
  

Kommunalvalg Lederen

Det gode skolelederliv Side 6 & 10

Nye lederkurser Side 9 & 13 

Leder-TR træf Side 40

Social smeltedigel Anmeldelse

8  oktober 2009 Magasin for Skolelederne 
        

Læring &
Pædagogik 
LP-modellen s. 14-38 



2 • Skoleledelse • oktober 2009

 

Et af hovedtemaerne op til kommunalvalget tirsdag den 17. 
november er, hvordan vi opretholder en tålelig balance mel-
lem økonomi og offentlig service. Konkret hvad angår skole-
væsenet, handler det om fortsatte strukturændringer med 
nedlæggelser, sammenlægning af institutioner og etablering 
af fælles ledelse af skoler, SFO, børnehaver, biblioteker mv. 
Alt sammen i strukturreformens ånd, der dikterer større og 
mere rationelt drevne enheder, og hvor det er økonomiske pri-
oriteringer frem for prioriteringen af kvalitet, der fylder i de lo-
kale politikeres hoveder. 

Vil vi som ledergruppe sætte fokus på skolens kvalitet og 
dermed også på vores egne fremtidige forhold, er det med at 
kende vores besøgelsestid. Og her er valget dels en chance for 
at sætte skole og ledelse på dagsordenen, dels særligt at pege 
på, at selv om vi altid skal arbejde på at gøre tingene bedst og 
billigst, må og skal det være skolens kvalitet, der skal have før-
steprioritet i strukturdebatten. Det er pinligt for det danske 
samfund, at vores elever ikke scorer i top, og det er pinligt, at 
de danske skolebørn går så lidt i skole. Alt for mange er på mi-
nisteriets minimumstimetal. Det går ud over folkeskolens kva-
litet, det koster på udvikling og på præstationer.  

Skal 95 % have en ungdomsuddannelse, skal der helt andre 
boller på suppen i forhold til det, vi kan præstere i dag. Det vil 
kræve en massiv satsning på og investering i folkeskolen. Og 
når der overalt tales om ledelsens helt afgørende betydning 
for skolens kvalitet, er det uacceptabelt, at der alt for mange 
steder skæres i den samlede ledelsesresurse. I det hele taget 
er det problematisk, at politikere fra næsten alle lejre lover, at 
folkeskolen skal have et løft, men ikke er parate til også at 
tage ansvaret for at det sker. 

Vi skal derfor være med til at sikre, at løfterne bliver til vir-
kelighed. Vi må sikre, at der bliver talt åbent om, hvad der 
skal ske med de lokale skoler. Frem for alt skal vi medvirke til 
at sætte en positiv og fremadrettet dagsorden for, hvad vi vil 
med folkeskolen – en dagsorden, der skal handle om forbed-
ringer og positiv kvalitetsudvikling i forhold til det, som iagtta-
gere spår, nemlig at den helt store rationaliserings- og struk-
turbølge kommer kort tid efter, at valget er overstået. 

Jeg skal opfordre alle medlemmer til at tage aktivt del i de 
lokale valgkampe. Jeg skal også opfordre de lokale skoleleder-
afdelinger til at stå frem med vores lokalformænd, der har le-
der-TR kasketten på, i spidsen. Danmark har ikke kun brug for 
krisepolitik og vækstpakker, men for et vidensløft og en lang-
sigtet, systematisk forbedring af undervisningen og af vilkå-
rene for at drive skole. Det skal ses i lyset af, at det er doku-
menteret, at ledelse er den suverænt væsentligste faktor for 
sikringen af skolernes udvikling, ligesom læreren er det for 
undervisningens kvalitet.

Med foreningens store indsatsområde ’Det gode skole-
lederliv’ har vi sat fokus på vilkårene for god skoleledelse. I  
10 delprojekter undersøger vi, hvad der skal til for at udøve 
god ledelse, og for at vi som ledere kan magte jobbet. For 
selv om langt de fleste skoleledere er glade for deres leder-
job, står folk ikke just i kø for at tage over. Vi håber, at de før-
ste resultater fra bl.a. 4 kommune projektet – der bl.a. hand-
ler om sammenhængen mellem den gode skole og den gode 
ledelse, og hvad der kan gøres for at forbedre vilkårene – kan 
offentliggøres i perioden op til kommunalvalget og dermed 
kvalificere de lokale drøftelser.  

Folkeskolens kvalitet

LEDER

Af Anders Balle, formand for Skolelederne
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Resultater nasjonale prøver 
(omregnet til 6-delt skala)

Fag Skole A, B og C Skole X, Y og Z

Engelsk 3,86 3,51

Lesing 4,05 3,89

Matematikk 3,86 3,53

Gjennomsnitt 3,93 3,63

REDIGERES I TOPP-/BUNNTEKST

14-38

REDIGERES I TOPP-

/BUNNTEKST

Problematferd
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StORt & småt

A la recherche du
génération perdu 
Store dele af de unge i Frankrig (og udenfor Europa ikke mindst i Japan) tror ikke på, 
at det hele nok går, at de får et godt arbejde og et godt liv. Danske unge derimod 
har generelt større tiltro til deres fremtid.

Det viser en international undersøgelse, foretaget for den franske regering, der 
afslører en hel generation af 16-26 årige franskmænds manglende tro på sig selv og 
fremtiden. Kun hver fjerde af de unge i Frankrig forventer en succesfuld fremtid, 
hvor pænt over halvdelen af de unge i Danmark tror på fremtiden. 

Den franske sociolog Olivier Galland peger på, at det franske meritokrati og elitære 
system bærer skylden for de unge menneskers manglende livsmod.

Det franske skolesystem inddeler 
de unge i vindere og tabere, hvilket 
betyder, at en stor del af den unge ge-
neration ikke får en ordentlig uddan-
nelse og som følge heraf ikke har 
samme jobmuligheder i fremtiden.

Omvendt peger Galland på, at det 
danske lighedsprincip i bl.a. uddan-
nelsessystemet kan være en af 
grundene til større optimisme og 
selvtillid blandt de unge. 

Kilde: Le Monde

Min fremtid 
er lovende

Jeg får et 
godt arbejde 

Danmark 60 % 60 %
USA 54 % 60 %
Sverige 49 % 43 %
Kina 43 % 56 %
Tyskland 36 % 34 %
Spanien 32 % 36 %
Frankrig 26 % 27 %
Japan 5 % 9 %

Vores skole
Dansk Industri har igangsat et 
stort projekt med henblik på at 
forbedre fremtidens skoletilbud. 
Samtlige relevante interessenter 
er inddraget, herunder også skole-
lederforeningen. 

Projektet ’Vores Skole’ blev 
skudt i gang med et skolepolitisk 
topmøde med deltagelse af politi-
kere, elever, forældre, lærere, 
skoleledere m.fl. og skal løbe i et 
år, hvor parterne vil arbejde med 
og udvikle konkrete ideer, som 
skal formidles til og kunne bruges 
af landets skoler. I dette skoleår 
afholdes fem regionale møder, 
hvor ideerne skal testes og om-
sættes til praksis.

Projektet signalerer også et 
kursskifte for DI, der hermed øn-
sker at være en positiv og kon-
struktiv bidragyder til udviklingen 
af folkeskolen og vise, at man ta-
ger ansvar og har engagement, 
frem for den tidligere profil, der 
var mere negativt kritisk.

Skoleledernes formand Anders 
Balle hilser initiativet velkommen 
og understreger, at foreningen 
gerne går med i alliancer, der kan 
medvirke til at vende stemningen 
i og omkring skolen. 
Læs mere om 
projektet på 
www.di.dk 

ADHD
Forskerne har længe haft mistanke om, at personer med 
ADHD lider af en ubalance af signalstoffet dopamin i 
hjernen, der giver koncentrationsbesvær, hyperakti-
vitet og lav impulskontrol.

Dette bekræftes nu af en større amerikansk under-
søgelse, der viser, at personer med ADHD har et lavere niveau 
af dopamin i to områder i midten af hjernen samt et anderledes belønnings-
system i hjernen end andre. Dette forklarer symptomerne om koncentrations-
besvær mv, og at ADHD-patienter oftere end andre bliver misbrugere i et for-
søg på selvmedicinering. 

Håbet er nu, at de nye resultater kan føre til bedre og skræddersyede behand-
linger af patienterne – både i form af ny medicin og af nye adfærdsterapier.

10.700 børn og unge i Danmark var sidste år i medicinsk behandling for 
ADHD. Året før var antallet knapt 7.700, hvilket svarer til en vækst i antal be-
handlede på 40 %.

Kilde: Politiken Viden og Journal of the American Medical Association
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Det gode skolelederliv
For at få mere viden om, hvad der skal til for at udøve god 
skoleledelse og for at lederne kan magte jobbet har Skole-
lederne som bekendt sat indsatsområdet ’Det gode skole- 
 l ederliv’ i gang. 

Det er en millionsatsning, hvor foreningen i samarbejde med 
en række organisationer forskningsinstitutioner, firmaer mv. vil 
identificere muligheder og vilkår for at udøve god skoleledelse. 
Og allerede nu er en række delprojekter i gang: 

•  I kommunerne Frederiksberg, Greve, Randers og Ikast-
Brande følger vi, hvordan skoleledelse konkret udfolder sig, 
når det går bedst

•  Sammen med konsulentfirmaerne Cubion A/S og Jøker Ana-
lyse søger vi at beskrive begreber som ledelsesmagt, ledel-
seskraft og ledelsesrum  

•  Med Copenhagen Business School og Professionshøjskolen 
UCC søges de strategiske sider af lederjobbet afklaret

•  I samarbejde med Professionshøjskolen Metropol vil vi un-
dersøge ledelsesstrukturens betydning for udøvelse af god 
skoleledelse

•  Med Huset Mandag Morgen m.fl. er lavet en tænketank om 
professionsledelse med særlig fokus på undersøgelse af for-
hold ved ledelse af lærere

•  Sammen med Børne- og Kulturchefforeningen ser vi på le-
delse af skoleledere

•  Herudover er igangsat videns/erfarings-database om leder-
livsvurdering, nye kurser om lederens psykiske arbejdsmiljø 
og lederlivet (se s. 9 og 13). Desuden er nye virtuelle netværk 
for skolelederforeningens medlemmer på vej på hjemmesi-
den, og der er planer om en film om skoleledelse m.m. 

Målet er bl.a. at styrke vilkårene for ledelse i skolen og udvik-
lingen af det vellykkede personlige lederskab og skolens le-
delsesteam. Læs mere på www.skolelederne.org.

Med initiativet ’Morgendagens 
skole’ sætter Danmarks Læ-
rerforening fokus på, hvor-
dan folkeskolen kan ud-
vikles, så den kan 
forberede eleverne til 
fremtidens Danmark.

I en ny folder giver for-
eningen et bud på udfordringerne 
for fremtidens samfund og et 
bud på det grundlag, skolen kan 
bygge på for at gøre eleverne 
parate til mødet med disse ud-
fordringer. Desuden inviteres 
der til bred dialog – især rettet 
mod forældrene – om, hvordan 
fremtidens skole kan/skal se ud. 
Læs mere på www.dlf.org. 

Morgendagens skole

Tager temperaturen 
Danske skoler udleder mere end et halvt ton CO2 om året pr. 
elev. Det kan man se på en ny hjemmeside www.tjekskolefor-
brug.dk, lavet af Statens Byggeforskningsinstitut. 

Skolerne kan selv lægge oplysninger om deres forbrug ind. 
Her kan man så sammenligne med andre skoler og se, hvor 
meget man belaster klimaet i det daglige – og måske få 
nedbragt niveauet, fx ved at skifte til energirigtige vinduer, 
bedre belysningssystem eller nye pc’er. 

 Siden kan selvfølgelig også bruges i undervisningen 
eller indgå i et større klimaprojekt for hele eller dele af 
skolen. 

Færre magistre?
I en ny tipunkts-plan præsenterer Kommuner-
nes Landsforening sit oplæg til efterårets politi-
ske forhandlinger om globaliseringsmidlerne. 
Og ét af forslagene går ud på at sikre en mere 
praksisforankret undervisning på læreruddan-
nelsen, end tilfældet er i dag.

Som det hedder i oplægget: “Mange undervi-
sere på professionshøjskolerne har et mangel-
fuldt kendskab til praksis. Fx er langt de fleste 
undervisere på læreruddannelser magisterud-
dannede og har således til forskel fra tidligere 
ingen praktisk baggrund i folkeskolen. Det inde-
bærer selvsagt ringe kendskab til folkeskolen og 
manglende indsigt i og praktisk erfaring med 
undervisningsdidaktik”.

I konsekvens heraf ønsker KL, at folkeskole-
lærere fremover skal undervise på seminarierne, 
og konkret foreslår KL, at der afsættes midler til 
videreuddannelsesforløb for lærere i folkesko-
len, så de i højere grad kan stå for undervisnin-
gen af de lærerstuderende.
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Af Michael Diepeveen • Fotos privat

Vi følger to skoleledere under deres deltagelse i det såkaldte 4 kommune 
projekt, der strækker sig frem til afholdelsen af årsmødet i marts 2010

Projektet i de fire kommuner under ind-
satsområdet ’Det gode skolelederliv’ 
kører nu i fulde omdrejninger med del-
tagelse af skoleledelserne i Randers, 
Ikast-Brande, Greve og Frederiksberg 
Kommune. De fire kommuner, der er 
valgt ud, repræsenterer variationer i 
geografisk placering, størrelse, skole-
struktur, styreform og påvirkning i for-
bindelse med strukturreformen.

Formålet med 4 kommune projektet 
er at komme tættere på ledelsesud-
øvelsen, som den faktisk sker, og sy-
stematisk udlede faktorer, der under-
støtter det gode skolelederliv. Desuden 
er det målet at identificere rammerne 
og styrke vilkårene for skoleledelse. 

Magt, kraft og rum
For nylig har over 200 skoleledere inkl. 
SFO-ledere og repræsentanter fra for-
valtningerne fra de fire kommuner væ-
ret samlet til to workshops i den øst-
lige del (Frederiksberg/Greve) og den 
vestlige del (Randers/Ikast-Brande) af 
landet med overskriften: Hvad er det 
gode skolelederliv?

Her blev der bl.a. sat fokus på begre-

berne ledelsesmagt, ledelseskraft og 
ledelsesrum, ligesom der var mulighed 
for at sætte ord på lederlivet og drøfte 
både begreber og praksis med leder-
kollegaer i egen og den anden delta-
gende kommune. 

Siden er der fulgt op med fokusgrup-
peinterviews og en spørgeskemaun-
dersøgelse for at understøtte de mere 
umiddelbare synsninger med hårdere 
data. Og senere følger flere work-
shops, der igen suppleres af undersø-
gelser og analyser. Alt sammen en 
grundig proces, der skal indkredse, 
hvad skoleledelser gør, når tingene lyk-
kes og munde ud i anvisninger af, hvad 
der skal til for at få et godt skoleleder-
liv. Noget, der ikke alene skal komme 
de deltagende skoleledere og kommu-
ners skolevæsener til gode, men være 
til gavn for skoleledelserne i hele lan-
det.

Kort efter den første workshop i 
august/september har Skoleledelse 
talt med to af de deltagende skole-
ledere om deres oplevelse af og for-
ventning til projektet, ligesom vi over 
det næste halve år i vores medier vil 

følge de to lederes refleksioner i rela-
tion til 4 kommune projektet.

I første omgang har vi lagt blødt ud 
med fem spørgsmål til hver:

lystenNår 

driver værket

4 kommune projektet 
4 kommune projektet gennemføres 
i et samarbejde mellem Skoleleder-
ne og konsulentfirmaerne CUBION 
A/S og Anne Jøker. Analyse og Råd-
givning. 

Læs mere i sidste nr. af Skole-
ledelse 7-09, hvor projektets forløb 
er beskrevet detaljeret i artiklen 
’Skoleledelse med magt og kraft’.

Artiklen ligger også på hjemmesi-
den www.skolelederne.org, hvor der 
også løbende vil blive fulgt op på 
projektets fokus og forløb – på linje 
med de øvrige 8-10 projekter, der er 
sat i gang under indsatsområdet 
’Det gode skolelederliv’ 
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Skoleleder
Knud Bjerrum
Damagerskolen
Greve Kommune

Knud Bjerrum er 62 år og har været leder i 25 år, heraf 16 
på Damagerskolen. 

Der går 570 elever på skolen fordelt i normal- og spe-
cialklasser. Personalet tæller 62 lærere, 35 pædagoger 
m.fl., og ledelsesteamet udgøres af skoleleder, vicesko-
leleder, afdelingsleder, SFO-ledelse og SFO-souschef.

Ledelse er en evig udfordring. Hvornår lytter man, hvor-
når træffer man beslutningen og beslutter eventuelt på 
trods? Jeg håber, at dette projekt giver os et bedre 
grundlag til at afklare vores ledelsesrum og påtage os 
lederskabet – og at det igen vil styrke vores identitet, 
gejst og trivsel. Jeg vil gerne være med til at dokumen-
tere de gode historier om lederlivet og forbedre vilkå-
rene for skoleledelse, da der mange steder ikke er over-
ensstemmelse mellem opgaver og tid. 

Vi fik introduceret begreberne ledelsemagt og ledelses-
kraft, og det var spændende at reflektere over, hvordan 
de formelle rammer og ens egen performance – på 
nogle gange finurlig vis – spiller sammen. Det blev ty-
deligt, at vi for tit dvæler ved, at tingene ikke lykkes. 
Det var også spændende at sætte ord på ledelsesud-
øvelsen i grupper inden for egen skole og kommune og 
med lederne fra Frederiksberg, der gav mulighed for at 
sammenligne på tværs af forskellige forhold. 

Mange! Min forvaltning uddelegerer i så stor stil, at jeg 
ikke synes, at balancen mellem opgaverne og tiden, der 
er til at løse dem, er rimelig. Desuden møder vi flere 
kritiske forældre og elever, som selvfølgelig skal have 
en ordentlig behandling, men det ta’r tid fra kerneopga-
verne. Vi står også midt i et generationsskifte, hvor 
mange lærere og jeg selv i øvrigt skal på pension. Hel-
digvis har de unge et stort gå-på-mod, men det giver da 
lidt ekstra, at sluse nye ind, se tingene på ny… 

Souschef og pædagogisk leder  
Rikke Schultz Pedersen 
Ny Hollænderskolen
Frederiksberg Kommune

Rikke Schultz Pedersen er 37 år og har været leder i 3 
år på Ny Hollænderskolen. 

Skolen har 800 elever, men er pt. under udbygning. 
Personalet tæller 55 lærere, 25 pædagoger m.fl., og le-
delsesteamet består af skoleleder, souschef, admini-
strativ leder, SFO-leder og SFO-souschef. 

Der kan komme meget godt ud af at blive sat sammen 
med andre skoleledere, hvor vi grundigt får vendt vores 
rammer og vilkår, og vi kan spejle os i hinanden. Det gi-
ver mig mulighed for reflektere over min praksis. Mit fo-
kus er også, hvordan man kan understøtte skoleledere i 
deres job. Ikke mindst de nye, som jeg selv også tilhø-
rer. Overordnet kan det måske munde ud i et kodeks for 
god forvaltningsledelse i forhold til skoleledere, der kan 
bruges til debat og inspiration?

Det blev klart, hvad projektet handler om, og hvad for-
målet er på forskellige planer. Det var godt at få define-
ret begreber som ledelsesmagt og -kraft og få dem kob-
let på projektet. Jeg har aldrig brugt de ord – og det var 
spændende at få dem udfoldet. Jeg blev mere bevidst 
om at navigere mellem al teknikken, lovene og reglerne 
i forhold til min personlige ledelsesudøvelse. Fokus sy-
nes jeg igen er på behovet for at udviklet bedre leder-in-
tro-forløb, så alle ledere får en god start.

Jeg oplever generelt, at der er en god balance mellem 
de krav og forventninger, der stilles og så de kompeten-
cer, jeg nu besidder. Selvfølgelig er der ting, der er van-
skelige, og som pludselig tager tiden fra alt andet. Vi 
står midt i en stor ombygning, hvor vi går fra 3 til 4 spor 
og skal rumme flere elever, og det er en stor udfordring: 
Men jeg prøver at være på forkant, bruge min pd i le-
delse og tænke strategisk – og så i øvrigt hente opbak-
ningen og energien i et godt lederteam!

Hvad forventer du dig af 4 kommune projektet?

Hvilke udfordringer og barrierer har du i dit lederjob?

Hvordan oplevede du den første workshop?
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Endnu flere! Jeg har aldrig været ked af at komme på 
arbejde! Mit samvær med medarbejderne er fint, synes 
jeg, og er humøret mindre godt, skal man bare gå over 
til børnene. Det er derfor, vi er her, og succes er for mig 
et stærkt fællesskab, hvor medarbejderne er stolte over 
deres arbejdsplads, eleverne glade for at gå i skole og 
hvor såvel den faglige som sociale dimension fylder. 
Stemningen på en skole er så særlig, at vi er privilege-
ret i forhold til andre ledergrupper, synes jeg.

Det er sjovt, jeg kan godt li’ fornemmelsen af flow og at 
være med til at gøre en forskel. Jeg har altid haft en 
ambition om at være med dér, hvor det sker. Og ja, jeg 
kan godt li at bestemme, og det får jeg i høj grad til-
fredsstillet i mit job. Jeg prioriterer at være i dialog med 
medarbejderne, men må også tage beslutningerne, når 
det gælder – så vi kan komme videre. Det er der som 
regel forståelse for, men man må så også leve med, at 
man ikke altid er elsket af alle. 

Der er mange flere glæder end sorger i vores job, synes 
jeg. Lysten driver værket, og jeg føler, jeg har fundet en 
balance mellem det, jeg skal og det jeg kan. Jeg synes 
også, at jeg er med til at gøre en forskel for elever, foræl-
dre og lærere. Vi gennemførte en trivselsundersøgelse 
sidste år, som viste, at medarbejderne langt hen er glade 
og tilfredse, og det smitter af i klasserne. Desuden ople-
ver vi, at skolen har et godt rygte som arbejdsplads og 
blandt kvarterets forældre som en god skole.

Man kan ikke hvile på laurbærrene, men hele tiden ar-
bejde for, at tingene bliver bedre, og jeg har altid søgt 
at selv at stå med et ansvar. Jeg kan li’ at planlægge, 
sætte ting i gang og styre processer. Jeg elsker også 
den dynamik, der er på en organisation som skolen – 
det samspil, der er mellem mennesker, og at ens ar-
bejde bærer frugt. Jeg har prøvet et par år i anden bran-
che, men det var for dødt – her bibringer vi viden og 
sociale kompetencer, og det er vigtigt for mig!

Hvorfor blev – og er – du overhovedet skoleleder? 

Hvilke glæder og succeser oplever du i lederjobbet?

FontemagnaRefresh
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Skoleledelse er at lede komplekse situationer, at udvikle en kompleks 
organisation og gøre den overskuelig, både for medarbejdere og ledel- 
s e – samt at give den retning.  

På den baggrund udbydes dette kursus i, hvordan man kan udfylde le-
delsesrummet og lederrollen med autoritet – og samtidig håndtere uklare 
forventninger og uklar kommunikation, kritik og konflikter.

Mestringsstrategier
Hvad gør man, når man mister overblikket og begår fejl, eller når medar-
bejderne mister overblikket, begår fejl og reagerer mod ledelsen? Hvordan 
bruger skolelederen ledelsesmagten i organisation til at reducere ”belast-
ningsgrader” i ledelsesarbejdet? Hvordan anvender man ledelseskraften 
og tackler sådanne ”belastningsgrader” i ledelsesarbejdet? 

Man kan tale om at udvikle og skærpe sine sociale og kognitive me-
stringsstrategier, som kan gøre ledelsesarbejdet med koordinering og løs-
ning af opgaver lidt lettere. Kurset vil have fokus på dette, og der gives 
eksempler og begreber, som kan indgå i den personlige håndtering af op-
gaverne 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 deres opgaver – herunder de 
strategiske udviklingsopgaver, som skolen måtte have lagt tilrette.

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. Kurset har fokus på såvel de personlige, individuelle me-
stringsstrategier, som de mere gruppeorienterede og organisatoriske til-
gange, der peger på at reducere belastninger og skabe større velvære og 
trivsel i hverdagen. 

Deltagerne vil få styrket 
deres indsigt i at være i de 
ledelsesmæssige dobbeltheder 
og paradokser, og samtidigt kunne be-
vare 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.

Læs mere om kurset ’Lederens eget psykiske arbejdsmiljø’ på
www.skolelederne.org 

NYT KURSUS

Lederens eget psykiske 
arbejdsmiljø
Lederens mestringsstrategier til at håndtere 
belastninger og paradokser i arbejdet

Intensivt 
2-dages kursus for 

skoleledere 
i forbindelse med 

’Det gode 
skole lederliv’

Praktiske oplysninger

Foreningen afholder 2 kurser, i ’Lederens eget psykiske arbejdsmijlø’, 
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 ankomst 

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 > Kurser 
& konferencer > Kursus: Lederens eget psykiske arbejdsmiljø

Pris

Kr. 3.500,- 

kurset er udviklet af skolelederne i  
samarbejde med cand.mag og cand.

pæd.psych Palle Isbrandt Jansen, der 
også underviser på kurset.
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Stafetten, jeg har fået, hedder ’Mit eti-
ske ståsted’, og det gjorde, at jeg lige 
måtte tjekke definitionen på etik. Den 
siger, at hvis moral er en samling af 
konkrete regler for god og ret handlen, 
er etik refleksioner over og begrundelse 
af moralen.

Så moral er det samfundsmæssige 
regelsæt, vi agerer i, og som er lagt 
som rettesnor for, hvad der er rigtigt og 
forkert. Mens etikken er et mere per-
sonligt anliggende – den er de overve-
jelser og refleksioner det enkelte men-
neske gør sig i forbindelse med de 
handlinger, der skal udføres. De er ikke 
nedskrevne, men ligger som noget 
midlertidigt. Det betyder ikke, at de 
nødvendigvis ændrer sig med tiden, 
men at de befinder sig i tiden som mu-
lig forandring.

Sammenhæng og dialog
En af mine læremestre sagde det ty-
deligt: Intet er så praktisk som en syn-
lig ideologi. Det betyder bl.a., at man 
skal gøre sig sit ideologiske ståsted 
klart – og ikke formulere alenlange for-
klaringer, men korte og præcise ud-
sagn. Så her er en salve fra hoften: 
Der skal være overensstemmelse mel-
lem det, jeg siger, jeg vil gøre og det, 
jeg gør. Jeg tror desuden på, at:

• Alle kan lære noget
• Al adfærd er indlært.
• Indlært adfærd kan aflæres.
• Al adfærd personforankres.

• Al adfærd situationsbestemmes.
• Forventninger indfries.
•  Hvis du vil forandre verden, så start 

med dig selv.
•  Konflikter opstår ved sammenbrud i 

kommunikationen.

Endelig mener jeg at: Ethvert system 
er lukket for al anden fornuft end den 
fornuft, systemet selv skaber, og at 
dialogen er det vigtigste værktøj i ens 
arbejde.

Så der skal være en sammenhæng 
og overensstemmelse mellem det, jeg 
tror på er det rigtige at gøre i forhold til 
de opgaver, jeg har, og den metodik, 
jeg lægger i arbejdet med dem. 

Det er den samme ideologi eller etik, 
som jeg lægger til grund for arbejdet 
på skolen.

Som skoleleder står jeg altid i den si-
tuation, at jeg skal overveje, reflektere 
og begrunde de handlinger, jeg er med 
til at sætte i værk i forhold til de regel-
sæt og de opgaver, jeg præsenteres 
for. For jeg skal jo løse opgaverne sam-
men med andre. 

Det traditionelle ’magtforhold’ mel-
lem leder og ansatte med faste regler 
’på bjerget’ med lederen som den, der 
definerer, leder og fordeler opgaverne, 
er afløst af en moderne organisation, 
hvor ledelse består af dialog med per-
sonale, team og den enkelte om, hvor-
dan vi nu får løst opgaverne. 

Opgaverne skal sættes i spil sam-
men med og ikke blot uddelegeres til 

Ledelse er polyfon

Af Lars Frederiksen • Foto Robert Attermann

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

dem, der skal arbejde med dem. Le-
delse er i den forbindelse polyfon, selv-
skabt og forhandlet. En skoleleders op-
gave er set i min aktuelle optik at lede 
ledelse. Og den etiske fordring er, at 
man kan se, at det også er det, jeg 
gør!

Respekt for udgangspunktet
Jeg arbejder på en specialskole, oprin-
deligt defineret som en heldagsskole. 
Her skal vi undervise elever, hvis fag-
lige, personlige, emotionelle og sociale 
vanskeligheder er kommet rigtig tyde-
ligt til udtryk netop i deres undervis-
ning i deres skole; for manges ved-
kommende i mange skoler.

Da jeg har været med ’i legen’ som 
leder, siden skolen blev oprettet i 1990, 
var jeg også den, der fik opgaven: Her 
er x antal elever, som af mange for-
skellige grunde ikke kan undervises i 
den almindelige folkeskole – undervis 
dem!

Hvad var det rigtige at gøre? Hvad, 
skulle vi vælge at tro på ville virke i vo-
res arbejde? Hvilke metoder skulle  
vi udvikle, som skabte overensstem-
melse mellem det sagte og gjorte?

Min etiske tilgang til arbejdet er, at det 
er respektfuldt at arbejde med det, som 
vi rent faktisk ser, eleven gør – og tage 
udgangspunkt i dette. Til forskel fra en 
mere analytisk tilgang, foretrækker jeg 
et indlærings-, proces- og adfærdsorien-
teret arbejde, som vægter ’her & nu’ og 
et fremtidsrettet perspektiv.
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»
Lars Frederiksen er skoleleder 
på Ryttergrøftvejens Skole i 
Fredericia.

Mit etiske ståsted
Som en af mange aktiviteter i Skoleledernes indsatsområde ”Det 
gode skolelederliv” er der 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 
etiske holdning til det at drive skole, som mange ledere har på et 
demokratisk, religiøst, eksistentielt el. lign. grundlag – som præ-
ger deres ledelsesform og giver mening i arbejdet, men måske 
samtidig er delvist ubevidst og ikke er oppe at vende til daglig.
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Tjen 8,50 kr. for hvert 
julelod I sælger til 20 kr.
Mangler du og dine klassekammerater et tilskud 
til lejrskolen, klassefesten eller andre fælles aktiviteter?

Så kan I nu tjene lette penge ved at sælge 
Børnehjælpsdagens Julelotteri 2009.

Det er gratis at være med og for hvert solgt lod får I 
8,50 kroner direkte ned i klassekassen.

Når I sælger lodderne, støtter I samtidig de 15.000 
anbragte børn og unge i Danmark.

Få jeres klasselærer til at bestille lodder allerede i dag 
på telefon 3530 9300 eller send en e-mail til:
forening@bhd.dk

Salgsperioden er fra 31. oktober til 24. december 2009.
Læs mere på www.bhd.dk

SCOR KASSEN
til klassen

De grund-
læggende 
antagelser  
afføder en 
række krav til 
de metodik-
ker, der arbej-

des med.
Dette vil der kunne 

skrives en anden arti-
kel om en anden gang. 

Indtil videre er såvel antagel-
ser som metoder skrevet ind i 
skolens virksomhedsplan.

Med et traditionelt syn på 
ledelse ville min skoleledermagt 

komme til udtryk i en håndhævelse 
af regler og retningslinjer i forhold 

til disse antagelser og metoder. Ud-
fordringen for mig er at holde fokus på 
de grundlæggende antagelser for ar-
bejdet, samtidig med at vi i det daglige 
arbejde udfordrer dem. Vi skal ikke gå i 
takt, men have fælles fodslag.

Skal tåle at blive afprøvet 
Min etik tilsiger mig som sagt, at det 

er vigtigt for elever og forældre, at vi i 
dagligdagens handlinger står for det, vi 
siger, vi vil gøre. For at praktisere det, 
og så det gælder for alle 16 ansatte på 
skolen, er en konstant træning af de 
grundlæggende metoder nødvendig – 
både for veteranerne og nyansatte.

Det er mindst lige så vigtigt, at sko-
lens kultur holdes i live og ledes, ved 
at der skabes mulighed for at gøre er-
faringer på tværs af det strategiske (le-
delsen) og det udførende (medarbej-
derne) niveau. For at dette kan lade sig 
gøre, skal der skabes meningsfulde 
rum for refleksioner og drøftelser mel-
lem niveauerne. 

Hos os hedder to af disse rum ’In -
tern Træning’ (1 time hver mandag) og 
’Team Ledelse Dialog’ (3 timer 10-12 
gange om året). De er med til at sikre 
en udfordring af både drift og strategi. 
Dertil kommer, at det ikke bare er le-
galt, men ønskeligt, at der løbende fø-
res diskussioner om skolens centrale 
værdier og betydningen af disse.

Jeg synes, det er en kæmpe udfor-
dring og hundesvært at holde fast i 

min etik, når de grundlæggende vær-
dier sættes til diskussion, og det er vel 
bl.a. her, at mit etiske ståsted udfor-
dres.

Men igen: Alle kan lære noget – hvis 
de vil! Og at sætte værdierne i spil og 
tro på, at de ikke derved udvandes, 
men at der udvikles nuancer, tolknings-
muligheder og metodikker, som senere 
kan være med til at videre- eller nyud-
vikle skolen, er en af vejene frem.

Lars Frederiksen sender stafetten vi-
dere til skoleleder Lars Djuraas, Tune 
Skole i Greve 

Kilder
Hjemme bedst? Af Bent Hougaard, 7 
gode vaner Af Stephen R. Covey, Virk-
somhedsplan for Ryttergrøftvejens skole 
og ledelsesgrundlag – vision, mission og 
værdier, Fredericia Kommune 
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Mangler du og dine klassekammerater et tilskud 
til lejrskolen, klassefesten eller andre fælles aktiviteter?

Så kan I nu tjene lette penge ved at sælge 
Børnehjælpsdagens Julelotteri 2009.

Det er gratis at være med og for hvert solgt lod får I 
8,50 kroner direkte ned i klassekassen.

Når I sælger lodderne, støtter I samtidig de 15.000 
anbragte børn og unge i Danmark.

Få jeres klasselærer til at bestille lodder allerede i dag 
på telefon 3530 9300 eller send en e-mail til:
forening@bhd.dk

Salgsperioden er fra 31. oktober til 24. december 2009.
Læs mere på www.bhd.dk

SCOR KASSEN
til klassen
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Afdækning af skolelederens 
ressourcer og potentialer med 
henblik på fortsat udvikling

NYT KURSUS

Det gode skolelederliv

Skolelederne har med ”Det gode skolelederliv” sat fokus på en un-
dersøgelse og beskrivelse af, hvilken ledelseskraft og ledelsesmagt 
der er til stede i  ledelsesrummet i skolen i dag.  

Formål
Denne undersøgende workshop har til formål at identificere og 
udvikle de potentialer, der er i skolen og i ledelsesrollen. Herun-
der 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 identifi-
kation med de potentialer og ressourcer, der er til stede, og som kan ud-
vikles 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 autori-
tet og autorisation der gives via systemet til skolelederen. Skolelederen 
selv tager imod og forholder sig til hovedopgaven, rollen og de belast-
ningsgrader, som optræder i arbejdet, og som kan presse skolelederne ud 
af rollen, og skabe uklarhed i konteksten. 

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 nær-
vær over for det der ”er” i skolen som organisation og i lederrollens mulig-
heder. Det vil sige forhold, der kan være med til at udvide eller indskrænke 
eget ledelsesrum og lederens oplevelse af dette ledelsesrum.  

Således kan skolelederne identificere de ressourcer og systemsam-
menhænge, som ressourcerne indgår i og udspringer af. Og så de delta-
gende ledere kan forholde sig opmærksomt, undersøgende, neutralt og 
observerende i forhold til skolens hverdagsfænomener – inklusiv egen 
ledelsespraksis og eget ledelsesteams praksis. 

Lederens observationer indeholder informationer om eget ledelses-
rum, som kan få konsekvenser for de interventioner, lederen tager ef-
terfølgende. Og opgaven er, at disse interventioner opleves at ske i et 
ledelsesrum, hvor der er mange muligheder og værktøjer til stede, så 
lederen har roen og nærværet til at skabe både arbejdsglæde og de 
kvalitative output, der er skolens hovedopgave. 

 
Henvendelse og organisering
Dette kursus/lederworkshop henvender sig til kommunernes skole-
leder-netværk, der ønsker at gå dybere ned i lederrollen og styrke 
skolernes ledelsesteam og det lokale ledernetværk..

Interesserede 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 
projektbeskrivelse med tilhørende rammeprogram for de 2 x 2 dage.

Økonomi, kursussted mm.
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: Kontakt næstfor-
mand Claus Hjortdal i Skolelederne. Kontakten til erhvervspsykolog 
Palle Isbrandt formidles også gennem næstformand Claus Hjortdal 
på tlf. 23 27 43 27 eller clhj@skolelederne.org 

en udforskende 
workshop af, hvordan 

der skabes et godt 
skolelederliv i balance i 

eget ledelsesrum
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Gulvet i fællesrummet er nærmest 
overstrøget med siddende eller lig-
gende børn. Andre er krøbet ind under 
kateteret i klassen. Koncentrationen er 
tæt og stille. 

På Mørke Skole på Syddjurs begyn-
der eleverne i indskolingen hver dag 
med at læse tyve minutter, og 0. klas-
serne får læst højt i det bageste lokale.

”Børnene ved, hvad de skal, og hvad 
der bliver forventet af dem. Det nyder 
de, og desuden bliver der frigivet læ-
rerressourcer på den måde”, fortæller 
skoleleder Annie Wernblad.

I femte klasse arbejder eleverne med 
cooperative learning, en metode mange 
af lærerne har taget til sig, efter skolen 
er begyndt med LP-modellen – Læ-
ringsmiljø og Pædagogisk analyse. 

”For både læsestunden og coopera-
tive learning gælder, at vi søger at 
højne både det faglige niveau og lære-
rens fokus på klasseledelse, og at læ-
reren trækker på børnenes evner til 
selvledelse. Vi har selvfølgelig altid 
haft fokus på læsning, men med LP-
modellen er vi blevet endnu mere op-
mærksomme på vigtigheden i at få 
indarbejdet ro og selvstyre i børnene. 
Og cooperative learning giver gode va-
ner og styrker elevens muligheder for 
at være aktør”, forklarer hun. 

Åbenhed og synlighed
Skoleleder Annie Wernblad var for to år 
siden til et foredrag om LP-modellen i 
Norge. Hun kom hjem og solgte idéen 
eftertrykkeligt til medarbejderne.

”Tankegangen bag LP-modellen lå i 
forlængelse af den måde, vi arbejdede 
på i forvejen”, siger hun.

Mørke Skole har arbejdet med model-
len siden begyndelsen af 2008, det før-
ste halve år som en slags pilotskole. I alt 
fire skoler ud af 14 folkeskoler i Syddjurs 
Kommune har indført LP-modellen. 

Arbejdet med LP-modellen har 
blandt andet betydet bedre samar-
bejde kolleger imellem, forklarer LP-
koordinator Pernille Karlsson.

”Vi arbejder i team, der er sammen-
sat på tværs af vores normale samar-
bejde, og derfor lærer vi hinanden at 
kende på kryds og tværs”, siger hun.

Tovholder Lone Svendsen tilføjer, at 
de i indskolingen faktisk kun er kvinder, 
og derfor kan de teams, som de arbej-
der i med LP-modellen, give interes-
sant mandligt modspil.

”LP-møderne er et slags åndehul fri 
af de tætte kollegabånd. I den sam-
menhæng siger man det, som det er. 
Og vi har lovet hinanden loyalitet i 
grupperne”, siger Pernille Karlsson.

Medarbejderne er opdelt i fire grup-
per med 8-9 lærere i hver og en med 
medarbejderne fra SFO’en. 

16 møder om året á halvanden time 
er afsat til arbejde med LP-modellen. 

Alle lærere på skolen har været på 
kursus i LP-modellen. I øjeblikket er 
der fire tovholdere og en koordinator. 
PPR er med til møderne to gange 
hvert halve år. En vejleder fra PPR fod-
rer eksempelvis lærerne med spørge-
teknikker til at understøtte den syste-

matiske og analyserende tilgang, 
modellen hviler på. 

Inden møderne har lærerne i deres 
daglige teams snakket om, hvilke pro-
blemer eller konflikter, der ville være op-
lagt at få analyseret igennem. Ikke 
mindst for at undgå, at man vender til-
bage med tiltag, som ens kollega stejler 
overfor.

De rigtige spørgsmål
Teorien bag LP-modellen er blandt an-
det at finde ud af, hvad der er oprethol-
dende faktorer, og hvorfor problemer 
bliver ved med at være der, samt at 
man gør noget ved det, man kan gøre 
noget ved. Hvis en dreng har en tung 
familiebaggrund, er det umiddelbart 
svært at gøre noget ved det. Til gen-
gæld kan man gennem analyse finde 
ud af, at han altid starter en konflikt, 
når han f.eks. ikke har lavet lektier. 

”Der er nemlig i elevoptik altid en 
grund til, at de gør, som de gør. Det er 
bare ikke altid rationelt, ud fra en vok-
sen- eller lærertænkning”, forklarer An-
nie Wernblad.

”Vi følger modellen rimelig fast”, 
supplerer tovholder Lone Svendsen. 

”Vi begyndte året med at bringe for-
skellige cases på banen og har valgt 
nogle, vi vil arbejde med. Vi venter 
med at handle, indtil vi har lavet analy-
sen. Måske kræver det observationer 
hos hinanden. Det er svært at analy-
sere sig selv, når man underviser, man 
kan sagtens have brug for en kollega til 
at se andre vinkler”.

Et åndehul
På Mørke Skole har LP-modellen gjort ledelse og lærere bevidste 
om, hvor vigtigt det er at indarbejde ro og selvstyre i børnene

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

LP-modellen



Koordinatoren sikrer kontakten til 
PPR og står for de spørgeskemaunder-
søgelser, som er en del af processen. 
Tovholderen sørger for, at alle funktio-
ner bliver delt ud til møderne, og at 
modellen følges.

Til møderne bliver der for hver case 
valgt en spørger og et observations-
team. I første omgang pingponger spør-
geren og den lærer, der ”ejer” casen og 
som har brug for hjælp til et problem el-
ler en konflikt. Dernæst taler de to i ob-
servationsteamet om, hvad de har ople-
vet. De må kun snakke sammen og ikke 
henvende sig til hverken spørgeren eller 
læreren med problemet. Måske siger 
de: ”Det er lidt underligt, at der ikke 
blev spurgt til det eller det”. 

”Så kan man bruge det eller lade 
være”, forklarer Lone Svendsen.

”På mange måder ligner det coaching. 
Der bliver stillet cirkulære spørgsmål, f.
eks. hvad vil der ske, hvis du gør sådan 

eller sådan – eller hvad forestiller du dig, 
at barnets mor tænker, når sådan og så-
dan”, fortæller Annie Wernblad. 

”Vi øver os i at stille de rigtige 
spørgsmål. Det sværeste er at undlade 
at give gode råd. Vedkommende, der 
har problemstillingen, skal selv tale sig 
frem til en løsning, forklarer koordina-
tor Pernille Karlsson.

Formålet er, at man kommer til at se 
problemet fra forskellige vinkler og ofte 
fra vinkler, som man ikke selv ville 
være kommet på.

Ting ta’r tid
Lone Svendsen mener, at seancen, hvor 
casen bliver beskrevet, kan blive for lang. 

”Vi vil blandt andet arbejde med at 
forkorte problem-
analysen, så 
man kan 
komme i 
gang med 

at handle. På en skole er der mange for-
styrrelser i hverdagen, så man ikke altid 
når det, som er planlagt”, siger hun.

”Ofte beslutter man ud fra analysen 
tiltag, som har betydning for de dag-
lige team. Derfor diskuterer vi pro-
blemstillingerne med vores tætte kol-
leger, inden vi går i LP-grupperne”, 
siger Annie Wernblad.

Dermed undgår de også, at lærere 
fra samme team medbringer samme 
cases til LP-møderne.

Pernille understreger, at den involve-
rede lærer ikke bliver pålagt noget fra 
LP-gruppen. Det bliver skrevet ned, 
hvad gruppen når frem til, men det er op 
til den enkelte at gøre det, som kræves.

”Man bliver forpligtet over for LP-
teamet, og det støtter på mange må-
der, de handlinger der skal til”, siger 
Lone Svendsen. 

Skolens systematiske arbejde med 
modellen betyder, at det i flere tilfælde »
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LP-vindene blæser friskt 
ind over landet, og skole-
leder Anni Wernblad & 
Co har sat vindmøller op.
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ikke er nødvendigt at gå i gang med de 
tiltag, som bliver foreslået til møderne. 

”Ændringerne kommer selv. Når man 
forandrer noget i omgivelserne, foran-
drer det ofte situationen”, siger Pernille.

Både hun og Lone Svendsen har op-
levet, at bare det at tale om problema-
tikken kan gøre, at det ubevidst bliver 
løst. 

”Til hverdag er det svært at nå til re-
fleksionen. Derfor er det en gave gen-
nem LP-modellen at få det rum, der 

Vi er gået fra synsninger til 
evidens. Lærerne og pædagogerne 
har fået et fælles sprog. Fokus i spro-
get om eleverne er flyttet fra individ- 
til aktørperspektivet. Tidligere hand-
lede samtalerne mest om fagene. 

I stedet for at sige, vi kan ikke, si-
ger vi nu, hvordan kan vi?

Arbejdet med LP-modellen har styr-
ket samarbejdet og fagligheden i vo-
res selvstyrende team. Desuden er 
lære- og pædagogsamarbejdet blevet 
styrket i kraft af anerkendelse af de to 
faggruppers kernekompetencer.

Ledelsen skal være opmærksom 
på, at den skal understøtte og ville 
arbejdet med forandringsprocessen. 
Der skal løbende arbejdes med at 
holde skolens arbejde med LP-mo-
dellen på rette spor og ikke tilpasse 
modellen efter behov. 

Husk at få support fra PPR til at 
understøtte arbejdet.

Skoleleder Søren Ranthe, 
Antvorskov Skole i Slagelse:

”LP-modellens styrke er, 
at den tager udgangspunkt i lære-
rens daglige praksis og ikke stø-
vede teorier. 

Man skal være bevidst om at 
forblive objektiv og ikke falde i 
”subjektivitetsfælden”.

Ved at arbejde efter modellen 
arbejder læreren som forsker i 
egen undervisning. Det vil på sigt 
medvirke til at øge lærernes pro-
fessionalisme.

Med implementering af LP-mo-
dellen er vi gået fra synsninger til 
viden, oftest understøttet af empiri. 

Det kræver megen øvelse at ar-
bejde systematisk og effektivt 
med modellen.

Det er nødvendigt med fælles 
fodslag i forhold til handle- og 
strategidelen ellers gør interventi-
onen mere skade end gavn!

Skoleleder Carsten Søndergaard, 
Gandrup Skole ved Aalborg:

” En af fordelene ved LP-mo-
dellen er den fælles fokus for alle pæ-
dagogiske medarbejdere – den samti-
dige optagethed af, hvordan kan vi 
forstå og arbejde med de problemer, 
som vi alle møder.

Vi er glade for systematikken, som 
bygger på en tænkning, der fører frem 
til muligheder i det pædagogiske ar-
bejde, også – og måske især – der, 
hvor det kan være sværest. 

LP-modellen sætter naturligt fokus 
på eksempelvis klasserumsledelse og 
relationskompetence, når analysemo-
dellen følges loyalt. 

Som skoleledelse bliver vi skarpere på 
vores teamarbejde, hvor vi bliver med-
fortællere i den systemiske tilgang til 
arbejdet med skolens opgave. 

Noget af det sværeste er tilegnelsen 
af grundtankerne i systemteorien, og 
at få skabt en fælles begrebsverden.

Skoleleder Kurt Schandorph og souschef 
Peter Gersvang Nielsen, Korup Skole, Odense:

”

skal til. Det er ikke forkert at kalde det 
et åndehul”, siger Annie Wernblad.

En lærer kom med en case til et LP-
møde: En dreng afbrød konsekvent un-
dervisningen hvert andet minut for at 
spørge læreren, hvor lang tid der var 
tilbage af timen. Efter analysen fandt 
læreren ud af, at selv om eleven gik i 
6. klasse, kunne han ikke klokken. Der-
for spurgte drengen – ikke for at af-
bryde eller irritere sine omgivelser.

”Selvfølgelig er sagerne nogle gange 

større, og man skal ikke tro, at man 
kan klare alt, bare fordi man snakker 
om det. Men det er læringsmiljøet, 
man hele tiden skal prøve at forfine. 
Systematikken i LP-modellen er den 
store forskel”, siger Annie Wernblad. 

Alle billeder til temaet
om LP-modellen s. 14-38
er fra Mørke Skole
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Se på

Tale ved åbning af konference om LP-modellen, der i april 2009 blev afholdt 
af University College Nordjylland i samarbejde med skolelederforeningen

Af Marianne Jelved • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Der er i den offentlige debat 
et kalejdoskopisk billede af 
folkeskolen. Internationale 
sammenligninger sætter fo-
kus på målbare forhold. Det 
giver politikere et alibi for at 
ville styre på mål og ind-
hold, kontrollere med natio-
nale test og sætte næsen 
op efter høje landescorer i 
den internationale sammen-
ligning. 

Det presser skolerne til at 
fokusere på det målbare og 
på høje karaktergennemsnit 
for den enkelte skole. Der er 

ikke langt herfra til at ønske 
en mere opdelt skole i form 
af ubegrænset brug af hold-
delinger, udskillelse af de 
dygtigere henholdsvis de 
svagere elever i særlige 
klasser og spredning af 
sprogsvage elever (læs to-
sprogede). I øvrigt uden no-
gen form for dokumentation 
af, at det skulle virke.

Tilmed gør det såkaldte 
frie skolevalg det måske 
snart illusorisk at se folke-
skolen som den fælles kul-
turinstitution, der både giver 

udfordringer til alle elever 
og fører til den faglige, so-
ciale og personlige udvikling 
og demokratiske dannelse, 
der stadig er formålet med 
folkeskolen. Lærerjobbet og 
folkeskolens image belastes 
af den tilbagevenden direkte 
eller indirekte kritik og den 
snævre forståelse af faglig-
hed og formål. 

Helt omvendt er det der-
for en fornøjelse at følge det 
store skoleudviklingsprojekt 
i Danmark: Gennemførelsen 
af LP-modellen – Lærings-

helheden

LP-modellen



»

miljø og Pædagogiske ana-
lyse-modellen. I juni 2008 
deltog der 268 skoler, 36 
Pædagogisk Psykologisk 
Rådgivninger, 92.727 elever 
og 10.558 pædagogiske 
medarbejdere. I april 2009 er 
der 400 skoler med, og antal 
af elever og øvrige deltagere 
er vokset tilsvarende. 

Hvad gemmer sig 
i billedet?
LP-modellen er ikke en facit-
liste. Det er en måde at 
strukturere sin pædagogiske 
analyse af det, der sker i un-
dervisningen. Det handler om 
at kunne se på den samlede 
undervisningssituation og 
ikke kun på den enkelte elev. 
Det er som et fikserbillede: 
Iagttageren kan skifte fokus, 
og billedet vil skifte indhold.

En lærer er vant til at vur-
dere sin undervisning og re-
flektere over den. Læreren 
bruger sig selv, sit krops-
sprog, tonefald, valg af ord, 
sine forventninger og krav til 
klassen, til hver elev i mø-
det med den enkelte og 
klassen. Det møde er afgø-
rende for læreprocessen, for 
resultaterne og for den en-
kelte elevs muligheder. Det 
er ikke nyt. Sådan er det at 
være lærer. 

Det nye er, at LP-model-
len giver en anden kvalitativ 
måde at arbejde sammen 
på. Den øver lærere i at se 
på det samlede læringsmiljø 
og de faktorer, der påvirker 
undervisningssituationen og 
de forskellige elevers og læ-
reres relationer, og de pæ-
dagogiske analyser kan vise, 
hvilke forhold i læringsmil-
jøet, der bør ændres i den 
konkrete situation.

Den måde at arbejde på 
er forskningsbaseret. Tho-
mas Nordahl har udviklet 
den i norske skoler. Den har 
givet dokumenterede for-
bedringer af læringsmiljø, af 
arbejdsglæde og af resulta-

ter. Nu prøver vi i Danmark 
initieret af Univercity Col-
lege Nordjylland ved Ole 
Nielsen. Forskere fra Dan-
marks Pædagogiske Univer-
sitetsskole, Århus Universi-
tet følger arbejdet. 

Datagrundlaget er meget 
stort, og det er meget til-
fredsstillende, at DPU ved 
Bent B. Andresen, Niels 
Egelund og Lars Qvortrup er 
med og er engageret i pro-
jektet, og det er spæn-
dende, at Norge og Dan-
mark samarbejder om dette 
udviklingsarbejde.

En samlet indsats
Medarbejderne på den en-
kelte skole udvikler sammen 
en systematik i deres sam-
arbejde, og PPR-medarbej-
derne er involveret med kur-
ser og meget mere end 
testning. Samtidig udvikles 
der en fælles forståelse af 
en retning for den enkelte 
skoles arbejde.

Det er af afgørende be-
tydning, hvordan interaktio-
nen i læringsmiljøet er, dvs. 
at der skabes gode relatio-
ner mellem aktørerne, og at 
de uheldigt opretholdende 
faktorer kan påvirkes af-
hængigt af den konkrete si-
tuation. Det er en forudsæt-
ning, at der er team, hvor 
kolleger analyserer og re-
flekterer sammen. Det vil 
føre til en fælles strategi for 
arbejdet på skolen, som er 
af stor betydning i forhold til 
eleverne og i samarbejdet 
med forældrene.

Lærerne underbygger, at 
de er eksperterne i under-
visning, og at de er det 
sammen. Det er stærkt 
gået. Og skolens mulighe-
der for at blive den inklude-
rende skole forbedres be-
tragteligt til glæde for alle 
elever og til glæde for sam-
fundet.

Dette arbejde kan med-
virke til at sætte fokus på 

nogle brændpunkter i ud-
dannelsestænkningen. Man 
kan sige, at LP-modellen og 
gennemførelsen af den i 
Danmark kommer som et 
indlæg i og et meget kon-
kret bidrag til uddannelses-
tænkningen.

Undervisningsdifferentie-
ring er et bud på den store 
opgave at tage udgangs-
punkt i denne enkelte elev 
og give den enkelte de udfor-
dringer, der gør, at hver elev 
”står på tæer”. Og at gøre det 
i den mangfoldighed af et 
fællesskab, der karakterise-
rer enhedsskolen, dvs. den 
skole, der ikke udskiller ele-
ver, hvad enten de er runde, 
skæve eller firkantede.

Følelsen af at være med 
Skolen er den vigtigste fæl-
les kulturinstitution, der ud 
over at medvirke til elever-
nes tilegnelse af kundska-
ber, færdigheder, arbejds-
metoder og udtryksformer 
også skal medvirke til ele-
vernes demokratiske dan-
nelse og udvikling af med-
borgerskab. Det kan ikke 
lade sig gøre i en individfo-

kuseret og opdelt skole, der 
lever uden kendskab til og 
respekt for forskellighed og 
mangfoldighed.

Det bør indgå i den ud-
dannelsespolitiske diskus-
sion, at Danmark har klaret 
sig bemærkelsesværdigt 
godt i mange år sammenlig-
net med andre mindre 
lande, og at det er et poli-
tisk ansvar at sikre den ud-
dannelsesudvikling, der kan 
videreføre de styrkeområ-
der, der er og bliver afgø-
rende for et samfund, der 
skal leve af udvikling af, de-
ling af og brug af viden. Dér 
bør den politiske og den fag-
politiske fokus øges. 

Der er tendenser i tiden at 
være opmærksom på. I bo-
gen ”LP-modellen – Pæda-
gogisk Analyse” (Ole Han-
sen og Thomas Nordahl, 
red.) beskrives det rigtig 
godt i en artikel af Bengt 
Persson, der er professor i 
specialpædagogik ved Hög-
skolan i Borås, Sverige, og 
ved Universitetet i Agder i 
Norge: ”Specialpædagogi-
ske udfordringer i Sverige – i 
lyset af den norske LP-mo-
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del”. Artiklen slutter med 
følgende konklusion, der 
kan give anledning til at re-
flektere over tendenser i den 
danske skole:

”Det mest iøjnefaldende, 
når det gælder den svenske 
skoles reorientering, er 
imidlertid den successive 
overgang væk fra en skole i 
samfundets tjeneste, hvor 
udligningen af sociale for-
skelle og lige adgang til ud-
dannelse udgjorde retfær-
dighedskriterier. Retfærdig-
hed var nært forbundet 
med begreber som solidari-
tet, ligestilling, accept af 
forskelligheder og en tro på 
det fælles bedste. Hvad vi 
ser i dag, er nærmere en 
skole, der agerer på et mar-
ked, hvor konkurrence, rang-
ordning, målbarhed og ”ac-
countability” udgør lede-
stjernen. Det gælder om at 
skabe sin egen meritporte-
følje – og om nødvendigt, 
på bekostning af andre”.

John Visser er Associate 
Professor of SEBD in School 
of Education, The University 
of Birmingham (UK) og skri-
ver i ovennævnte bog artik-
len: ”Almindelige skoler og 
udfordrende adfærd” om 
god praksis i forhold til børn 
og unge med udfordrende 
adfærd og med SEBD (So-
cial, Emotional and Beha-
vioural Difficulties), der 
vækker eftertanke. Her et 
centralt citat om hans ar-
bejde og forskning:

”Vi ved, at jo større følelse 
af at være med og være en 
del af en helhed, et barn el-
ler en ung oplever i skolen, 
desto færre adfærdsproble-
mer opstår der. En sådan 
sammenhæng opnår man 
når man respekterer børn og 
unge, så de til gengæld kan 
lære at give dette videre til 
andre. Det er efter min me-
ning ikke noget, man opnår 
ved, at politikere fastsætter 
programmer, der næsten 

Portrætter af skolens læringsmiljø
Det gode læringsmiljø i grundskolen kobler det faglige og fællesskabet. Det fremgår af 
to undersøgelser af læringsmiljøet i den danske folkeskole, som University College 
Nordjylland står bag, og som Dafolo Forlag har udgivet: 

•  Thomas Nordahl og Niels Egelund: Billeder af situationen i den danske grundskole  
•  Bent B. Andresen: Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole 

Den første undersøgelse omfatter 34.000 elevers svar på et spørgeskema om deres op-
levelse af skolen, om læringsmiljø og undervisning. Eleverne har bl.a. svaret på spørgs-
mål om skolens kultur, relationer mellem elev og lærer, relationer mellem elever, deres 
syn på skolen og undervisningen. Eleverne går i 4.-10. klasse på 172 grundskoler over 
hele landet. Elevernes klasselærere har også deltaget i undersøgelsen.

Undersøgelsen viser, at de fleste elever trives i skolen og synes, den er vigtig. Varia-
tionen er dog betydelig, og der er en del elever, der mistrives. Eleverne har generelt 
gode relationer til deres lærere, men oplever, at lærerne har mere engagement i de 
skolefaglige præstationer end i elevernes mere personlige og sociale situation. 

Lærerne i undersøgelsen vurderer generelt, at pigerne klarer sig bedre i skolen end 
drengene. Resultaterne peger desuden på, at skolen har vanskelighed med at få 10-15 
pct. af eleverne til at lykkes. Det tyder på, at der er behov for at tage udgangspunkt i 
læringssituationens kompleksitet, og at der derfor er et stort behov for individuelle og 
fleksible løsninger. Der er også behov for, at lærerne er kvalificerede til at yde en fleksi-
bel og individuel undervisning, ligesom klasseledelse er vigtig, så eleverne ved, hvad 
de skal arbejde med.

Den anden undersøgelse omfatter interviews med lærere og pædagoger på 45 sko-
ler, der arbejder med LP-modellen. Intervie-
wene vedrører forventninger og de første erfa-
ringer med analyse af skolens læringsmiljø og 
praksis.

Arbejdet med LP-modellen kan medføre en 
kultur- og mentalitetsændring på skolerne. 
Den kan gøre det muligt at bryde med vane-
tænkning og finde nyskabende løsninger på 
kendte problemer. Lærerne og pædagogerne 
gør erfaringer med en systematisk frem-
gangsmåde, som er tilpasset udfordringer, 
de selv identificerer. Deres indsats fører til 
øget opmærksomhed på miljøfaktorer, som 
de har mulighed for at gøre noget ved. Arbej-
det med modellen kan bidrage til, at skolen bliver et 
godt sted at være og at lære for alle elever.

udelukkende fokuserer på at 
modtage respekt uden at 
vise andre respekt. Det er 
gensidig respekt, der fører 
til god adfærd”.

Tænk bottom-up påny
På mange måder er LP-mo-
dellen en mulig håndsræk-
ning til lærere og skoler, så 
de kan udvikle skolen kvali-

tativt ved systematisk at 
samarbejde om læringsmil-
jøet og sammen foretage 
pædagogiske analyser med 
henblik på at skabe de bed-
ste muligheder for alle ele-
ver i fællesskabet, skolen. 
Nu gror det igen fra neden 
af. God arbejdslyst. 

Marianne Jelved har været 
lærer i folkeskolen i over 20 
år. Hun blev medlem af Fol-
ketinget for Det Radikale 
Venstre i 1987 og har bl.a. 
været partiets gruppefor-
mand og politisk ordfører, li-
gesom hun har været øko-
nomiminister, minister for 
nordisk samarbejde og siden 
2007 uddannelsesordfører. 
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I denne artikkelen presenteres noen sentrale empiriske resul-
tater relatert til situasjonen for elevene i dansk grunnskole.

Dataene er hentet fra en kartleggingsundersøkelse eller en 
survey gjennomført fra august til desember 2008 ved 172 
grunnskoler i Danmark. Informantene i denne rapporten er 
elevene fra 4.-10. klasse og deres klasselærere. Til sammen 
deltar 34 000 elever i denne kartleggingsundersøkelsen 
(Nordahl og Egelund 2009). Hensikten er å presentere et  
bilde av hvordan elever opplever hverdagen i dagens grunn-
skole, og hvilke utfordringer dette innebærer for skoleledere.  

Et overordnet mål for opplæringen er at elevene skal få 
møte en skole, der de får realisert sitt potensial for læring 
og utvikling. Der skal de lære den faglige kunnskapen de 
trenger, få de rette utfordringer, blir anerkjent, trives, møte 
lærere som de opplever liker dem og ha venner i skolen. De 
skal være inkludert i fellesskapet og ha en skolegang som 
foreldre og lærere ønsker at alle barn og unge skal oppleve. 
Et sentralt spørsmål, som det vil antydes noen svar på i 
denne artikkelen, er i hvilken grad disse målsettingene reali-
seres for alle elever i grunnskolen?

i dansk grunnskole
Af Thomas Nordahl • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Utfordringer

Bak positive gjennomsnittsresultater skjuler der 
seg nogle elever, som ikke har et tilfredsstillende 
læringsutbytte, og som er i en vanskelig situasjon 

LP-modellen



Skoleledelse • oktober 2009 • 23

»

Variasjonen mellom elever
og elevgrupper er stor
Et svært sentralt funn i denne kartleggingen er, at det er en 
stor spredning mellom de elevene som skårer dårligst og de 
som skårer best innenfor de ulike kartleggingsområdene. 
Det vil si, at det er store forskjeller mellom de beste og dår-
ligste elevene i dansk grunnskole.

I fagene dansk, matematikk og engelsk er det store vari-
asjoner mellom elevenes prestasjoner og læringsutbytte. Det 
er mange elever som gjør det svært godt på skolen, samtidig 
som det også er relativt mange elever som har et svært lavt 
læringsutbytte i disse tre viktige fagene. Samlet sett ser det 
ut til å være en relativt stor 
andel elever i dansk grunn-
skole med svake resultater, 
som burde ha en annen opp-
merksomhet enn de får i dag.

Videre viser lærervurderin-
gene at flertallet av elevene 
viser en relativt hensiktsmes-
sig sosial kompetanse på sko-
len. Lærerne ser ut til å være mest fornøyd med elevenes 
evne til innordning og tilpasning til skolens regler og forvent-
ninger. Det er viktig å understreke, at det er relativt store 
standardavvik i disse vurderingene og dermed stor variasjon 
i elevenes sosiale kompetanse ut fra lærervurderingene. Det 
vil si, at det er en rekke elever som også viser svært lav 
sosial kompetanse i skolesituasjonen. 

 Gjennomsnittsverdiene tilknyttet elevenes motivasjon vi-
ser, at lærerne vurderer elevene til i hovedsak å vise relativt 
god arbeidsinnsats på skolen. Det er imidlertid stor spredning 
i disse vurderingene som viser, at det også er en del elever 
som viser svært svak arbeidsinnsats og motivasjon, samtidig 
som det er mange elever som arbeider godt på skolen. Det  
er en svært sterk sammenheng mellom motivasjon og ar-
beidsinnsats og elevenes skolefaglige prestasjoner. Elever 
som er motivert og arbeider får det beste læringsutbytte. 
Denne korrelasjonen er så sterk, at den kan forklare opp mot 
60 % av variasjonen av læringsutbyttet. Konsekvensen av 
dette bør være at lærerne legger stor vekt på å få elevene til  
å arbeide på skolen og vise motivasjon for skolearbeid.

Det er grunn til å hevde at læringsutbyttet, motivasjonen og 
trivselen for en relativt stor andel elever er så lav, at skolen vil 
kunne begrense og hemme elevenes utvikling og læring. Disse 
elevenes potensial for læring og utvikling ser ikke ut til å bli re-
alisert i skolen. Skolen kan slik bidra til å dekvalifisere enkelte 
barn og unge fra senere aktiv deltakelse som borgere i samfun-
net. For hver enkelt av disse elevene kan dette føre til et liv 
med en dårligere livskvalitet enn det som var mulig, og samti-
dig kan disse elevene senere komme til å koste samfunnet 
dyrt. Det er grunn til å tro at utdanning blir viktigere og vikti-
gere i forhold til å komme inn på arbeidsmarkedet, og dermed 
ha mulighet for å etablere et stabilt liv som aktive deltakere i 
fellesskapet. Mange av elever er i en så vanskelig situasjon at 
deres identitet og selvoppfatning lett kan bli preget av skole-
erfaringene. Vi vet også at barn og unge som ikke lykkes i sko-
len har en betydelig økt sannsynlighet for psykiske problemer, 
rusavhengighet og kriminalitet (Nordahl m.fl. 2005).

Atferdsproblematikk
en stor utfordring 
Elever som viser problematisk atferd og/eller har en ADHD-
diagnose kommer særlig dårlig ut. Dette gjelder også i noen 
grad elever med spesifikke innlæringsvanskeligheter som 
dysleksi og dyskalkuli, som skårer relativt dårlig. Til sammen 
utgjør elever, som viser probelm atferd og elever med spesi-
fikke fagvansker 13,2 % av eleverne i materialet. Disse elev-
gruppene har i snitt svært dårlige faglige resultater, de har lav 
sosial kompetanse, dårlig arbeidsinnsats, lav trivsel og dårli-
gere relasjoner til med elever og lærere enn den andre elever 
har. Mange av disse elevene vil i liten grad kunne bli kvalifi-

sert til videre utdanning og 
arbeidsliv gjennom skolen. 

Resultatene viser videre 
helt entydig, at det lønner 
seg å ha en klar medisinsk 
forankret diagnose om du 
skal ha spesialundervisning. 
Dette ser vi særlig på AD-
HD-diagnose og autisme-

spekteret sett i forhold til elever som viser problematisk at-
ferd. Disse gruppene skårer relativt likt i denne undersøkel-
sen, men det er likevel 3 ganger så stor mulighet for at du 
får spesialundervisning om du har en diagnose, enn om du 
bare blir betegnet som atferdsproblematisk.

Gutter og jenter
Dette empiriske materialet viser, at det er store og systema-
tiske forskjeller mellom gutter og jenters situasjon og læ-
ringsutbytte i skolen. Innen de aller fleste sentrale mål på 
elevenes læring, sosiale utvikling og trivsel skårer jenter sig-
nifikant bedre enn gutter. Klasselærerne vurderer jenter til å 
prestere og skåre bedre enn gutter innen alle områder der de 
har vurdert elevene.

Forskjellene må også betraktes som betydelige mellom to 
elevgrupper som i utgangspunktet er like på alle bakgrunns-
bakgrunner med unntak av kjønnet. De største kjønnsfor-
skjellene finner vi innenfor lærernes vurdering av elevenes 
sosial kompetanse, der jentene skårer klart bedre enn gut-
tene. Videre er gutter klart overrepresentert blant de elever 
som har læringsproblemer og/eller viser en problematisk at-
ferd. Men samtidig er det viktig å understreke, at det er langt 
større forskjeller mellom gutter og jenter i lærervurderingene 
enn det vi finner i egnevurdering fra elevene. Gutter er mer 
fornøyd med seg selv og sin situasjon i skolen enn det læ-
rerne er. 

Samlet viser disse vurderingene fra lærerne at 28,3 % av 
guttene blir definert til å ha vansker, diagnoser eller proble-
mer i skolen. Når vi i tillegg vet at 2-3 % av guttene går i 
spesialskoler og dermed har noen vanskeligheter, så define-
res nesten hver tredje gutt til å være problematisk. Det må 
betraktes som et uforholdsmessig høyt tall.

Videre utgjør guttene 63 % av elevene som mottar spesi-
alundervisning. Det vil si at om lag 2 av 3 elever som mottar 
spesialundervisning er gutter. Om vi legger til de guttene, 
som er i segregerte spesialundervisningstilbud så vil 15-16 % 
av guttene motta spesialundervisning. Det vil si at nesten 

Det er store forskjelle mellom 
gutter og jenters læringsutbytte 
i grunnskolen

„
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hver sjette gutt i danske grunnskole får spesialpedagogisk 
hjelp. Dette er et så høyt omfang, at spesialundervisning 
blant gutter ikke kan betraktes som et avviksfenomen, men 
tvert i mot noe som er relativt normalt. Sett motsatt kan det 
imidlertid reises spørsmål om at det er normalt, at så mange 
gutter trenger spesialundervisning.

Disse forskjellene i elev- og lærervurderinger er et funn, 
som bør problematiseres mer enn det har vært gjort tidli-
gere. Det er mulig at dette kan ha en sammenheng med at 
lærere rent generelt opplever jenter mer positivt enn gutter 
og at dette gjør seg utslag i deres vurdering er av elevene. 
Ut fra en slik tilnærming vil dette også gi seg utslag på læ-
rernes vurdering av skolefaglige prestasjoner i form av å gi 
karakterer i de ulike skolefagene.

Målene i grunnskolen
realiseres ikke for alle 
Denne kartleggingsundersøkelsen viser, at flertallet av ele-
ver i dansk grunnskole har et relativt godt faglige læringsut-
bytte, de fungerer sosialt bra og trives i stor grad med sin 
skolegang. Dette er svært positive funn som viser at skolen 
fungerer etter hensikten for flertallet av elever, og at dermed 
mange lærere må gjøre et veldig godt arbeid i skolen. Der-
med er det all mulig grunn til å tro at største delen av dan-
ske lærere gir flertallet av elever en god undervisning.

Men samtidig viser kartleggingsundersøkelsen at det er 
store variasjoner mellom de svakeste og beste elevene. Bak 
de relativt positive gjennomsnittsresultatene skjuler det seg 
derfor en rekke elever, som ikke har et tilfredsstillende læ-
ringsutbytte, og som er i en vanskelig situasjon i skolen. 
Flertallet av disse elevene er gutter.

Når skolen ikke klarer å realisere målene for alle elever 
slik det ovenfor er beskrevet er det vesentlig å drøfte, hvilke 
strategier som kan se ut til å forbedre situasjonen. Positive 
resultater tilknyttet elevenes faglige og sosiale læringsut-

bytte viser en klar sammenheng med kompetansen til de 
ansatte som har gjennomført undervisningen. 

Denne forutsetningen om godt kvalifiserte lærere er godt 
dokumentert i internasjonale studier. Hattie (2009) påviser, 
at lærerens kompetanse har den klart mest effektfulle inn-
flytelse på elevenes læringsutbytte. Det er læreren som ut-
gjør en forskjell i skolen. Nordenbo (2008) finner at lærere 
med god kompetanse i å inngå relasjoner til elevene, gode 
evner til å lede klasser og undervisningsforløp samt god fag-
didaktisk kompetanse gir det beste læringsutbytte for ele-
vene. Ut fra disse resultatene fra dansk grunnskole framstår 
det derfor som særlig viktig å gi dagens lærere en bedre mu-
lighet for relevant etter- og videreutdanning. 

Thomas Nordahl er professor på  
Høgskolen i Hedmark, Norge
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Den såkaldte LP-model, som i ultrakort 
form handler om at understøtte læring 
igennem analyse og forståelse af de 
faktorer, der fremmer eller hæmmer 
elevernes læring, er udviklet i Norge.

I begyndelsen af 2008 kom den til 
Danmark, og i løbet af godt et år – 
dvs. frem til sommeren 2009 – er den 
blevet indført på 382 skoler med i alt 
godt 17.800 lærere og/eller pædagoger 
og over 140.000 elever. Den har ud-
bredt sig nedefra, dvs. som et efterud-
dannelsestilbud, som hver enkelt skole 
eller kommune selvstændigt har be-
sluttet sig for at bruge, og som de selv 
finansierer.

Det er grunden til, at man kan kalde 
LP-modellen for ’LP-bevægelsen’. Det 
er ikke en model, som er tvunget ned 
over hovederne på danske skoler, men 
det er et pædagogisk princip om syste-
misk orienteret analyse af positive og 
negative læringsfaktorer og om at om-
sætte den evidensbaserede forståelse 
af disse faktorer og strukturer til under-
visningspraksis – det er dette princip 
som frivilligt har bredt sig over landet.

Men samtidig rummer denne ”bevæ-
gelse” også, i hvert fald implicit, et 

Det ledelsesmæssige grundprincip i forhold til LP-modellen eller ’LP-
bevægelsen’ er skoleledelse gennem kompetenceudvikling

Af Lars Qvortrup • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

skoleledelsesprincip, nemlig som alle-
rede sagt: Skoleledelse gennem kom-
petenceudvikling.

Hvad handler ledelse om? 
Det handler om at træffe beslutninger 
på vegne af og med gyldighed for en 
organisation. Ledelse handler, udtrykt 
anderledes, om at én person i organi-
sationen er ansat med en særlig be-
slutnings-kompetence, så vedkom-
mende herigennem kan få organisatio-
nen til at fungere på en bestemt måde. 

Lederens opgave er inden for ram-
mebetingelser, som han eller hun kun i 
begrænset grad kan påvirke som leder, 
at levere de ydelser, som han eller hun 
som leder finder hensigtsmæssige, el-
ler som han eller hun har indgået en 
aftale med sin ansættelsesmyndighed 
om at skulle levere. En leder regulerer 
adfærd. Redskabet er beslutninger, 
som træffes ved hjælp af kommunika-
tion. Målet er bestemte ydelser, som 
organisationen skal frembringe som et 
resultat af lederens adfærdsregulering.

Et nærliggende eksempel er skole-
ledelse: En skoleleder ansættes af 
kommunen til at lede en bestemt 

skole. Han eller hun indgår en aftale 
med kommunen om, hvilke mål der 
skal nås. Denne aftale nedfældes fx i 
en resultatkontrakt. Rammebetingel-
serne, som lederen kun i begrænset 
omfang kan påvirke, er økonomiske (et 
bestemt budget), sociale (et bestemt 
skoledistrikt med de børn og de fami-
lier, der nu engang bor i pågældende 
distrikt), kulturelle (skolen har en histo-
rie som påvirker de forventninger, om-
givelserne har til skolen) og organisato-
riske (skolen har en bestemt størrelse 
og en bestemt sammensætning af 
medarbejdere).

Det er lederens opgave at få skolen 
til at levere de ydelser, som han eller 
hun har aftalt med kommunen og/el-
ler som han eller hun findes pædago-
gisk rigtige. For at nå dette formål har 
lederen ét og kun ét værktøj, nemlig 
kommunikation, og som leder er 
denne kommunikation som regel spe-
cialiseret som såkaldt beslutnings-
kommunikation. Lederen holder små 
og store møder, snakker med perso-
nale, forældre og kommunale em-
bedsfolk enkeltvis, og hele tiden er 
det eksplicitte eller implicitte mål med 

som kompetenceledelse
LP modellen

LP-modellen
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disse møder og samtaler, at der skal 
træffes beslutninger med henblik på 
at opfylde skolens mål.

Forudsætningen for dette er den 
samme for skolelederen som for læ-
rere og pædagoger: Lederen skal på 
grundlag af sine pædagogiske – og le-
delsesmæssige – kompetencer analy-
sere det foreliggende system af læ-
ringsfaktorer og det dynamiske 
samspil mellem disse faktorer inden 
for skolens rammer og i forholdet mel-
lem skolen og dens omverden for at 
finde ud af, hvordan de dels positivt 
eller negativt kan påvirke skolens op-
gave, dels kan påvirkes af lærernes og 
pædagogernes virksomhed, sådan at 
resultatet bliver, at man fremmer hver 

enkelt elevs læring bedst muligt, dvs. 
at hver enkelt elev inden for dette rum 
af muligheder og i samspillet med læ-
rerne og pædagogerne og med de an-
dre elever og børn realiserer sine indi-
viduelle læringspotentialer til det 
yderste.

Redskabet er som sagt beslutninger, 
for lederen befinder sig jo som regel 
ikke personligt i klasselokalet eller i 
SFO. Lederen kan derfor siges at være 
en slags anden-ordens underviser, for 
hans eller hendes beslutninger, som 
sætter rammerne for lærernes og pæ-
dagogernes adfærd, er indirekte læ-
ringsstimulerende: De påvirker lærer-
nes og pædagogernes adfærd, som så 
igen stimulerer elevernes læring.

Kontrol og kompetenceledelse
Hvordan gør lederen det? Der er groft 
sagt to muligheder: Den ene er kon-
trol. Her sørger man for at skolens 
medarbejdere agerer, som de bør, ved 
at lave regler. Det kan man gøre på tre 
niveauer.

Man kan træffe beslutninger fra gang 
til gang. Her fungerer beslutningen som 
en slags ad hoc regel – en regel, der 
gælder indtil næste beslutning træffes. 
Man kan lave vedblivende regler. Eller 
man kan lave metaregler, dvs. regler for 
hvordan medarbejdere – fx i fagteam 
osv. – selv laver regler for den måde, de 
agerer på i deres team. Eller med andre 
ord: Der findes ad hoc beslutninger, re-
gelbeslutninger og metabeslutninger.
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Den anden mulighed er kompeten-
ceudvikling. Man sørger for at medar-
bejderne agerer hensigtsmæssigt i for-
hold til børn, forældre og hinanden ved 
at give dem kompetencer: Uddannelse 
og efteruddannelse. Ideen er, at hvis 
de er tilstrækkeligt kompetente, dvs. 
er dygtige som undervisere, i forholdet 
til forældrene og i samspillet med de 
andre kolleger, er det en hensigtsmæs-
sig form for adfærdsregulering. Skolen 
fungerer godt og hensigtsmæssigt, 
fordi dens medarbejdere er dygtige.

Ledelse fungerer aldrig ”rent”, dvs. 
efter én og kun én model. Men for mig 
er en ideel form for ledelse 
den, hvor hovedprincippet 
er kompetenceudvikling, 
og hvor dette princip un-
derstøttes af metabeslut-
ninger, som så suppleres 
af regelbeslutninger og af 
alle de ad hoc beslutnin-
ger, som aldrig kan und-
gås, blandt andet fordi verden er om-
skiftelig, og fordi uforudsete og uforud-
sigelige situationer kræver 
øjeblikkelige reaktioner.

LP-modellen som 
kompetenceledelse
For mig er LP-modellen et godt ek-
sempel på kompetenceledelse.

Kompetenceledelse er ledelse gen-
nem kompetenceudvikling af medar-
bejderne. Ideen er, at man opnår de 
bedst mulige læringsresultater ved at 
sørge for, at medarbejderne er så kom-
petente som muligt. De skal være i 
stand til hele tiden at analysere hver 
enkelt elev og samspillet mellem ele-
verne og mellem lærer og elev i klas-
selokalet for herigennem at skabe den 
bedst mulige læring i klaselokalet og i 

den enkelte elev. Hver enkelt lærer og 
pædagog skal, med et udtryk som 
Danmarks Lærerforening har lanceret, 
være ”forsker i egen praksis”, dvs. være 
i stand til at reflektere den kollektive 
praksis i klasselokalet i forhold til den 
løbende, dynamiske læringspåvirkning.

Tilrettelæggelsen af kompetence-
udvikling bør ikke foregå skematisk, 
dvs. ud fra ufleksible, udefrakom-
mende regler og principper, men bør 
ske ud fra lederens løbende analyse af 
skolen som et dynamisk læringsrum. 
Det er her, at de førnævnte LP-princip-
per kommer i spil som principper for 
skoleledelse, for kompetenceudviklin-
gen skal hele tiden tilrettelægges ud 
fra indre og ydre faktorer og sammen-
hænge på og uden for skolen. De be-
slutninger, man som leder tager, udføres 
her som beslutninger om kompetence-
udvikling: Kurser, efteruddannelse, pæ-
dagogiske weekender, kollega-supervi-
sion, leder-supervision, pædagogiske 
samtaler, MUS osv. Fx er MUS jo 
netop defineret som samtaler der skal 
fremme medarbejderudvikling, dvs. 
som samtaler der skal have et kompe-
tenceudviklings-perspektiv.

Den særlige fordel ved LP-modellen 
som redskab for kompetenceudvikling 
er, at kompetenceudvikling her gen-
nemføres i fællesskab mellem alle 
skolens medarbejdere, og at den tilret-
telægges ud fra en forståelse af sko-
lens organisatoriske og kollektive be-
hov og ikke så meget ud fra et fokus på 
den enkelte, individuelle medarbejder. 
Man sender ikke den enkelte medar-
bejder på kursus, men tilrettelægger 
udviklingsforløb der omfatter alle kol-
legaer.

Det betyder, at man i højere grad 
kan understøtte en systemisk tilgang, 
og at man igennem kompetenceudvik-
lingen udvikler et fælles sprog af pæ-
dagogiske og læringsmæssige begre-
ber og forståelser, som kan bruges i 
den pædagogiske refleksion, som hele 

tiden foregår mellem kollegaerne på 
en skole. Man har fælles referencer  
og fælles begreber i fx undervisnings-
supervision, team-arbejde og pædago-
giske refleksioner. Princippet om at  
læreren er forsker i egen praksis vil 
herigennem kunne gøres til et kollek-
tivt princip for samvirket mellem alle 
medarbejdere på en skole.

Når jeg foretrækker kompetenceud-
vikling frem for den kontrol- og regel-
styring, som har vundet så meget frem 
de senere år, skyldes det, at lærere og 
pædagoger er relativt selvstændige  
vidensaktører, som agerer i noget så 
komplekst som et klasserum og herud-
fra skal frembringe noget så usandsyn-
ligt som læring.

En sådan aktivitet forudsætter en 
meget selvstændig virksomhed, der 
hele tiden må foregå og korrigeres ud 
fra en medløbende analyse af klassen 
som mulighedsrum for læring. En så-
dan aktivitet understøtter man dårligt 
gennem mekaniske regler og kontrol, 
men langt bedre gennem kompetence-
udvikling. Og så skal det tilføjes, som 
jeg også nævnte ovenfor, at kompe-
tenceudvikling naturligvis ikke kan stå 

alene, men hele tiden må sup-
pleres med metabeslutninger, 
regelbeslutninger og ad hoc be-
slutninger. For sådan er vilkå-
rene nu engang i en skole.

Generobring af  
professionalismen 
Resultatet er først og fremmest 

læring, dvs. at hver enkelt elev lærer 
så meget og så godt, som vedkom-
mendes potentialer overhovedet ræk-
ker til. Men et afledt, vigtigt resultat 
er, at lærerne herigennem generobrer 
deres professionelle autoritet.

Igennem et antal år er lærergernin-
gen og lærererhvervet blevet ”talt ned” 
i den mediemæssige og politiske of-
fentlighed. Det er vigtigt, at lærerne 
igen bliver autoriteter. Den eneste vej 
til dette mål er, at de erobrer en status 
i kraft af deres professionalisme. For-
udsætningen for dette er kompetence, 
dvs. den bedst mulige uddannelse og 
efteruddannelse.

Lars Qvortrup er professor og dekan 
for DPU, Aarhus Universitet

Lederen skal analysere  
det foreliggende system  
af læringsfaktorer

„
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Valg til LB’s Generalforsamling

Yderligere information

www.lb.dk 

Se under menupunktet ”Om selskabet”.

LB er et af forsikringsbranchens mest velkonsoliderede selskaber, der tilstræber at tlbyde forsikringer af høj kvalitet til fornuftige priser. 
I et gensidigt selskab afspejler fællesskabstanken sig med rettigheder og forpligtelser i det daglige virke, både for selskab og medlemmer.

Jørn Anker-Svendsen

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

De delegerede vælges for en periode af fire år fra 
den 1. maj 2010.

Stemmeret
Stemmeret har enhver, der har været medlem af 
Lærerstandens Brandforsikring siden 1. januar 
2009, og som har bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Kandidatur skal anmeldes af fire medlemmer fra 
kandidatens medlemsgruppe. 
De skal alle have stemmeret i kandidatens valgom-
råde. Kandidaten selv skal være stemmeberettiget. 
Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske senest
mandag den 23. november 2009.

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor der 
anmeldes flere kandidater, end der skal vælges.
Hvert medlem har én stemme.
LB udsender stemmesedler til alle stemmeberet-
tigede medlemmer i de valgområder, hvor der skal 
afholdes valg.
Stemmesedler udsendes i løbet af januar 2010. 
De skal returneres, så de er på LB’s hovedkontor
senest den 15. februar 2010.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 2010 
på LB’s hjemmeside samt i de medlemsblade, 
hvori valget udskrives.

Område Antal delegerede Antal delegerede
i medlemsgruppe 1 i medlemsgruppe 2

7. Lolland-Falster 2 1

8. Fyn 3 2

9. Vest- og Sønderjylland 3 2

Der udskrives hermed valg i følgende tre
valgområder:

Valgområde 7 (Lolland-Falster)
inden for postnumrene 4800 - 4990.

Valgområde 8 (Fyn) 
inden for postnumrene 5000 - 5990.

Valgområde 9 (Vest- og Sønderjylland) 
inden for postnumrene 6000 - 6990.

De delegerede skal vælges på baggrund af 
deres tilknytning til: 
Medlemsgruppe 1 - folkeskoleområdet og 
Medlemsgruppe 2 - undervisningsområdet 
uden for folkeskolen og andre medlemmer 
uden tilknytning til undervisningsområdet.
I alt skal 13 delegerede vælges således:

SKOLELED 184x261-10  14/09/09 9:46  Side 1
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Ledelse kan defineres som det at 
skabe forandring. Forandringerne gen-
nemføres ofte over en flerårig periode, 
som involverer flere eller alle medar-
bejdere. LP-modellen er et værktøj og 
en systematik, som kan benyttes til 
dette formål.

Da et relativt stort antal skoler er i 
gang med at benytte denne, er det 
muligt at skaffe ny viden om, hvilke le-
delsesværktøjer der virker i skoleudvik-
lingen. I denne artikel præsenteres re-
sultater af forskning i tilknytning til 
skolernes anvendelse af LP-modellen.

Ledelsesteamet  
igangsætter 
Der er en klar arbejdsdeling 
mellem skolens ledelse og 
pædagogiske medarbejdere, 
idet ledelsesteamet igang-
sætter og stimulerer æn-
dringsprocessen, mens for-
andringerne i praksis skabes 
af LP-grupper, som består af 
5-10 lærere og pædagoger fra 
samme skole. Disse grupper sætter  
sig ind i systematikken i LP-modellen, 
indhenter informationer om skolens 
miljø og egen praksis, analyserer  
disse informationer samt tilrettelæg-
ger, gennemfører og evaluerer prakti-
ske tiltag. 

Under forløbet får grupperne ekstra 
tid til refleksion over almindeligt fore-
kommende situationer i skole hverdagen. 
De får også tid til at sammenholde 
disse situationer med ønskede situati-
oner, og udvikle tiltag, som bringer de 
nuværende situationer i skolehverda-

LP-modellen

Systematikken i LP-modellen

Af Bent B. Andresen • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Med LP-modellen skifter fokus fra individuelle elevegenskaber til processer 
og hændelsesforløb i elevernes miljø – er det et ledelsesværktøj?

gen tættere på de ønskede situatio-
ner. Desuden får de sparring med 
eksterne konsulenter i forbindelse 
med E-læringskurser, som udbydes  
af UC Nordjylland, og gennem vejled-
ning af medarbejdere i lokalområdet 
(typisk PPR). 

Arbejdet på de 45 skoler, som først 
gik i gang, er blevet fulgt af forskere 
med henblik på at skaffe ny og helst 
også nyttig viden om, hvad der virker i 
skole udviklingen, herunder om og i hvil-
ket omfang arbejdet med LP-modellen 
fører til en udvikling af inkluderende læ-
ringsmiljøer og reflekteret, pædagogisk 
praksis. I øjeblikket planlægges en til-

svarende forskningsindsats for næste 
bølge, i alt ca. 145 skoler.

Det følgende omfatter resultater af 
analyser af interviewdata fra de første 
45 skoler om de første erfaringer med 
brug af LP-modellen som værktøj til 
pædagogisk analyse og udvikling af til-
tag til forbedring af skolens nuværende 
praksis og læringsmiljø. 

Første erfaringer med LP-modellen
Resultaterne viser, at aktiviteterne i 
skolernes LP-grupper bidrager til at 
italesætte, iagttage og indhente infor-

mation om ændrings behovene i deres 
praksis og skolens læringsmiljø. 

Drøftelserne og analyserne medvir-
ker endvidere til at flytte oplevede be-
hov ind i fag sproget. LP-grupperne 
vælger generelt at behandle ændrings-
behov, som de selv har mulighed for at 
dække, herunder elevernes lærings-
strategier og indbyrdes relationer, klas-
seledelse og samspil mellem de voksne 
og eleverne. 

For det meste indhenter og analysere 
LP-grupperne relativt grundige informa-
tioner om disse problematikker, inden 
de vurderer, hvilke tiltag de ønsker at 
udvikle og gennemføre. Arbejdet i LP-

grupperne kan herved med-
virke til at reducere eller fjerne 
faktorer, som udløser, påvirker 
og opretholder adfærds- og 
trivselsproblemer. 

Desuden udvikler grupperne 
fælles fodslag, som har en af-
smittende virkning på under-
visningen og lærings miljøet. 

Velovervejet tilgang
med blik for helheden
Den systematik, der anvendes ved 
analyse og refleksioner over aktuelle 
ændringsbehov, bevirker efter sigende, 
at gruppernes opfølgning bliver mere 
velovervejet og grundig, end det nor-
malt er muligt i en travl skole hverdag. 

Generelt sker der et skift i fokus fra 
individuelle elevegenskaber til proces-
ser og hændelsesforløb i elevernes 
omgivende miljø. LP-modellen er ”en 
social model” med vægt på at identifi-
cere og reducere eller fjerne faktorer, 

Systematikken i LP-modellen 
bruges til at skabe en reflekteret 
pædagogisk praksis

„
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Systematikken i LP-modellen

som skaber afstand mellem ønskede og faktiske 
situationer i undervisningen og skolens lærings-
miljø. 

Systematikken i LP-modellen medvirker til at 
udvikle skolen, som er et godt sted at være og et 
godt sted at lære for alle elever. Den første 
bølge bestående af 45 skoler er alle kommet 
godt i gang med at anvende denne systematik. 

Modellen blev først udviklet og afprøvet af Lil-
legården Kompetencecenter og Thomas Nordahl 
i Norge, og det er værd at bemærke, at erfarin-
gerne med modellen er endnu mere positive i 
Danmark end i Norge. De norske erfaringer er 
nemlig brugt til at udvikle modellen, inden den 
bliver implementeret i Danmark. Projekt perioden 
er øget fra 2 til 3 år, der er udviklet et helt nyt e-
læringskursus for alle deltagerne og specialise-
ringskurser for LP-koordinatorer og -tovholdere 
samt ugekurser for de eksterne vejledergruppe. 

Sammenfatning 
Overordnet viser de første forskningsresulta-
ter, at skolerne i første bølge har nytte af 
danske udgave af modellen. Den passer 
godt i forhold til behovet for en mentalitets-
ændring, som gør det muligt at tænke nyt om 
kendte problemer i skolens praksis og læringsmiljø.  

Der er indtil videre forskningsmæssigt belæg for at 
konkludere, at skolerne finder systematikken i LP-mo-
dellen både relevant og brugbar i deres arbejde med at 
skabe mere reflekteret, pædagogiske praksis og inklu-
derende læringsmiljøer. 

Bent B. Andresen er forskningsleder  
på DPU, Aarhus Universitet 

Reference
Generel information om skolernes arbejde med LP-modellen findes 
på: www.lp-model.dk. De omtalte resultater af forskningen findes i: 
Billeder af en udviklingsorienteret folkeskole af Bent B. Andresen.
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Kommunernes 
økonomi 2010
Regeringen og KL har indgået ”Aftale om kommunernes 
økonomi for 2010”, der i korthed betyder følgende:

•  Aftalen afskaffer anlægsloftet og skaffer finansiering til, 
at kommunerne samlet set skulle kunne gennemføre an-
lægsinvesteringer for 20 mia. kr. i 2010. Det er en stigning 
på fem mia. kr. Det kan dog diskuteres, hvorvidt der i 
større omfang er tale om ”nye penge”.

•  Det fastsættes, at kommunernes serviceudgifter må ud-
gøre 228 mia. kr. Hertil kommer reguleringer i medfør af 
DUT-princippet. Fra regeringen sælges det som et servi-
celøft på ½ mia. kr., men også dette kan diskuteres, og 
budgetterne i 2010 er fortsat stramme.

•  Aftalen imødekommer kommunerne i forhold til det pro-
blem, at den økonomiske krise giver øgede sociale udgif-
ter, som først vil blive kompenseret for på et senere tids-
punkt. Aftalen fremrykker disse afregninger, så kommu-
nerne økonomi i mindre omfang påvirkes af krisen. 

•  Kommunerne kompenseres for de stigninger, der er sket  
til det specialiserede socialområde (bl.a. udsatte børn og 
unge) i 2009. Kommunerne skal arbejde for, at udgifterne 
til dette område ikke fortsat stiger i 2010, og staten skal 
understøtte disse bestræbelser. Kommunerne får derfor 
ikke penge til yderligere udgiftsstigninger på området, 

•  Skattestoppet videreføres. Et mindre antal kommuner, der 
står i særlig vanskelig økonomisk situation i 2010, får lov til 
at forhøje skatten inden for en samlet aftalt ramme på 500 
mio. kr. Forhøjer kommunerne under ét skatterne mere end 
de 500 mio., vil bloktilskuddene blive sat ned, og regeringen 
vil bruge pengene til en statslig skattenedsættelse. 

•  Der er ingen særbemærkninger om folkeskoleområdet. 
Dog præciseres det, at den analyse af specialundervis-
ningsområdet, der blev igangsat af sidste økonomiaftale, 
også skal belyse betalingsreglerne mv. på området ved 
benyttelse af tilbud uden for bopælskommunen.

•  Derudover nævnes det, at regeringen og KL – også på 
baggrund af sidste års aftale – har igangsat sammenlig-
nelige brugertilfredshedsundersøgelser på børne-, æl-
dre-, folkeskole- og handicapområdet.

Budgetlægningen for 2010, der foregår lige nu og midt i en 
kommunal valgkamp, tegner igen i år til at blive præget af 
nedskæringer i mange kommuner.

Kilde: DLF, hele aftaleteksten kan findes på www.fm.dk 

Viden til handling 
KL, Børne- og Kulturcheferne, Skolelederne, DLF, BUPL og 
Skole & Samfund har lavet oplægget ’Fælles viden – fælles 
handling”, der taler for at bruge den nyeste forskning om 
børns og unges læring mere systematisk til at understøtte 
skolens arbejde.

Parterne peger konkret på forskningsresultater på fire om-
råder, hvor en fælles indsats på alle niveauer i højere grad kan 
sikre, at flest mulig børn får et godt skoleforløb og forlader 
skolen med en oplevelse af, at de er klar til at komme videre 
og lyst til at lære mere: 
•  Fællesskabet har stor betydning for  

børn og unges læring 
Forskning viser, at selvdannelse, selvværd og læringslyst 
kommer af at deltage, bidrage og øve indflydelse i fælles-
skaber. Det er derfor vigtigt at have mere opmærksomhed 
på børn og unges fællesskaber. 

•  Læsning har stor betydning for  
unges selvværd og livsmål 
Forskning viser, at eleverne bliver bedre læsere, når de får 
støtte og opmuntring til at holde ud og tro på sig selv. Det 
er derfor vigtigt at have opmærksomhed på tidlig læseind-
sats og relevant læseundervisning i hele skoleforløbet. 

•  Der er et stort uddannelsespotentiale  
blandt indvandrerelever 
Forskning gennemhuller myten om, at indvandrere ikke 
vil uddanne sig. Faktisk uddanner unge fra indvandrer-
hjem med få uddannelses- og beskæftigelsesressourcer 
sig mere end danske unge med samme sociale baggrund. 

•  Aktiv familiekultur er vigtig for  
børn og unges uddannelse 
Forskning viser, at unge med ufaglærte forældre kan 
opnå samme læsefærdigheder og stort set samme 
resultater som unge fra hjem, hvor mindst én har 
en lang videregående uddannelse, hvis familiens 
kultur er præget af fælles aktiviteter. 

Skoleledernes formand Anders Balle har i medi-
erne bl.a. udtalt, at det er vigtigt i øget grad at få 
omsat passiv viden til aktiv handling og undgå at 
basere praksis på holdninger og enkeltstående er-
faringer. 

Næstformand Claus Hjortdal har understreget 
vigtigheden af at fastholde og styrke fællesska-
bet i folkeskolen og have knapt så stort fokus på 
elevernes individuelle udfoldelsesmuligheder, 
holddeling og differentieret undervisning. 
Oplægget ”Fælles viden – fælles handling” kan 
læses i sin helhed på www.skolederne.org.

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

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

Ny platform 
for skoleledelse
– muligheder og redskaber

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

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

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

 Ledelse i folkeskolen 
 – udfordringer, muligheder og redskaber

 Hvad kendetegner den moderne professionelle lærer? 

Hvad får du ud af det?

 Viden om nye muligheder for ledelse i lyset af A08
 En viden om og drøftelse af de ledelsesopgaver og 

 - kompetencer, der kan understøtte implementeringen 
 af Arbejdstidsaftale 08

 Et signalement og drøftelse af de kompetencer 
 der kendetegner den fagprofessionelle lærer

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

 Arbejdstidsaftale 08 giver.

Kursets form

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

Samarbejdspartnere

Kurset er udviklet og udbydes i samarbejde med

Hvad koster det?

Kurset koster 2.100,-

Hvor og hvornår?

Der afholdes to ekstra kurser:

Tirsdag den 27. oktober 2009 10.00-15.30 
COK Odense, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Torsdag den 29. oktober 2009 10.00-15.30
Scandic Regina, Fonnesbechsgade 20, 7400 Herning.

Spørgsmål og tilmelding

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

LP-modellen kan være et godt grundlag for at omsætte viden og erfaringer 
om, hvad der skaber et kvalitetsfuldt læringsmiljø, til virkelighed

Det kvalitetsfulde 
og inkluderende lær ingsmiljø

LP-modellen
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I 1975 indførte vi enhedsskolen, og fra 
1993 loven blev undervisningsdifferen-
tiering et bærende princip. Det samme 
skete med en mindre tidsforskydning i 
Norge og Sverige.

Flere undersøgelser og evalueringer 
har dog vist, at undervisningsdifferen-
tieringen er mere retorik end virkelig-
hed. Samtidig sender vi gennem de 
seneste år flere og flere elever i spe-
cialklasser og specialskoler, så vi ifølge 
Danmarks Statistiks opgørelse har 
4,35 % segregerede elever. Så det er 
vel ikke, som det burde være?

Måtte prøve sig frem
Når vi ser hen over de undersøgelser, 
der gennem de senere år er foretaget 
af læringsmiljøet i skandinaviske sko-
ler, tyder meget på, at der ikke har væ-
ret tilstrækkelig viden om, hvad der 
skaber undervisningsdifferentiering, da 
den blev indført i de skandinaviske 
skoler.

Det var et princip, der blev snakket 
meget om, men det blev sjældent kon-
kretiseret ud i pædagogiske handlin-
ger. Det faldt også sammen med, at 
’klasseledelse’ var noget gammeldags 
og autoritært, der lå mange lærere 
fjernt. Lærere måtte altså prøve sig 
frem, og meget tyder på, at lærere i 
deres iver for at bryde med den klasse-
undervisning, der var tradition for i tid-
ligere tiders delte skole, er ”gået i den 
anden grøft” ved at tilstræbe en meget 
høj grad af individualisering, der ikke er 
realistisk mulig at gennemføre i klas-
ser med over 10-12 elever. 

Bruddet med de faste klasserutiner 
har samtidig betydet, at der er megen 
uro og bevægelse i klasserummet, og 

dette er forstyr-
rende, ikke mindst 
for de elever, der 
er let afledelige og 
har svært ved at 
koncentrere sig. 
Princippet om an-

svar for egen læring har, sammen med 
individualiseringen, betydet, at nogle 
elever lykkes med at præstere en me-
get lille arbejdsindsats, uden at det har 
nogen konsekvens. Endelig spildes 
megen lærertid med at skulle forklare 
sagsforhold mange gange i de indivi-
dualiserede processer.

Ved mere i dag
Undersøgelser af læringsmiljø og un-
dervisning, blandt andet i LP-model-
len, har peget på, hvad der skal til, og 
et gennemgående træk er, at læreren 
skal tilbageerobre styringen af aktivite-
terne i klassen, herunder skal skabe en 
komplementaritet mellem klassebase-
rede aktiviteter, gruppeaktiviteter og 
det individuelle arbejde. 

Ligeledes er lærerens relationskom-
petence af stor betydning. Der er også 
behov for, at lærere med spidskompe-
tence kan virke som vejledere og su-
pervisorer for andre lærere, og at læ-
rere i øvrigt arbejder godt i team og har 
et godt forældresamarbejde. 

Når disse træk er listet op, kan man 
spørge sig selv, i hvilket omfang disse 
kompetencer trænes under lærerud-
dannelsen og indgår i læreres efterud-
dannelse. Endelig er ledelsens rolle 
vigtig. Ledelsen skal udstråle, at man 
vil den inkluderende skole, at man vil 
arbejde med læringsmiljøet, at man vil 
styrke professionalismen.

Den effektundersøgelse af special-
undervisningen, der blev offentliggjort i 
marts 2009 byggede bl.a. – som noget 
nyt på dansk grund – på et meget stort 
antal strukturerede klasserumsobser-
vationer. 

Ud over at pege på, at en høj grad af 
professionalisme i den specialpædago-
giske indsats giver god effekt, viser de 
mange klasserumsobservationer ek-
sempler på god (og dårlig praksis), om 
betydningen af undervisningens ydre 
struktur, om man fx starter til tiden og 
har velorganiserede pauser, om organi-
seringen af undervisningen, herunder 
variationen mellem aktiviteter, om 
fleksibilitet i forhold til ressourcebrug, 
om principper for teamteaching, om 
evalueringskultur og om forældresam-
arbejde. 

Vi ved altså nu ganske meget om, 
hvad der skaber et kvalitetsfuldt læ-
ringsmiljø. Nu skal viden og erfaringer 
bare føres ud i livet, og dertil er LP-
modellen en god platform. 

Niels Egelund er professor dr.pæd. og 
leder af Center for Grundskoleforskning

Det kvalitetsfulde 
og inkluderende lær ingsmiljø



36 • Skoleledelse • oktober 2009

StORt & småt

Virtuelle,
rappende 
hiphoppere
Kasket, XL-bukser med hæn-
gerøv og rapmusik. Det er nogle 
af kendetegnene ved en hiphop-
per og den ungdomskultur, som 
klart flest unge danskere vil 
være en del af.

I en undersøgelse blandt ca. 
2500 unge om deres foretrukne 
ønske om at tilhøre en ung-
domsgruppe svarer mere end 
hver fjerde ”hiphopper”. Num-
mer to på listen er ”disco”, som 
8 % ønsker at tilhøre. Undersø-
gelsen er gennemført af inter-
netportalen Habbo – og hvem 
er så det?

Portalen oplyser selv: ”Habbo 
er et virtuelt hotel, hvor teen-
agere mødes og socialiserer 
gennem personlige chat-figurer.

Det virtuelle hotel består af 
fællesrum oprettet af Habbo, 
hvor alle kan chatte – og private 
hotelværelser oprettet af bru-
gerne. Teenagerne har mulig-
hed for at møblere deres hotel-
værelser med virtuelle møbler 
og kan også vælge at adoptere 
et virtuelt kæledyr. Habbo har 

også en række mini-spil. 
Net-hotellet er 

et community, 
som jævnligt by-
der på events 
som Kendis-
besøg, kreative 

konkurrencer og 
kurser i Sikker-
hed på nettet”. 
Så ved du det, 
men undersøg 
det eventuelt 

nærmere på 
www.habbo.dk. 

I en tid med angiveligt sti-
gende lærermangel kan 
man nogle gange opleve 
undtagelsen, der måske 
bekræfter reglen. I hvert 
fald er Strandvejsskolen 
på Østerbro i København 
oppe på 100 ansøgere til 
sine ledige stillinger.

”Det er væsentlig flere 
end vi plejer, og der er 
mange kvalificerede at 
vælge imellem”, fortæller 
skoleleder Lisbeth Ham-
melev. En del er nyuddan-
nede, der har bopæl i stor-
byen og gerne vil blive i 
storbyen, men blandt an-
søgerne er også mange 
med erfaring, hvilket efter 
Hammelevs opfattelse af-
spejler, at der for tiden ikke 
er mange ledige stillinger i 
hovedstadsområdet.

Ud over at der kronisk 
mangel på lærere med be-
stemte linjefag som fx 
musik, fysik/kemi og tysk, 
og at fx en femtedel af 
lærerne visse steder er 
uuddannede, tyder alt på, 
at problematikken med 
henholdsvis stor mangel 
på eller stort overskud af 
lærere er helt geografisk 
afhængig.

Skoleledernes formand 
Anders Balle har på den 

baggrund kaldt debatten 
om lærermangel for ’unu-
anceret’. Han mener, at 
man i stedet for generelt 
at tale om de store år-
gange, der går på efterløn 
og pension og så de bitte-
små årgange, der skal 
tage over og for hvem en 
læreruddannelse har lav-
status, bliver nødt til at 
tale mere præcist om de 
regionale forskelle. 

”Debatten om lærer-
mangel er vigtig, for der 
bliver stadig uddannet for 
få lærere. Men som man 
ser, er der flere steder, 
hvor det slet ikke er til at 
få job som nyuddannet. Vi 
må derfor prøve at få pro-
fessionshøjskolerne til at 
dække mere regionalt, og 
så bør ansøgerne være 
mere mobile”, siger for-
manden.

I Viborg, Morsø, Thisted 
og Skive kommuner, der 
omgiver Skive Seminarium 
og skaffer praktikpladser på 
skolerne, har de lokale sko-
lelederforeninger sammen 
med lærerkredsen og semi-
nariet sat fokus på lærerre-
kruttering. Målet er ikke at 
alene at få flere til at søge 
ind på læreruddannelsen, 
men også at finde og moti-

vere de rigtige folk med de 
bedste forudsætninger.

”Vi har været på turné i 
områdets gymnasier og 
HF for at drøfte lærerfaget 
med de unge, og desværre 
er deres oplevelse dårlig. 
Tomlen vendes entydigt 
nedad, og man vil ikke ar-
bejde med ’andre folks 
uregerlige unger’. Parterne 
har derfor forpligtet hinan-
den på i en periode frem-
over at fortælle de gode hi-
storier om folkeskolen”, 
siger Ole Birch fra Viborg 
Skolelederforening.

Indsatsen indebærer sy-
stematisk kontakt til de lo-
kale/regionale medier, hvor 
der er skabt gode relatio-
ner og allerede nu positiv 
omtale. Desuden arrange-
rer parterne en stor konfe-
rence i starten af januar, 
hvor bl.a. undervisningsmi-
nisteren, områdets folke-
tingsmænd og politikere, 
Skoleledernes næstfor-
mand Claus 
Hjortdal 
samt med 
fremtids-
forskere 
m.fl. vil 
debattere 
sagen.

Lille, mindre, mindst...

Siden 2003 har 1.-3. klasses elever haft 
krav på 450 minimum matematiktimer og 
810 dansktimer om året. Men en ny opgø-
relse fra Undervisningsministeriet viser, 49 
kommuner ikke lever op til kravet i dansk 
og 26 ikke lever op til kravet i matematik.

Det ser værst ud i de små klasser, og i 
alt viser opgørelsen, at 22 % af eleverne i 
folkeskolen ikke modtager minimumsti-
metallet i et eller flere fag eller fagblokke. 
I de fleste kommuner er der tale om under 
10 % af børnene, som ikke får nok mate-
matik- eller dansktimer. Men fx i Nyborg,  

 
 
Lejre og Struer får en tredjedel af børnene 
i indskolingen ikke nok dansk eller mate-
matiktimer, og i Nyborg Kommune er det 
37 % af kommunens elever i 1.-3. klasse, 
som ikke har fået nok undervisningstimer 
i matematik.

Pt. er undervisningsministeren kaldt i 
samråd for redegøre for, om regeringen 
og KL’s kommuneaftale tilgodeser folke-
skoleområdet tilstrækkeligt økonomisk, 
herunder om det lovpligtige timetal som 
minimum overholdes. Følg sagen på 
skolelederne.org.

For få eller for mange
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LP-modellen ser ved første øjekast ud 
til at have en række tiltrækkende egen-
skaber. Den rummer et skoleomfat-
tende fokus på læringsmiljøet. Den gi-
ver et sammenhængende bud på 
trivsel og faglighed. Og den er baseret 
på kvantitative data, så vi kommer et 
skridt videre end blot nogle ”synsnin-
ger” om skolen og dens miljø. 

Men nu er jeg som evalueringsfor-
sker blevet bedt om at kaste et kritisk-
konstruktivt blik på LP-modellen, og 
det vil jeg så gøre med det perspektiv, 
som er mit, nemlig evalueringsfaglig-
heden. Retfærdigvis skal siges, at jeg 
alene har baseret mig på LP-model-
lens hjemmeside samt diverse materi-
aler om ideen. Jeg har ikke lavet feltar-
bejde. 

På den anden side må ethvert projekt 
jo også kunne vurderes på, hvordan det 
præsenterer sin egen ide. Og der er no-
gen punkter, hvor jeg savner klarhed. 
Perspektivet her er ikke nødvendigvis 
blot kritisk. Øget klarhed over, hvordan 
et projekt er skruet sammen, og hvor-
dan det eventuelt kan evalueres over-
bevisende, kan jo være en væsentlig 
styrkelse for selve projektet. 

For mig at se er der ikke lavet en 
egentlig evaluering af LP-modellen. 
Men vi kan lave det, der i evaluerings-
feltet hedder en ”evaluerbarhedsvurde-
ring”, altså finde ud af, i hvilket omfang 
LP-modellen er klar og parat til en eva-
luering. I den forbindelse vil jeg som 
evaluator stille seks spørgsmål.

LP-modellen i et 

Af Peter Dahler-Larsen • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

At vurdere LP-modellens teoretiske grundlag og praktiske gangbarhed er 
ikke let, ikke desto mindre forsøges her med nogle – kritiske – spørgsmål

Tiden, stedet og handlingen
Det første er, om der foreligger en klar 
beskrivelse af modellen. Her er det 
mig ikke helt klart, om LP-modellen 
først og fremmest betegner en hold-
ning til læringsmiljøets betydning eller 
en egentlig arbejdsmodel for nogle 
praktiske tiltag. Som tiltag virker det 
som om, der er sat få timer af til mo-
dellen, den har virket i relativt kort tid i 
hvert fald nogle steder, og den rummer 
ikke ekstra økonomi til de deltagende 
skoler. I det lys vil vi alt andet lige for-
vente meget begrænsede resultater af 
modellen.

Jeg er også uklar på, hvordan model-
len fungerer på henholdsvis skoleni-
veau og på det samlede projektniveau. 
Hvor specifikke er de enkelte tiltag ude 
på den enkelte skole? Hvor meget 
præger hver skoles kultur udformnin-
gen af LP-arbejdet? Med andre ord: 
hvilken tilpasningsintegritet har LP-
modellen? Spørgsmålet er relevant, 
fordi de fleste tiltag inden for pædago-
gik og læring – og altså formodentlig 
også læringsmiljø – er meget afhæn-
gige af de enkelte læreres og pædago-
gers personlighed, stil og engagement. 
I så fald er tilpasningsintegriteten lav. 
Og i så fald kan man ikke konkludere 
så meget om LP-modellen som sådan, 
selv når den viser sig at virke lokalt. 

Det andet spørgsmål handler om 
LP-modellens målsætninger. Her har 
jeg på LPs hjemmeside mm. læst om 
større fagligt udbytte, især for elever 

med særlige behov. Endvidere er øget 
selvværd i forhold til skolearbejde en 
målsætning. Mindsket udskilning af 
elever samt øget arbejdsglæde blandt 
lærerne nævnes også. Disse målsæt-
ninger er utvivlsomt gode mål, som  
de fleste finder ønskværdige. Men 
spørgsmålet er, hvordan den eventu-
elle realisering af disse mål påvises. 

Det tredje spørgsmål handler derfor 
om, hvilke data, som modellen indtil 
nu har satset på. Her støder jeg på ele-
vernes udsagn om skolens lærings-
miljø og på lærernes udsagn om læ-
ringsresultatet. Disse data er uden 
tvivl interessante. Men alligevel tæn-
ker jeg, at spørgsmålet om øget fagligt 
udbytte, især for elever med særlige 
behov, nok ikke er dækket godt nok 
ind. Målsætningen og dataindsamlin-
gen kunne derfor, som jeg ser det, 
være tættere forbundne. 

Fra idé til virkelighed
Mit fjerde spørgsmål handler om, 
hvordan man nærmere kan effektvur-
dere LP-modellen. Et eksperimentelt 
design, hvor LP-skoler sammenlignes 
med fuldt ud sammenlignelige skoler, 
er principielt tænkeligt, men vanskeligt 
gennemførligt, især når LP-skolerne 
melder sig frivilligt.

Men der er mange andre design-
mæssige muligheder, der kan udnyttes 
til en effektvurdering. Man kan nær-
mere undersøge skolernes forskellige 
måder at bruge modellen på. Man kan 

LP-modellen

evalueringsperspektiv
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sætte disse i relation til forskelle i skolernes 
omgivelser og forskelle i skolernes resultater 
både hvad angår læringsmiljø og læring. Man 

kan kvantitativt undersøge be-
tydningen af trivsel, motiva-
tion og selvvurdering for læ-
ringsresultatet – herunder test 
og karakterer. Man kan nær-
studere enkelte initiativer til at 

forbedre læringsmiljøerne. Procesbaseret 
evaluering og virkningsevaluering giver nogle 
muligheder her. 

Mit femte spørgsmål handler om, hvordan 
man teoretisk og begrebsligt forestiller sig 
overgangen fra læringsmiljø til læring. En ting 
er, at de to nok hænger sammen på det over-
ordnede plan. Men hvordan hænger de sam-
men mere konkret? Og hvordan kan de erfa-
ringer, der opnås gennem projektet, omsæt-
tes til ny og bedre teori om, hvordan læring 
og læringsmiljø er forbundne?

Mit sjette spørgsmål handler om, hvordan 
man kommer nærmere på en systematisk 
opfølgning af LP-modellens resultater. Evalu-
eringsteori siger, at jo mere præcist, man kan 
identificere konkrete handlemuligheder, jo 
større chance er der for, at sådanne faktisk 
gennemføres. Her kunne man måske udrede 
lidt mere om, hvem der har hvilket opfølg-
ningsansvar – dels blandt de enkelte skolers 
lærere, dels blandt skolernes ledelser, og til 
sidst på hele LP-modellens projektniveau. 
Endelig kan man forestille sig, at der sker en 
øget vidensudveksling mellem skolerne, såle-
des at andre skoler får øget udbytte af erfa-
ringerne hos de skoler, hvor LP-modellen har 
vist sig at køre godt. 

Men det er altid sværere, end man skulle 
tro, at få en god ide til at sprede sig i praksis. 

Peter Dahler-Larsen er professor, 
PhD i evaluering på Institut for 

Statskundskab, Syddansk Universitet, 
hvor han leder Master i Evaluering

Referencer
Peter Dahler-Larsen m.fl.: Selvevalueringens Hvide 
Sejl. Syddansk Universitetsforlag 2003.

Peter Dahler-Larsen: Kvalitetens Beskaffenhed.  
Syddansk Universitetsforlag 2008.

evalueringsperspektiv
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Lederoverenskomsten har været en rea-
litet i et halvt år med leder-TR, ændrede 
lønindplaceringer, nye ansættelsesfor-
mer etc. Og hvordan er det så gået? 
Det var ca. 200 af Skoleledernes kom-
munale TR m.fl. samlet nogle dage i 
Odense for at give et svar på. 

Alle deltog de i 1. modul af forenin-
gens organisationsuddannelse for at 
uddannes i at løse de lokale opgaver i 
forbindelse med lederoverenskomsten. 
Det være sig fx at varetage de lokale 
forhandlinger, indgå lokale aftaler om 
løn- og ansættelsesvilkår, være bisidder 
i personsager eller repræsentere leder-
gruppen i medierne mv. Herudover be-
skæftigede man sig de første erfaringer 

Verdenspremiere
Den måske første TR-uddannelse for ledere i verden har været 
afholdt for Skoleledernes leder-TR på basis af de første erfaringer 
med lederoverenskomsten

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning 

med implementeringen med lederover-
enskomsten og konsekvenserne heraf. 

Til stede var også foreningens hoved-
bestyrelse, det meste af foreningens se-
kretariat, repræsentanter for foreningens 
specialgrupper samt de københavnske 
skoleledere. Så stort set alt, hvad Skole-
lederne kunne mønstre organisations-
mæssigt, var trommet sammen. Mage-
ligt betalt af de AKUT-fondsmidler, der 
følger med lederoverenskomsten...

Professionalisme 
og sammenhængskraft
Skoleledernes formand Anders Balle 
slog fast, at foreningen med egen 
overenskomst og egne leder-TR står 

stærkt. Det er en stor lokal opgave at 
løfte, medgav han, men til gengæld 
kan vi fremover på et endnu mere so-
lidt grundlag tale vores sag over for 
den kommunale arbejdsgiverpart.

En hurdle er, at skoleledere er en 
blandet gruppe, der udøver ledelse på 
flere niveauer. Det kan give spændin-
ger inden for gruppen. Desuden har 
kommunerne forskellige indfaldsvinkler 
til den nye lederoverenskomst og for-
skellige holdninger til de vilkår, man 
agter at give vores leder-TR, sagde for-
manden. Men det skal nok komme, 
sagde han optimistisk.

De leder-TR og TR-suppleanter, der 
var mødt op, syntes at give ham ret. 

Pause efter gruppearbejde i 
de tværkommunale netværk.
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For selv om den nye lederoverens-
komst nok er en ordentlig mundfuld, 
var tilbagemeldingerne gennemgå-
ende, at man er i gang, og foreningen 
er ved at få opbygget en meget profes-
sionel decentral organisation.

Nogle steder går det dog hurtigere 
og mere smertefrit end andre steder, 
og målet med organisationsuddannel-
sen var i fællesskab at samle op på de 
erfaringer, leder-TR’erne har gjort sig 
efter overenskomstens ikrafttrædelse. 
Herunder hvor langt man er med at få 
anerkendt og forhandlet vilkårene for 
leder-TR funktionen på plads – ja, så at 
sige at få prisfastsat den.

Fokus på organisationsuddannelsen, 
der følges op af 2. modul til december, 
var frem for alt uddannelse. Herudover 
var målet, at foreningens tillidsvalgte i 
dette forum kunne inspirere hinanden i 
det lokale arbejde, og at sammenhol-
det i foreningen centralt/decentralt i 
det hele taget blev styrket gennem 
fælles erfaringsudveksling. 

Tænk globalt, handl lokalt
De lokale leder-TR er spydspidser, når 
medlemmerne de kommende år skal 
sikres de bedste løn- og arbejdsvilkår i 
de trængte kommuner. Noget, der gi-
ver forventninger og lægger et vist 
pres på deres skuldre. Tre lokalfor-
mænd/leder-TR berettede om, hvordan 
verden ser ud i deres kommuner.

Karsten Thygesen fra Viborg Leder-
afdeling med 65 medlemmer kunne 
fortælle, at skoleledergruppen allerede 
inden kommunesammenlægningen 
havde et godt samarbejde. Man gik 
endda i gang med arbejdet inden over-
enskomsten formelt trådte i kraft 
1/4-09, og det havde ikke været svært 
at få valgt en leder-TR.

Skolelederne i Viborg har aftalt faste 
møder med forvaltningen og repræ-
sentationer i kommunale udvalg, man 
er ind over ved bl.a. chefansættelser 
og fordeling af trepartsmidler. Der er 
desuden et godt samarbejder med læ-
rerkredsen og andre interessenter om 
at gøre fælles front mod urimelige be-
sparelser og omstruktureringer og ud-
vikling, rekruttering og arbejdsmiljø. 

Forhandlingerne af lokalløn går OK. 
Vilkårene for TR-funktionen er også på 
plads: Det blev til 15.000 kr. (2000 -ni-
veau) plus 200 timers frikøb til forman-

den samt 150 timer til næstformand  
og lokalbestyrelse. Noget mindre end 
skoleledergruppens udspil, men ikke  
så ringe endda.

Svend-Arne Vang, formand og leder-
 TR i Frederiksberg Kommune med 33 
skoleleder-medlemmer opererer i et me-
get homogent skolevæsen med overve-
jende få, store folkeskoler, hvilket bety-
der, at ledelsesvilkårene er ret ensartede. 

Kommunen har en egen traditionsrig 
kultur – med stor politisk bevågenhed 
over for skolevæsenet, og kommunen 
har som bekendt ikke været så berørt 
af strukturreformen. Man er lidt i sin 
egen verden, og der har blandt med-
lemmerne heller ikke været en udtalt 
fagforeningsmæssig interesse. Det har 
imidlertid ændret sig de senere år.

Med først overdragelsen af den lokale 
forhandlingsret til skolelederne og siden 
den nye lederoverenskomst voksede in-
teressen for det lokale lederforeningsar-
bejde. Så Frederiksberg-skolelederne 
arbejder nu meget aktivt og målrettet 
på at varetage sine interesser.

Der er pt. problemer med gennem-
træk af ledere i kommunen, og man 
beskæftiger sig derfor bl.a. med at for-
bedre ledernes arbejdsmiljø og har 
etableret netværk mellem skolelederne 
på de forskellige ledelsesniveauer. 
Man forhandler løn – ud fra en solida-
risk lønpolitik i øvrigt – og vilkårene for 

TR-funktionen: 25.000 kr. (2000-ni-
veau), 75 timer plus 5 timers frikøb pr. 
medlem til formanden.

Søren Dybdahl, Jammerbugt, kom 
fra andre forhold. En nyfusioneret, ge-
ografisk langstrakt kommune er der her 
med 31 skoler. Det er mange i forhold 
til befolkningsunderlaget og med sko-
lestørrelser helt ned til 50 elever.

Også her har man taget positivt mod 
den nye lederoverenskomst og har tyv-
startet med TR-funktionen. Kommu-
nen ønsker at involvere skolelederne 
og mener, at gruppens synspunkter er 
væsentlige. Det giver respekt og ind-
flydelse og en anerkendelse af skolele-
der-TR’en som talsmand, selv om det 
selv med TR-beskyttelsen ikke altid er 
så let at kalde en spade en spade, når 
det fx er ens chefer, der er en del af 
problemet… 

Leder-TR’en og skoleledergruppen i 
Jammerbugt har hurtigt fået mange 
opgaver. Man tager bl.a. ud som bisid-
der, har gennemført lokallønsforhand-
linger, har et godt samarbejde med 
bl.a. den stedlige lærerkreds og BUPL 
samt god kontakt til medierne. Også 
her er der gennemtræk – og arbejdet 
tynger for især de nye skoleledere, så 
meget at kommunen har fået et AT-på-
bud om at arbejde med skoleledernes 
psykiske arbejdsmiljø, som gruppen er 
involveret i.  »

Leder-TR på 
talerstolen.
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tRTR-vilkårene blev forhandlet til 10.000 kr. (2000-niveau) plus 
150 timer til formanden. Det er ikke tilfredsstillende, og vi ser 
det derfor som en begyndelse, sagde Søren Dybdahl!

Fra det virkelige liv 
Flere formænd/leder-TR gjorde status på det lokale forenings-
arbejde, herunder forhandlingerne af de ændrede grundløn-
sindplaceringer, nye ansættelsesformer mv.

Ole Kjær Hansen fra Helsingør Kommune, der har 13 skoler 
og to specialskoler, og hvor lokalafdelingen tæller 50 medlem-
mer, fortalte, hvordan man havde skabt sig overblik over skole-
ledergruppens lønninger, sammensat som de var på broget vis. 
Så afklarede man fælles interesser, præsenterede dem over for 
kommunen – der hverken ønskede sammenlignelighed, reel 
dialog og kun interesserede sig for de øverste inspektørers løn!

Ole Lindholm, Aalborg Kommune med 48 små og store sko-
ler, seks specialskoler og en pæn stor lokal lederafdeling med 
120 medlemmer, har etableret sig som fast forhandlingspart 
med skolechefen og viceskolechef som modpart. Det har re-
sulteret i fornuftige forhåndsaftaler og om anvendelse af tilba-
geløbsmidler.

Problemet kom, da TR-funktionen skulle forhandles. Kom-
munens udspil var meget lavt, bl.a. med henvisning til, at der 
ikke kunne gives til ledere uden højeste arbejdstid. Det førte 
til mange møder og et langt tovtrækkeri, hvor Aalborg-skole-
lederne følte sig testet på deres styrke i en grad, så man over-
vejede at forlade forhandlingerne. 

Man holdt dog ved for at opnå et resultat, som blev 12.000 kr. 
(2000-niveau) til formanden samt 350 timer, som afdelingen selv 
har valgt at spæde yderligere op med 4.000 kr og 300 timer. 
Desuden opnåedes rimelige lønindplaceringer og tillæg for be-
stået diplomuddannelse. Målet er, at alle medlemmer over en 
årrække skal have andel i lokallønsmidlerne, men ikke så alle 
lønnes ens – der skal være plads til en vis individuel løndannelse.

Claus Larsen, Varde, kunne fortælle, at man her havde haft 
det nemmere. Efter tre koncentrerede møder var alle forhand-
linger færdige i den forstand, at skoleledergruppen havde fået 
det igennem, den ville: Tid til leder-TR arbejdet på 85 timer 
plus 5,2 timer pr. medlem til fordeling mellem TR og suppleant 
samt tillæg på henholdsvis 14.000 og 6.000 kr. (2000-niveau).

Dertil kom et fornuftigt resultat om grundlønsindplaceringen 
og gode forhåndsaftaler fremover. Det eneste, der giver udfor-
dringer er, at de øverste skolelederes lokalløn forhandles med 
kommunen, mens mellemledenes forhandles i institutionen, 
sagde Claus Larsen. Tre råd i øvrigt: Find de rigtige at forhandle 
med, lav nøjagtige tids- og aftaleplaner mv. og mød op som for-
handlingsdelegation frem for en énmandshær…

Lene Burchardt, Jammerbugt, fortalte om det nordjyske vin-
terkursus i Rebild, der har været en publikumsmæssigt og 
økonomisk succes. John Møller, Skanderborg, fortalte om det 
lokale arbejde med at skabe gode relationer mellem besty-
relse, medlemmer og samarbejdsparter. 

Se mere om lederoverenskomsten på www.skolelederne.org. 
Her ligger alle indlæg i pp-format samt indberetninger fra 
kommunerne om status på forhandlinger af vilkår for leder-TR 
mv. Læs også TR-håndbogen for skoleledere med vejledning i 
og cases fra det lokale arbejde. 

Enkelt og svært

Sekretariatschef i LC Mariann Skovgaard fortalte om 
det overordnede organisatoriske landskab – et kine-
sisk-æske-system, hvor forhandlingsfællesskabet LC 
for undervisere og underviserledere er en af de store af 
slagsen – selv om den igen er en del af det endnu 
større KTO.

Hun kaldte den nye lederoverenskomst for en mile-
pæl, der markerer ledernes behov for en mere selv-
stændig interessevaretagelse. Og med LC-Lederfo-
rum, der er underviserledernes organisation i LC som 
omdrejningspunkt, udtager skolelederne selvstændigt 
deres OK-krav – på samme måde som basisorganisati-
onerne. 

Det er stadig LC, som formelt er overenskomstpart 
og har forhandlingsretten, men delegerer den til de 
enkelte grupper. I ledernes tilfælde delegeres denne til 
LC-Lederforum, som via de lokale skoleleder-TR vare-
tager de kommunale undervisningsledernes interesser.

Mariann Skovgaard gennemgik mulighederne og 
grænserne i lederoverenskomsten for at indgå lokale 
aftaler. Afskedigelsessager eller forhandling af resul-
tatløn kan fx drøftes lokalt, men skal færdigforhandles 
centralt. Ellers er det en udfordring at få fastlagt dele-
gationerne 100 %, for der er gråzoner. Som forhandler 
skal man dog altid være durkdreven, og hun havde 
nogle gode råd:

•  Kend din begrænsning – du forhandler på andre 
menneskers vegne 

•   Prioriter forberedelse og sikkerhed – kend til faldgru-
ber og krinkelkroge

•  Forhandling kræver bevægelse – stil ikke ultimative 
eller urealistiske krav 

•  Lad være med at true – hvis du ikke har noget at true 
med… 

Overenskomster og aftaler 
er noget meget enkelt og 
meget svært. Enkelt, når 
man kan sit kram og svært, 
da der ikke er plads til fejl, 
sagde Mariann Skovgaard. 
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Med TR-kasketten følger retten til at 
repræsentere medlemmerne, varetage 
deres interesser, optage forhandlinger 
og indgå aftaler på deres vegne samt 
træde ind som bisidder. Desuden føl-

Organisationsuddannelsen bød på en gennemgang af TR-rollen, de rettigheder 
og pligter, man har som TR og træning i strategier og forhandlingsteknik

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

ger bl.a. pligten til at fremme gode og 
rolige arbejdsforhold.

Lisbet Herskind, konsulent i DLF, 
fortalte om TR-reglerne, som de er 
fastlagt i de overordnede KTO-aftaler 

og i det kommunale system. For nok 
har Skolelederne har fået deres helt 
eget TR-system, men man kan jo læne 
sig op af erfaringerne fra bl.a. lærerne.

En ikke uvæsentlig detalje er, at når 

tRæsko
tRap
tRip

»

Tiltrængt kaffe? I al fald skulle de ca. 200 deltagere igennem et pakket program med ca. 200 Power Points.
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leder-TR’en er valgt og valget er an-
meldt til kommunen, er TR’en beskyt-
tet mod afskedigelse. Beskyttelsen 
gælder dog kun næsten 100 %. For 
man er ikke beskyttet mod, hvad man 
kan kalde ’uduelighed’, sagde Herskind.

Kommunen skal yde løn og/eller fri-
hed med løn for TR-arbejdet, hvilket vil 
sige det arbejde man udfører i forhold 
til aftalerne samt de relevante kurser 
og møder, man frekventerer, fx Skole-
ledernes organisationsuddannelse.

Herskind var klar over, at nogle kom-
muner udfordrer leder-TR funktionen 
med henvisning til, at ledere ikke har 
øverste arbejdstid. Men hun mente 
ikke, der var tvivl om, at kommunerne 
som på andre områder skal yde skole-
ledernes TR funktionstillæg med mu-
lighed for kvalifikationstillæg. Desuden 
skal der ydes transportgodtgørelse ved 
mødedeltagelse.

 
Ride på flere heste
Med TR-systemet er det blevet tydeli-
gere, at ledere har rettigheder i relation 
til egne vilkår. Men det kan også give 
dilemmaer at være leder og TR, og 

HB-medlemmerne Per Ungfelt og Al-
lan Lundby-Hansen gav deres bud på, 
hvordan de lokale leder-TR kan tackle 
deres nye, ikke vante dobbelt- eller 
trippelrolle som leder, leder-TR og lo-
kalformand i samme person.

Allan Lundby pegede på, at Skole-
lederne med lederoverenskomst og TR 
var blevet en ’rigtig fagforening’, som 
skal kunne tale andre og ikke mindst 
de kommunale arbejdsgivere imod, når 
det gælder egne interesser og løn- og 
ansættelsesvilkår, ligesom man selv-
følgelig skal kunne samarbejde med 
alle – i et ligeværdigt styrkeforhold.

T’et i TR står for tillid. Et ord, der ef-
ter hans mening ikke var gået af mode. 
Vi står os som ledere tværtimod godt 
ved at være tillidsbærere i en tid, hvor 
samfundet og styringen af skolen har 
bevæget sig hen mod en mistillidskul-
tur, mente han.

Med den nye overenskomst står vi ved 
år 0, for ikke alle kommuner forstår, 
hvad der er sket. Som leder-TR kan man 
blive påduttet et loyalitetsproblem – og 
man kan ikke nødvendigvis gøre alle 
medlemmer tilfredse. Det stiller krav til 

foreningen om at holde et højt kommu-
nikationsniveau samt være ekstra op-
mærksom på foreningens ledergruppers 
forskellige behov, sagde Lundby.

Også Per Ungfelt slog fast, at det 
var godt, at skolelederne med leder-
overenskomsten har fået et solidt 
grundlag til selv at varetage egne inte-
resser. Han så dog overenskomsten 
mere som en ramme, som det enkelte 
ledermedlem i videste udstrækning 
selv bør kunne udfylde. Selvfølgelig 
med støtte, hvis tingene bliver vanske-
lige – her er det, at leder-TR’erne kom-
mer ind.

Som forening skal Skolelederne 
fremme, at vores medlemmer bliver 
gode, dygtige, professionelle ledere, 
der hver især og samlet får høj mar-
kedsværdi og dermed mere eller min-
dre automatisk trækker gode løn- og 
arbejdsvilkår til sig. Og det er et scena-
rie, som vores leder-TR bør understøtte 
på en tillidsfuld måde og de skal ikke 
vente, at der vises dem blind tillid, 
sagde han. 

Vi må ikke forfalde til gammeldags 
fagforeningstænkning. Skoleledere er 

Sådan går det hos os! Der udveksledes erfaringer om det lokale lederarbejde fra kommune til kommune.
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ikke kun flokdyr, men individualister, 
og vi skal være udadvendte, utraditio-
nelle og turde byde ind med en ander-
ledes TR-rolle, der rummer ledelsestil-
gange. Leder-TR rollen skal finde sin 
form over de næste år, hvor vi skal 
lære kunsten at ride på flere heste, 
sluttede Ungfelt.

Win-win situations
Foreningens konsulentteam stod for 
selve uddannelsesdelen. Gennem teo-
retisk baggrund og med praktiske ek-
sempler blev TR’erne trænet i især for-
handling, hvor stikordene bl.a. er: 
Forberedelse, gode relationer, dialog, 
fælles mål og interesser med den 
kommunale modpart. Desuden skal 
man prioritere skriftlighed under pro-
cessen og at orientere baglandet/med-
lemmerne. 

Undervisningen koncentrerede sig 
også om juraen i forskellige typer sager 
og typer samtaler – bl.a. bisidderrol-

len – samt hvor snitfladen går mellem 
lokal opgavevaretagelse og central bi-
stand. Man kom ind på det målrette de 
arbejde med lokal lønpolitik og forhånds-
aftaler, og hvad foreningens politikker 
og indstillinger er. 

Der er ikke én måde at gøre tingene 
på, fx hører man nogle steder i forbin-
delse med forhåndsaftaler, at pointmo-
dellen er død, mens andre ikke ellers 
ved, hvad de skal læne sig opad. 

Samtidig er arbejdsgiverne begyndt 
at bruge fleksible lønpakker. Her må 
man være opmærksom på, at gen-
nemskuelighed og ’retfærdighed’ er 
værdier, man fortsat kan holde sig for 
øje – for ikke at få  splittelse i gruppen 
mellem fx de øverste skoleledere og 
de andre…

Leder-TR og formand Jørgen Man-
drup fra Århus fortalte om deres erfa-
ring med forhåndsaftaler og lokalløns-
forhandlinger. Her bruger man pt. fem 
niveauer, når sol og vind skal fordeles, 

som man gerne vil have ned på tre. 
Det er ikke let at sammenligne skoler 
på land og i by med færre eller flere 
socialt belastede etc. og alle 150 århu-
sianske skoleledere har jo deres me-
ning om tingene – men man forsøger.

Karsten Thygesen fortalte, at Viborg 
har sat et større dokumentationsar-
bejde i gang, hvor skolelederne vurde-
res – og belønnes – efter en række pa-
rametre: Resultater, kvalifikationer, 
ansvar, uddannelse mv. Foreløbigt kø-
rer det som et pilotprojekt på tre sko-
ler.

Overenskomstforhandlinger
Organisationsuddannelsen var start-
skuddet på drøftelsen af OK’11, hvor 
Skolelederne allerede næste forår og 
sommer skal opstille, udtage og koor-
dinere krav til forhandlingerne, der går 
i gang i slutningen af 2010 og færdig-
forhandles i første kvartal 2011. I skole-
ledergruppens tilfælde sker forhandlin- »

KONFERENCE | CENTER FOR GRUNDSKOLEFORSKNING, DPU

PROFESSION: LÆRER 
5. november 2009

Forskere fra Center for Grundskoleforskning og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning vil 

på konferencen fortælle om den nye lærerrolle og dens betydning, Konferencen afsluttes med en 

perspektivering af formanden for Danmarks Lærerforenings skole- og uddannelsespolitiske udvalg.

Konferencen afholdes den 5. november på Hotel Marriott, Kalvebod Brygge 5, 1560 København V

 

Se program på www.dpu.dk/laerer 

 

Konferencegebyr: 950,- kr.

Medlemmer af Foreningen for Grundskoleforskning kan tilmelde op til 3 personer til reduceret pris på kr. 500,- pr. person. 

Læs mere om Foreningen for Grundskoleforskning på www.ffg.dk 
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MASTERUDDANNELSER | FORÅR 2010

DPU’S 
MASTERUDDANNELSER

Læs mere om DPU’s masteruddannelser inden for læring, didaktik og kompetenceudvikling på
www.dpu.dk/master 

Ansøgningsfrist 
16. november 2009

Uddannelserne er:

Masteruddannelsen i ledelse af uddannelsesinstitutioner
Masteruddannelsen i voksenuddannelse

Masteruddannelsen som fleksibelt forløb
- og en lang række enkeltmoduler 

gerne i regi af LC-lederforum, hvis 
formand også er Anders Balle. 

Tendensen de senere år har været, 
at kun de tunge overenskomstkrav så-
som sikring af reallønnen bliver gene-
relt forhandlet, mens flere og flere for-
hold lægges ud til delorganisationernes 
specielle forhandlinger. Den tendens 
forventes at fortsætte, og LC-Lederfo-
rum vil skulle aftale en kommunal le-
deroverenskomst version II med æn-
drede løntrin, grundlønssatserne, 
balance mellem centralt og lokal aftalt 
løn, mere tid ledelse, gunstige fasthol-
delsesaftaler, pension, ferie etc.

Lokalt-centralt sammentræde
Som afslutning på organisationsuddan-
nelsen i denne omgang var arrangeret 
halvanden times møde mellem de lo-
kale repræsentanter og foreningens 
hovedbestyrelse, næstformand og for-

mand, hvor der var mulighed for mere 
frit at stille spørgsmål og drøfte aktu-
elle sager.

Ikke overraskende fulgte debatten  
de forudgående dages linje om lønfor-
handlinger, TR-vilkår mv. Én ville såle-
des vide, hvad foreningen vil gøre for 
at ændre ved den lille lønafstand, der 
er mellem højest lønnede lærere og la-
vest lønnede ledere?

Fra formand og bestyrelse lød, at ve-
jen kan gå over at sikre mere ansvar til 
lederne, hvilket oftest følges af mere i 
løn. Lokallønnen kan også give lønfrem-
gang, selv om det er usikkert i tider med 
dårlig kommuneøkonomi og uden ud-
møntningsgaranti.  Men omvendt kan 
større frihed i den lokale løndannelse 
give større mulighed for at opnå mere. 

Det blev nævnt, at det faktisk slet 
ikke er så ringe, at nogle lærere får høj 
løn. Det kan nemlig skubbe skoleleder-

nes løn fremad, og samme positive lo-
gik kan anlægges på lønspredningen 
inden for ledergruppen – at man kan 
trække hinanden op.

Der blev peget på, at sammenhæn-
gen mellem grundløntrin og stillings-
kategorier bør fastslås tydeligt, så de 
kommunale arbejdsgivere ikke sætter 
normen for indplaceringen og undlader 
at bruge visse løntrin eller lønmæssigt 
sidestiller souschefer med øvrige mel-
lemledere.

Foreningen tager sagen direkte op 
med kommunerne og vil herudover på 
basis af indberetningerne fra lokalafde-
lingerne danne sig et dokumenteret 
billede af situationen – med henblik på 
at få præciseret forholdet ved OK’11. 
Bestyrelsen nævnte også, at forenin-
gen skal have fokus på, at alle med-
lemsgrupper har en identitet og sikres 
en ordentlig lønudvikling.
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Flere kommuner kan eller vil ikke 
indgå aftaler om vilkår for Skoleleder-
nes TR, hvad vil foreningen centralt 
gøre ved det? Hovedbestyrelsen fast-
holdt, at det er et lokalt anliggende, 
men at foreningen er i dialog med bl.a. 
Børne- og Kulturchefforeningen om 
den nye TR-rolle. De fleste kommuner 
er heldigvis positive, men er der fortsat 
steder, der ikke indgår aftaler, vil der 
blive taget direkte kontakt til dem – 
med fokus på de mange steder, hvor 
det er lykkedes. 

I en anden boldgade blev der spurgt 
til, hvad foreningen kan gøre for at få 
SFO-lederne med, når de mange ste-
der er en del af ledelsesteamet? Her 
svarede formanden, at initiativet må 
komme fra SFO-lederne selv, hvis de 
ønsker en anden organisatorisk tilknyt-
ning end BUPL, som har overenskom-
sten for denne gruppe. 

Der blev efterlyst tiltag til fremme 
den interne dialog i foreningen og pe-
get på, at der skulle være to formands-
møder pr. år, uden at der endnu i inde-
værende foreningsår er meldt en dato 
ud? Her henviste bestyrelsen til, at der 
med organisationsuddannelsens to 
møder med ca. samme personkreds 
som deltagere indtil videre ikke er fast-
lagt formandsmøder.

Der blev også peget på, at forman-
den, næstformanden og HB-medlem-
merne gerne deltager i lokale møder, 
tværkommunale netværksmøder etc., 
hvilket allerede sker i stort omfang. 
Som noget nyt opretter foreningen 
snart et elektronisk mødested ’Leder-
Space’ på hjemmesiden, som åbner 
muligheder for dialog for større og 
mindre definerede skoleledergrupper.

Strukturændringerne i kommunerne 
gav anledning til debat om, hvordan 

foreningen sikrer medlemmernes vilkår 
ved etablering af fælles ledelse eller 
skoler, der skal nedlægges? Igen hviler 
ansvaret primært på det lokale led, 
men det er naturligvis altid muligt at 
hente rådgivning centralt. Det blev ef-
terlyst, at foreningen samler op på lo-
kal viden og erfaring på dette område 
med henblik på at lægge strategier for, 
hvad vi gør for de medlemmer, hvis job 
er i fare.

Endelig blev der spurgt til, hvordan 
Skolelederne sætter dagsorden for ud-
viklingen af den danske folkeskole? 
Her mente bestyrelsen, at foreningen 
er rimeligt med. Dels ved at deltage i 
udvalg, nævn, partnerskaber og lovfor-
beredende arbejde. Dels ved selv at 
sætte initiativer i søen, senest ’Det 
gode skolelederliv’. Og dels ved lø-
bende at kommentere sager i medi-
erne. 

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk

Protac SenSit 

Protac KuglepudeProtac SenSit Kristian Rabjerg, Lærer Elise 
Smiths Skole fortæller: ”Vi bruger 
stolen til indskolingselever, der 
har svært ved at sidde stille og 
holde sig i ro, når de skal arbejde. 
Ofte sidder de to i stolen, hvilket 
fremmer et læringsfællesskab 
for eleverne. Stolen har en god 
påvirkning på børnene, fordi den 
skaber ro over dem, når vingerne 
bliver lagt på dem. Vi har også 
brugt stolen til børn med sanse-
motoriske vanskeligheder; også 
her har vi oplevet en god påvirk-
ning. Det virker som om stolens 
særlige elementer er med til at 
skabe et ”privat rum”, som disse 
børn har særligt brug for.”

Anette Winding Madsen. AKT-lærer 
og koordinator For specialundervis-
ningen på Risskov Skole fortæller: 
”Vi har på nuværende tidspunkt 6 
kuglepuder til vores lille afdeling. 
Vores erfaring er, at mange af de 
fysisk urolige elever meget hurtigt 
falder til ro, når de sidder på en 
kuglepude. Som eksempel kan 
jeg nævne en stille pige, der sad 
roligt på sin plads. Men næsten 
hver gang hun skulle hente noget, 
lavede hun flotte vejrmøller i klas-
selokalet. Det var i sig selv ikke for-
styrrende på undervisningen, men 
hun manglede ro i sig selv. Da hun 
fik kuglepuden at sidde på, betød 
det, at hun stoppede med at slå 
vejrmøller fra første dag. Hun siger 
selv, at hun ikke har uro i kroppen 
længere.”

Vores produkter vakte stor interesse på Skolelederkongressen i foråret. Få besøg af vores ergotera-
peut/fysioterapeut. Kontakt os på: Tel +45 8619 4103, protac@protac.dk, www.protac.dk
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StORt & småt

Out of the box
Du skal arbejde som en 
eksplosion. Sætte nye 
ting i gang uden at 
tænke for meget på 
at færdiggøre noget. 
Samtidig skal du være 
unik, original og synlig hellere 
end at kunne håndværket. Det er 
trenden. 

Men antropolog Susanne Ek-
man, som forsker i det moderne 
arbejdsliv ved Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi på Copenhagen Business 
School, peger på, at det moderne arbejdsliv bygger på en 
optimering, som godt nok er pro duktiv, men koster på 
det menneske lige og økonomiske plan – med for meget 
fokus på proces frem for produkt og måske med for me-
get spild i form af højtflyvende, abstrakte ideer, frem for 
det mere konkrete og omsættelige…

Hun giver derfor en række råd om, hvad man kan gøre 
for at stige af optimeringsræset:

Tre råd til medarbejderne:
•  Skru ned for ønsket om hyppig anerkendelse og skru op 

for tole rancen over for at være usynlig. Det kan mind-
ske sårbarheden og øge manøv rerummet.

•  Gør lidt modstand mod idealet om ’muligheder’. Se fri-
heden i at lukke af for muligheder og besinde sig på be-
grænsninger. Begrænsninger er mulighedsskabende på 
deres egen måde.

•  Husk at der altid kommer et nyt tog: Mange taler om, 
at der er ét tog, som det gælder om at hoppe på. Tænk 
i stedet på det som en togdrift, hvor: Der kommer hele 
tiden nye tog.

Tre råd til lederne:
•  Skru op for fokuset på håndværket: Skab nogle flere 

fælles skalaer og afstem forventninger med medarbej-
derne.

•  Beløn rutinearbejde: Brug retorikken i virksomheden til 
at vise, at rutinear bejdet også er en vigtig dimension og 
noget, man belønner.

•  Vis, at idealmedarbejderen ikke er den person, som 
hele tiden er ’out of the box’. Det er den person, der for-
mår at kombinere rutinearbejde og nytænkning. Forsøg 
at bakke det op.

For hvorfor gå over åen efter vand, som man sagde en 
gang, da verden var lidt enklere?

Hør nu en gang…
Gode råd kan man ikke få for mange af. Her er 10 nye til 
skoleledere, formuleret af stabsdirektør Per Tronsmo fra 
Utdanningsdirektoratet i Norge. 
 
1. Definer dig som leder!
Dine medarbejdere ønsker, du skal tage lederskabet på 
dig, indtage rummet og ikke være på distancen.
 
2. Tag kontrol over din arbejdsdag
Stil krav til dine overordnede, skaf dig et mandat. Dele-
gér, inddrag og skeln mellem væsentligt og uvæsentligt.
 
3. Stol på egne kræfter
Vov at være dig selv. Find frem til dit lederskab. Undgå 
at kopiere andre eller at følge moderetninger.
 
4. Udnyt dit spillerum
Ta’ chancen og prøv grænser af. Men vær loyal.
 
5. Sørg for tilbagemeldinger
Skaf dig et miljø med synspunkter. Udsæt dig for læring. 
Vær ikke bange for at bede om råd. Få dig en fortrolig.
 
6. Sørg for at få støtte
Lav holdbare alliancer. Forsøg at samle alle gode kræf-
ter. Vær brobygger.
 
7. Brug eksemplets magt
Det du gør, virker stærkere end det, du siger. Vær synlig 
og tilgængelig.
 
8. Vær generøs over for dine medarbejdere
Byg legitimitet op om dit lederskab. Magt og tillid er  
sider af samme sag. Loyalitet går begge veje!
 
9. Vær tydelig med forventninger og krav
Både medarbejdere og andre interessenter ønsker en  
leder og en skole med ambitioner!
 
10. Beløn ønsket adfærd
Vov at tage konkrete 
beslutninger. 
Fyr op under 
ildsjælene og 
de positivt 
indstillede.
 

Hentet fra det 
norske fagblad 
”Skolelederen”, 
se www.nslf.no 
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Anmeldelse

Lars Olsen
Den sociale smeltedigel
Forlaget Sohn 
Pris 199 kr., 198 sider 

Den sociale smeltedigel handler om 
folkeskolen – historien, fremtiden og 
udviklingsmulighederne. Læs den og 
debatter med den!

Lars Olsen skriver veloplagt om  
folkeskolens historie. For læsere af 
Skole ledelse er det velkendt stof og 
kan ses som repetition eller genop-
friskning af tidlig lærdom. 

Harmonisk, udelt enhedsskole?
Beskrivelsen af skolen i begyndelsen 
af det tyvende århundrede indeholder 
megen indignation og kærlighed til en 
social (læs: socialdemokratisk) tanke-
gang om skolen for alle børn. 

Udgangspunktet er ideen om, at 
dygtige og socialt velfungerende børn 
og mindre dygtige børn og mindre so-
cialt velfungerende børn beriger og ud-
vikler hinanden i noget, der til tider kan 
minde om et idealistisk fællesskab. 
Udviklingen er derfor gået fra en skole, 
hvor eleverne blev opdelt efter evner til 
en skole, der med Ritt Bjerregårds sko-
lelov af 1975 blev den udelte enheds-
skole. 

Det nationale velfærd i Danmarks 
skyldes i høj grad, at skolen udvikler 
relationelle og sociale kompetencer, 
der i højere grad end boglige evner for-
mår at bidrage til samfundets udvik -
ling – både den økonomiske og sociale. 
Sociale i forståelsen af, at Danmark 
uanset de sidste bataljer på Nørrebro 
er et meget fredeligt og harmonisk 

sted at bo. Beskrivelsen af forholdene 
på Nørrebro er grundige og giver ind-
blik i en noget mere polariseret verden 
end den, anmelderen kender. Fravalget 
af folkeskolen i netop Københavns 
Kommune giver stof til eftertanke – 
det gør beskrivelsen af de forskellige 
kvarterer i byen også. 

Dybest set hylder bogen en harmo-
niopfattelse af samfundet. Et mantra 
om at vi alle er i samme båd og derfor 
må trække i årerne på samme tid og 
med samme kraft. Børnene skal så at 
sige ligge (lægge – lække?) under den 
samme høne og blive varmet. Udfor-
dringen for fremtidens skole og dertil-
hørende politikere er derfor at skabe 
muligheder for, at alle børn opfylder 
deres undervisningspligt i folkeskolen.  

Spørgsmålet er, om denne tilværel-
sestydning rummer de udfordringer 
som det enogtyvende århundrede stil-
ler børn og samfund overfor. Kan det 
tænkes, at vi lever i et klassesamfund 
med tilhørende selektioner og udstø-
delser, hvis man ser på samfundsud-
viklingen med Lars Olsens optik. 

I bogen bliver forældre, der lader de-
res børn opfylde undervisningspligten i 
såkaldte privatskoler, skoset. Men der 
findes ikke privatskoler i Danmark – de 
sidste realskoler overgik til drift efter 
friskolelovgivningen i slutningen af 

Den store mester kommer…

halvfjerdserne. Alle skoler i landet dri-
ves med store offentlige tilskud. For-
ældrebetalingen andrager højst 10-15 % 
af udgifterne, hvilket muliggør, at for-
ældre med almindelige indkomster kan 
benytte sig af et frit skolevalg i mod-
sætning til fx Storbritannien, hvor det 
ikke er udsædvanligt, at forældrene 
betaler den samlede udgift.

Politisk set er der enighed i Danmark 
om, at vi skal have to skattebetalte un-
dervisningssystemer – og det har der 
været i mange år. Inferiøre dagblade 
gennemfører med mellemrum under-
søgelser af folketingspolitikeres børns 
skolegang. Som regel afspejler de an-
meldelsens påstand om en konsensus 
omkring de to skolesystemer.

Brian, Johnny og Michael
Langt mere problematisk er fraværet 
af diskussionen af inklusion og eksklu-
sion i den del af skoleområdet, der 
vender den tunge ende nedad. Lovgiv-
ningen i Danmark giver som udgangs-
punkt adgang til at gå i skole i det sko-
ledistrikt, hvor eleven bor. Reglen er 
bundet op på det lidt kedelige argu-
ment, at tid i offentligt transport ikke 
er kvalitetstid og tilmed er omkost-
ningskrævende for det offentlige. 

Lidt mere overordnet har det politi-
ske Danmark tiltrådt en række erklæ- »

Uddannelsesforum

Årets opdatering for alle der 
arbejder med it, medier og læring

Du kan tilmelde dig en eller to dage online nu!
Se mere om konferenceprogram, udstilling, priser mv. på www.uddannelsesforum.dk. 

Torvet
TeachMeet
Learning 

Cafè

Mød 
Ulrik Wilbek,Bertel Haarder, Peter Lund Madsen, Kenneth Plummer, Steen Hildebrandt, Niels Egelund, Anders Balle ogmange flere...

Odense Congress Center 3. og 4. november 2009
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ringer, der skal sikre, at man hører til, 
der hvor man bor – uanset begavelse, 
relationelle evner eller handicaps i øv-
rigt. Udviklingen gennem de seneste 
tyve år har i modsætning hertil med-
ført, at et stærkt stigende antal elever 
undervises i specialtilbud langt fra de-
res bopæl uddifferentieret efter et 
avanceret bedømmelsessystem. 

Udgifterne til disse tilbud og foran-
staltninger i en dansk normalkommune 
overstiger langt udgifterne til den sko-
ledistrikts baserede folkeskole. Hvad 
og hvilke faktorer, der gør, at folkesko-
len udelukker og uddifferentierer så 
mange elever, berøres kun sporadisk i 
bogen. 

Flere og flere elever opfattes som 
værende så udfordrende – her ser Lars 

Olsen rigtigt – på det sociale og relati-
onelle felt, at de ikke er i stand til at 
opfylde deres undervisningspligt på 
skolen – altså folkeskolen, at de må 
henvises til diverse foranstaltninger. 
Hvad er det, der i praksis på skolen og i 
tilrettelæggelsen af den konkrete un-
dervisning gør, at Brian, Johnny og Mi-
chael skal ekskluderes og ikke inklude-
res. Har vi nogle forforståelser, der gør 
at undervisning tilrettelægges med et 
menneskesyn, der lige netop tilgode-
ser børn med gode kompetencer for at 
respondere på et varieret og meget 
skiftende undervisningstilbud? 

Skoler med hang til at fastholde de-
res børn på matriklen har det bud, at 
en ledelsesfunderet strategisk tilgang 
til AKT-arbejdet er vejen frem. Klare 

mål, rammer og planer for arbejdet 
med de besværlige drenge synes at 
være løsningen. Spørgsmålet er ikke 
om børnene kan eller skal inkluderes 
men hvordan.

Overordnet kunne man håbe på en 
lige så klar melding fra det politiske ni-
veau, som den byrådet i Esbjerg ved-
tog foråret 1911, nemlig at kirkeklok-
kerne om vinteren ringede kl. tyve og 
om sommeren kl. enogtyve for at for-
tælle børnene, at de nu skulle hjem og 
i seng (citat fra bogens s. 46)! God for-
nøjelse med bogen og lav en pædago-
gisk dag!

Michael Rasmussen
Skoleinspektør

Stillinger

Da vores viceskoleleder gennem mange 
år har valgt at gå på pension, søger vi en 
ny ”blæksprutte” fra d. 1. januar 2010.

Skolen, der ligger i Asferg ca. 10 km. 
nord for Randers, har små 200 elever 
i 0.- 6. klasse, samt 2 specialklasser, 
og i alt ca. 40 ansatte. Vi har fokus på 
globalisering, rummelighed, inklusion 
og læsning blandt eleverne, samt 
personalets arbejdsglæde, i en dagligdag 
hvor et tæt forældresamarbejde er en 
naturlighed.

Vi søger et positivt, anerkendende 
menneske med let til smil, fyldt 
med energi og engagement. Du skal 
være forberedt på en foranderlig og 
omskiftelig hverdag med udfordringer 
og muligheder. Glædes 

du bl.a. over at se vikarskemaet gå op, 
budgettet hænge sammen samt begynde 
en ny dag tidligt, så er du måske den 
læreruddannede ”blæksprutte” vi søger, 
som en aktiv del af  vort ledelsesteam. 
Endvidere er der i stillingen også fast 
undervisningstid.

Har du lyst til at vide mere om vores 
skole eller aftale besøg, er du meget 
velkommen til at kontakte:
skoleleder Jan Pedersen på telefon 
86 44 35 08 eller 27 13 67 33 eller 
skolebestyrelsesformand Helle 
Sandersen på telefon 86 47 82 05.

Stillingen, der er på fuld tid, har løn 
og ansættelsesforhold i henhold til 
gældende overenskomst.

Ansøgningen sendes til:
Asferg Skole, Østergade 2, 8990 Fårup.

Ansøgningsfristen er tirsdag 
d. 27. oktober 2009 kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler i uge 45.

 

Viceskoleleder til Asferg Skole
GENOPSLAG
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Bornholms Regionskommune søger di-
striktsskoleleder til Hans Rømer Skolen 
med tiltrædelse snarest muligt. Distrikts-
skolelederen er den overordnede leder af 
hele Hans Rømer Skolen, der består af tre 
geografisk adskilte afdelinger.

Du får:
•  Det administrative og pædagogiske an-

svar for distriktsskolen
•  Indflydelse på en organisation under op-

bygning
•  Ansvar for strategi, økonomi og et leder-

team på 9 personer
•  Handlefrihed indenfor de politisk ved-

tagne økonomiske rammer
•  Mere end 100 engagerede medarbejdere, 

850 glade elever og deres interesserede 
forældre

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

Du har:
•  Erfaring med strategisk og økonomisk le-

delse
•  En samlende og involverende ledelsesstil
•  En formel lederuddannelse eller er villig til 

at erhverve den på diplomniveau
• Undervisningskompetence

Du kan:
• Trives med daglige udfordringer
• Arbejde som en del af et team
•  Fastholde en sikker optræden med godt 

humør, når problematiske situationer skal 
håndteres

•  Udfordre status quo for at sikre forbedringer

Hvem er vi?
Hans Rømer Skolen er en sammenlagt fol-
keskole bestående af 3 skoleafdelinger: 
Mosaik, Vestermarie og Aaker. Skolen blev 
til i en omfattende skolestrukturændring 
og har eksisteret siden den 1. august 2008.

På hver afdeling er ansat en afdelingssko-
leleder. Desuden er der ansat funktionsbe-
stemte afdelingsledere til at varetage spe-
cielle funktioner.

Der er i øjeblikket overbygning på Mosaik 
og Aaker afdelinger, men når der er plads 
på Aaker afdeling skal alle overbygnings-
eleverne samles der.

Bornholms Regionskommune styres efter 
princippet: ”Central styring, decentral le-
delse”. Det betyder, at det daglige driftsan-
svar er delegeret til den enkelte virksomhed 
inden for de politisk vedtagne rammer.

Løn
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gæl-
dende overenskomst for ledere (tjeneste-
mandsvilkår). Lønnen er som udgangspunkt 
grundtrin 50 + et funktionstillæg på 15.000 
kr. (ca. 500.000 kr./år), men den endelige 
løn fastsættes efter forhandling med den 
forhandlingsberettigede organisation 

Nærmere oplysninger og detaljeret stil-
lingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse 
til:
-  Skole- og Fritidschef Steen Ebdrup, tlf. 

5692 1267 
-  Souschef med stedfortræderfunktion for 

distriktsskolelederen Tina Duermin, tlf. 
5692 3250

-  Skolebestyrelsesformand Anette Hansen, 
tlf. 4513 4647

Ansøgning til: Børne- og Fritidssekretaria-
tet, Ullasvej 17, 3700 Rønne bilagt oplysnin-
ger om tidligere beskæftigelse og kopi af 
eksamensbeviser. Boernogfritid@brk.dk 

Ansøgningsfrist: Mandag den 2. november 
2009 kl. 12.00
Der vil blive indhentet straffeoplysninger 
og foretaget en lederpersonprofilanalyse. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i 
løbet af uge 47.

DiStriktSSkOLELEDEr,  
der kan lide udfordringer

Stillinger



52 • Skoleledelse • oktober 2009

Stillinger

NORDDJURS KOMMUNE: 89 59 10 00
HJEMMESIDE: www.norddjurs.dk

Om os:
Skolen har ca. 600 elever fra børnehaveklasse til 10. 
klasse, en specialklasserække med 30 elever, en SFO med 
130 børn, ca. 90 engagerede medarbejdere og en positiv 
forældrekreds.

Skolen er opdelt i tre klynger. 0.-3. årg., 4.-6. årg. og 
7.-10. årg. Den er nyrenoveret og ligger i naturskønne 
omgivelser midt på Djursland.

Skoleledelsen på Auning Skole udgør et samlet team, der 
samarbejder tæt om skolens drift og udvikling.

Der arbejdes ud fra skolens værdier om trivsel, anerken-
dende dialog, fællesskab og lyst til at lære.

Skolens primære fokuspunkter er p.t. læsning, portofolio 
og anerkendende tilgang.
Yderligere oplysninger kan findes på skolens hjemmeside: 
www.auning-skole.dk

Vi ønsker en leder der:

skoleleder.

-
ret og visionær.

I Norddjurs Kommune

og dialog. Den sunde fornuft skal være til at få øje på 

for at eksperimentere og udføre prøvehandlinger

situationsbestemt ledelse, decentralisering af beslut-

ikke mindst evnen til at gå foran og skabe mening for 
medarbejderne.

Leder til Auning Skole
Har du lyst til at lede en stor velfungerende skole på Djursland ?

Auning Skole i Norddjurs Kommune søger ny skoleleder
med tiltrædelse d. 1. oktober 2010

-
ring af såvel beslutningskompetencer som økonomiske 
midler

-
dannelse

På skoleområdet blev der i 2007 iværksat en flerårig 
kvalitetsudvikling af folkeskolen. For nuværende er ledel-
sesudvikling, specialundervisning, de fysiske rammer og 
kommunal handleplan på læseområdet samt IT i undervis-
ningen særlige indsatsområder.

Som skoleleder vil du indgå som medspiller i den samlede 
-

munes skolevæsen.

Yderligere oplysninger:

kontakte undervisningschef Finn Mikkelsen,
tlf. 8959 3225, viceskoleleder Henning S. Nielsen,
tlf. 8795 1403 eller skolebestyrelsesformand Carsten
Enemark, tlf. 2247 7565.

med viceskoleleder Henning S. Nielsen eller afdelingsleder 

Løn og ansættelsesvilkår:
Ansættelsen sker i henhold til gældende overenskomst for 
ledere m.fl. inden for undervisningsområdet.
Der tages udgangspunkt i grundløntrin 50.

Ansøgningsfrist:
Mandag d. 19. oktober 2009.
Ansættelsessamtaler finder sted i uge 44 og 45, idet der 
påtænkes to samtalerunder.

Ansøgningen sendes til:

Børn og Unge 
Torvet 3
8500 Grenaa 
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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

GenopSlAG

Da vores viceskoleleder 1.december 
er tilbudt andet job som skoleleder, 
søger vi efter hans afløser.

Fredericia Realskole er en velfunge-
rende privatskole med lidt over 400 
elever og ca. 30 ansatte i skoledelen. 
Hertil kommer en sfo-del med ca. 
130 børn.

Vi søger efter en glad, positiv og en-
gageret medarbejder, der vil indgå i 
et godt samarbejde med alle involve-
rede medarbejdergrupper på skolen 
– ikke mindst med undertegnede.

Ud over ovenstående skal du:
•  Have en anerkendende og kon-

sekvent tilgang til elever og per-
sonale

•  Være indstillet på at arbejde videre 
med de igangværende projekter 

•  Være i stand til selvstændigt at 
lave opfølgning på og afslutte 
processer

•  Have administrative spidskompe-
tencer

•  Have lyst til at behandle elevsager
•  Være tydelig i skrift og tale
•  Udstråle ro og overblik
•  Varetage nogle få undervisnings-

timer

Ansættelsen sker efter gældende 
overenskomst mellem Finansmini-
steriet og LC.

Yderligere oplysninger kan fås gen-
nem skolens hjemmeside www.
fredericia-realskole.dk, eller ved at 

kontakte skoleleder Poul Sørensen 
på 75 92 07 20 eller 
Poul.soerensen16@skolekom.dk.

Vi ser frem til din ansøgning og 
glæder os til samarbejdet med en ny 
kollega. Vi håber, at du kommer på 
besøg, så du kan danne dig et virke-
lighedsnært billede af vores skole.  
Første samtalerunde er 04.11.09 fra 
kl.12.00 evt. anden samtalerunde er 
11.11.09.

Ansøgning sendes til Poul Sørensen, 
Fredericia Realskole, Købmagergade 
72, 7000 Fredericia og skal være 
skolen i hænde senest den 26.10.09.

Viceskoleleder Fredericia Realskole



Stillinger

Viceskoleinspektør 
ved Astrup skole 

Skolen har: 
•  Ca. 90 elever i 0. - 6. klasse og 30 engagerede 

lærere / pædagoger 
•  31 elever i specialklasserække. 4 klasser, for 

elever med generelle indlæringsvanskeligheder 
•  11 elever i specialklasse for børn med 

tilknytningsforstyrrelser
•  en SFO med ca. 35 børn i nye lokaler i skolens 

indskolingsafdeling og skoledag fra 8 – 14

Vi søger:
•  en viceinspektør som har særlig interesse for 
specialområdet, idet stillingen omfatter afde-
lingslederfunktion i specialklasse 

Dine kvalifikationer:
•  Du er uddannet lærer  økonomiske og adminis-

trative erfaringer.
•  Du har administrativt flair, er fleksibel, kommu-

nikative evner, god til at systematisere
•  Du kan tage ansvar, er udviklingsorienteret og 

vil undervise, idet stillingen også er omfattet af 
undervisning

Flere informationer:
Der henvises til at indhente yderligere informa-

tion med beskrivelse af hele stillingsindholdet på 
kommunens hjem meside: 
www.mariagerfjord.dk/skole - www.astrupskole.dk

Telefonisk henvendelse:
Yderligere oplysninger kan fås hos skoleinspektør 
Rita Rydborg på tlf. 9711 4901 med hvem besøg 
på skolen kan aftales, eller skolechef Torben 
Bugge, tlf. 9711 3296. 

Løn
Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overen-
skomst.

Ansøgningsfrist:  Mandag den 19. oktober 
2009 inden kl. 10.00.
Ansøgning, mærket med ”Viceinspektør, Astrup 
skole” samt vedlagt kopi af eksamensbeviser, 
referencer og andre relevante bilag, sendes til:

Mariagerfjord kommune
Att. Sekretariatet
Ndr. Kajgade 1
9500 Hobro

Email: raadhus@mariagerfjord.dk

Astrup skole er 
en landsbyskole 
beliggende i et 
naturskønt område 
i udkanten af 
Rold Skov. 
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Skoleleder til Felsted Centralskole - Genopslag

Da vores skoleleder har valgt at gå på 
efterløn, er stillingen ledig til besættelse 
pr. 1. november 2009.

Felsted Centralskole er en moderne, 
velfungerende, fasedelt overbygnings-
skole med 360 elever fra 0.-9.klasse, en 
specialklasseafdeling samt en skolefri-
tidsordning.

Felsted Centralskole, som ligger mel-
lem Aabenraa og Sønderborg, har en 
dygtig, engageret medarbejderstab og 
en god forældrekreds. Skolen er meget 
velholdt og har fine fysiske rammer.

Vi søger en leder, der
er glad for børn og har et positivt og 
anerkendende livssyn
har humor og et godt humør
har ledelseserfaring, administrativt og 
økonomisk overblik 
 

•

•
•

har pædagogisk overblik
er god til at lytte, inspirere, fastholde 
og uddelegere 
er synlig, handlekraftig og visionær
har gode kommunikations- og sam-
arbejdsevner
har en naturlig autoritet og gennem-
slagskraft
lægger vægt på børnenes og de 
ansattes trivsel
prioriterer et godt skole-hjemsamar-
bejde og kan bevare overblikket

Flere oplysninger på skolens hjemme-
side: www.felsted-skole.skoleintra.dk

Du er velkommen til at henvende dig for 
yderligere information til skoleleder Bir-
the Elholm 73768340 (skole)/ 74631329 
(privat), viceskoleleder Jan T. Pedersen 
73768340 (skole)/74686138 (privat) eller 
skolebestyrelsesformand Annette Møl-
ler 74685811.             

•
•

•
•

•

•

•

Du kan besøge skolen efter nærmere 
aftale.

Ansættelse og løn i henhold til gæl-
dende overenskomst og reglerne om 
ny løn. Aabenraa Kommune indhenter 
straffeattest/børneattest.

Ansøgning vedlagt relevante bilag 
skal være Aabenraa Kommune, Att.: 
Skole & Undervisning, Tinglev Midt 2, 
6360 Tinglev, i hænde senest onsdag 
den 21. oktober med morgenposten.

Ansættelsessamtaler bliver afholdt 
tirsdag den 27. otkober.            
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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 
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Har du prøvet
Elevunivers.dk?
Hvis ikke – så har du muligheden nu. 
Elevunivers.dk giver din skole en 
bred vifte af internetbaserede ma-
terialer til næsten alle klassetrin og 
fag. Som lærer kan du håndplukke 
de materialer, der passer til netop 
den enkelte undervisning.

VIND 3 kg slik til lærerværelset!
Svar på spørgsmålet: Er kristendom det nye fag på 
Elevunivers.dk i 2009? 
 
Indsend dit svar inden 30. oktober ’09, og deltag i lodtræk ningen  
om slik til lærerværelset. Alle får samtidig et GRATIS prøveabon-
nement i 3 måneder til Elevunivers.dk*
 

Svar via e-mail til skoleservice@alinea.dk: Oplys også dit 

navn, skolens navn, adresse og postnummer.
 

Svar via sms: Skriv ali (mellemrum) og dit svar (ja eller nej) 

Husk at oplyse navn og e-mail samt skolens navn, adresse  

og  postnummer.  Send til 1225. Det koster alm. sms-takst 

at deltage.

Der trækkes lod den 2. november om i alt 10 x 3 kg slik.  

Vinderne får direkte besked via e-mail.

 

* Prøveabonnement gælder fra d.  2/11- 2/2 2010. Alle lærere, skolebibliotekarer og øvrige  

skolefolk på landets grundskoler kan deltage i lodtrækningen, også flere fra samme skole.  

Tilbuddet gælder også, selvom man har eller har haft et prøveabonnement.

Deltag inden
30/10 2009
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