøjer, men nødvendigt for kommu-
nernes virksomhed og for medarbejdernes trivsel. Utallige er de 
undersøgelser og udsagn fra tillidsmænd og andre ledere, at 
man ønsker bedre ledelse og bedre ledere i kommunerne.

I Næstved Kommune er vi gået et lille skridt videre end 
 trepartsaftalen ved at gøre deltagelse i uddannelsen obligato-
risk, både for kommende ledere og for eksisterende ledere un-
der 55 år. 

Begrundelsen for dette valg er, at det er den bedste måde at 
sikre, at de ledere som måske har størst behov for at bliver le-
delsesmæssigt opkvalificeret nu også bliver det. De tre første 
lederkurser er allerede bemandet med engagerede ledere, som 
ønsker at benytte tilbuddet. En række af vore ledere har formu-
leret kommunens valg af lederuddannelse som fremsynet og 
som en væsentlig forudsætning for at kunne rekruttere nye le-
dere – et synspunkt, som mærkelig nok ikke formuleret af 
skolelederne, men mon ikke det også er gyldigt her?

Det er jo meget underholdende at vise vores lokale ledelses-
debat i skoleledernes tidsskrift, selv om jeg foretrækker den in-
terne og saglige debat på lokalt niveau. Selv om lederuddannel-
sen har enig politisk opbakning og er drøftet grundigt i Hoved-
MEDudvalget, vil vi ud fra Poul Jørgensens fremstilling af 
situationen gøre en ekstra og åbenbart nødvendig indsats for  
at være i dialog med skolelederne. 

Vi foretager derfor en ændring af det obligatoriske element i 
lederuddannelsen. Den gælder for alle nyansatte ledere og 
fremover ikke for eksisterende ledere – ikke mindst fordi der er 
så stor og forventet frivillig søgning til uddannelsen. Vi vil så i 
en tæt dialog med skolelederne arbejde med andre modeller, 
som kan sikre, at de ledere, der har størst behov for lederud-
dannelse også får et kvalificeret tilbud.

Jeg kan i øvrigt helt tilslutte mig Per B. Christensens betragt-
ninger om prioritering af tiden til uddannelsen for lederne. Det er 
en arbejdsmæssig belastning at gennemføre en  lederuddannelse. 
Det ved alle – også de, der frivilligt har tilmeldt sig lederuddan-
nelsen i Næstved uden at kny. Jeg er enig i Per B. Christensens 
tilsagn om, at skolens samlede ressourcer – som det gælder på 
alle andre områder i kommunen – prioriteres, så der frigives tid 
til ledernes gennemførelse af uddannelsen.

 Jens Chr. Birch
Kommunaldirektør

Næstved Kommune
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Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning
Skoleledernes mulighed for at tage en 
længevarende, kompetencegivende le-
deruddannelse er blevet prioriteret po-
litisk-økonomisk de seneste år. Først 
med afsættelsen af en særlig pulje 
hertil i 2006 på 20,4 mio. kr. over tre år 
og siden gennem en pæn portion af tre-
partsmidlerne på 200 mio. kr., hvor alle 
FTF-lederne blev sikret ret til en leder-
uddannelse på diplomniveau.

Det er i sig selv meget positivt. Der-
næst er det positivt at iagttage, at en 
del kommuner har grebet bolden og til-
byder dele eller hele diplomuddannelser 
og tilsvarende kompetencegivende ud-
dannelser til sine ledere. En undersø-
gelse, som Skolelederne har fore taget, 
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 og overgår1 le-
derne på andre fagområder. 

Af Michael Diepeveen • Foto Christian Stæhr

Udviklingen går imidlertid meget 
stærkt, og der er store variationer i, 
hvordan kommunerne tilrettelægger 
deres uddannelses- og kvalificerings-
indsats, herunder hvilke vilkår uddan-
nelsen skal tages under. Flere steder er 
lederne ved at blive fanget i dilemmaet 
mellem det gode ved videreuddan-
nelse og det knapt så gode ved, at  
der er mindre tid til at passe skolen. 

Vilkår bør forhandles
Et væsentligt spørgsmål er, i hvilken 
grad og med hvem, man fastlægger de 
vilkår, som skolelederne bydes, når de 
videreuddannes. Her hersker nemlig 
uklarhed.

I trepartsaftalens midler til efter/vi-
dere-uddannelse, tales der om en ret 
og ikke en pligt til uddannelse. Dette 
er imidlertid til fortolkning, og kommu-
nen kan som i fx Næstved2 altid på-

lægge sine ansatte at tage uddan-
nelse. Men normalt drøftes dette 
spørgsmål samt eventuel kompensa-
tion af tid og resurser forinden med de 
relevante organisationer. 

I dette tilfælde burde Skolelederne/
LC-Lederforum være forhandlingspart, 
da de kommunale underviserledere har 
egen lederoverenskomst. Det forplum-
res imidlertid af, at der i trepartsafta-
len ikke er præcise principper for den 
videre udmøntning af de afsatte ud-
dannelsesmidler – og at der i leder-
overenskomsten ikke står noget om 
vilkår ved uddannelse.

Vilkårsforhandlingerne kan derfor 
havne i kommunens MED-udvalg, der 
bl.a. drøfter rammerne for de ansattes 
kompetenceudvikling, men hvor leder ne 
har helt en anden kasket på, idet de 
sidder på A-siden. Det er sket i Næst-
ved, hvor lærerkredsformand Bene-

Formanden for Næstved-
skolelederne Poul Jørgensen 
peger på, at der bør fastsæt-
tes standarder for ledernes 
rettigheder, pligter og vilkår i 
forbindelse med efter/videre-
uddannelse. Lærerkredsfor-
mand Bendicte Hesselager 
bakker ham op.
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Op 
& ned 
ad trappe

Skolelederforeningen har brug for bedre fodfæste, 
når det gælder om at skaffe skolelederne rimelige 
vilkår i forbindelse med videreuddannelse

dicte Hesselager – som FTF-udpeget 
repræsentant – sidder på medarbejder-
siden og i øvrigt fra starten har taget 
forbehold over for vilkårene i forbin-
delse kommunens lederuddannelse. 

Hun finder det grundlæggende un-
derligt, at medarbejderne skal tale le-
dernes sag, og hun så hellere spørgs-
målet løftet ud til selvstændig behand-
ling mellem de relevante, involverede 
parter.

Næstved-skoleledernes formand 
Poul Jørgensen er ikke tilfreds med,  
at den lokale lederforening bliver sat 
uden for døren og mener, at vilkårene 
for lederuddannelse bør aftales cen-
tralt mellem Skolelederne/LC-leder-
forum og KL i en landsdækkende af-
tale. Så der heller ikke er nogen tvivl 
om, at Skolelederne også på det punkt 
er aftalepart. Til det siger Skoleleder-
nes formand Anders Balle:

”OK’11 forhandlingerne starter næste 
år, og i den forbindelse skal vi forbe-
rede os på at udtage vores krav. Jeg 
tror ikke på, at vi kan få indføjet detal-
jerede efteruddannelsesvilkår, men der 
skal ikke være tvivl om, hvem der har 
aftaleretten på området”. Endvidere 
ønsker Anders Balle at understrege det 
helt urimelige i, at der ikke sikres gode 
vilkår for ledernes efteruddannelse.

Vilkår andre steder
Den kommunale økonomi er ikke for 
god, og mange kommuner har som i 
Næstved problemer med at finde fi-
nansiering til lærerkræfter, lokaler og 
gennemførelsen af en lederuddan-
nelse. Men så vidt vides er der ingen 
andre kommuner, der tvinger deres le-
dere på uddannelse.

Til gengæld opfordres lederne 
mange steder til at tage en lederud-

dannelse, og nogle kommuner søger at 
motivere yderligere ved at gøre gen-
nemførelsen fleksibel over tid eller ved 
at designe moduler, der direkte er til-
passet skolernes drift og ledelsen. An-
dre steder trodser man desuden resurse-
manglen i erkendelse af, at tingene 
skal hænge sammen.

Skolelederne har kendskab til, at der 
i kommunerne ydes kvalifikationsløn 
efter afsluttet diplomuddannelse på op 
til årligt ca. 25.000 kr. Desuden kom-
penseres skolerne og skolelederne i 
langt de fleste kommuner for deres 
tidsforbrug.

Nogle kommuner søger at løse di-
lemmaet – behov for kompensation/
manglende resurser – på andre måder. 
Således har Hedensted Kommune og 
Tønder Kommune valgt at give deres 
skoleledere uddannelsesorlov. Lederne 
fortsætter på almindelig løn, men får »
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StORt & småt

på skift SVU-midler, som tilfalder sko-
len, så der kan købes vikardækning 
mv. for at lette de tilbageblevnes ar-
bejdsbyrde. Der tages et modul ad 
gangen som 6 sammenhængende 
ugers fuldtidsstudie. 

Læs mere på www.skolelederne.org 
og i Skoleleder-Nyt, hvor vilkårene for 
skoleledernes videreuddannelse. 

noter
1.  Kun knapt 20 % af alle kommunale/regionale 

ledere er i gang med diplomuddannelsen i le-
delse, viste en FTF-undersøgelse foråret 2009. 

2.  Se artiklen om Næstved Kommunes Leder-
akademi s. 6-9. 

trepartsaftalen og sFO-ledere
I enkelte kommuner er der direkte tvist om ledernes ret til lederuddannelse på  
diplomniveau. F.eks. har Århus Kommune besluttet, at SFO-lederne ikke omfattes 
af denne ret. Lederbegrebet er nemlig ikke et entydigt begreb.

BUPL har indbragt sagen til FTF, som har forhandlet trepartsaftalen, med en 
klage over, at SFO-ledere har lige så meget ret til lederuddannelse på diplomni-
veau som andre offentlige ledere. FTF har drøftet sagen med KL, der har reformu-
leret en guide til kommunerne om deres tilrettelæggelse af lederuddannelsen – og 
læser man i den, står der bl.a., at ledere, der har denne ret, skal have ledelse som 
primær funktion og have borgerkontakt.

Det tolker FTF og BUPL som, at hvis de forhold er opfyldt, hvilket man mener 
de er i Århus, så skal SFO-lederne også skal have tilbud om diplom i ledelse, 
mens KL stadig overlader det til kommunerne selv at vurdere. Århus Kommune 
overvejer pt. situationen…

Styr på skoler?
Skolelederne i Rudersdal Kom-
mune drager nu til England for at 
studere skoleledelse. Formålet 
er at opleve, hvordan de engel-
ske skoleledere planlægger stra-
tegisk, sætter mål og retning, 
gennemfører udviklingssamtal - 
er, kommunikerer forandringer, 
coacher lærere mv. 

Men hvad mener man, man 
kan lære af den engelske model, 
der jo fra forskellige sider er ble-
vet for at have et for overdrevent 
fokus på test, konkurrere om 
høje karakterer og på at profilere 
sig med specialer og i højere 
grad har sluppet markedskræf-
terne løs i skolesystemet?

”Vi ser meget frem til besøget 
og er klar over, at ikke alt har 
overførselsværdi. Det er ikke 
test-delen, vi fokuserer på, sna-
rere tværtimod og heller ikke de-
res måde at være ’Her Majesty’s 
Inspectors’ på. Men der er ele-
menter, vi kan lære af, bl.a. den 
systematik og målrettethed, de 
lægger for dagen, og som bety-
der, at visse skoler får betragte-
ligt løft fagligt og på anden vis”.

Det fortæller formanden for 
Rudersdal-skolelederne Ole 
Stavngaard. Gruppen har tidligere 
været på tur i England, hvor de 
besøgte skoler og den engelske 
skolelederforening i øvrigt, og 
hvor det blev klart, at englæn-
derne har noget at byde på.

Et andet interessant aspekt er 
de udbyggede faglige miljøer på 
de engelske secondary schools 
med ”advanced skills teachers”. 
Deres rolle på skolerne og for-
hold til kollegerne kan eventuelt 
inspirere til, hvordan man her-
hjemme kan benytte vores un-
dervisningsvejledere.

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

       Hvad skal der til for at få medbestemmelse i det danske demokrati?
       Hvem har valgret – og hvorfor?
       Skal den nuværende aldersgrænse på 18 år sættes ned?

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd har udviklet et undervisningssæt til 8.-10. klasse. Debatspillet får  
deltagerne til at tage stilling til nogle af demokratiets grundlæggende spørgsmål og øger deres viden 
om de demokratiske spilleregler og andre samfundsforhold. 

’UNGE STEMMER’ indeholder et rollespil og et interaktivt dvd-spil, som sætter 
eleverne i politikernes sted. Eleverne prioriterer mellem grupper i samfundet 
og skal forsvare deres holdninger og beslutninger. 

SÆT DEMOKRATI OG DELTAGELSE  
TIL DEBAT I UNDERVISNINGEN

DUF – Dansk Ungdoms Fællesråd
Scherfigsvej 5 • 2100 København Ø • Telefon 39 29 88 88 • E-mail duf@duf.dk • www.duf.dk

DUF er service- og interesseorganisation for landsdækkende børne- og ungdomsorganisationer i Danmark. Vi arbejder for at udvikle og forbedre rammerne 
for det frivillige foreningsliv og for at sætte børn og unges vilkår på den politiske dagsorden både nationalt og internationalt.

Demokratispillet ’UNGE STEMMER’  
koster 199 kr. og kan bestilles på  

www.duf.dk/materialer 
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Skolens ledelse spiller en meget vigtig 
rolle når det gælder it i skolen. Opga-
ven er dog ikke løst med at uddelegere 
ansvaret til it-vejlederen eller med at 
henvise til, at skolen eller kommunen 
har en it-strategi. Det afgørende er, at 
ledelsen kontinuerligt prioriterer it og 
følger aktivt op på it-strategien og på 
den daglige brugen af it på skolen. Så-
dan lyder en central konklusion i en ny 
undersøgelse fra Danmarks Evalue-
ringsinstitut (EVA).

Undersøgelsen har set på 11 skolers 
og kommuners erfaringer og perspekti-
ver i deres arbejde med it. Bl.a. hvor-
dan skolerne og kommunerne anven-
der it pædagogisk og organisatorisk, og 
hvordan de vurderer udbyttet af it. En 
ekspertgruppe har vurderet erfarin-
gerne og giver anbefalinger til, hvordan 
skolerne i fremtiden anvender it.

It som faglig løftestang 
Nutidens lærer er ikke it-forskrækket, 
men bevidst om de almenpædagogi-
ske muligheder og det udbytte, der er 
ved at bruge it i undervisningen. Gene-
relt oplever lærerne et positivt udbytte 
ved at bruge internettet og andre it-
redskaber, særligt fordi de oplever, at 
det motiverer eleverne.

It er kommet ind i undervisningen i 
folkeskolen bl.a. med de interaktive 
tavler der muliggør, at elever og lærere 
enkelt og sammen i klasseværelset 
kan søge opdateret viden på internet-
tet og løse opgaver der understøttes af 
både lyd og billeder. Lærerne oplever 
også, at eleverne bliver mere sikre i 
deres mundtlige oplæg, når de støtter 
sig til præsentationsprogrammer. 

Følg op 

Så langt, så godt. Den næste udfor-
dring ligger dog klar, for det er ikke 
bare et mål at eleverne skal lære at 
anvende it. It skal også højne kvalite-
ten af undervisningen og være en fag-
lig løftestang i de enkelte fag, og 
denne udfordring står mange skoler  
og kommuner stadig over for. 

EVA’s undersøgelse viser, at mens 
lærerne er bevidste om de almenpæ-
dagogiske argumenter for at bruge it i 
undervisningen, fordi det fx motiverer 
elever, så er der længere mellem de 
fagdidaktiske overvejelser. Kun enkelte 
lærere tænker nemlig over, hvordan it 
kan hjælpe eleverne til at lære at for-
stå en opgave og til at nå konkrete fag-
lige mål; oftest ser lærerne it som no-
get ekstra snarere end noget, der er 
integreret i faget. 

Men it kan og skal spille en fagdi-
daktisk rolle. Fx som det sker på en 
skole, hvor en lærer bruger den inter-
aktive tavle i matematik-undervisnin-
gen i de yngste klasser, og hermed gør 
undervisningen både konkret og visuel 
ved, at eleverne kan lægge sammen 
og trække fra ved at flytte fx kroner el-
ler æbler på tavlen.

Ønsker klarhed og konsekvens
Tilbage til skoleledelsen: Udfordringen 
i at bruge it fagdidaktisk er en opgave, 
som skoleledelsen skal tage på sig at 
støtte – de har det afgørende ansvar 
for at sikre, at it i praksis er et fagdi-
daktisk redskab til at nå eleverne, så 
de lærer så meget som muligt.

Mange skoler har en strategi for at 
bruge it i undervisningen og i kommu-
nikationen mellem fx lærerkolleger og 

forældre, men skal it-strategiens mål 
og retningslinjer omsættes i daglig 
praksis, så skal ledelsen på banen og 
følge op, viser undersøgelsen. 

Ledelsen kan løse opgaven på for-
skellige måder. Det afgørende er, at le-
delsen engagerer sig og fx ikke bare 
uddelegerer ansvaret til en it-vejleder. 
Sætter ledelsen ikke fokus på it-opga-
ven og følger op, risikerer de, at den 
forsvinder for lærerne mellem alle de 
andre opgaver, der trænger sig på.

Skolerne har altså allerede it-strate-
gier, men alligevel efterspørger lærere 
mere tydelige krav og forventninger fra 
ledelsen. Dette er umiddelbart en 
modsætning, men det som lærerne 
peger på, er at ledelsen ikke følger op 
på, om praksis reelt følger it-strate-
gien, og at it-strategien ikke opleves 
som meningsfuld. Lærerne efterspør-
ger retningslinjer, som giver værdi for 
lærer og elever i den daglige praksis, 
og at det har konsekvens, om de følger 
strategien eller ej.

kend din ledelsesstil 
Selvom undersøgelsen peger på, hvor 
vigtig en målrettet skoleledelse er i 
forhold til it, giver den ikke en opskrift 
på, hvilken ledelsesstil lederen skal 
følge. På de skoler, som er med i EVA’s 
undersøgelse har ledelserne placeret 
sig i et spektrum mellem to meget for-
skellige tilgange.

Nogle ledere vælger at gå i front for 
it-arbejdet ved at prioritere området og 
sætte klare mål. Andre ledere tager 
udgangspunkt i lærernes forskellige in-
teresser, engagement og idéer til at 
udvikle brugen af it. Begge tilgange gi-

Af Sanya Gertsen Pedersen • Fotos EVA

It i undervisningen er parat til at tage springet frem fra mere almenpædagogisk 
praksis til en systematisk, gennemovervejet fagdidaktisk satsning
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»

ver dog gode resultater, så længe le-
delsen altså reelt prioriterer it, engage-
rer sig og følger op på anvendelsen.

Der er styrker og svagheder ved 
begge modeller, og ingen af tilgangene 
er lette at føre ud i livet, viser skoler-
nes erfaringer. Den leder, der vælger at 
gå i front med at udvikle en vision og 
prioritere området, kan møde udfor-
dringen i at få lærerne med på vognen, 
når visionerne skal realiseres. Hvis læ-
rerne oplever, at ledelsen har opstillet 
mål, uden at de er blevet involveret, vil 
de nemlig sjældnere tage ejerskab til 
målene eller forpligte sig på at føre 
dem ud i praksis. 

Også når det gælder den anden til-
gang, gør enlig svale ingen sommer. 
Enkelte læreres interesse skaber nem-
lig ikke skoleudvikling, medmindre le-
delsen også aktivt følger op på tilta-
gene og sikrer at erfaringerne bredes 
ud på skolen og forankres i den daglige 
praksis.

kompetencer skal forankres 
Undersøgelsen peger også på, at læ-
rerne gerne vil udvikle deres brug af it, 
men at de efterspørger kompetence-
udvikling og støtte. Særligt efterspurgt 
er kurser, men her er der en interes-
sant modsætning mellem dette ønske, 
og at lærerne samtidig fortæller om en 
række kurser de har deltaget i, som 
ikke har forandret deres praksis. 

Denne modsætning er lærerne, sko-
lernes ledelse og kommunerne dog be-
vidste om, og de peger i undersøgel-
sen på en række krav til fremtidens 
kompetenceudvikling. I stedet for kur-
ser i generel it-anvendelse efterspørger 

Nyeste it, øget interaktivitet, læring…  …skolerne er ikke altid fremme på beatet… …mens eleverne ofte er dygtige it-brugere!

Guide til  
selvevaluering
Rapporten ’It i skolen. Undersøgelse af erfaringer og perspektiver?’ ligger på 
EVA’s hjemmeside www.eva.dk. 

For at støtte den fremtidige anvendelse af it på skolerne har EVA desuden 
udviklet en guide til selvevaluering af it-anvendelsen af. Hermed kan skolens 
ledelsesteam eller et lærerteam på 3-4 timer gennemføre et selvevaluerings-
forløb, der kan bidrage til at forbedre udbyttet af it i undervisningen og på sko-
len. Guiden ligger også på eva.dk.

Undervisningsministeriet har i år sat tre nye udviklingsinitiativer i gang,  
der skal støtte integrationen af it i undervisningen, primært i grundskolen:  
E-læringskurser til lærerne, online lektiehjælp til eleverne og opgradering af 
EMU’en skal i endnu højere grad integrere it i folkeskolen. Mere info på uvm.dk. 

Skoleledelse 5/09 bragte to artikler med eksempler på skolers arbejde med 
udvikling og opfølgning på it-strategi samt evaluering af samme, de ligger på 
skolelederne.org. 
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Det er tæt på 30 år siden, 

de første computere duk-

kede op på folkeskolerne, og 

der er siden investeret milli-

oner og atter millioner i 

hard- og software. Alligevel 

kommer en evaluering af le-

delse og IT lynhurtigt til at 

handle om teknologiske mu-

ligheder og begrænsninger, 

mens den pædagogiske IT-

ledelse har det med at for-

svinde i megabits og valg af 

computere.
”De teknologiske mulig-

heder er forudsætningen for, 

at vi overhovedet kan bruge 

IT i undervisningen og til 

kommunikation, og der er 

stadig mange teknologiske 

udfordringer, som ikke er 

løst godt nok. Derfor er det 

oplagt, at de kommer i fo-

kus, men derfor er de pæda-

gogiske udfordringer ikke 

glemt”, siger viceskolein-

spektør Bente Larsson.

Hun har sammen med IT-

ansvarlig Leif Lassen repræ-

senteret ledelsen på Struer 

Østre Skole i en omfattende 

selvevaluering af skolens IT-

indsats.
I sin del af evalueringen 

pegede ledelsen på, at over-

bygningseleverne skal prio-

riteres højt i de kommende 

år – både med hensyn til 

hardware og software.

”Undervisningsministeren 

tog for nogle år siden initiativ 

til, at alle 3. klasser skulle 

have bærbare pc’ere. Det har 

betydet en kolossal forbed-

ring af vilkårene for at bruge 

IT i undervisningen på mel-

lemtrinnet, men vi halter 

fortsat bagefter i de ældste 

klasser”, siger Bente Larsson.

Computerne ud i 

klasselokalerne

Mens undervisningen fra 3. 

til 6. klasse har kunnet tage 

udgangspunkt i, at eleverne 

har hver deres bærbare com-

puter, har de ældre elever 

været henvist til to lokaler 

med stationære computere 

eller til, at de selv har skullet 

have en pc med hjemmefra.

”Det begrænser brugen af 

IT i undervisningen, når den 

skal foregå i særlige lokaler. 

Derfor har vi i nogle år op-

fordret eleverne til at have 

deres egen pc med, og det 

har virket fi nt”, siger Bente 

Larsson.
 Næste skridt handler om 

at indføre minicomputere og 

nedlægge edb-lokalerne.

”Først når computerne er 

ude i klasselokalerne vil vi 

IT-ledelse handler fortsat om 

de rigtige pc’ere og den rigtige 

netforbindelse, men ledelsen 

skal også være synlig på det 

IT-pædagogiske områdeIT
også i fokus fremover

Viceskoleinspektør Bente Larsson og skoleleder Lone Børsting og i et af skolens IT-lokaler. »
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Struer Østre Skole har evalueret brug af IT. Nu ved ledelsen og lærerne, 

hvilken retning de skal gå, og hvilke hurdler de skal passere

Evaluering
giver overblik

Gennemgribende selvevalu-ering lyder af ekstra arbejde og tidsrøveri, men sådan behøver det ikke være. Når det drejer sig om brug af IT i folkeskolen, kan det være en effektiv måde at få sat ord på, hvor langt en skole er nået, hvorfor ledelse og lærere gør som de gør, og hvad der skal til for at nå længere i den rigtige ret-ning.
Det er erfaringen på Struer Østre skole, der for nogle måneder siden gen-nemførte en omfattende evaluering af IT som under-visnings- og kommunikati-onsmiddel.

”Det er godt at få tingene nedfældet på skrift, så vi kan se, hvor langt vi er nået, og det er godt at komme rundt i alle hjørner en gang mere. Det er forudsætnin-gen for at få et overblik”, si-ger IT-vejleder Leif Lassen.Den samme melding lyder fra ledelse, lærere og fra kommunens repræsentant i processen.
”Står resultaterne mål med indsatsen, og hvad kan man internt og eksternt gøre for at komme længere? Den slags spørgsmål kan blive besvaret gennem en grundig selvevaluering”, siger skole-leder Lone Børsting.

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

Formålet med projektet er: 

at understøtte dialog og refleksion på de deltagende  
skoler om status på og værdien af den måde, de anven-
der IT, at udvikle et værktøj til selvevaluering af anven-
delsen af IT.
at indsamle viden om status på og visioner for IT-integra-
tionen på de deltagende skoler,at give inspiration og anbefalinger til skoler og kommuner 

om, hvordan IT-integrationen forbedres ud fra eksempler 
på god praksis og på forløb, der er gået mindre godt. »
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Skolelederne mener… 
Anders Balle, formand for Skolelederne, ser en lys fremtid for sig med interaktive 
whiteboards og storskærme. Elever og lærere med transportable pc’er, der let 
logger sig på skolens/kommunens net. Al planlægning og gennemførelse af un-
dervisningen støtter sig på pædagogiske it-værktøjer. Kommunikationen på sko-
len og kontakten til hjemmene sker via det veludbyggede intranet. 

Sådan bør det være i folkeskolen i 2009. Men der er for mange nedbrud og 
gamle programmer. IT-undervisningen er mange steder stadig henvist til statio-
nære computere i særlige edb-lokaler. Tiden går, før eleverne er klar til at bruge 
deres pc – ja, it droppes, da det er for besværligt, og eleverne får ikke tilegnet sig 
de it-kundskaber, de skal!

Hvorfor ser billedet sådan ud 30 år efter de første pc’er dukkede op, og der er 
investeret mange mio. kr. i hard- og software? Noget af forklaringen er, at øko-
nomien er presset, og skolevæsnerne år efter år må spare. Det gør det svært at 
holde trit med et edb-område, der hele tiden udvikler sig og kræver indkøb af nyt 
udstyr, nyt programmel og løbende efter/videreuddannelse. 

Men efterslæbet er også udtryk for manglende planlægning. Udviklingen af 
strategier og teknikker i de kommunale it-afdelinger tænkes ikke sammen med 
krav, der besluttes nationalt, som skal følges op i kommunerne og udmøntes på 
institutionerne. Arbejdet med skoleudvikling, medarbejderudvikling, udarbejdel-
sen af kvalitetsrapporter, kommunikationen mm. foregår i selvstændige applika-
tioner, der ikke spiller sammen. 

Skolens leder må derfor sikre, at it prioriteres og skabe begejstring, så alle er 
med. Lederen skal selv gå foran og understrege, at det er alvor, når skolen har 
besluttet sig for at bruge IT over hele linjen. Det betyder også, at der er grænser 
for lærernes metodefrihed. Når skolen fx bruger intranet og IT-støttet undervis-
ning, kan der ikke være en lang frivillighedsperiode. 

Herudover bør Undervisningsministeriet udarbejde en national it-strategi, hvor 
hovedlinjerne for skolernes vidensdeling, kvalitetsudvikling, administration og it-
pædagogik er fastlagt. Gerne med et ledelsesstrategisk fokus og suppleret med 
en national digital task-force til fremme af it-udvikling og øget samspil mellem 
de talrige systemer i skolen, siger formanden. 

 md

lærerne kompetenceudvikling, som er 
mere anvendelsesorienteret, og som 
sætter fokus på hvordan it kan bruges 
fagdidaktisk. Og it-kurser ude i byen er 
ikke nødvendigvis den bedste metode 
til at nå alle lærere. Kompetenceudvik-
ling skal være styret af lokale behov og 
de lokale tekniske og menneskelige 
forudsætninger. 

Generelt er der fokus på at kompe-
tenceudviklingen skal forankres bedre i 
det daglige arbejde på skolen. Her er 
it-vejlederen selvfølgelig vigtig, men 
lærerne er selv en vigtig ressource. 
Lærerne kan give hinanden hjælp og 
inspiration tæt forbundet til praksis. 
Formelt kan skolens eksisterende 
teams som fx klasseteams eller fag-
teams anvendes som forum for viden-
deling og erfaringsudveksling. 

Sanya Gertsen Pedersen er  
evalueringskonsulent på  

Danmarks Evalueringsinstitut 

Ny Lærer

Folkeskolen

FOLKESKOLEN.DK 

Gå ind og opret din pro�l med det samme på folkeskolen.dk/nylaerer

Ny Lærer

Folkeskolen

FOLKESKOLEN.DK Gå ind og opret din pro�l med det samme på folkeskolen.dk/nylaerer

FS1709-community.indd   18

10/08/09   16:12:53

Folkeskolen

FOLKESKOLEN.DK 
skiltjob & karriere

undervisere.dk/job

Som nyansat gør du nogle erfaringer, som kan hjælpe andre  

til at finde sig til rette på arbejdspladsen

af Jan Kaare | jobogkarriere@dlf.org

Der er stor forskel

|

kaffepause

På folkeskolen.dk’s mødested for 

nyuddannede lærere og lærer-

studerende kan du læse og diskutere 

andre nye læreres erfaringer 

– se folkeskolen.dk/nylaerer

37

august 2009  |  undervisere  37

UV0709-jobogkarriere.indd   37

17/08/09   14:42:12

folkeskolen.dk har skabt et mødested på nettet, hvor 
nye lærere kan udveksle erfaringer. 
Læs bloggene om, hvordan det føles at være ny lærer 
på folkeskolen.dk/nylaerer

Her  
mødes nye lærere
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VS er etableret 1898 og er Europas største producent af skolemøbler

Til alle SAPA kunder!
 
Vi har desværre måttet konstatere at vor

forhandler Sapa A/S er kommet under konkurs-

behandling. 

 

Vi beklager meget denne udvikling, men garanterer 

at alle kunder der har købt vore møbler, fortsat vil 

kunne få service, rådgivning og VS møbler fra vore 

andre forhandlere, som byder jer velkommen.

 

Skulle I have ikke leverede ordrer hos Sapa er I 

velkomne til at kontakte VS danmark på 

Tel. 2927 6366 eller mail til mansa@post.tele.dk. 

Vi vil gøre vores yderste for at nye bestillinger vil 

blive leveret til de tidligere aftalte betingelser og 

leveringstider.

Nordhusvej 1B,  DK 3220 Tisvildeleje 
Telefon: +45 29 27 63 66 · e-mail: mansa@post.tele.dk

www.vs-danmark.dk

danmark

INVENTARLAND  
ODENSE  Tlf. 6611 0166 
SLAGELSE  Tlf. 5855 0710
NÆSTVED  Tlf. 5571 1940
KØBENHAVN   Tlf. 4343 6768 
www.inventarland.com

Røsfeld A/S
ÅRHUS   Tlf. 7021 9900  
www.roesfeld.dk

Thorsø A/S 
JYLLAND    Tlf. 8696 6075 
KØBENHAVN Tlf. 3114 2729
www.thorsoe-moebler.dk

Forhandleroversigt

Scan Office ApS
HILLERØD · KØBENHAVN  Tlf. 7024 7048 
ESBJERG · KOLDING    Tlf. 7914 0700 
ÅRHUS         Tlf. 7020 7084
www.scanoffice.com
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Projektet de 4-kommuner 
under indsatsområdet ’Det 
gode skolelederliv’ er nu for 
alvor i gang med deltagelse 
af Randers, Ikast-Brande, 
Greve og Frederiksberg 
Kommuners skoleledelser. 

Projektet udføres i et sam-
arbejde mellem Skolelederne 
og konsulentfirmaerne, CU-
BION A/S og Anne Jøker. 
Analyse og Rådgivning. 

skoleledelse  
som gameplay 
Forestil dig, at du skal op-
bygge karakteren ”skole-
lederen” med trivsel og gen-
nemslagskraft og designe 
arkitekturen i banerne til 
PC-spillet ’Det gode skole-
lederliv’. Spilleren skal gen-
nem sine interaktioner af-
klare sit ledelsesrum og på-
tage sig lederskabet. Spillet 
skal være realistisk og ved-
kommende – gerne under-
holdende – og således give 
de mange, der interesserer 
sig for skoleledelse, herun-
der kommende ansøgere 
lyst til at dyste mod sig selv. 

Hvordan skal man skrabe 
point sammen i medarbej-

Skoleledelse med

Skoleledernes analyse- og udviklingsforløb i fire kommuner er startet med 
bl.a. det formål at identificere – og på sigt styrke – rammerne og vilkårene 
for skoleledelse

Af Claus Holm • Illustration SKL Grafik

der- og teamsamtaler? Skal 
energigivende møder eller 
pædagogiske råd give bo-
nusliv? Hvordan skal kom-
munikation, samarbejdet og 
konflikthåndtering give su-
perkræfter og måske vinger  
og hvornår ville man risikere 
at dø? Hvilke nøgler åbner 
døre og giver adgang til næ-
ste bane – og til at vinde 
spillet? 

De fleste skoleledere vil 
givetvis kunne danne bille-
der af hverdagssituationer 
og ledelseshandlinger, der 
berettiger til points og bo-
nusliv, og hvor skoleleder-
livet netop opleves som sær-
ligt spændende, udfordrende 
og meningsfyldt. 

Mening, nydelse og
effektiv skoleledelse
I juni-nummeret af Skole-
ledelse gav en række skole-
ledere under overskriften 
”Lederjobbets veje og vild-
veje” deres bud på, hvad det 
er, der kendetegner det 
gode skolelederliv.

Interviewene afspejler 
skoleledernes forskellige 
glæder og udfordringer 

rundt om i landet. Flere 
nævner, at de oplever en 
travl hverdag, hvor bl.a. krav 
om dokumentation fylder og 
dræner energi. Udsagnene 
om aspekterne i det gode 
skolelederliv bærer en ræk ke 
fællestræk: Det gode skole-
lederliv skal rumme varia-
tion, det skal være præget 
af godt humør, det skal 
være udfordrende, engage-
rende og kendetegnet ved 
samarbejde og gode relatio-
ner til medarbejdere, ledel-
seskolleger og forældre. Der 
skal også være en høj grad 
af selvbestemmelse og ar-
bejdet skal give mening og 
skabe resultater. Som ek-
sempel herpå nævner Ca-
milla Ottesen, souschef fra 
Rådmandsgades Skole i Kø-
benhavn vigtigheden af, at 
man som leder oplever, at 
der er balance mellem krav 
og muligheder og forvent-
ninger og kompetencer.  

Essensen af udsagnene 
fra de interviewede skole-
ledere trækker – ikke over-
raskende – paralleller til de 
aspekter, der også kende-
tegner gode og effektive læ-

ringsmiljøer, hvor mening og 
nydelse og effektiv læring 
går op i en selvforstærkende 
højere enhed. Denne til-
stand betegnes ofte som 
oplevelsen af det flow, der 
opstår udfordringer og kom-
petencer mødes. Det gode 
skolelederliv indebærer så 
at sige, at man leder så 
godt man kan1. Her har PC-
spillet den udprægede fordel 
at spilleren systematisk ud-
fordres og får frihedsgrader 
efterhånden som banerne i 
spille overvindes.

Fokus i projektet 
I 4-kommune projektet er 
fokus for det første at iden-
tificere og styrke den fælles 
indsigt i de givne og selv-
skabte rammer og vilkår for 
det gode skolelederliv, som 
det tager sig ud med sine 
veje og vildveje. For det an-
det – i samarbejde med 
skole ledelserne fra de fire 
kommuner – at afdække ud-
foldelsen af den faktiske le-
delse. Projektets fokus er 
med andre ord på systema-
tisk og vidensbaseret grund-
lag at udlede de faktorer, 

magt & kraft
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der primært understøtter 
det gode skolelederliv – 
hvor skoleledelser oplever at 
være i flow og scorer point. 

Som beskrevet i Skole-
ledelse juni 2009 er vi som 
konsulenter og rådgivere på 
jagt efter den langtidshold-
bare og robuste ledelsesud-
øvelse, hvor der er balance 
mellem ledelsesmagt og le-
delseskraft. Dér hvor det 
formelle ledelsesmandat, 
der præciserer skolelede-
rens rettigheder og pligter, 
har forbindelse og sammen-
hæng til den faktiske ledel-
sesudøvelse; den måde 
hvorpå skolelederen træder i 
karakter, sætter kursen og 
åbner mentale døre og be-
gejstrer skolens medarbej-
dere. Netop balancen er en 
forudsætning for det gode, 
engagerede og menings-
fulde skolelederliv.  

De fire kommuner, der er 
valgt ud til at deltage i pro-
jektet, repræsenterer varia-
tioner i geografisk placering, 
skolestruktur, styreform og 
konsekvenser af strukturre-
form. Således er Randers 
Kommunes skolevæsen en 
sammenlægning af hele 
seks selvstændige skolevæ-
sener, mens Ikast-Brande er 
fusionen af Ikast, Brande  
og Nørre Snede. Hverken 
Greve Kommune eller Fre-
deriksberg Kommune blev 
direkte berørt af kommune-
sammenlægningen. I valget 
af kommuner er der tilstræbt 
en variation, der gør projek-
tet robust, og sikrer at resul-
taterne har gyldighed og in-
teresser for skoleledelserne 
og deres forvaltninger og 
politikere i landet øvrige 
kommuner. 

Gennem forløbet, der 
strækker sig frem mod af-
holdelsen af Skoleledernes 
årsmøde 25-26. marts 2010, 
mødes de fire kommuner to 
og to sammen i forbindelse 
med workshops og inter-

views. Randers og Ikast-
Brande i vest og Greve og 
Frederiksberg i øst. Skole-
ledelserne, herunder også 
SFO-ledere får på den måde 
mulighed for at spejle sig i 
andre kolleger, der er under-
lagt vilkår og rammer for le-
delse, der i et eller andet 
omfang adskiller sig fra de-
res egne. 

    
tilrettelæggelse af 
ledelsesmagten 
I projektet er der i den indle-
dende fase fokus på at kort-
lægge ledelsesmagten i de 
fire kommuner. Det vil sige 
det formelle ledelsesmæs-
sige mandat, lederne har til 
at træffe beslutninger, 
hvilke styringsredskaber, der 
er pålagt at bruge, og hvilke 
mødefora, de er pligtige til 
at deltage i, hvilke regler og 
retningslinjer de skal følge. I 
de fire kommuner er der – 
tilsvarende mange andre 
kommuner – en ganske am-
bitiøs samling af visioner, 
anvisninger, mål og handle-
planer og rapporteringsred-
skaber. Disse angiver for-
skellige pejlemærker for, 
hvad der kræves og forven-
tes af god skoleledelse i 
kommunerne. Det interes-
sante er her hvilke ligheder 
og forskelle, der umiddel-
bart tegner sig for skole-
ledernes vilkår, og den be-
tydning det har for det gode 
skoleledeliv. 

Fokus vil for det første 
være på hvordan, der ska-
bes klarhed over, hvad man 
som skoleleder skal og må – 
hvilke beslutninger, der 
træffes centralt og hvilke, 
der træffes decentralt. For 
det andet, hvordan regler,  
instrukser og målsætninger 
reelt bringes i spil blandt 
skoleledelserne i de fire 
kommuner. Hensigten er 
nemlig, i samarbejde med 
ledere og forvaltninger i de 
fire kommuner, at styrke 

Jagten på det gode skolelederliv
Et vigtigt parameter for en skoles succes – fagligt og 
socialt – er, at der udøves god ledelse. Men hvad be-
tyder det konkret: Hvad ER god skoleledelse, hvordan 
skal den organiseres, hvilke faktorer skal være til stede 
for, at det lykkes?

Det har Skolelederne fokus på og har derfor sat et 
nyt, stort projekt i gang, der i samarbejde med en 
række forskningsinstitutioner, organisationer, firmaer 
mv. skal identificere muligheder og vilkår for at udøve 
god skoleledelse.

”Vi har brug for mere viden om, hvad der skal til for 
at udøve god ledelse, og for at lederne kan magte job-
bet. For selv om mange skoleledere er glade for deres 
job, hvor de føler de gør en forskel – så er der også 
mange, der falder fra før tiden, og vi ved, det er svært 
at rekruttere nye ledere”, siger Skoleledernes næstfor-
mand Claus Hjortdal. Skolelederforeningen har derfor 
sat en mio. kr. af – til sammen med: 

•  Kommunerne Frederiksberg, Greve, Randers og 
Ikast-Brande - at følge, hvordan skoleledelse konkret 
udfolder sig, når det er bedst

•  Konsulentfirmaerne Cubion A/S og Jøker Analyse – at 
beskrive begreber som ledelsesmagt, ledelseskraft 
og ledelsesrum  

•  Copenhagen Business School og Professionshøjsko-
len UCC – at afklare strategiske sider af lederjobbet

•  Professionshøjskolen Metropol – at undersøge ledel-
sesstrukturens betydning for udøvelse af god skole-
ledelse

•  Huset Mandag Morgen – tænketank om professions-
ledelse, undersøgelse af særlige forhold ved ledelse 
af lærere

•  Børne- og Kulturchefforeningen – om ledelse af sko-
leledere

•  Samt en række andre projekter vedr. skolelederlivet: 
Film om skoleledelse, videns/erfarings-database om 
lederlivsvurdering, ny kursusvirksomhed om lederens 
psykiske arbejdsmiljø og ’Det gode skolelederliv’ ( se 
midtersiderne), en ny artikelserie er startet (se s. 22) 
og nye virtuelle netværk for skolelederforeningens 
medlemmer er på vej på hjemmesiden m.m. 

Målet er at blive klogere på, hvad der kendetegner god 
ledelse i folkeskolen og dermed bedre at kunne sikre, 
at skolelederne holder længere i jobbet og at få flere til 
at gå efter et lederjob… 

”Visionen er at styrke vilkårene for ledelse i skolen 
og udviklingen af det vellykkede personlige lederskab 
og skolens ledelsesteam. Vi håber, at arbejdet vil re-
sultere i nytænkning i relation til skoleledelse – med 
øje for lederens trivsel og gennemslagskraft, så det 
bliver både mere attraktivt og overkommeligt at være 
skoleleder”, siger Claus Hjortdal.
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den fælles indsigt i de givne 
såvel som de selvpålagte 
vilkår for skoleledelse på 
tværs af kommunerne. Og i 
forlængelse heraf at belyse, 
hvordan skoleledelserne 
rent faktisk bruger ledelses-
magten – og hvilken betyd-
ning det har for det gode 
skolelederliv.  

Ledelseskraft og 
ledelsesudøvelse 
Mens ledelsesmagten kan 
udledes i skolestyrelsesved-
tægter, handleplaner, aftaler 
mm. er ledelseskraften, sko-
leledernes og ledelsesteam-
ets faktiske ledelsesudøvelse. 
Den der gør forskellen i udvik-
lingssamtaler, pædagogiske 
rådsmøder og i kommunikati-
onen med forældre. 

I de videre faser i projektet 
afdækkes, hvordan ledelses-
kraften ser ud i de fire kom-
muner. Hvordan udfolder 
skoleledelserne personligt 
og i ledelsesteamet et le-
derskab, der giver næring til 
det gode skolelederliv. Hvad 
gør skoleledere, der fx igen 
og igen formår at dosere de-
res autoritet og skabe en-
gagement og begejstring 
blandt lærere og pædago-
ger, og som via deres sam-
arbejde og kommunikation 
med forældre og omgivelser 
skaber resultater i kommu-
nerne. Hvorfra flyder kilden i 
de gode historier om skole-
ledere, der lykkes. Det kon-
krete resultat af arbejdet 
skal stille skarpt på de 
aspekter af skoleledelse 
som profession, der ideelt 
og som selvkørende motor 
understøtter glæde, enga-
gement og meningsfuldhed 
i jobbet som skoleleder.   

I gennem projektet vil jag-
ten på faktorer, der under-
støtter det gode skolelederliv 
bringe forskellige supple-
rende metoder og arbejdsfor-
mer i spil. En spørgeskema-

undersøgelse vil bidrage til at 
skabe systematisk fælles vi-
den og indsigt om sammen-
hænge. Disse sammen-
hænge kvalificeres og udfor-
dres gennem interviews med 
repræsentanter fra skole-
ledelserne i de fire kommu-
ner. Endelig arbejder lederne 
i forbindelse med fire work-
shops selv med at præcisere 
god skoleledelse og konkreti-
sere de initiativer, der under-
støtter vilkårene for god 
skole ledelse og det robuste 
personlige lederskab.  

Fig. 1. Oversigt over de forskellige faser af 4-kommune projektet.

Aktivitet i projektet Fokus tidsplan

0. Introduktion af projektet i 
kommunerne 

Engagere nøglepersoner 
i forvaltninger og lokale 
skole lederformænd 

Juni

1. kortlægning af formelle 
ledelsesvilkår i de fire kommuner

Ligheder og forskelle i forvent-
ninger og krav til god skole-
ledelse 

August

2. Workshop I: Hvad er det 
gode skolelederliv

Introduktion og tegn på det 
gode skolelederliv

18.8. og 1.9.

3. Fokusgruppeinterviews: Kvalificerende udforskning 7.9. og 10.9

4. spørgeskemaundersøgelse Systematisk opsamling af 
fælles viden

Medio-ult. september

5. Workshop II: Hvor er ledel-
sesmagten – hvordan bringes 
den i spil?

Fordeling og udmøntning af 
ledelsesmagten i praksis

20.10. og 23.10

6. Fokusgruppeinterviews 
Hvad gør skoleledelser, der 
lykkes?

Vilkår og redskaber, der 
fremmer ledelsesmagten og 
giver det bedste grundlag for 
ledelseskraften

2.11. 

7. Workshop III: Ledelseskraf-
ten til at håndtere det, der slider

Ledelseskraften og handlered-
skaber til styrkelse af ledelses-
kapaciteten

25.11. og 7.12

8. dokumentation og midtvej-
sanalyse

Inspiration og formidling af 
konkrete resultater

20.12.

9. Workshop IV: Erfaring,  
læringspunkter og konkrete 
redskaber

Perspektiver og handlings-
rettet profil af det gode 
skole lederliv

26.1. og 2.2.

10. Formidling af resultater Kommunikation af projektets 
resultater i sammenhæng 
med indsatsområdet, det 
gode skolelederliv 

Løbende overfor med-
lemmer, medier m.fl. 
Skoleledernes års-
møde 25.-26. marts 
2010

Fremdriften i projektet 
Formålet med anstrengel-
serne er, at resultaterne vil 
bidrage til nytænkning i rela-
tion til skoleledelse – med 
både magt og kraft. En ny-
tænkning, der på grundlag af 
viden og fakta kan inspirere 
til at målrette indsatserne 
mod de områder, der giver 
størst udbytte, hvad enten 
det gælder kommunernes 
tilrettelæggelse af ledelses-
magten, ledernes måde at 
forvalte magten på eller den 
nødvendige udvikling af le-

delseskraften. Vi sionen er, at 
hverdagens gameplay for 
nuværende og kommende 
skoleledere styrker det gode, 
engagerede og meningsfulde 
skolelederliv, jf. fig. 1. 

Claus Holm er projektleder  
i KONSULENTHUSET  

CUBION A/S
note
1.  Hans Henrik Knoop sætter 

flowteorien i forbindelse med le-
delse og organisation. Jf. Positiv 
Psykologi – Positiv Pædagogik, 
(2008) Lyhne J. og Knoop H.H. 
(red), Dansk Psykologisk Forlag.

magt & kraft
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– det er en konstruktiv måde at forstå stress på

CATS
er ikke

en musical

Læs om CATS-teorien og se hvad dialog og forventnings-
afstemning kan gøre for din og dine kollegaers trivsel på arbejdsmiljoviden.dk/trivsel
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Etik opfatter jeg som en rettesnor for 
hvordan vi behandler hinanden og vo-
res begreber om, hvad der er rigtigt og 
forkert. Derfor vil jeg beskrive mit eti-
ske ståsted ud fra nogle aktuelle ek-
sempler med børn omkring min autori-
tet som skoleleder.

Mannakrigen...
Vil du smage? Lyden kommer oppefra. 
Jeg ser tre drenge hænge langt ude i 
grenene i et ungt spinkelt elmetræ, for 
at plukke manna. Jeg ser op, siger ja 
tak, smager på mannaen, frisk, kna-
sende og lidt slimet og bliver glad for, 
at de i det hele taget har opdaget dette 
fænomen, som naturen har velsignet 
os med.

Tre dage senere kommer to drenge 
tværs gennem forkontoret, meget mål-

&min magt
Mannakrigen 

Af Kirstin Pinstrup Thomsen • Foto Jens Hasse

Første indlæg i en ny serie artikler, hvor en række skoleledere fortæller om 
oplevelsen af lederjobbet, deres rolle og – etiske – ståsted

rettet, ind på mit kontor: Der er krig! Vi 
kan ikke længere styre det selv, du må 
komme og hjælpe os. Krig om hvad?, 
spørger jeg. Kom, skynd dig. Jeg går 
med. Tyve børn fra forskellige klasser 
på mellemtrinnet farer rundt med 
lange stokke. De bruger dem til at slå 
manna ned fra træerne, men de bruger 
dem også til at slås med. Der er krig 
om mannaen. Nogle piger har skaffet 
kasser og sat reb i, så de kan slæbe af 
sted med høsten. Andre sidder oppe i 
træerne, og der er virkelig gang i den. 

Stop, stop råber jeg helt spontant, 
og bliver lidt overrasket over, at alle 
faktisk stopper – lidt som i stopleg. I 
må blive enige om at dele den manna, 
der er. Jamen, der er kun fire manna-
træer, siger de. Jeg forklarer videre, at 
de må dele det som er, og at det er lige 

som luften; vi skal alle kunne trække 
vejret, og vi skal være glade så længe, 
vi kan det.

Stilhed. Krigsstemningen mister luf-
ten. Det ene hold trækker over et an-
det sted, og indsamlingen fortsætter 
stille og roligt. Var der ikke en gård-
vagt, sekretær eller en klasselærer? 
spørger I sikkert. Jo, og de er gode, 
men i krig gælder andre regler. Der 
skal man til den højeste autoritet.

Jeg går tilbage til kontoret og tager 
fat på bunkerne af papir med krav om 
at finde effektiviseringsmuligheder på 
skoleområdet. Vi går i detaljen for at 
finde de nøjagtige tal for ressourcean-
vendelsen og resultatindikatorer. No-
get får mig til at stoppe op. Jeg kikker 
ud af vinduet og følger med i børnenes 
leg. Selvfølgelig skal vi have styr på 
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»

min magt

Kirstin Pinstrup Thomsen er skole-
leder på Bjedstrup Skole og Børne-
hus, Skanderborg Kommune. 

statistikker og penge, men uden bør-
nene giver det ikke liv. 

Magt handler om legitimitet 
Hvad var det, der skete da jeg stop-
pede mannakrigen? Var det min titel? 
Ja, lidt, men det mest afgørende er, at 
jeg har deres tillid, og at de rent faktisk 
kender mig og ved, at jeg vil hjælpe 
dem. Når jeg har vist, at jeg kan dømme 
retfærdigt og velbegrundet, får jeg den 
legitime magt. Gennem at vise ærlig 
interesse, omsorg og tale med bør-
nene, opnår jeg deres tillid.

Dybest set skelner jeg ikke mellem 
børn og voksne, når jeg tager etisk stil-
ling til noget. Beskrivelsen her kunne 
være parallel til en gruppe ansatte – 
bortset fra at de ikke slås med stokke. 
Det, der er klogest, kommer nogle 
gange fra lærerne, men det kan lige så 
godt være børnene eller naboen, der 
har den geniale opfattelse, så jeg be-
stræber mig på at undersøge og høre, 
hvad andre mener, inden jeg tager den 
endelige afgørelse. 

Mannakrigen er for mig en parallel til 
en hvilken som helst anden problem-
stilling, hvor jeg skal bruge min døm-
mekraft. At være autoritær og enerå-
dende er for mig en billig måde at få 
magt på. Det bliver for tilfældigt. Og 
magten er heller ikke konstant. Ind 
imellem skal man trække sig tilbage. 
Det er en udfordring.

Rigtigt og forkert
Når jeg skal bruge min dømmekraft, 
bygger jeg helt sikkert på min person-
lige ballast.

Jeg er opvokset på en gård og i en fa-
milie, hvor det var en selvfølge at dis-
kutere og følge med i politik. Det var 
vigtigt at have en holdning, og mine 
forældre stemte ved alle valg, men 
ikke altid det samme. Man skulle 
hjælpe de svage. Håndens og åndens 
arbejde skulle gerne gå hånd i hånd. 
Det nyttede ikke bare at tale om tin-
gene, der skulle arbejdes, og nødven-
digheden var let at få øje på. Jeg er 

også opdraget med, at piger og drenge 
kan det samme. 

Jeg har været omkring mange for-
skellige typer skoler, lige fra folkeskole, 
friskole, efterskole, kostskole, højskole 
til seminarium, hvor jeg har oplevet 
stor forskellighed i størrelsen på skoler, 
traditioner, regler og normer, men den 
vigtigste erfaring har dog været sam-
spillet med alle de forskellige menne-
sker, jeg har mødt. De har været med-
virkende til at danne mit etiske ståsted. 

Det er i fællesskabet med andre, jeg 
har lært at finde ud af, hvad jeg per-
sonligt står for, og hvad jeg finder rig-
tigt og forkert. Bredden og forskellig-
heden, krydret med det helt skæve, 
har stor betydning for min forståelse 
for og ageren blandt andre. Da jeg blev 
skoleleder lovede jeg mig selv, at jeg 
altid ville være helt ærlig og tro over 
for mine egne grundholdninger. 

Hvad giver liv?
Det er i praksis, man får kvittering for 
sine handlinger. Derfor finder jeg det 
vigtigt at indkredse det, man er bedst 
til. Når der går for mange ledelsesteo-
rier i samtalerne, standser jeg ofte op 
og husker mig selv på, at jeg faktisk er 
ret praktisk begavet og rimelig god til 
gå ind i konkrete situationer. Det er i 
enkeltheden og i nærværet som skole-
leder, jeg er bedst og har det bedst.

Men det handler også om at træde 
lidt tilbage. Komme ud af rollen og se 
på det hele med andre øjne. Luge i min 
have og være stille med mig selv. Det 
er ofte der, jeg tager mine bedste be-
slutninger og mange nye idéer opstår. 
Det giver liv og en masse lyst til at 
sætte nye skibe i vandet.  

Det giver også liv, når administrato-
ren kommer ind på kontoret, smider 
jakken på bordet og kaster sig over en 
udregning eller et skemaforsøg, fordi vi 
har fået en skæv idé. Kan det mon lade 
sig gøre? Det giver liv og glæde, når jeg 
kan løse en konflikt, som da to piger 
kom ind på kontoret med to store totter 
hår af hinanden. Vi fandt ind til proble-
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mets kerne, og pigerne gik ud af konto-
ret igen med hænderne venskabeligt 
om hinandens skuldre og sagde til mig, 
at jeg godt måtte beholde håret. 

Min motivation
At drive skole giver mig overordnet 
mening, fordi jeg gerne vil medvirke til 
at børn, deres familier og ansatte får 
de bedste livs- og arbejdsbetingelser. 
Jeg har brug for at være til stede i situ-
ationerne, både når det går godt, og 
når det er svært.

Jeg handler ikke ud fra private inte-
resser, men jeg arbejder for, at vi kan 
få et godt og demokratisk samfund for 

Mit etiske ståsted
Som en af de mange aktiviteter i  
Skoleledernes indsatsområde ”Det 
gode skolelederliv” er igangsat en 
artikelserie – som en stafet fra 
skoleleder til skoleleder.

Formålet er at sætte fokus på 
den personlige, mere filosofiske 
tilgang til lederjobbet, herunder 
nærme sig den grundlæggende 
etisk holdning til det at drive skole, 
som mange ledere har på demo-
kratisk, religiøst, eksistentielt el. 
lign. grundlag – som præger deres 
ledelsesform og giver mening i ar-
bejdet, men måske samtidig er 
delvist ubevidst og ikke er oppe at 
vende til daglig. 

alle – uanset social status. Jeg opfatter 
mig selv som samfundets repræsen-
tant og råder derfor ikke kun som egen 
person. Jeg er betroet en opgave som 
leder, og det giver mig magt. Det gæl-
der blot om at forvalte magten ordent-
ligt. 

Jeg er glad for at drive skole, hvor  
jeg i et samarbejde med alle skolens 
parter kan præge ånden og kulturen  
på stedet. Det er skønt at være skole-
leder! 

Kirstin Pinstrup Thomsen sender  
stafetten videre til skoleleder 
Lars Frederiksen, Fredericia.

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk

Mad eller hvad
I uge 45 sætter 
6 om dagen og 
FDB Skolekontak-
ten sammen med 
Hjemkundskabslærer-
foreningen igen fokus på 
nye og lækre smagsoplevelser 
til dine elever. Mad eller hvad? er opfølgningen på 
Det store æbleshow, Røde kål og de andre hoveder 
og Danske rødder og grove knolde, som du kender 
fra tidligere. I år stiller vi skarpt på flækærter!

Bestil en gratis smagekasse
Fra den 15. juni kan du bestille en gratis kasse med 
de lækre råvarer og opskrifter til undervisningen på 
skolekontakten.dk. Så får du i oktober et klasse-

sæt med elevhæfte,  
opskrifter, lærervej-
ledning og et gavebe-
vis, så du kan hente 

hente klassens smage-
kasse i uge 45. Når du tilmelder dig, 

vælger du selv den butik, hvor du vil hente din 
kasse. Det kan være enten en Superbrugsen, Dagli’ 
eller LokalBrugsen, Kvickly eller Kvickly xtra. 
Læs mere om kampagnen på skolekontakten.dk. 
Sidste frist for tilmelding er 30. september.

Ann Folkeskolen 183x130.indd   1 09/06/09   14.03



Baggrund
Skoleledelse er at lede komplekse situationer, at udvikle en kompleks or-

ganisation og gøre den overskuelig, både for medarbejdere og ledelse – 
samt at give den retning. 

Som skoleleder og leder i skolen er der mange mål og resultatkrav, 
indsatsområder og projekter, der skal iagttages og ledes, og der er 
mange forskellige forventninger og paradokser i skoleverdenen, der 

presser på lederen.
Der er forventninger fra personalet, forældrene, forvaltningen og 

det politiske niveau, fra eleverne, ledelsesteamet og fra én selv som le-
der. Samtidig er der en stram udgiftsstyring og høje kvalitetskrav til le-
delse af skolerne.

Dilemmaer og perspektiver
Hvordan kan man udfylde ledelsesrummet og lederrollen med autoritet – og samtidig 
håndtere uklare forventninger og uklar kommunikation, kritik og konflikter?

Hvad gør man, når man mister overblikket og begår fejl, eller når medarbejderne mister over-
blikket, begår fejl og reagerer mod ledelsen? Hvordan bruger skolelederen ledelsesmagten i or-
ganisation til at reducere ”belastningsgrader” i ledelsesarbejdet? Hvordan anvender man ledel-
seskraften og tackler sådanne ”belastningsgrader” i ledelsesarbejdet? 

Man kan tale om at udvikle og skærpe sine sociale og kognitive mestringsstrategier, som kan 
gøre ledelsesarbejdet med koordinering og løsning af opgaver lidt lettere.

Kurset vil have fokus på dette, og der gives eksempler og begreber, der kan arbejdes med, og 
som kan indgå i den personlige håndtering af opgaverne og lederteamets videre drøftelser.

Der vil ligeledes blive arbejdet med, hvordan lederen kan designe udviklingsprocesser 
og designe involvering af medarbejdergrupper i lærernes arbejde med håndtering af de-

res opgaver – herunder de strategiske udviklingsopgaver, som skolen måtte have lagt 
tilrette.

Kurset er udviklet inden for rammerne af ”Det gode skolelederliv” og vil have fo-
kus på såvel de personlige, individuelle mestringsstrategier, som de 

mere gruppeorienterede og organisatoriske tilgange, der pe-
ger på at reducere belastninger og skabe større vel-

være og trivsel i hverdagen. 

NYT KURSUS

Lederens eget 
psykiske arbejdsmiljø

Et godt lederliv!

Vi ved fra undersøgelser og person-
lige tilbagemeldinger, at de fleste 

skoleledere i deres professionelle liv 
før eller siden støder mod så store 

barrierer, at det påvirker deres ledel-
sesudøvelse. Derfor er ledernes psy-
kiske arbejdsmiljø er et vigtigt fo-

kuspunkt i indsatsområdet ’Det gode 
skolelederliv’. Med det udgangs-
punkt har foreningen udviklet to ty-
per kurser rettet mod skoleledere.

Kurset ’Lederens psykiske ar-
bejdsmiljø’, som tilbydes den en-
kelte leder, går ind på det person-
lige plan og den enkeltes mulighe-
der for at mestre de udfordringer, 
skolelederen står i. Kurset ’Det 
gode skolelederliv’ har som mål, at 
den lokale skolelederkreds sam-
men med kommunens forvaltning 
kan tage spørgsmålet op, hvordan 
skolelederne trives bedst i jobbet 
og udøver god ledelse?

Læs mere om de to kurser i 
dette indstik. Kurserne er udvik-
let i samarbejde med cand.mag & 
cand.pæd.psych Palle Isbrandt 
Jansen, der har mange års erfa-
ring i ledelsesudvikling og tidli-
gere har afholdt meget roste 
kurser for skoleledere. Meld dig 
til hurtigt, da der er begrænsede 
pladser, og vær også med til, at 
skoleledergruppen i fællesskab 

tager det gode lederliv op!

Med venlig hilsen
Claus Hjortdal

Næstformand
Skolelederne

Lederens mestringsstrategier til at håndtere 
belastninger og paradokser i arbejdet

IndstIk

nye kurser i skoleledelse

Intensivt 
2-dages kursus 
for skoleledere 

i forbindelse med 
’Det gode 

skole lederliv’



Kursus: Lederens eget  
psykiske arbejdsmiljø

Der forudsættes en god deltageraktivitet. 

Deltagerne skal være indstillet på at bidrage med egne 
erfaringer og indgå i dialog om, hvad der er svært i leder-

rollen, i hvilke situationer det er godt med gode mestrings-
strategier, og hvilke strategier der ikke virker. 

Der skal arbejdes med forskellige metoder og værktøjer gen-
nem øvelser og interviews på baggrund af deltagernes egne 
refleksioner, erfaringer og virkelighed fra det praktiske ledel-
sesarbejde. Indholdet på kurset er bl.a.:

•  Skolens kompleksitet og ledelse af skoler – organisation og  
proces.

•  Lederens eget psykiske arbejdsmiljø – den gode balance mel-
lem skolens indre og ydre forstyrrelser og mellem arbejde og 
fritid, og det at kunne være midt i processen og bevare kontak-
ten til sig selv og opgaven.

•  Positive og negative mestringsstrategier, autoritet og den 
personlige dimension i lederrollen.

•  Tydeliggørelse af mulige sammenhænge mellem: situation, 
tanker, følelser og handling – hvordan påvirker jeg mine  
tanker og skaber gode følelser?

•  Kontekstafklaring som ledelsesredskab til både at afklare 
og øve indflydelse på krydspressets elementer.

•  Den gode mening – koordinering af mening som en  
ledelsesopgave.

•  Dialogen og processen - den cirkulære eller skylds-
betonede kommunikation. Hvordan påvirkes man 

af omverdenens forskellige kommunikations-
stile?

•  Teamsamarbejdets dynamik – at være  
leder i og af et ledelsesteam. Hvad kan 

være svært, og hvad kan være svært 
at tale om?

•  Målstyring, procesledelse og 
design af forløb, hvor med-

arbejderne aktivt invol-
veres.

Udbytte af kurset
Kursets hovedformål er at fremme ”Det gode skolelederliv”. Således vil 
deltagerne på kurset få udviklet deres mestringsstrategier til både at 
kunne være i de svære relationer og til at kunne håndtere nogle mere 
organisatoriske strategier. 

Deltagerne vil få skærpet deres blik for, hvilke mestringsstrategier 
der fremmer deres egen ro, nærvær og tilstedeværelse, når de løser 
lederopgaverne.

Deltagerne vil få styrket deres indsigt i at være i de ledelses-
mæssige dobbeltheder og paradokser, og samtidigt kunne bevare 
roen og overblikket, så der skabes trivsel for lederen selv og for 
medarbejderne.

Desuden vil deltagerne få færdigheder og træning i al arbejde 
med kontekstafklaring, for at understøtte deres egen lethed ved 
at være i rollen og fokusere på hovedopgaven og resultatkravene i 
arbejdet. 

Praktiske oplysninger

Foreningen afholder 2 kurser, i ’Lederens eget psykiske arbejdsmi-
jlø’, et vest for Storebælt og et øst for Storebælt:

DeT veSTLige KurSuS:
Tid  Den 13.-14. januar 2010 – max 30 pers. med ankomst 

kl. 10:00 og afrejse igen 14. januar 2010 kl. 15:00.
Sted  Sinatur Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart

DeT øSTLige KurSuS:
Tid  Den 13. april-14. april 2010 – max 30 pers. med an-

komst kl. 10:00 og afrejse igen 14. april 2010 kl. 15:00
Sted   Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 

Kgs. Lyngby

Tilmelding

Hurtigst muligt – skriftligt via link på www.skolelederne.org > Kur-
ser & konferencer > Kursus: Lederens eget psykiske arbejdsmiljø

Pris

Kr. 3.500,- 
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Afdækning af skolelederens 
ressourcer og potentialer med 
henblik på fortsat udvikling

NYT KURSUS

Det gode skolelederliv

Formål
Skolelederne har med sit projekt ”Det gode skolelederliv” 
sat fokus på en undersøgelse og beskrivelse af, hvilken le-
delseskraft og ledelsesmagt der er til stede i  ledelses-
rummet i skolen i dag.  

Denne undersøgende workshop har til formål at identi-
ficere og udvikle de ressourcer, muligheder og potentialer, 
der er i skolen og i ledelsesrollen. Herunder at undersøge 
på hvilken måde magt og indflydelse udspiller sig – både 
som en barriere og ressource i ledelsesarbejdet, når man 
ser det fra medarbejdernes og fra ledelsens side.

Formålet med workshoppen er at forstærke muligheden for 
identifikation med de potentialer og ressourcer, der er til stede, og 
som kan udvikles og forfines. 

Kurset vil derfor være en antropologisk proces, hvor deltagerne 
udforsker, undersøger og afdækker deres egen tilgang til skolens 
potentialer og muligheder i ledelsesrummet. 

Et andet spor på kurset vil være at undersøge og identificere de res-
sourcer og potentialer, der ligger indbygget i lederrollen, samt den 
autoritet og autorisation der gives via systemet til skolelederen. Her-
under hvordan skolelederen selv tager imod og forholder sig til hoved-
opgaven, rollen og de belastningsgrader, som optræder i arbejdet, og 
som kan presse skolelederne ud af rollen, og skabe uklarhed i kontek-
sten. 

Endvidere arbejdes der med lederens negative mestringsstrategier, 
det vil sige færdigheder til at være i uklare kontekster og stærke følel-
ser eller pres, der opstår i de relationer, som skolelederen indgår i. 

Hovedresultater
Sigtet er, at de deltagende ledere skærper deres opmærksomhed og 
nærvær over for det der ”er” i skolen som organisation og i lederrollens 
muligheder. Det vil sige de forhold, der kan være med til at udvide eller 
indskrænke eget ledelsesrum og lederens oplevelse af dette ledelses-
rum.  

At skolelederne kan identificere de ressourcer og systemsammen-
hænge, som ressourcerne indgår i og udspringer af. At de deltagende 
ledere kan forholde sig opmærksomt, undersøgende, neutralt og ob-
serverende i forhold til skolens hverdags fænomener – inklusiv egen le-
delsespraksis og eget ledelsesteams praksis. 

Lederens observationer indeholder informationer om eget ledelses-

rum, som kan få 
konsekvenser for de in-
terventioner, lederen tager efterføl-
gende. Og opgaven er, at disse interventioner opleves at ske i et le-
delsesrum, hvor der er mange muligheder og værktøjer til stede, så-
ledes at lederen har roen og nærværet til at skabe både arbejds-
glæde og de kvalitative output, der er skolens hovedopgave. 

Forløbet sigter endvidere mod, at skolelederen kan videreudvikle 
egen ledelseskraft og empowerment i opgaveløsningen. 

Hvordan omgås og udvikler man sine egne ledelsesevner med næn-
somhed og omhu, inden for kodeks for god skoleledelse, således at lede-
rens bevægelse i ledelsesrummet giver ro og balance for såvel lederen 
som medarbejderne på skolen? En ro og balance, der giver arbejdsglæde 
og støtter lederens løsning af skolens hovedopgave.

 
Henvendelse og organisering
Interesserede kommuner kan få tilbudt et lederkursus/lederwork-
shop inden for Skole ledernes overordnede projekt ”Det gode  
skolelederliv”.

En undersøgende, 
udforskende workshop 
af, hvordan der skabes 
et godt skolelederliv 
i balance i ens eget 

ledelsesrum



Kursus: Det 
gode skolelederliv

 
På de 2 + 2 dages kursus og workshop vil 

der blive anvendt følgende begreber og ar-
bejdsformer:

•  Teori om skolen som organisation og den store 
kontekst skolen befinder sig i – i dag.

•  Lederens færdigheder til at afklare kontekster. er 
det et redskab til tydeliggørelse og til at skabe sam-

menhængskraft.

•  Lederrollens betydning for løsning af hovedopgaven. 
Herunder lederens rolleautoritet, personlige autoritet og 

opgaveautoritetens betydning.

•  De personlige styrker og egenskaber i lederrollen, der 
fremmer sammenhængskraft. Disse identificeres gennem 
test og dialoger om testene.

•  Det inkluderende ledelsesteam med sammenhængskraft og 
fokus på udvikling af skolen.

•  Diagonale ledernetværks betydning for den samlede sam-
menhængskraft for de enkelte skoler. Hvordan arbejder man 
i ledernetværk og får det bedste udbytte?

•  Sammenhængskraft i forhold til de enkelte deltagende sko-
lers hovedopgaver og resultater.

•  Kursusforløbet/workshoppen vil have inspiration fra 
Væksthus for Ledelse, hvor man har identificeret nogle 
centrale karakteristika for sammenhængskraft og magt. 
Blandt andet: 

 - rodfæstethed under pres.
 -  relationskompetence og evnen til at tale om det, 

der er svært.

Således vil de mødes med erhvervspsykolog Palle Isbrandt, der sammen 
med beslutningstagerne designer et kursusforløb på 2 x 2 dage, inden for 
den beskrevne formålsramme og kontekst. 

Når det er sket udarbejder Palle Isbrandt et detaljeret forslag til projekt-
beskrivelse med tilhørende rammeprogram for de 2 x 2 dage.

Metoder
Metoderne i arbejdet vil være interviewmetoder, litteraturstudier, tænke-
tanke, netværksinterviews og netværksarbejde. Desuden vil der være inter-
view med ledere forskellige steder i det organisatoriske skolehierarki. 

Der bliver arbejdet med tænketanke og fokusgruppeinterviews med 
henblik på feedback, respons og afklaring af styrker og muligheder i ledel-
sesarbejdet. Dette er både på organisationsniveau, teamniveau og det 
personlige niveau.

Hertil bliver der inddraget andre grupper i arbejdet, med at identifi-
cere ledelseskraft og ledelsesmagt i organisationen, således at profi-
lerne og skalaerne på kraft og magt bliver bredt ud i forhold til den 
samlede mængde af interessenter, der bruger skolen.

Økonomi
Kursusforløbet er selvfinansieret. Det vil sige, at den enkelte kom-
mune og skole bidrager samlet til gennemførelsen af forløbet. 

Skolelederforeningen kan være behjælpelig med kontakt til kur-
sussteder til en favorabel pris. For nærmere aftale om pris mv.: 
Kontakt næstformand Claus Hjortdal i Skolelederne. Kontakten til 

erhvervspsykolog Palle Isbrandt formidles også 
gennem næstformand Claus Hjort-

dal på tlf. 23 27 43 27 eller 
clhj@skolelederne.org 

 personlige dimension
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Skolelederne skal fokusere mere på  
ledelse og mindre på bureaukrati og  
timetælleri. Samtidig skal lærerne 
være mere selvstyrende. Sådan lyder 
hovedidéerne i den ny lærerarbejds-
tidsaftale, som nu er på plads i 75 %  
af landets kommuner. 

Arbejdstidsaftalen, der er indgået 
mellem Kommunernes Landsforening 
og Lærernes Centralorganisation, blev 
færdigforhandlet i foråret 2008 og har 
fået sin egen forkortelse: A’08. 

I indledningen til aftalen hedder det, 
at målet er at skabe gode rammer for 
folkeskolens udvikling og at under-
støtte folkeskolen som en attraktiv ar-
bejdsplads. Men aftalen får også be-
tydning for skolelederens fremtidige 
rolle i forhold til lærerne.

Aftalen giver en central ramme for 
lærernes arbejde, som derefter skal 
forhandles færdig lokalt. Det betyder, 
at aftalen udmøntes forskelligt fra 
kommune til kommune. Størstedelen 
af de kommuner, der endnu ikke over-
gået til den ny aftale, forventes at tage 
den i brug fra skoleåret 2010/11.

 
Øget ledelsesrum, øget ansvar
KL afholdt i juni en række kurser for 
skoleledere landet over, om hvad afta-
len betyder i praksis, og hvilket råde-
rum den giver skolelederne. Kurserne, 
der havde overskriften ”AO8 – ny plat-
form for skoleledelse – muligheder og 
redskaber”, gav også skolelederne mu-

Ny aftale, 
ny lederrolle
Den ny lærerarbejdstidsaftale giver lærerne større ansvar og lederne 
større råderum. Den giver også ændrede roller og relationer...

Af Karen Lindegaard • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

lighed for at diskutere aftalen, reflek-
tere højlydt og udveksle erfaringer.

Chefkonsulent Søren Christiansen, 
KL’s Børne- og Kultur-kontor, der har 
deltaget i forhandlingerne om aftalen, 
sagde på kurset i Århus, at det har væ-
ret vigtigt med aftalen at skabe et øget 
ledelsesrum for skolelederne. 

”Vi har prøvet at ændre på ram-
merne for at skabe et bedre grundlag 
for ledelse i skolen, end der hidtil har 
været. Vi ønsker at flytte fokus væk fra 
administration og over på ledelse af 
lærerne – man kan kalde det pædago-
gisk ledelse eller ledelse af nogle, der 
leder sig selv. Vi vil med aftalen skabe 
nye samarbejdsmåder og relationer”. 

Flere af deltagerne på kurset påpe-
gede, at det bliver en udfordring for 
skolelederne at ændre deres rolle til at 
skulle understøtte lærerne i planlæg-
ningen af deres arbejde og i højere 
grad at være mere selvstyrende.

større fokus på undervisning
En undersøgelse foretaget af KL i 2006 
vedrørende den gamle arbejdstidsaf-
tale viste ifølge Søren Christiansen, at 
groft sagt halvdelen af skolelederne 
syntes, aftalen fungerede fint, mens 
den anden halvdel så den som en bar-
riere for det daglige arbejde. Med den 
nye aftale vil man forsøge at komme 
begge grupper i møde.

”Der var et behov for et øget ledel-
sesrum. De tilbagemeldinger, vi fik, 

var, at vi havde en arbejdstidsaftale, 
som fokuserede på tid og aftaler, og I 
havde brug for at få en aftale, som fo-
kuserede på dialog og på den opgave, 
lærere og ledere sammen skulle løse. 
Der ligger et opgaveperspektiv og ikke 
et tidsfokus i den nye aftale. Vi ville 
også gerne have mere fleksibilitet og 
mulighed for at prioritere kerneopga-
ven – undervisning. Fra regeringens 
side var der et stærkt pres på KL for, at 
folkeskolen skulle gøres mere effektiv, 
og set fra regeringens og Finansmini-
steriets side bliver skolen mere effek-
tiv, hvis lærerne underviser mere”, 
sagde Søren Christiansen.

Jan Larsen, konsulent i KL, fortalte 
på mødet, at man også gerne ville 
skabe større respekt omkring lærerar-
bejdet med aftalen.

”Fagprofessionernes værdi i borger-
nes øjne er faldet gennem de sidste 
20-30 år. Vores bud er, at hvis den nye 
arbejdstidsaftale lægger op til en øget 
fagprofessionalisme og til et øget fo-
kus fra ledelsen på lærernes professio-
nalisme, så kan man muligvis imøde-
komme den nedtur, der har været for 
bl.a. lærerfaget. Der ligger en ledel-
sesmæssig opgave her”. 

tilstedeværelse?
I den nye arbejdstidsaftale er lærernes 
arbejde delt op i tre kategorier: Under-
visning, opgaver i tilknytning til under-
visningen og andre opgaver. De to før-
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ste katagorier omfatter undervisnings-
opgaven, men det kan forhandles 
lokalt, hvilke opgaver man helt konkret 
anbringer i de forskellige kasser. 

”Tankegangen er, at man ved skole-
årets start bliver enige om, hvordan 
fordelingen mellem de forskellige op-
gaver er. Men man er – i modsætning 
til tidligere – ikke låst et år ad gangen. 
Man kan ændre hen over skoleåret i 
dialog med den enkelte lærer”.

Der skal ikke længere ske en konkret 
optælling af lærerens timer. Læreren 
får et grundskema, og så har man tillid 
til, at læreren og lærerteamet undervi-
ser det antal timer, der er aftalt. Men 
samtidig kan alle lærerens arbejdsop-
gaver lægges på skolen.

”Vi har haft et mål om, at hele lære-
rens arbejdstid skulle kunne gøres til 
genstand for dialog og ledelse, og det 
kunne vi gøre ved at sige, at vi gerne 
vil have tilstedeværelse på skolen. 
Det betyder, at lærerens tid i den nye 
aftale kan gøres til genstand for tilste-
deværelse. Det er en mulighed, men 
det afhænger af hvilken kultur, man 
har på skolen”, sagde Søren Christian-
sen. 

Der bliver også ændret på tillidsre-
præsentantens rolle med indførelsen 
af den ny aftale. Hvor det før var TR, 
der skulle forhandle med ledelsen, 
foregår dialogen nu direkte mellem læ-
rer og ledelse – med mindre man har 
aftalt andet i kommunen.

Investering i faglig autoritet
Oplægsholder på mødet var også en lo-
kal skoleleder, Susanne Bjerg fra Sødal-
skolen i Århus. Hun fortalte om sine er-
faringer med at implementere den nye 
aftale, og en af de udfordringer, skolen 
stod overfor, var at opretholde et højt 
undervisningstimetal for lærerne.

”Vi besluttede, at vi ville investere i 
faglig autoritet. Det har betydet meget 
for lærerne på skolen at have et højt 
undervisningstimetal, men vi kunne 
se, at vi med den nye aftale ville gå 
ned i timetal. Nogle skoler i Århus ville 
få flere – andre ville få færre undervis-
ningstimer, men vi ville udmønte afta-
len, så vi fik nogle af timerne tilbage, 
for det er det, der har givet arbejds-
glæde her på skolen”, påpegede Su-
sanne Berg. Hun så et dilemma i den 
nye aftale i, at den fokuserer meget på 
selve undervisningsopgaven.

”Det bliver en udfordring på sigt at få 
nogle til at tage opgaverne til gavn for 
hele skolens virke”, sagde hun. ”Jeg op-
lever, der er sket en forskydning, ved 
at undervisningen kommer til at væg-
tes meget højt. Det er blevet sværere 
at få dækket de opgaver, der vedrører 
hele skolen, som f.eks. arbejde i pæda-
gogisk råd og skolebestyrelse”.

En anden af deltagerne så optimis-
tisk på aftalens betydning. Skoleleder 
Leif Welling Christensen fra Nyborg 
Kommune sagde efter kurset:

”Det var dejligt at høre, at ledelses-

Skolelederne kan nu i højere grad tage individuelle hensyn til, hvordan skal den enkeltes arbejdsbyrde skal være. Og kan dermed som 
ledere i højere grad sætte deres præg på tingene! 

Om A’08
Aftalen blev indgået mellem 
Kommunernes Landsforening og 
Lærernes Centralorganisation i 
foråret 2008 og vedrører lærernes 
og børnehaveklasseledernes ar-
bejde. Pt. er 75 % af landets 98 
kommuner overgået til den ny ar-
bejdstidsaftale.

Aftalen opdeler lærerens arbej-
de i tre kategorier: Undervisning, 
opgaver i tilknytning til undervis-
ningen og andre opgaver. De to 
første områder omfatter selve un-
dervisningsopgaven (§ 3 i afta-
len). Opgaver i tilknytning til un-
dervisningen kan være forberedel-
se, efterbehandling, udvikling og 
samarbejde. Andre opgaver kan 
for eksempel være kurser og ef-
teruddannelse (§4 i aftalen).

retten stadig eksisterer og er blevet 
styrket med den nye aftale. Der bliver 
mere fokus på relationsledelse og pæ-
dagogisk ledelse og mindre fokus på 
den administrative del. Vi er glade for 
intentionerne i aftalen. Nu vil vi gerne 
se den udført i praksis”. 

KL afholder endnu to kurser om 
ledelse og arbejdstidsaftalen den 
9. og 15. september. 
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Som enhver politiker vil søge at fremme sine mål, vil enhver 
forening arbejde på at fremme sine medlemmers interesser 
og enhver organisation, institution eller virksomhed kæmpe 
for at vinde sine brugere ellers kunders gunst. Det gi’r vel sig 
selv. Man vil ha’ succes!

Man kan så gøre et stort arbejde for, at det går sådan og 
også opnå gode resultater, men hvis ingen ser og påskønner 
dem, er værdien ikke den samme. Derfor gør Skolelederne 
som andre foreninger en indsats for at holde et højt kommu-
nikationsniveau, være synlig og markere sig.

Synlighed er ikke noget værd sig i selv, men har værdi 
som led i den proces, der giver indflydelse, eksistensberetti-
gelse og styrke blandt med- og modspillere i organisations-
verdenen. Det kan være i kampen om bedre løn- og ansæt-
telsesvilkår eller ved at sætte dagsordenen for udviklingen 
af skolen og særligt i vores tilfælde ledelsen af den.

Skolelederforeningen har som mål at være talerør for 
skolelederne i folkeskolen og formidle gruppens synspunkter 
og ekspertise. Foreningen bør derfor være med i alle væ-
sentlige debatter om skoleforhold og skoleledelse, hvilket 
særligt indbefatter at være omtalt i de store medier. Men 
hvordan er det så gået med det?

kriterier, parametre og analysegrundlag
Vi har bedt analyse- og medieovervågningsbureauet Infome-
dia A/S om at lave en søgning på hits for en række relevante 
interessenter omkring folkeskolen repræsenteret ved deres 
frontfigurer i udelukkende ”de store” medier.

Det drejer om eksponering i de tre største landsdækkende 
dagblade Berlingske Tidende, Politiken og Jyllands-Posten i 
perioden 1/1-09 til 30/6-09. Det vil altså sige de sidste 6 mdr. 
op til sommerferien. 

Derudover har vi bedt om at få målt eksponeringen i TV2 
og DR’s vigtigste1 nyhedsudsendelser i perioden 1/5-09 til 
30/6-09. Her altså KUN de sidste 2 måneder op til ferien, da 
Infomedia ikke kunne søge længere tilbage.

Præcist har vi spurgt efter hits på følgende organisationer, 
repræsenteret ved følgende frontfigurer / politisk valgte for-
mænd, således at både organisationen og personen skal 
være nævnt i artiklen eller i indslaget:

• Undervisningsministeriet + Minister Bertel Haarder
•  Kommunernes Landsforening + Børne- og kulturudvalgs-

formand Jørn Sørensen 
•  Børne- og Kulturchefforeningen + Formand Per B. Chri-

stensen
•  Skolelederne + Formand Anders Balle
•  Danmarks Lærerforening + Formand Anders Bondo Chri-

stensen
•  Skole og Samfund + Formand Benedikte Ask Skotte
•  Danske Skoleelever + Formand Troels Boldt Rømer

Der er alene registreret hits, hvor de pågældende er om-
talt eller udtaler sig mv. som minister eller formænd for 
de pågældende organisationer. Ikke hvis fx formanden for 
børne/kulturcheferne udtaler sig som chef i sin kommune. 

Skolelederne fylder ganske pænt i mediebilledet, når man sammenligner 
med de centrale aktører og interesseorganisationer omkring folkeskolen

Af Michael Diepeveen • Illustration Elbo Grafisk 

i medierne Eksponering
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Heller ikke hvis foreningen repræsenteres ved sin næst-
formand, HB-medlemmer, lokalformænd eller sekretari-
atsansatte. 

Det skal også nævnes, at der med hensyn til radio/tv-ud-
sendelser er tale om søgning i resumeer af indslag bragt i de 
landsdækkende nyhedsudsendelser på DR og TV2. Det kan 
give færre hits end reelt, men rykker ikke nævneværdigt ved 
det samlede resultat.

Til gengæld er der søgt på genetivformer af både organi-
sations- og personnavne, og i nogle tilfælde er der medtaget 
flere versioner. Fx KL/Kommunernes Landsforening, Per B. 
Christensen/Per Christensen, Benedikte Ask/Benedicte Ask/
Benedikte Skotte/Benedicte Skotte, Jørn Sørensen og Jørgen 
Sørensen, Skole og Samfund/Skole & Samfund, Danmarks 
Lærerforening/Lærerforeningen etc.

Det skal understreges, at der udelukkende er tale om en 
kvantitativ optælling af artikler. Der er ikke foretaget nogen 
vurdering af artiklerne på størrelse, relevans, placering etc. 
Der er heller ikke set på, om samme artikel er gået igen 
flere steder; altså om der er tale om unikke artikler.

Endelig skal det igen nævnes, at omtale i de mange regio-
nale og lokale aviser, radio- og TV-stationer samt i gratisavi-
ser, fagblade mv. ikke er medtaget. Der er her kun fokuseret 
på de store, landsdækkende nyhedsmedier. 

På en skala fra 1 til 100…
Som man ser, er undervisningsministeren denne målings 
ubestridte topscorer!

Men før at han bader sig uhæmmet i rampelyset, skal det 
tilføjes, at ud over folkeskolen er Bertel Haarder minister for 
frie skoler, gymnasier, videregående uddannelser, erhvervs-
uddannelser, voksenundervisning og sidder i diverse styrel-
ser, råd, nævn og andre tværgående sammenhænge, som 
han naturligt nok også bliver omtalt i forbindelse med.

Det samme gælder måske Jørn Sørensen i KL, der ikke 
alene er kommunernes politiker nr. 1, når det drejer sig om 
folkeskolen, men også når det gælder børn/unge generelt og 
i spørgsmål om kultur- og idræt mv. Det giver selvfølgelig 
som med Bertel Haarder en del ekstra hits. 

Ellers taler diagrammet for sig selv. Skolelederforeningen 
ligger vel pænt i feltet i forhold til foreningens størrelse med 
ca. 4.200 medlemmer og 10 ansatte, når man tænker på, at 
nogle foreninger har mere manpower Eller hur? 

note
1.  TV2 Nyhederne, TV2 News (udvalgte tidspunkter), DR P1 Radioavisen, 

DR P3 Nyhederne, DR P4 Radioavisen, DR Update (udvalgte tidspunk-
ter), DR1 TV-Avisen og DR2 Deadline. Det var ikke muligt at få målt på 
TV2 Go’ Morgen Danmark, der ellers bringer mange skole-indslag.

Fig. 1. Eksponering af folkeskolens frontfigurer i de største lands-
dækkende dagblade over en periode på 6 mdr.

Fig. 2. Eksponering af folkeskolens frontfigurer i de vigtigste TV/
radio-nyhedsmedier over en periode på 2 mdr.
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På over hver fjerde folkeskole tages der i dag særlige hensyn 
til religiøse mindretal. Det drejer sig bl.a. om at lægge ferie-
dage i Ramadanen eller særregler ved badning eller skole-
madordninger, viser en rundspørge, som Dagbladet Politiken 
har foretaget.

Ifølge integrationskonsulent Esma Birdi er der imidlertid i 
dag så mange religiøse mindretal, at det ikke giver mening 
at tage særlige hensyn til alle. Gør man det, kommer man 
til at gruppere folk, siger hun, der selv har tyrkisk baggrund. 
Samtidig melder flere politiske partier, at skolen som ud-
gangspunkt bør være et ikke-religiøst rum.

Skoleledernes formand Anders Balle mener, at hensynene 
er tegn på, at skolerne følger med og forstår at tilpasse sig 
det multikulturelle samfund. Han afviser, at de religiøse 
hensyn er ved at tage overhånd, men mener, man skal være 
opmærksom på, at det kan ske. Det gælder bl.a. derfor om 
at holde balancen og ikke tage så mange hensyn, at det er 
besværligt at drive skole.

Undervisningsminister Bertel Haarder vil ikke blande sig i, 
hvad de enkelte skoler gør. Han markerede sig ellers et par 
måneder før i anden relateret, ophedet debat, om det nu er 
OK med Fadervor ved skolens morgensang. Det mente mi-
nisteren først burde brede sig, men trak siden sine udtalel-
ser tilbage til fordel for, at skolerne selv bestemmer. 

Noget tyder på, at der i folkeskolerne 
tages særlige hensyn til elevernes religion, 
politikere og eksperter er skeptiske

Af Michael Diepeveen • Illustration Susanne Hjelm Pedersen
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StORt & småt

Hensynsbetændelse?

I en rundspørge, Politiken har foretaget, svarer 182 ud  
af 619 skoleledere ”ja” til, at de tager religiøse hensyn i 
form af: 

•	Særlige fridage omkring religiøse højtider: 105 
•	Særlige badeforanstaltninger: 94 
•	Særlige hensyn ved fællesspisning: 90 
•	Undgår salmer under fællessang: 9 
•	Fritagelse fra svømning: 7 
•	Andre særlige hensyn: 40 

Det svarer til, at 29 % af skolerne/skolelederne tager særlige 
hensyn til religiøsitet. Det gælder ikke kun skoler i de store 
byer med mange indvandrere – de religiøse særhensyn findes 
på skoler over hele landet.

I alt 1.584 folkeskoleledere blev spurgt ved spørgeske-
maundersøgelsen i maj 2009, Nogle har svaret bekræften-
de på flere spørgsmål. 

Kilde: Politiken Research

nu’ det Jul igen...
Generelt er folkeskolen med salmesang, julepynt og kristne 
helligdage allerede gennemsyret af kristendommen, og hvor 
de oprindelige danskere ikke tænker så meget over det, gør 
forældre med en anden religion det. For dem er folkeskolen 
ikke religionsfri, og de ønsker derfor naturligt nok også deres 
egne skikke tilgodeset. 

Antropolog Annette Ihle, der forsker i muslimske elevers inte-
gration, mener, at den danske folkeskole må beslutte sig for en-
ten at afskaffe religion i skolen eller gøre plads til andre religiøse 
identiteter end den kristne. Vælger man det sidste, advarer hun 
mod at tro, at man med få, små praktiske indretninger kan 
regne med, at så er eleverne med en anden religion integreret. 

Bertel Haarder har i debatten pointeret, at der i Danmark 
er religionsfrihed, men ikke religionslighed. Han finder der-
for, at det er acceptabelt med ganske meget ’kulturkristen-
dom’ i folkeskolen, når blot der også er plads til andre tros-
retninger. Og ateister vel også…

Anders Balle understreger, at vi har religionsfrihed, og at 
folkeskolen skal fremme ligeværdighed og alsidighed. Det 
sker bedst ved, at hver skole tager stilling til, hvilke traditioner 
man vil opretholde, og hvordan man vil forny sig. Kernepunk-
tet er, hvis beslutningerne giver problemer på skolen – så må 
de op til fornyet grundig overvejelse. 

Bogen er revideret og opdateret i forhold til første-
udgaven fra 2003. Der er nyskrevne afsnit om sund-
hed og sygdomme, terrorisme, klimaproblemer og 
globalisering. Der er også en fyldig beskrivelse af
den herskende finanskrise og dens virkninger.
Bogen er opdelt i korte og overskuelige kapitler,
der gør den velegnet til undervisningsbrug.
 
“Fornem præstation (...) Bogen indeholder masser 
af konkret og faktuel viden, og det store stof er klart 
disponeret. Bogen er overdådigt illustreret (...) I det 
hele taget er der gjort meget ud af en pædagogisk 
tilrettelæggelse af stoffet.” BENT JENSEN, JYLLANDS-POSTEN

POLITIKENS VERDENSHISTORIE
Af Sven Skovmand
592 sider, kr. 299,- (vejl.)
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StORt & småt
Sluk lyset 
97 % af de danske folkeskoler har klima og 
energi på skemaet. Det viser en undersøgelse, 
som Elsparefonden har foretaget. Det er glæde-
ligt, men husker skolerne også at kigge på deres 
eget energiforbrug? Det tyder en anden under-
søgelse ikke på – den viser, at danske skoler bru-
ger mindst 25 % mere strøm end nødvendigt. 

Der er derfor god fornuft i målbevidst 
at reducere skolens elforbrug. Skolerne 
kan tilsammen spare klimaet for mere 
end 170.000 ton CO2 hvert år ved at 
alene at spare på strømmen. Samtidig 
kan skolerne spare mere end 100 millio-
ner kr. om året på elregningen, sva-
rende til 50-60.000 kr. pr. skole i gen-
nemsnit. 

Endelig kan det øge troværdighe-
den i undervisningen, hvis skolerne 
selv går forrest, så eleverne bruger 
deres egen skole som eksempel på, 
hvor meget CO2 klimaet kan spares 
for. 

Læs mere om, hvordan 
elforbruget reduceres, på 
www.elsparefonden.dk/skolekampagne

Et gok i nøden
DLF gennemførte før sommerferien en undersøgelse af ud-
viklingen i serviceniveauet i folkeskolen, som det formodes 
at ændre sig i dette skoleår. Undersøgelsens hovedresulta-
ter er at:

•  Eleverne får færre timer på mere end hver tredje skole. 
Det medfører, at 60% af skolerne giver eleverne færre ti-
mer end Undervisningsministeriets vejledende timetal.

•  Der kommer flere elever i klasserne på hver fjerde skole. 
Det medfører, at der i skoleåret 2009/10 vil være 24 eller 
flere elever i 23% af klasserne.

•  På næsten halvdelen af skolerne forringes mulighederne 
for at give støtte til elever med særlige behov, der undervi-
ses i normalklassen.

•  På 30% af skolerne bliver mulighederne for at give elever 
med særlige behov specialpædagogisk bistand uden for 
normalklassen forringet.

•  Mulighederne for at tage på lejrskoler og ekskursioner bli-
ver dårligere på mere end hver femte skole.

•  I skoleåret 2009/10 bliver niveauet, at en elev kan forvente 
at komme på lejrskole i 8 dage i løbet af 1. til 9. klasse.

•  På 70% af skolerne bliver der færre penge pr. elev til ind-
køb af undervisningsmaterialer, når der tages hensyn til at 
priserne på undervisningsmaterialer stiger.

•  På to ud af tre skoler bliver der færre penge pr. lærer til ef-
teruddannelse, når der tages hensyn til, at priser og løn-
ninger stiger.

Flere og mere 
detaljerede 
resultater af 
undersøgelsen 
kan ses på 
www.dlf.org.

Det høje nord
Et nyt site ”Velkommen til Norden Før og Nu” giver mulig-
hed for at klikke sig på rundtur i de nordiske landes historie, 
geografi, sprog og kultur.

Gennem videoklip og tekster fortælles nordiske historier 
om åndemanere i Sameland, vandrende isfloder i Norge, 
eksotiske egnsretter på Grønland, grusomme henrettelser i 
Sverige og meget mere. Projektet er støttet af Nordisk Mi-
nisterråd og Nordisk Kulturfond.

Se www.dr.dk → Norden før og nu 

SALAAM
FILMFESTIVAL

www.salaam.dk

2009, sept-okt: København, Løgstør, Aalborg, Roskilde, Grenaa, Østed, Odense, 
Middelfart. Nov-dec: Aalborg, Aars, Løgstør, Nykøbing Mors, Skagen, Sæby, Fred-
erikshavn, Otterup, Kerteminde, København, Vollsmose, Aarup, Svendborg.  
2010, feb-marts: Ringe, Nibe, Faaborg, Nyborg, Holbæk, Lejre, Roskilde, Kalund-
borg, Odsherred, Ringsted, Slagelse, Sorø, Fjerritslev, Odense, Middelfart, Svend-
borg, Aabenraa, Brørup, Rødding, Tønder. April: Ålestrup, Odense, Løgumkloster

09/10

Mød multikulturelle unge 
Film og dialog på alle klassetrin
Kulturmøder og globalt udsyn

Gratis uv-materialre
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I globaliseringens smeltdigel kan dan-
ske skoler komme under pres fra elever 
og ansatte med anderledes overbevis-
ning. Men børn har ret til at være i et 
skolemiljø uden rabiate holdninger. Så-
dan siger integrationskonsulent og fore-
dragsholder Esma Birdi, som Skole-
ledelse har mødt til en samtale om 
parallelkultur, religionsproblematikker  
og tørklæder blandt lærere i folkeskolen.

Esma Birdi rådgiver bl.a. skoler og  
arbejdspladser om integration. Hun er 
netop begyndt et samarbejde med Cen-
ter for Offentlig Kompetenceudvikling 
(COK), hvor hun er med til at udvikle en 
kompetencegivende uddannelse for fol-
keskolesektoren. Dette projekt har den 
foreløbige arbejdstitel ’demokratiske 
processer i folkeskolen’. 

Parallelsamfundet
Er der i dag mange lærere i folkesko-
len, som bærer tørklæde eller andre 
religiøse og kulturelle symboler?

”Nej, ikke endnu, men jeg er ikke i 
tvivl om, at det kommer. Kigger vi 10 år 
tilbage, ville vi vende os om efter en, 
der gik med tørklæde. Og det er min 
overbevisning, at jo mere vi taler om 
tørklæder, jo flere vil gå med dem – af 
forskellige årsager. Nogle bliver tvun-
get, nogle gør det, fordi det giver frihed 

Frihed, 
lighed & 
broderskab

Af Helle Birch • Illustration Susanne Hjelm Pedersen

til at tage ind til byen med veninderne, 
andre gør det for at provokere. Den 
megen snak om tørklæder gør, at vi 
kommer til at ekskludere dem, der bæ-
rer tørklæde fra det danske samfund, 
så de i stigende grad vil søge deres 
identitet i et parallelsamfund”.

Esma Birdi mener, at unge med an-
den etnisk baggrund end dansk – og 
tørklæde eller ej – har svært ved at 
finde deres identitet. De er ikke helt 
medlemmer af det danske samfund og 
er samtidig forvirrede over de budska-
ber, de får fra deres forældre. Derfor 
finder de deres primære identitet i et 
miljø, bestående af andre unge med 
anden etnisk baggrund:

”Mange unge ved ikke rigtigt, hvor 
de skal finde viden om religion. Når 
man er ung stiller man spørgsmål. 
Som muslim må man ikke gifte sig 
med en kristen, men hvis en ung tyrker 
falder for en fra Afghanistan, vil fami-
lien stadig være imod. Nogle bliver 
også hjemmefra opdraget til stor guds-
frygt og til, at de f.eks. ikke må spise 
med venstre hånd, der er uren. Det er 
især unge fra ressourcesvage familier, 
der er vant til at blive bedømt på, om 
de er ’gode’ muslimer”.

De unge bliver dermed forvirrede om 
kultur og religion. Og lige så svært er 

det ifølge Esma Birdi for de unge at 
finde sig til rette blandt danske kam-
merater:

”Man skal kunne afkode dansk men-
talitet og have almenviden om, hvem 
der er statsminister, og hvilke ting der 
er oppe i tiden. Mange kommer til at 
føle sig udstødte, fordi de ikke kan 
smalltalke. De melder så fra, fordi ver-
denerne er for forskellige, og hvis de så 
har brug for anerkendelse, vender de 
sig mentalt mod parallelsamfundet 
med andre etniske unge. Jeg arbejder 
bl.a. med at lave handleplaner på 
gymnasier. Her tænker lærerne ofte 
ikke engang på at blande dem ved 
gruppearbejde og projekter, og det er 
noget, der understøtter parallelsam-
fundet”.

På gymnasierne oplever Esma Birdi 
også nogle af de normer, der kan opstå 
i parallelsamfundet:

”Hænger der f.eks. en tegning af en 
bar numse, vil den blive hevet ned. De 
unge reflekterer ikke over det, de ser, 
men fjerner tingene. De bliver mere ra-
dikale muslimer og har ikke et naturligt 
forhold til religion. For de etniske unge 
bliver det, at vi har religionsfrihed i 
Danmark til, at vi skal acceptere alt, 
hvad der har med Islam at gøre, og når 
man møder modstand bliver det hur-

Over for elever og personale har skolelederne det endelige ansvar for, 
at undervisningen foregår i en åben, tolerant og demokratisk ånd
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tigt til ’I respekterer os ikke’. De lærer 
om demokratisk adfærd i skolen, men 
tager den ikke med tilbage til parallel-
samfundet”.

Hvilken betydning får det, når de 
unge, som er opvokset i parallelsam-

fundet, bliver færdige med deres ud-
dannelse, f.eks. en læreruddannelse, 
og får job: 

”Min bekymring er, at selv om de 
unge på skoler og uddannelsesinstitu-
tioner får den samme uddannelse som 

de danske unge, så kan man ikke være 
sikker på, at de også har de samme 
sociale og demokratiske kompetencer. 
Det kræver et indgående kendskab til 
det danske samfund, ikke kun gennem 
skolen, men også privat. Hvordan kan 

Per B. Christensen,  
formand for Børne- og 
kulturchefforeningen 

Må en lærer eller leder bære 
religiøse symboler?

Når man er myndighedsperson, må 
der ikke være nogen tvivl om, at man 
er myndighedsperson. Men det ville 
blive mærkeligt, hvis vi lavede regler, 
så f.eks. en jøde ikke måtte gå med 
kalot.

Jeg har ikke været ude for noget 
tilfælde hvor det [et religiøst symbol] 
har været et problem. Hvis en skole-
leder gik med burka, havde vi et kon-
kret problem, for så var der ingen 
øjenkontakt. Men vi kender bare ikke 
nogen konkrete tilfælde.

Debatten om dommere og tørklæ-
der er kørt af sporet. Den er hyste-
risk, fordi der ikke er nogen konkrete 
sager. Hvis vi presser på med forbud 
og regler, kan vi risikere at fremme 
en kultur blandt etniske unge i Dan-
mark, som er stærkere end i hjem-
landene.

Anders Balle, formand 
for Skolelederne

Må en lærer eller leder bære 
religiøse symboler?

Vi må forlange, at lærere i skolen er 
klædt på, så det ikke virker unødigt 
provokerende eller stikker voldsomt 
af fra gængse normer. Gængse nor-
mer er forskellige fra samfund til 
samfund. Det gælder også lokalsam-
fundene i Danmark.

Derfor er der forskel på, hvad der er 
passende på Nørrebro, i Rønne og i 
Assens. Derfor er det en lokal vurde-
ring, hvad der er passende påklæd-
ning. Det er selvfølgelig ikke accepta-
belt, hvis en lærer insisterer på at 
ville være iført burka, da det i væ-
sentlig grad vil forhindre kontakt mel-
lem lærer og børn – men det er der 
vel heller ikke nogen, der vil? 

Vi skal i ansættelsesprocessen 
være opmærksomme på sådanne for-
hold, hvilket jeg går ud fra som en 
selvfølge, at man er. Jeg vil f.eks. ikke 
ansætte en lærer, der lugter og går 
med beskidt tøj.

Benedikte Ask Skotte, 
formand for Skole og 
Samfund

Må en lærer eller leder bære 
religiøse symboler?

Vi har ikke nogen officiel holdning til 
emnet, for den enkelte skole må selv 
tage stilling til det spørgsmål. 

Skolen afspejler samfundet, så der-
for vil der ikke være noget i vejen for, 
at en skole ansætter en leder, der går 
med slør.

Vi har ikke fået henvendelser fra 
forældre, der føler sig generet af læ-
rere eller ledere i nogen former for re-
ligiøse eller kulturelle symboler. De 
klager, der kommer over påklædning, 
handler snarere om lærere, der er for 
nedringede.

Vi synes, det er en god idé, hvis 
man på den enkelte skole tager en 
dialog om emnet, så man er forberedt 
på, hvad man vil acceptere. 
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man som lærer rådgive børn til at begå 
sig i det danske samfund, hvis man 
ikke selv kender samfundet?”, siger 
Esma Birdi.

 
spørg ind til holdningerne
Hvordan skal en skoleleder eller en 
skolebestyrelse forholde sig til en an-
søgning fra en ansøger med anden et-
nisk baggrund?

”De skal ikke forholde sig anderledes 
end til danske ansøgere. Der er jo et 
pointsystem, hvor man kan lægge 
vægt på udlandsophold, praktikophold 
m.m. Hvis man vægter den slags ting, 
er det jo ikke diskrimination, hvis man 
fravælger en ansøger, der ikke har væ-
ret ude at prøve noget forskelligt. De 
ansættelsesansvarlige skal være klædt 
på til at stille de rigtige spørgsmål. 
Nogle ansøgere går meget op i reli-
gion, og det er vigtigt at spotte dem”. 

”Det kan være en idé at bruge 
samme fremgangsmåde som en HR-
konsulent i en privat virksomhed. Min 
bror er blevet ansat som ingeniør, og 
han skulle gennem hele tre spørgeske-
maer og to samtaler, og det til et job 
som ’IT-nørd’, hvor det ikke er nær så 
nødvendigt at kunne begå sig socialt. 
Når man skal ansætte en til et job, 
hvor de skal arbejde med mennesker, 
skal man forholde sig mere kritisk til 
religionsudfoldelse”.

I Danmark har vi tendens til at være 
kritiske overfor Islam. Men Esma Birdi 

advarer mod at ’skyde på’ religionen 
alene. For det handler ikke kun om reli-
gion, men om menneskerettigheder. 
Børn har ret til en lærer, der ikke har ra-
biate holdninger. To-sprogede lærere er 
en stor ressource for skolerne, men de 
skal være integrerede og ikke rabiate. 
Piger, der bærer tørklæde, bærer et 
meget tydeligt symbol, men man skal 
huske, at yderligtgående holdninger 
også kan findes andre steder. Der fin-
des rabiate jøder, katolikker, Jehovas 
Vidner etc. 

Hvilke spørgsmål kan man stille til 
en jobsamtale? Det er jo ikke tilladt at 
spørge direkte ind til folks religion:

”Man kan spørge til ansøgerens hold-
ninger: Hvilke kvaliteter og værdier, 
man helst vil overføre til børnene, 
hvilke typer mennesker, man gerne vil 
være med til at forme eller hvilke de-
mokratiske kompetencer, man anser for 
at være de vigtigste at give videre”.

 Esma Birdi anbefaler, at skolerne gør 
rede for skolens værdier og målsætnin-
ger, så ingen, hverken børn, forældre, 
ansatte eller ansøgere kan være i tvivl 
om, hvad det er for en type skole man er 
på, hvad der er acceptabelt og hvad der 
ikke er. Hun anbefaler også, at lederen – 
hvis en lærer alligevel påvirker eleverne 
med sin overbevisning – tager en sam-
tale og eventuelt nedfælder en aftale 
om, hvor grænserne går – netop med 
henvisning til skolens værdier og til fol-
keskolens værdigrundlag som helhed.

Man kan efter Esma Birdi’s opfat-
telse sagtens være to-sprogslærer 
med tørklæde. Og det er f.eks. en 
hjælp til at få skolehjemsamtaler til at 
køre tilfredsstillende, hvis der er en læ-
rer med, som taler forældrenes sprog. 
Men det er en anden sag at stå over 
for børn, og skulle klæde dem på til at 
klare sig i livet og samfundet. Her har 
læreren ansvar overfor børn og unge, 
som er på en dannelsesrejse. Det gæl-
der især for to-sprogede elever, som er 
bevidste om deres image og reflekterer 
over deres adfærd”.

Hvordan skal man forholde sig på 
skolen, hvis en lærer vil holde fri i Ra-
madanen eller efterspørger et bede-
rum?

”Islam er en fleksibel religion. Ifølge 
islam har man pligt til at tilpasse sig 
det omgivende samfund, og religionen 
må ikke stå i vejen for, at man kan 
passe et arbejde. Hvis en muslim ikke 
har mulighed for at overholde ramada-
nen, kan han betale sig fra det ved 
f.eks. at donere penge til en fattig fa-
milie. Desuden er det muligt at samle 
de fem daglige bønner, så de alle af-
holdes om aftenen. Et bederum er 
altså ikke nødvendigt, og man kan ikke 
forlange det. Men det er selvfølgelig 
også vigtigt, at skolens ledelse forhol-
der sig fleksibelt til disse ting”.  

Lad de unge takle verdens problemer copenhagen 
consensus 

center

’Op til COP15 er denne hjemmeside […] 
helt oplagt at inddrage som led i elevernes 
kritiske stillingtagen til globale udviklings - 
og miljøproblemstillinger. Dermed sættes 

også fokus på Danmarks forpligtigelse over 
for FN's 2015-mål - og ikke mindst på en 

fælles forståelse af, at det kan betale sig at 
investere i verdens fattige.’ 

Anmeldelse i ’Folkeskolen’
d. 18. Juni 2009

Læs mere om lanceringen af undervisningsmaterialet på vores 
hjemmeside www.copenhagenconsensus.com

   - En interaktiv hjemmeside, hvor eleverne kan debattere og 
      prioritere blandt løsninger til 10 af verdens problemer 
   - Let tilgængelig information om verdens udfordringer og 
     potentielle løsninger
   - Quiz om globale problematikker
   - En dybdegående lærervejledning 

Du kan allerede i dag gå ind på hjemmesiden for yderligere information og inspiration på hjemmesiden: 

Copenhagen Consensus Center har lanceret en hjemmeside til 
undervisningsbrug i folkeskolens 7.-9. Klassetrin. Den består af:

Could the logo be on the right side instead?

Could the text on the globe be about the content of the webpage and then the quote in italic from ‘Folkeskolen’ in the right side? (cool that you could get it in the format and with colors)

And could we change the content box below with ‘læs mere om lanceringen..’ til ‘www.copenhagenconsensus.com/minprioritering’ and then the ’læs mere om…’ could come after ’ – en dybdegående lærervejledning.’ Then the focus would be more on the webpage than the launch event.

www.copenhagenconsensus.com/minprioritering
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Kom og deltag i key2sees efterårskonference 
FLOW OG TID TIL FORDYBELSE med fokus på 
ledelse og faglighed.
Fremtiden begynder idag! Og fremtidens ressource 
hedder kreativitet og innovation under vilkåret evig 
forandring. Fremtidens væsentligste ressource er 
derfor fokus, at have godt fat i sig selv og at indgå 
i bæredygtige fællesskaber og netværk. Fremtidens 
leder og medarbejder skal derfor kende sin egen 
kreative kraft, sin kilde til at ville lede og give plads 
til at andre kan finde deres kreative kraft.  

Fremtidens ledelse og fremtidens pædagogik kalder 
på helt nye måder at tænke, skabe og udleve 
muligheder og kvaliteter for ledelse og innovative 
læreprocesser. Vores overlevelse og trivsel som sam-
fund og som klode er afhængig af, om vi kan levere 
dette råstof. Råstoffet skal bruges til at løse de
mange trivselskriser,  som vi står overfor lige nu og
skal finde løsninger på. Vi kan ikke løse disse kriser 
med den samme tænkning, som vi brugte, da vi 
skabte dem. Vi er nødt til at kunne tænke og handle 
på nye måder for at skabe den fremtid, som vi skal 
eksistere i. 

Vi skal forholde os til tiden: både den tid, hvor vi har 
for travlt, hvor tiden altid er knap, og så den tid, hvor 
der er masser af den.... Den form for tid, som vi 
kalder flow. Her oplever vi at være positivt fokuserede 
og fuldt koncentrerede om opgaven. Flow og fordy-
belse er i sig selv motiverende. Og det er lige præcis 
dét, som man behøver for at kunne være skabende 
overfor fremtidens krav. Her bliver det muligt for os 
både at yde og nyde en særlig præstation. 

Så det vigtige og gode spørgsmål er selvfølgelig: 
Hvad skal der til for at etablere betingelserne for at 
flow og fordybelse kan opstå i ledelse og i det 
pædagogiske arbejde, så vi kan være skabende i 
løsning af opgaven ?

Denne konference giver dig nogle præcise, 
personlige, evidensbaserede og humoristiske bud
på det spørgsmål.
 

Kom og lad dig inspirere til hvordan man kan frisætte 
den kreative kraft og skabe de rette betingelser for 
at kunne tilrettelægge arbejdsprocesser og lærepro-
cesser, som er båret af nærvær, flow, fordybelse og 
kreativitet  - med et stærkt fokus på kerneydelsen 
og fagligheden. 

KEY2SEE’S EFTERÅRSKONFERENCE  2009

”FLOW OG TID TIL FORDYBELSE”
- med fokus på ledelse og faglighed

TIRSDAG den 27. OKTOBER 2009 på Varna Palæet i Århus

PROGRAM:
9.00-9.30: Ankomst og kaffe med croissant

9.30-9.40: Åbning af konferencen

9.40-10.05: Kunsten at finde flow
 v/Hans Henrik Knoop, 
 Forskningsdirektør, Universe Research Lab
 Lektor, DPU / Århus Universitet
 Om kunsten at finde flow i en verden, som ofte forhindrer det
 - i samarbejde og i klasserummet
 
10.05-10.30: Kreativ kraft og flow i organisationen
 v/Lasse Zäll, Pathfinder:
 Head Coach,  adm. direktør for Stifinder A/S (Pathfinder)
 Hvordan kan presencing fra C.O. Scharmers teori U   
 bruges til at åbne for den kreative kraft 
 og flow i organisationer ?

10.30-10.50: Ledelse med hjertet 
 v/Christina Hostrup
 Skoleleder Risskov Skole 
 Visioner og erfaringer

10.50-11.05: Pause med frugt

11.05-11.30:  Hvordan kan fordybelse skabe mere mening i arbejdet? 
v/Karen Ingerslev, uddannelseschef, cand. psych.  

 HR Udvikling Århus Universitetshospital

11.30-12.00: Ind i musikken
 v/Peter Bastian, musiker
 Ind i musikken- et eksempel på flow og fordybelse
 
12.00-13.00:  Frokost, fra Restaurant René i Århus, 
 med udsigt til hav og efterårsskoven

13.00-13.50:  Åbne workshops ved oplægsholderne samt 
Erhvervspsykolog Mette Møller, og 

 konsulent Stine Clasen, Århus Kommune:
 Acceptstrategier og pædagogik med hjertet 
 &
 Erhvervspsykolog Palle Isbrandt og 
 konsulent Helle Engelbrechtsen: 
 Flow - nærvær og bedste fremtidige praksis
 
13.50-14.10: Kaffe og sødt

14.20-15.00: Åbne workshops

15.00-15.30:  Få hjertet med
 Fælles musikalsk afslutning 
 v/Tea Thyrre Sørensen, korleder, ejer af Prosodia

Konferencen henvender sig både til ledere og medarbejdere

Konsulenthuset key2see · Frederiks Allé 112b · 8000 Århus C

Arrangeret af : 
Mette Møller Erhvervspsykologi v. Mette Møller
Isbrandt Erhvervspsykologisk rådgivning v. Palle Isbrandt
Btween, Konsulent og Kommunikationsvirksomhed v. Morten Jac 

Tilmelding senest den 14. oktober 2009. 
Tilmelding er bindende. Konferencegebyr: 2800 kr + moms

Send tilmelding med navn, stilling, adresse, telefonnr.  og evt. EAN nr. til mj@mortenjac.dk  
Herefter modtager du bekræftelse på mail med faktura og konto nr.

Se mere på www.key2see.dk

key2see.efterårskonference 2.indd   1 26/06/09   11:36:23
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I Skoleledelse 5/09 er Skoleledernes 
formand Anders Balle citeret for en 
række holdninger til SFO’ens opgave i 
folkeskolen. I den forbindelse kunne be-
styrelsen i Århus SFO Ledelses Forum 
(ÅSLF) ønske sig en mere nuanceret til-
gang til en interessant og vigtig debat.

Den virkelighed, du giver udtryk for, 
er ikke det billede, der kendetegner de 
århusianske folkeskoler, som vi ser det. 
Her er der – og har i flere år været – et 
godt samarbejde mellem SFO- og un-
dervisningsdelen. Et samarbejde, der 
til stadighed udvikles på baggrund af 
et godt samarbejde i skolernes ledel-
sesteam. Disse ledelsesteam har i de 
seneste fem år bestået af skoleleder, 
administrativ leder, pædagogisk leder 
og SFO-leder. 

ÅSLF mener, at der er to ligeværdige 
pædagogiske kerneydelser – en under-
visnings- og en SFO-opgave, som 
komplementerer hinanden – til gavn 
for børnenes læring, udvikling og triv-
sel. Vi vil med denne forståelse 
komme længere i udviklingen af bar-
nets hele livsduelighed i et globalt vi-
den – og netværksbaseret samfund.

Denne forståelse underbygges af År-
hus Kommunes Børn og Unge politik, 
hvor man har defineret en fælles læ-
ringsforståelse, der bl.a. beskriver, at 
børn lærer til alle tider og i alle sam-
menhænge samt beskriver undervis-
ning, som en del af børns læring. Et 
godt papir at tage afsæt i for alle par-
ter, når vi taler børns læring. Med 
denne forståelse sættes de sociale og 
personlige kompetencer i samspil med 
de faglige kompetencer.

Som SFO-ledere i Århus bliver vi nys-
gerrige på dine udsagn, når du det ene 
øjeblik nævner, at man kan nærme SFO-
delen og UV-delen yderligere mod hin-
anden ”med respekt for fritidsdelen, 

Sko-SFO-le…    
selvfølgelig” som du siger, for i det næ-
ste øjeblik at bruge Reading recovery 
som et eksempel på en central SFO-op-
gave. Lektiehjælp kan i en traditionel 
faglig (kompetence) forstand være en re-
levant opgave at støtte op omkring for 
visse børn. Men det er en enkelt faktor, 
på lige fod med mange andre relevante 
udviklingsfaktorer for pædagogen, for at 
skabe læring til og udvikling af et godt 
børneliv og et senere uddannelsesforløb.

Vi er helt enige om, at en fælles be-
vægelse for de to faggrupper frem og 
tilbage mellem den traditionelle under-
visnings- og SFO-tid, kan være et kva-
litativt løft for et godt læringsforløb, 
der skaber udvikling for børnene i fol-
keskolen. Ofte handler det om i praksis 
at få erstattet fantasierne om hvad og 
hvordan, med konkrete oplevelser af 
hinandens praksis. Derfra kan det gode 
samarbejde udspringe.

Pædagogen har traditionelt et rigtigt 
godt fokus på børnenes trivsel og et godt 
forældresamarbejde. To meget væsent-
lige elementer at kunne mestre, når man 
har ansvar for børns udvikling, og som 
også bliver peget på som et udviklings-
område inden for læreruddannelsen.

I ÅSLF er vi overbeviste om, at der 
på flere skoler arbejdes ud fra en fælles 
elevplan mellem undervisnings- og 
SFO-delen. Her har SFO-opgaven og 
pædagogen bidraget med væsentlige 
områder til planerne. 

Det er også værd at huske på, at 
pædagogen ofte er den gennemgå-
ende faktor i børnenes indskolingsfor-
løb. Den, der har historien med bør-
nene, den forældrene henvender sig 
til. En ikke uvæsentlig faktor for at 
tage afsæt for en god læring, udvikling 
og trivsel for børnene i folkeskolen.

Der er mange muligheder i videreud-
vikling af et godt samarbejde mellem 

Undervisnings- og SFO-delen i folke-
skolen, men det skal foregå i dialog 
mellem kerneydelserne og ikke på be-
kostning af SFO-delen alene. Sådan 
ser vi det fra et ”Århus perspektiv”.

Løsningen ligger i det samlede sko-
leledelsesteam, der har en fælles for-
ståelse for ligeværdigheden i de to ker-
neydelser og en fælles forståelse for, 
at en god folkeskole i dagligdagen, har 
en bredere læringsforståelse end læ-
ring som undervisning alene.

I Århus foregår et tæt arbejde i skole-
ledelsesteamet, og der er en opfat-
telse af dynamik i ledelsesarbejdet på 
skolerne og ligeværd i opgavernes be-
tydning. Det giver praksis med kvalitet 
i undervisning og SFO-aktiviteter.

Det, at ledelsesteamet konstant ar-
bejder sammen, ”belyser” den hele op-
gave på et strategisk plan og fanger 
signaler fra engagerede medarbejdere – 
frem for at trække hurtige tiltag ned 
over en faggruppe – eller begge! Dette 
er løsningen, som vi ser det.

I ÅSLF ser vi SFO-opgaven og SFO-
pædagogerne som væsentlige selv-
stændige faktorer i nutidens og fremti-
dens folkeskole med egen kvalitativ 
relevans og hovedansvar for en kvalita-
tiv SFO-del samt medansvarlig for et 
godt samarbejde mellem SFO- og un-
dervisningsdelen.

ÅSLF ser frem til den kommende 
mål- og indholdsbeskrivelse for SFO. 
Disse beskrivelser kan blive det afsæt, 
SFO-delen behøver for endeligt at ty-
deliggøre sig og blive forstået som en 
kvalitativ, selvstændig og ligeværdig 
del – på lige fod med undervisnings-
delen i den fremtidige folkeskole.

På vegne af bestyrelsen i ÅSLF
Christian Valvik Thaarup

Formand

Debat
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sVAR
Jeg anerkender fuldt ud, at man kan 
tale om to eller flere ligeværdige pæ-
dagogiske kerneydelser i skolen, men 
derfor behøver de ikke også at være 
adskilte. For det vil de jo blive ved med 
at være, hvis vi bliver ved med at un-
derstrege forskellene mellem skole og 
fritid frem for mere konsekvent at fo-
kusere på fællesmængden og helhe-
den.

Jeg ønsker ikke, at hverken undervis-
ningen eller SFO’en opleves som selv-
stændige adskilte faktorer. Begge er 
skole! Jeg mener, at vi i den forbindelse 
bør undgå begreber som ”egen” eller 
”selvstændig”, og mit hovedbudskab er, 
at der ligger et stort lærings- og udvik-
lingspotentiale for børnene, hvis vi kan 
blive bedre til at sammentænke aktivi-
teterne i de to kerneydelser. Og det 
tror jeg, at vi kan blive endog meget 
bedre til…

Der er allerede mange steder rigtig 
gode og udviklingsorienterede samar-
bejdsforløb i skolen. I Skoleledelse 5/09 
bragte vi netop reportager fra skoler i 

henholdsvis Gladsaxe og Odense, der til 
fulde bekræftede det. Alligevel efterly-
ser jeg et endnu tættere samspil mel-
lem de to funktioner. Funktionerne skal 
for det enkelte barn opleves som en 
helhed, hvor der er plads til undervis-
ning, styrede aktiviteter og fri leg for at 
give den bedste samlede læring og ud-
vikling for alle. De to fagligheder skal 
supplere, komplimentere og under-
støtte hinanden.

Jeg vil derfor fastholde, at der gene-
relt ligger et uudnyttet potentiale i det 
flerfaglige pædagogiske samarbejde 
omkring børnenes skolegang og fritids-
liv. Derfor er tanken om at lade landets 
folkeskoler udvikle sig til helhedssko-
ler, hvor indskoling, SFO og fritidsklub-
ber tænkes sammen ikke fremmed for 
mig. Så vi får en enhed, hvor personale 
og ledelse med forskellig pædagogfag-
lig uddannelse er flettet tæt ind i hin-
anden. En enhed, hvor undervisningen 
naturligvis er højt prioriteret. 

Børnene skal ikke være voksenstyret 
hele dagen, men det behøver ikke være 

så adskilt som i dag, hvor de enten er i 
skole eller har fri. En tættere sammen-
hæng, et større overlap vil kunne give 
børnene sammenhæng i hverdagen og 
sætte større fokus på det enkelte barn. 
Vi skal med hver vores kompetencer 
kunne supplere hinandens aktiviteter, 
så den faglige og sociale udvikling af 
børnene sker optimalt.

Jeg ønsker ikke, at et tættere og mere 
forpligtende samarbejde skal ske på be-
kostning af nogen. Fokus skal udeluk-
kende være på, at det bliver til gavn for 
børnene. Det må være det helt centrale 
grundlag og mål for skolens samlede 
virksomhed. Og i den forbindelse er 
selvstændighed ikke et mål i sig selv; 
det er den fortsatte udvikling af skolen 
derimod. 

Med venlig hilsen
Anders Balle

Formand  
Skolelederne
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– men en vej til fælles stresshåndtering på din arbejdsplads

IGLO 
er ikke et ishus

Brug IGLO-princippet til at skabe 
bedre trivsel. Læs mere om stress og trivsel på arbejdsmiljoviden.dk/trivsel
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Randers Kommune

Stillinger

Læs mere på www.struer.dk

Er du til rødder, vinger og holdninger?
Vi er en farverig skole i stor vækst, som har rødder i stolte 
og sjove traditioner; vinger i ønsket om stadig udvikling 
og klare holdninger i forhold til at sikre børn og personale 
en tryg hverdag.

Vi søger en leder

til dørs

skoleprofil er tydelig for ansatte, elever og forældre

personalegruppe og nyder samspillet med børnene.

Er du interesseret, synes vi bestemt, Gimsing skole er et 
besøg værd. 

Vi viser meget gerne skolen frem og fortæller mere om 
vores værdier.

Yderligere information
Viceinspektør Kurt Andersen, tlf. 9785 0003.
Chefkonsulent Erik Østerby, tlf. 9684 8220.

Ansøgning til 
Struer Kommune
Postboks 19
7600 Struer
Att. Susanne Mortensen 
eller sekretariatet@struer.dk

Ansøgningsfrist: den 15. september 2009. 
Samtaler afholdes den 28. september 2009.

Forud for samtalen gennemføres profilanalyse. 

Skoleleder

GIMSING SKOLE
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Stillinger

Favrskov Kommune
Skovvej 20 
8382 Hinnerup
Tlf. 89 64 10 10
favrskov@favrskov.dk
www.favrskov.dk

Med udsigt over Hinnerup by i Favrskov Kommune 
ligger Haldum-Hinnerup Skolen i dejlige omgivelser 
tæt på Frijsenborgskoven, gode sportsfaciliteter 
og udearealer. Favrskov Kommune søger en ny 
skoleleder til Haldum-Hinnerup Skolen, da skolens 
leder gennem 30 år er gået på pension.

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

Der er allerede konkrete opgaver klar til dig 
i det første skoleår

implementering af LP-modellen 
implementering af værdigrundlaget for den nye 
arbejdstidsaftale 
opfølgning på Kvalitetsrapporten for 
2008/2009. 

Glæden ved og lysten til nye udfordringer er stor 
på Haldum-Hinnerup skolen.

Vi tilbyder 
Et spændende og ufordrende job på en velfung-
erende skole med følgende grundværdier:

Fællesskab 
Anerkendelse
Lyst til at lære

Et job, hvor det overordnede mål for skolen er, 
i samarbejde med forældrene, at arbejde for:

at eleverne bevarer livsglæden, lysten til at lære 
og en tro på dem selv
at eleverne får så megen ballast med sig, at de 
kan skabe sig et godt liv.

Et job, hvor du i høj grad bliver inddraget 
i udarbejdelse af de overordnede mål og strategier 
for skolerne i Favrskov 
Et job, hvor der er et meget tæt samarbejde 
mellem skolelederne og forvaltningen
Et job i en kommune hvor der er meget stor 
positiv opmærksomhed på skolerne.

Vi forventer, at du som skoleleder på 
Haldum-Hinnerup Skolen

brænder for personaleledelse og pædagogisk 
ledelse
tænker strategisk og udviklingsorienteret for at 
sikre skolens fokus på mål og resultater

kan omsætte Byrådets beslutninger og skolens 
værdier til daglig praksis på skolen
kan motivere, prioritere og bevare overblikket
har en åben og anerkendende ledelsesstil med 
klar kommunikation, nærvær og engagement
er synlig og stiller krav til elever, medarbejdere 
og forældre
ser skole og SFO som en helhed
har relevant ledelseserfaring/-uddannelse.

Vi forventer, at du som skoleleder i Favrskov 
Kommune

skaber rammer for skolens videre udvikling
indgår i ledelsesteamet på egen skole
indgår i kommunens skoleledergruppe og er med 
til at præge de overordnede rammer
lever op til de fem hjørnesten i Favrskov 
Kommunes ledelsesgrundlag. 

Hvis du vil vide mere om skolen, dens værdier 
og visioner, så klik ind på 
www.haldum-hinnerupskolen.dk 

Hvis du vil vide mere om Favrskov Kommunes 
skolevæsen, så klik ind på 
www.favrskov.dk – Skole og Uddannelse

Yderligere oplysninger
Har du spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte skolechef Lars Kjems, tlf. 8964 3501, 
viceskoleleder på Haldum-Hinnerup Skolen Steen 
Skaarup, tlf. 8964 5500 eller formand for skole-
bestyrelsen Jørgen Jørgensen, tlf. 8698 6405.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende 
regler, herunder principperne for Ny Løn.

Ansøgning
Ansøgningen skal være Børn og Skole i hænde 
senest tirsdag den 15. september 2009 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler holdes i uge 39 og 40. 
Der indgår test i ansættelsesforløbet.

Du skal sende din ansøgning med relevante bilag 
til Favrskov Kommune, Børn og Skole, att. skole-
chef Lars Kjems, Skovvej 20, 8382 Hinnerup.

Elektronisk fremsendelse kan ske til: 
boernogskole@favrskov.dk, mrk. “Skoleleder”.

Ny skoleleder til toppen af Hinnerup
Genopslag
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Vil du være leder på en skole, hvor vi gerne vil gå forrest og 
afprøve nye veje? Ser du en udfordring i at sikre et højt kom-
munikationsniveau både internt og eksternt? Evner du at 
skabe dialog og involvere lærere, elever og forældre? Har du 
samtidig ledererfaring og gennemslagskraft, og kan du slet 
ikke lade være med at gå forrest? Så er du måske den leder vi 
søger til at være med til at gøre Lind skole endnu bedre.

På Lind skole er vi ca. 50 lærere og 670 elever. Vi modtager 
overbygningselever fra byens anden skole. Tilknyttet til sko-
len er derudover SkoleGården, som er en heldagsskole for 
10-14 elever, der har brug for et anderledes undervisnings-
tilbud. 

Vi arbejder i selvstyrende teams og vi vil gerne være med til 
at tænke nyt. Derfor er det vigtigt, at du også er udviklings-
orienteret og har mod til at gennemføre forandringer. Som 
leder er du derudover åben, ærlig og direkte i din ledelses-
stil. Du kommer til at indgå i et tredelt ledelsesteam bestå-
ende af dig, en pædagogisk viceskoleleder og en administra-
tiv afdelingsleder. Udover motiverede og positive medarbej-
dere og elever vil du møde en forældrekreds som er meget 
engageret og deltagende i skolens arrangementer.

Lind skole ligger i det dejligste smørhul 5 km syd for Her-
ning. Byen har 4800 indbyggere og er i rivende udvikling 
med masser af nybyggeri, et aktivt lokalsamfund samt et 
sundt forretningsliv. Skolen har for 3 år siden fået renoveret 
/tilbygget en ny indskolingsafdeling, og i indeværende sko-
leår står vi foran at skulle gennemføre næste byggefase. 

Tiltrædelsesdato: Snarest muligt.

Løn- og ansættelsesvilkår: Som udgangspunkt tilbydes en 
stilling på kontraktvilkår, jf. Overenskomst for ledere m.fl. 
inden for undervisningsområdet, medmindre den ansatte er 
tjenestemand i den lukkede gruppe.

Der vil blive lavet profilanalyse på de ansøgere, der indbydes 
til ansættelsessamtale.

Ansættelsessamtaler afholdes 24. september 2009.

Hvis du vil vide mere om stillingen og os, er du meget vel-
kommen til at kontakte: Konst. viceskoleleder Hanne Lol-
holm træffes på tlf.: 96 26 66 14, mobil 29 36 01 14, og privat 
86 67 46 59 eller skolechef Sven Nørgaard, tlf. 96 28 70 10. 

Du kan også læse mere om Lind skole på www.lindskole.dk

Ansøgningsfrist er: 17-09-2009 kl. 12.00.

Ansøgning bedes sendt til

Herning Kommune
Skoleafdelingen
Rådhuset, Torvet,
7400  Herning eller

E-mail: sklel@herning.dk

Herning Kommunes største skole 
søger dynamisk leder

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sæt-
ter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende 
demokratisk dialog. Vi går nye veje i bestræbelsen på at udvikle 
et regionalt kraftcenter, der er kendetegnet ved effektivitet, udvik-
ling, fleksibilitet og fokus på menneskelige værdier.

Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier, 
som danner grundlag for vores måde at arbejde på:

Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfol-
delsesfrihed.

Vores skoleleder går på pension pr. 31. august, derfor søger vi 
en ny skoleleder, der gennem en anerkende ledelsesstil, vil være 
med til at sikre at skolen forsat har et trygt og godt læringsmiljø.

Udover at sikrer det gode læringsmiljø lægger vi vægt på, at være 
en udviklings- og handlingsorienteret skole derfor er det vigtigt, 
at du er visionær, ser muligheder frem for begrænsninger og har 
gennemslagskraft. Vi prioriterer et godt arbejdsmiljø højt. Der-
for ønsker vi os en skoleleder, der har empati, tillid, går i dialog 
og kan bevare overblikket også i pressede situationer.

Vil du lede en skole med glade og velfungerende elever, engage-
rede forældre og med gode, velholdte rammer med en hyggelig 
atmosfære? Så er Kildebakkeskolen måske noget for dig.

Vi er kommet et stort stykke af vejen med at udvikle en skole 
med:
•  en spændende helhedsorienteret undervisning 
•  modulordning og skemaflex - perioder med projektarbejde og 

tema- / emneforløb
•  fokus på trivsel i skolen. Der bliver gjort en særlig indsats for 

elever med problemer for bl. a. at forebygge mobning. Vi har 
en AKT-ordning

•  kreative/ musiske fag som musik, billedkunst og idræt med 
ekstra ressourcer og tilbud 

•  motion og bevægelse samt sund kost med en central place-
ring. Vi har en skolemadsordning i skole- og SFO-regi.

Vi tilbyder derudover:
•  gode kollegaer
•  god omgangstone
•  dejlige udenomsarealer med fodboldbaner, legeplads, multi-

bane, bålhus, kort afstand til svømmehal og byens park som 
nabo mm.

Kildebakkeskolen er en enkeltsporet skole for 0.-6. klasse. Vi har 
150 elever, 10 lærere, 1 børnehaveklasseleder, 1 sfo-leder og 1 
skoleleder. Skolen er delt ind i 2 afdelinger: Bh.kl. – 3. kl. og 4 - 6. 
kl. Gode kundskaber og færdigheder i basisfagene prioriteres 
højt. Skolen er bygget i 3 tempi i 1986 og 1991 samt et nyt multi-
lokale i 2007.  
Skolen har en skolefritidsordning med 100 børn og 9 ansatte. 

Tiltrædelsesdato: 1. november eller snarest derefter

Løn og ansættelsesvilkår: Som udgangspunkt tilbydes en stilling 
på kontraktvilkår, jf. Overenskomst for ledere m.fl. inden for un-
dervisningsområdet, medmindre den ansatte er tjenestemand i 
den lukkede gruppe.

Der vil blive lavet profilanalyse på de ansøgere, der indbydes til 
ansættelsessamtale.

Ansættelsessamtaler afholdes 23. september 2009.

Ansøgningsfrist: 17-09-2009 

Henvisning til skolens hjemmeside: www.kildebakkeskolen.dk

Kontaktperson: Skolebestyrelsesformand Annika Hasselstrøm, 
tlf. 9713 33 97 efter kl. 15.00, eller skolechef Sven Nørgaard, tlf. 
96 28 70 10.

Ansøgningen bedes sendt til: 

Herning Kommune
Skoleafdelingen
Rådhuset, Torvet,
7400 Herning 

eller e-mail: sklel@herning.dk

Synlig skoleleder  
til Kildebakkeskolen søges

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter borgeren 
i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog. Vi 
går nye veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt kraftcenter, der er ken-
detegnet ved effektivitet, udvikling, fleksibilitet og fokus på menneskelige 
værdier.

Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier, som 
danner grundlag for vores måde at arbejde på:

Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.



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
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Du skal som ny skoleleder stå i spidsen for omkring 74 
medarbejdere og 550 elever.
Amagerskolen tilbyder undervisning fra 0 – 9 klasse. Desuden 
rummer skolen et 10.-klassecenter samt specialcentret for den 
sydlige del af Ringkøbing – Skjern Kommune. 

Amagerskolen har været, og er under væsentlig strukturændring. 
Som skoleleder er det nødvendig, at du er rede til at udfolde en 
sund forandringsledelse og samtidig villig til at implementere det, 
der på nuværende tidspunkt er søsat på skolen mht. opbygning af 
et nyt lederteam.

Du skal tegne skolen udadtil som frontfigur og samtidig skal du 
realisere de ansattes menneskelige og faglige ressourcer.
Du skal med din personlighed skabe dynamik i hverdagen på 
baggrund af motivation og tillid.
Du er med din personlighed med til såvel at udvikle som at 
bevare skolen som en attraktiv arbejdsplads.
Vi søger derfor en tydelig og handlekraftig leder, som kan inspirere, 
motivere og samtidig bevare overblikket i hverdagen. Du brænder 
for personale- såvel som for pædagogisk ledelse. Du har en 
personlighed, der gør det naturligt for dig at skabe tillid og tryghed 
omkring dig.

Skoleleder til Amagerskolen i Skjern
Vi søger snarest muligt en tydelig og handlekraftig leder, som kan 
inspirere, motivere og samtidig bevare overblikket i hverdagen.

Vi forventer, at du som skoleleder er:
•  god til at uddelegere opgaverne og bevare 

overblikket
• lyttende og tydelig i din udmelding
• en god personaleleder
• god til at inspirere, begejstre, udvikle og 
processtyre
• god til at tage og gennemføre beslutninger
• god til at forstå og støtte menneskelige ressourcer

Se mere på Ringkøbing-Skjern Kommunes 
hjemmeside www.rksk.dk eller på 
www.skolelederjob.dk
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Ishøj Kommune

Mød os på
www.ishoj.dk

“Det er en del af ansættelsespolitikken i Ishøj Kommune at fremme kønslig, etnisk og handicapligestilling”

Vi er et dynamisk vidensdelende ledelsesteam, der 
har fået en ledig plads. 

Vi skal:
Have det sjovt mens vi arbejder – vi bliver aldrig 
færdige

Vi siger:
Ingen er færdige, før alle er færdige

Vi tænker:
Hvis ikke vi gør noget andet, sker der ikke noget 
andet

Vi gør...:
..det vi siger og siger det vi gør

Vores udfordring er at løfte i flok og alligevel arbejds-
dele. Vi har forventninger til vores elever og ambitio-
ner på deres vegne.

Du skal:
 • have lyst, engagement og indsigt til at være med  
 • være læreruddannet og have diplomuddannelse i  
  ledelse – eller være klar til at gå i gang med den
 • brænde for skoleudvikling
 • have administrative spidskompetencer
 • gide elevsager
 • synes at personaleudvikling og rekruttering er  
  afgørende forudsætninger

Skuden er vendt – udviklingen skal fortsætte

Strandgårdskolen er helhedsskole og Ishøj kommu-
nes spydspidsskole. Vi har 2-3 spor og 9 specialgrup-
per. Eleverne er i skole fra 8.10 til 15.35. Før og efter 
er der SFO og i ferierne aktiviteter for alle elever.

Målet er, at Strandgårdskolen er:
 • En skole for alle distriktets børn – børn og 
  forældre skal ville os – vi vil dem
 • Faglig og pædagogisk spydspids – fagligheden i  
  top – uddannelse til alle elever
 • Kendt for at gøre en forskel – synlige resultater og  
  et godt image
 • At udvikle forudsætninger, lyst og engagement til  
  at få og indgå i et rigt fritidsliv

Vi glæder os til samarbejdet med vores nye kollega 
og håber du vil komme på besøg inden du søger og 
opleve vores fantastiske nye bygninger, udeskolen, 
samarbejde med lokalforeninger og meget meget 
mere. Ring til skoleleder Birgit Lise Andersen for at 
aftale nærmere på telefon 43 73 58 61 / 29 38 11 94. 

Vi skal have din ansøgning senest d. 14. september 
2009. Første samtalerunde forventes at blive i uge 38.

Send din ansøgning til:
Strandgårdskolen
Ishøj Søvej 200
2635 Ishøj
eller på mail: strandgaardskolen@ishoj.dk

Strandgårdskolen skal have ny viceskoleleder
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Ansættelsessted: Herningsholmskolen, Sjællandsgade 
86-88, 7400  Herning   

Er du skolelederen, der kan inspirere, motivere og som 
er synlig for både børn og voksne i hverdagen? Går du 
forrest i udviklingen af vores skole, og har du de visio-
ner, der skal til for at gøre os endnu bedre? Kommu-
nikerer du uden besvær med medarbejdere, elever og 
forældre? Så er du måske vores nye skoleleder. 

Som vores skoleleder vil du møde gode og positivt sam-
arbejdende medarbejdere med lyst til at gå nye veje, 
hvis de kan være med til at gøre eleverne endnu mere 
engagerede og fagligt dygtige. Vi forventer, at du har en 
anerkendende tilgang til skoleledelse, og at du bruger 
din gennemslagskraft til at skabe positive forandringer 
på skolen. Har du oveni det en god portion humor, er 
det ingen skade til. 

Du vil komme til at indgå i spændende forsøg, hvor 
ledelsen i perioden fra 1.3.2008 – 28.2.2010 består af 
fire personer: skoleleder, pædagogisk leder af distrikts-
skolen (viceskoleinspektør), pædagogisk afdelingsleder 
af centerafdelingen samt en administrativ leder for hele 
skolen. 

Vores nuværende skoleleder har valgt at gå på pension 
pr. 31. august 2009, derfor søger vi en ny skoleleder med 
tiltrædelse 1. november eller snarest derefter. 

Vi søger en skoleleder, der: 

·  har ledelseserfaring 

·  har gennemslagskraft 

·  har en anerkendende tilgang i jobbet som skoleleder 

·  har kommunikative evner og er motiverende 

·  er visionær og tør gå nye veje 

·  er synlig i hele skolens dagligdag 

·  lægger vægt på et godt arbejdsmiljø 

·  har humor 

Tiltrædelse: 1. november eller snarest derefter 

Løn og ansættelsesvilkår: 
Som udgangspunkt tilbydes en stilling på kontraktvil-
kår, jf. Overenskomst for ledere m.fl. inden for under-
visningsområdet,  medmindre den ansatte er tjeneste-
mand i den lukkede gruppe. 

Der vil blive lavet profilanalyse på de ansøgere, der ind-
kaldes til ansættelsessamtale. 

Ansættelsessamtaler afholdes 28. september 2009. 

Om os 
Herningsholmskolen er en byskole beliggende i Her-
nings østlige bydel i et blandet boligområde med et 
solidt og yderst stabilt forældre- og elevgrundlag. Der 
er p.t. ca. 90 ansatte og 420 elever fordelt på to spor i 0. 
– 9. årgang samt 120 elever i en centerklasseafdeling for 
elever med generelle indlæringsvanskeligheder. 

Halvdelen af skolen er for nylig blevet renoveret. Det 
drejer sig om indskolingsafdelingen, naturfagsloka-
lerne, mødelokaler, lærerværelse og skolebibliotek. 
Desuden er der nybygget en sportshal, og udenoms-
arealerne er delvist nyanlagte. Skolen har et godt sam-
arbejde med daginstitutionerne i distriktet, og en af 
institutionerne har lokaler på skolen til fritidsklub for 
både distrikts- og centerklasseelever. 

Vi tilbyder: 

·  en god skole i udvikling 

·  glade og engagerede elever og en positiv forældre-
kreds 

·  gode og positivt samarbejdende medarbejdere 

·  god faglig kvalitet til fremme for det enkelte barns 
udvikling 

·  et spændende ledelsesforsøg, som vi forventer bliver 
gjort permanent efter forsøgsperioden 

Ansøgningsfristen er: 21-09-2009 

Vil du gerne vide mere om stillingen og os? Så se www.
herningsholmskolen.dk eller kontakt viceskoleleder 
Mogens Andersen, tlf. 9628 7841 eller privat 9721 4713, 
eller skolechef Sven Nørgaard, tlf. 9628 7010. 

Ansøgning bedes sendt til 

Herning Kommune 
Skoleafdelingen 
Rådhuset, Torvet, 
7400  Herning 

eller e-mail: sklel@herning.dk 

Skoleleder med anerkendende tilgang 
søges til Herningsholmskolen

Et regionalt kraftcenter i udvikling: Herning Kommune sætter borgeren i centrum gennem åbenhed, nærhed og en levende demokratisk dialog. Vi går nye 
veje i bestræbelsen på at udvikle et regionalt kraftcenter, der er kendetegnet ved effektivitet, udvikling, fleksibilitet og fokus på menneskelige værdier.

Vores værdier: I Herning Kommune har vi formuleret fire værdier, som danner grundlag for vores måde at arbejde på:

Professionalisme – God dømmekraft – Økonomisk sans – Udfoldelsesfrihed.

Stillinger
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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 
  

Københavns Kommune ser mangfol-
dighed som en ressource og værd-
sætter at med arbejderne hver især 
bidrager med deres særlige baggrund, 
personlighed og evne.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Vil du arbejde med KØBENHAVNS BØRN OG UNGE?

Skoleleder
KORSAGER SKOLE

Korsager Skole hviler på et værdifuldt fundament skabt af ligeværd, 
dialog, arbejdsglæde, samarbejde, tillid, succes og engagement. 
Disse værdier ønsker vi omsat i det daglige lederskab i samarbejde 
med ledelsesteamet, medarbejderne, eleverne og forældrene. 
Derfor søger vi en visionær, engageret og forbilledlig skoleleder. 
Du skal evne at være omdrejningspunkt for ledelsesteamet, så det 
samlet set styrker og understøtter skolens pædagogiske, faglige og 
sociale mål. Det er dig, der sætter dagsordenen for skolens pæda-
gogiske linje og børnenes velfærd i tæt samarbejde med personale, 
forældre og børn.
Ansøgningsfrist:  2. oktober kl.12.00 til: vanbrohus@buf.kk.dk
Læs mere på: 
www.korsager.kk.dk om skolen og 
www.bufakademi.kk.dk om BUFs omfattende lederkompetence-
udviklingsprogram

Korsager Skole tilbyder et værdi- og holdningsfyldt job til ny 
skoleleder med strategiske, visionære og forbilledlige evner.

Børne- og 
Ungdomsforvaltningen
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I efteråret a�older Alinea 
heldagskurser i hele landet 
og gratis forlagskurser 
i København.

Se det store udvalg på alinea.dk

KURSER

 


