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Lad os bare sige det lige ud, selv om det er en ubekvem 
sandhed: Der er udsigt til, at måske 200-300 af landets 
godt 1.500 skoler bliver lukket i de kommende fire år. Men 
det forsømmer politikere i mange kommuner i valgkampen 
at oplyse borgerne om. I stedet må vi lægge øre til ’hvide 
løgne’ om, at vi må se tiden an, eller at det ikke er vigtigt at 
tale økonomi, når man drøfter, hvad der skal ske med de lo-
kale skoler! Og det er sådan set ikke i orden.

Derfor har Skolelederne for nogle uger siden taget det 
aspekt op, og jeg har udtalt mig om spørgsmålet i flere me-
dier. Det er først og fremmest sket på baggrund af, at vi har 
spurgt vores egne lokale formænd om, hvad der vil fylde 
ved dette kommunalvalg. Som man kan se i artiklen i dette 
blad s. 6 ff. svarer ’kun’ 12 %, at skolelukninger kommer på 
dagsordenen, men samtidig svarer 40 %, at ændringer af 
skolestrukturen og 3 ud af 4, at nedskæringer på skolerne 
er til drøftelse. 

Det kunne tyde på, at der er et isbjerg forude, men at det 
blot er toppen af det, vi ser. For mange lokalpolitikere tør 
ikke sige det lige ud, at der skal lukkes eller sammenlæg-
ges skoler, fordi de er bange for at miste stemmer. Netop 
det moment fremgår nemlig af tilbagemeldingerne fra 
mange af vores lokale formænd. Desuden må man konsta-
tere, at den iagttagelse bliver bakket op fra adskillige sider, 
se blot en kommunalforskers vurdering s. 14.

Skolelukninger er uundgåelige, fordi kommunerne, med 
den stramme økonomiske styring de er underlagt, er nødt 
til at rationalisere, og fordi det er vigtigt for at sikre høj fag-

lighed i undervisningen. Det kan vi som ledere ikke afvise. 
På den anden side klarer Finland sig godt i PISA-testene, 
selv om det ikke kun er de tusind søers, men de mange tu-
sind skolers land! Derfor er det et lokalt valg, der skal træf-
fes, hvilket skolevæsen man vil have, herunder hvor mange 
skoler, der skal være eller ikke være.

Blot er det vigtigt, at man ikke putter med tingene. Skal 
skoler sammenlægges og/eller nedlægges, så skal tingene 
på bordet – før valget, og ikke tre måneder til et halvt år ef-
ter. Og det må primært være borgerne, der spørger ind og 
markerer deres holdninger til upopulære besparelser eller 
lukninger. Men da omlægninger og nedlæggelser ikke und-
går at berøre skoleledelsen, vedkommer det også os som 
gruppe og forening. Så jeg ser ikke, at vi kan holde os uden 
for valgkampen.

 I den forgangne fireårige valgperiode er der lukket om-
kring 70 skoler. Nu kommer anden valgperiode efter struk-
turreformen og med al sandsynlighed haven’t we seen 
nothing yet. Derfor vil jeg opfordre alle medlemmer og vo-
res lokale skolelederafdelinger til at tage aktivt del i de lo-
kale valgkampe. Så tingene ikke forbliver usagt, men gerne 
bliver skåret ud i pap! 

PS: Husk at sætte et stort KRYDS i kalenderen den 25. og 
26. marts 2010. Her skal du med til Skoleledernes årsmøde 
i Odense! Læs programmet på bladets midtersider og sørg 
for i god tid at få bestilt evt. hotel og transport – se mere 
på skolelederne.org! 

Skolenedlæggelser

LEDER

Af Anders Balle
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Tilfredshed med ledelsen
En FTF-undersøgelse af trivsel på jobbet viser, at 43 % af de 
offentligt ansatte FTF’ere synes, at de møder høj eller me-
get høj ledelseskvalitet på jobbet. Dertil kommer, at 35 % 
oplever ledelsen som tilfredsstillende. 

Alt i alt er næsten 4 ud af 5 medarbejdere tilfredse med 
deres ledere. På det private område er tallene næsten iden-
tiske, her er tilfredsheden endda lidt højere.

Lidt malurt skal der dog i bægeret. Godt 20 % i den of-
fentlige sektor og 17 % i den private sektor vurderer, at le-
delseskvaliteten på deres arbejdsplads er ringe eller meget 
ringe. Lederne er dårlige til at løse konflikter og til at plan-
lægge, mener medarbejderne, hedder det, når man spørger 
ind. Og det er selvfølgelig ikke godt nok, siger Skoleleder-
nes formand Anders Balle:

”Det er klart, at jo mere utilfredse medarbejderne er med 
deres ledelse, jo dårligere fungerer arbejdspladsen. Derfor 
er det helt afgørende, at de gensidige forventninger medar-
bejdere og ledelse imellem er afklarede. Medarbejderne 
skal vide, hvad de kan forvente af deres leder, men også 
hvad de ikke kan forvente”. 

En årsag til, at der kan være medarbejdere, der oplever  
at ledernes konfliktløsning er utilstrækkelig i fx folkeskolen, 
kan efter Anders Balle’s mening være, at nye arbejdsformer 
med teamsamarbejde og selvstyrende grupper øger  
risikoen for konflikter. Men derfor skal de løses alligevel:

”At løse konflikter handler ikke mindst om at spotte, hvor 
de kan opstå – at kunne se konfliktfyldt farvand og være 
god til at gå ind i det. Her er det personlige lederskab i spil. 
Det handler om ens og evner og lyst til at løse konflikter, og 
som ledere kan vi blive bedre til dette ved at lære noget om 
en coachende ledelsesstil, hvor man går tæt på den enkelte 
medarbejder med henblik på at få ham/hende til at være 
med til at løse konflikten”, siger han.

Undersøgelsen er foretaget blandt 7000 FTF-medlemmer på 
private og offentlige arbejdspladser 

4 ud af 5 er tilfreds med deres ledere
offentlig privat I alt

Meget høj ledelseskvalitet 11 14 12

Høj ledelseskvalitet 32 39 34

Middel ledelseskvalitet 35 30 34

Lidt ledelseskvalitet 16 13 15

Meget lidt ledelseskvalitet 5 4 4

Samlet data for en god ledelseskvalitet fordelt på FTF’ere  
ansat i den offentlige og private sektor.

Evaluering på 
dagsordenen?
Skolelederforeningen har bedt undervisningsminister 
Bertel Haarder finansiere et nationalt projekt om, 
hvordan skoleledere bedre kan følge, vurdere og 
støtte medarbejderne. 

En af de ting, den seneste såkaldte TALIS-undersø-
gelse afdækkede, var, at danske skolelederes mulig-
hed – sammenlignet med i andre lande – for at evalu-
ere de enkelte medarbejderes indsats og dermed 
følge op derpå, ikke er tilstrækkelig. Samtidig har 
Skolestyrelsen foreslået, at der igangsættes et natio-
nalt kompetenceudviklingsforløb for skoleledere med 
henblik på at styrke evalueringskulturen i skolen.

De to ting i kombination har inspireret Skoleleder-
nes formand Anders Balle til at rette henvendelse til 
undervisningsminister Bertel Haarder med opfordring 
til at gennemføre et større nationalt projekt om kom-
petenceudvikling på dette område for landets skole-
ledere.

”Lederne har ingen systematiske metoder til at 
evaluere, om en lærer yder en god eller dårlig ind-
sats. Så med et landsdækkende projekt kan vi både 
få styrket evalueringskulturen i skolen og specielt 
styrket lederens arbejde med at følge op i forhold til 
medarbejderne på skolen”, siger Anders Balle, der i 
brevet til Bertel Haarder også har spurgt til ministe-
rens vilje til at afsætte de nødvendige midler til gen-
nemførelse af et sådant projekt...

Skolelederne mener, at et sådant projekt vil være et 
stærkt signal om anerkendelse og støtte til de danske 
skoleledere i arbejdet med udviklingen af skolen og 
styrkelse af dialogen og evalueringen mellem lederen 
og den enkelte medarbejder.

Hele TALIS-undersøgelsen 
kan læses på 
skolelederne.org

StORt & småt
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4 ud af 5 er tilfreds med deres ledere
offentlig privat I alt

Meget høj ledelseskvalitet 11 14 12

Høj ledelseskvalitet 32 39 34

Middel ledelseskvalitet 35 30 34

Lidt ledelseskvalitet 16 13 15

Meget lidt ledelseskvalitet 5 4 4

Begivenhedskultur
Kollegerne kigger, eleverne spørger, lederne 

rynker på næsen…
Et stigende antal unge lægger krop til 

iøjnefaldende tatoveringer og 
piercinger, og tendensen vin-
der også frem på landets læ-
reruddannelser. En rund-
spørge blandt skoleledere og 

lærerstuderende viser, at det 
kan være svært at definere en 

præcis grænse mellem hensynet 
til undervisningsmiljøet og den enkelte lærers frihed 

til at bestemme over sit udseende.
Det burde umiddelbart være let at sætte en grænse. Man må 

ikke støde forældrene, skræmme eleverne eller forstyrre undervis-
ningen. Men hvad der støder, hvor meget kropskunst og hvilken 
slags er svært præcist at sætte fingeren på. Der findes ingen over-
ordnede regler på området, og de adspurgte skoleledere er også 
helst foruden. På ledelsesplan vil man frit selv kunne etablere en 
praksis, som derfor helt naturligt vil variere en smule fra skole til 
skole. 

”Vi har nogle overordnede retningslinjer, der bl.a. går på, at man 
ikke må være for udfordrende eller opsigtsvækkende klædt. Men 
vi har endnu ikke været nødt til at tage stilling til tatoveringer”, for-
tæller skoleleder Ove Jensen fra Aakjærskolen i Skive.

Ifølge Dorthe Refslund Christensen, der er lektor i begivenheds-
kultur på Århus Universitet, er det dog en situation man snart kan 
komme til at skulle forholde sig til.

”Subkulturen er rykket ind i de bredere samfundslag, og også 
blandt kvinder ser vi i dag et anderledes forhold til tatoveringer. De 
skal være unikke og markere noget personligt, og så gør det ikke 
noget, at de er store eller iøjnefaldende” siger hun.

På læreruddannelserne skal man ikke lede længe efter eksem-
pler på den udvikling blandt de studerende. Nina fra UC Syd i Ha-
derslev har en ’tyrering’ i næsen. Simon fra Odense har tatoverin-
ger i sort og rød på underarmen og brystet, og Stine fra Silkeborg 
har piercinger i næsen og tungen, en tatovering på benet og endnu 
en på vej, der skal fylde underarmen.

De forventer alle tre, at fremtidens folkeskole vil kunne rumme 
lærere, der ser lidt anderledes ud. Og de fortæller, at de kan få et 
dårligt indtryk af en ledelse, hvis den bad dem om at ændre deres 
udseende. Det er så til gengæld en situation, de kan blive nødt til 
at forberede sig på.

”Førstehåndsindtrykket er ofte afgørende”, siger Peter Kjærsga-
ard Rasmussen. Som viceskoleleder på Resen Skole i Skive er han 
med til jobsamtaler med nyuddannede, og for ham er det i over-
kanten med ”en dyb udskæring eller en ankerkæde i øret. Vi skal 
jo som arbejdsgivere være trygge ved de signaler og den trovær-
dighed, vores medarbejdere udsender, når de er blandt eleverne 
og deres forældre”, siger han.

”Hvor jeg arbejder er der måske større mangfoldighed i gadebil-
ledet. Derfor er der nok også mere plads til, at den enkelte lærer 
må se anderledes ud, men man må selvfølgelig ikke se for rå ud”, 
siger skoleleder Merete Søgård fra Hillerødgade Skole, der ligger i 
det københavnske Nørrebro.

I det røde felt 
Antallet af lærere på invalidepension er eks-
ploderet. Det er især stress, udbrændthed og 
psykiske lidelser, der får lærerne til at give 
op, oplyser Lærernes Pension. I 2004 modtog 
således 485 lærere invalidepension, men i 
2008 var antallet mere end tredoblet til 1577 
invalidepensionister.

Med enkelte undtagelser har lærere, der får 
tilkendt invalidepension, samtidig fået bevilget 
førtidspension eller fleksjob af deres kom-
mune. Det vil sige de har været igennem di-
verse undersøgelser, arbejdsprøvninger, forsøg 
på revalidering med mere, uden succes. Nogle 
er kede af det, andre er helt afklarede om, at 
de ikke vender tilbage som lærere. Og nogle 
bliver så hårdt ramt på deres psyke, at de al-
drig vil komme videre i et andet job.

Formanden for skolelederne Anders Balle 
mener ikke, at arbejdsmængden for lærerne 
har ændret sig så meget, at det kan forklare 
den bekymrende udvikling. Men der er større 
fokus på effektivitet og konkret output i 
skolen i dag. Lærerne føler sig i hø-
jere grad kigget over skuldrene, og 
der kan også være ældre lærere, der 
har svært ved at klare, at de ikke læn-
gere kan arbejde bag en lukket dør.

Også i nabolandet Sverige er der 
tegn på, at ikke alt er, som det burde 
være. Her har Svenska Lärarförbundet 
spurgt lidt over 1000 lærere om deres 
oplevelse af stress i jobbet. Og her 
oplyser 13 % af de kvindelige lærere 
og seks % af de mandlige, at de ta-
ger receptpligtig medicin i form af 
beroligende præparater, sovemedi-
cin og/eller antidepressiver. 

Naturligvis 
Just som ’kanonerne’ er ved at gå i glemmebogen, 
dukker en ny, omfattende af slagsen op. Det er den 
såkaldte Naturkanon, hvori 216 eksempler på hjemlige 
natursteder og arter er udvalgt (blandt ca. 2000 for-
slag) til at illustrere det fantastiske ved dansk natur. 

Formålet er at udbrede kendskabet til vores udeare-
aler, herunder styrke naturens plads i undervisningen 
samt øge interessen for naturfaglige sammenhænge 

og problemstillinger. Konkret drejer det sig om 
at få flere ud i naturen og opleve morgen-

gryets mosekonebryg, plukke svampe, 
høre fuglesang, grave i mulden, finde 
rav, studere dyr og insekter etc. 

Besøg www.naturkanon.dk
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November, november, november, no-
vember... normalt en lang, mørk og ret 
kedelig måned. Men det behøver den 
ikke at være i år, for tredje tirsdag i no-
vember afholdes der som bekendt 
kommunalvalg, og det kan godt give 
lidt kulør på tilværelsen i ugerne op til 
den 17. november. Eller?

Hvad der er valgkampens hovedte-
maer er svært at svare entydigt på.  
De 98 kommuner er forskellige. Nogle 
steder står man over for meget speci-
fikke udfordringer, andre steder handler 
det om bestemte personer eller land 
versus by. Dog kan man uden at over-
drive sige, at debatten vil handle om, 
hvordan man kan opretholde en bare 
tålelig balance mellem økonomi og of-
fentlig service. 

Ældre, unge og skole
Strukturreformen har 
endnu ikke givet de forven-
tede plusser på bundlinjen. 
Tværtimod er mange af de 
nye, sammenlagte kom-
muners økonomi meget 
presset. Hvad folkeskolen 
angår, har det betydet 
nedlæggelser, sammen-
lægning af institutioner og fælles le-
delse af skoler, SFO, børnehaver mv. 
Og den tendens spås at blive endnu 

Kommunalvalget ’09 er på vej ind i den afgørende fase – krydset skal 
sættes, og det bliver afgørende for bl.a. forholdene på folkeskolerne i 
de kommende fire år

stærkere efter kommunalvalget.
Styringen af økonomien parret med 

finanskrise og stigende arbejdsløshed 
er derfor et afgørende tema i valgkam-
pen, men på overfladen sjældent det 
dominerende. Økonomi drøftes nemlig 
som regel ikke isoleret, men indgår 
som en fundamental del af stort set 
alle drøftelser, der kommer op i forbin-
delse med valget om de kommunale 
servicetilbud.

Spørger man befolkningen om, hvad 
de mener, er de vigtigste temaer ved 
valget, hvilket Dagbladet Politiken 
sammen med TV2 har gjort1, ses det, 
at kommunernes skoler samt hvordan 
forholdene for børne/unge-gruppen lo-
kalt bør være, kommer ind næsten 
øverst på en 2. og en 3. plads.

På førstepladsen ligger forholdene 
for de ældre medborgere, og længere 

nede kommer emner som kriminalitet, 
skat, miljø, trafik mv. Men i toppen an-
giver altså 41 %, at skolerne for dem er 

et højt prioriteret 
valgemne, og 40 % 
at forholdene for bør-
nene og de unge er et 
vigtigt emne.

Det overrasker ikke valgfor-
sker Johannes Andersen, Aalborg Uni-
versitet, der peger på, at store dele af 
vælgerkorpset er ældre, har aldrende 
forældre, har (skolesøgende) børn eller 
børnebørn, så disse emner er nærmest 
uundgåeligt vigtige. Blot skal man så 
huske, at hvad der er vigtigt for bor-
gerne (læs: vælgerne), som regel også 
er det for politikerne.

Skæres på folkeskolen
For at komme nærmere, hvad der rør 
sig i kommunernes valgkampe og selv-
følgeligt særligt, hvad der er på dags-
ordenen med hensyn til skolerne og le-

delsen af dem, har vi spurgt 
foreningens lokale formænd. 
Næsten to tredjedel er vendt 
tilbage (tak for det) og desuden 
svaret på, om afdelingerne er 
aktive i forbindelse med valget, 
blander sig i debatten mv. 

Samlet set tegner der sig et 
billede (jf. fig. 1) af, at den ringe 

kommunale økonomi og nedskæringer 
på skolerne fylder valgkampen i 3 ud af 
4 kommuner. Mere konkret er en æn-

X
Af Michael Diepeveen • Tegning Annette Carlsen

ved folkeskolenSæt

Politikerne bør udstikke nogle 
langsigtede mål, så der ikke går 
’sognepolitik’ i debatten…

Lokal skolelederformand

„
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»

dring af skolestrukturen på dagsordenen 
i 40 % af kommunerne, og ifølge sva-
rene er 12 % af kommunerne ikke bleg 
for at tage ordet ’skoleluk-
ning’ i munden ved dette 
kommunalvalg.

At sidstnævnte nok er 
toppen af isbjerget, frem-
går af adskillige bemærk-
ninger i svarene som, at 
spørgsmålet om ny skole-
struktur ’bevidst bliver 
gemt’ væk af politikerne, for så at tage 
beslutningerne, når ’krydset er sat’ el-
ler, at man tvivler på, at politikerne 
trods en elendig økonomi ’tør tage dis-
kussionen’ og melde klart ud…

Nogle steder (12 %) er der ro omkring 

skoleområdet, her er indgået budget-
forlig, hvor skolerne enten er gået ram 
forbi, eller der ikke er nye, store ratio-

naliseringer på vej. I det, der svarer til 
3 kommuner ud af 98, tilføres skolerne 
ifølge denne undersøgelse faktisk flere 
midler.

Det ser generelt ikke ud som om, at 
skoleledelse i sig selv bliver et valg-

tema. Det kan det så blive alligevel, da 
ændringer i ledelsen selvfølgelig hæn-
ger sammen med ændringer i struktu-

ren, herunder etablering af fæl-
les ledelse af flere skoler og 
andre institutioner. Og det er da 
også 28 % af de adspurgte, der 
helt eller delvist forventer. 

Påvirkningsmuligheden
Vil Skoleledernes lokale forenin-
ger så komme på banen i dette 

og andre spørgsmål i valgkampen? 
Svaret er ja og nej. Flere steder angi-
ves det, at der dårligt er tid og resurser 
til at være aktive, og nogle steder be-
tones det, at man ikke ser det som en 
naturlig opgave (trods leder-TR beskyt-

Hvad mon politikerne vil gøre 
ved kommunens skoler, for vi 
har en stor vækst i elevtallet?

Lokal skolelederformand

„
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ler med et befolkningsunderlag på blot 
37.000? Der er mange løsningsmodel-
ler i spil, både sammenlægninger og 
nedlægninger og tanker om at samle 
diverse ungdomsuddannelser i en 

telsen). Den bold spilles bedre på an-
den vis af fx skolebestyrelserne, som 
man så kan være i kontakt med, hed-
der det.

Alligevel angiver 25 %, at de mulig-
vis vil komme på banen, alt efter hvor-
dan debatten udvikler sig, og hele 12 % 
har allerede i skrivende stund en må-
ned før valget besluttet, at de vil søge 
at få indflydelse. Skolelederne ’agter at 
møde op til valgmøder, hvor det er mu-
ligt og stille spørgsmål til skolepoliti-
ske og ledelsespolitiske emner’, lyder 
et svar.

Vi har spurgt til, hvad man vil gøre 
for, at skoleledernes synspunkter bliver 
hørt? Her spiller lokalpressen, radio og 
tv stadig en rolle. 14 % af afdelingerne 
har kontakt til lokaljournalister, og flere 
formænd overvejer at skrive et debat-
indlæg. Formandsnetværket i Nordjyl-
land har lavet en decideret strategi for 
kontakten til de nordjyske medier.

Andre steder har afdelingen inviteret 
de håbefulde lokale kandidater til valg-
møde om kommunens skoler, og nogle 
har udarbejdet et skolepolitisk udspil 
eller et høringssvar i forbindelse med 
budgetforliget. Det er gjort enten på 
egen hånd eller sammen med lærer-
kredsen og/eller andre aktører. Igen 
andre lokalformænd arbejder bedre 
bag linjerne med diskret kontakt til de 
politikere, der stiller op til valget. En-
delig er der er jo også skoleledere, der 
selv stiller op, jf. artiklen s. 16.

Nogle situationsrapporter
Her tre – godt nok jyske, men ellers til-
fældigt plukkede – eksempler 
på, hvad der er oppe at vende 
lokalt. I Jammerbugt Kom-
mune oplever man økono-
misk knaphed, og at kommu-
nens budgetter ikke kan 
holde, så skolerne oplever 
nedskæringer. Derudover har 
væksten i udgifterne til spe-
cialundervisningen været så 
stor, at man må nedprioritere.

Skolestrukturen bliver utvivlsomt et 
valgtema, da det bliver sat på spidsen, 
om kommunen fortsat kan have 21 sko-

Vi har søgt at forklare følgerne 
af besparelserne og formulere 
egne besparelsesmuligheder…

Lokal skolelederformand

„

Fig. 1. Skoleledernes forventning om skolerelaterede temaer ved  
valget. Svar fra 57 ud af foreningens 92 lokale afdelingsformænd. 

Hvilke1 skolepolitiske områder bliver valgtema i kommunen?
Besparelser på skolevæsenet generelt 75 %
Ændrede/nye skolestrukturer 40 %
Besparelser på specialundervisning/tilbud 16 %
Konkrete nedlæggelser af skoler 12 %
Skolen bliver næppe valgtema 12 %
Nedsættelse af undervisningstimetal 7 %
Skoletilbud til tosprogede elever 4 %
Flere ressourcer til skolerne 3 %
Forskellige andre2 skoletemaer 10 %

Bliver skoleledelse et issue i valgkampen?
Nej 43 %
Muligvis 16 % 
Ja 12 %
Svarer ikke 28 %

Agter lokalforeningen at komme på banen i valgkampen? 
Nej 42 %
Muligvis 25 %
Ja 12 %
Svarer ikke 20 %

I bekræftende fald på hvilken1 måde?
Indlæg i eller kontakt til lokale medier 14 %
Direkte kontakt til og med politikere 7 %
Skolepolitiske udspil/andre aktiviteter 7 %

Noter 
1.   Samme respondent har kunnet give flere svar på første og sidste spørgsmål. 
2.  Af andre temaer nævnes fx rummelighed/inklusion, trafiksikkerhed, lærernes  

arbejdstid, elever med særlige evner, holddannelse, videreuddannelse,  
helhedsskole, kvalitetssikring og renovering/nybygning.

campus – altså 10. klasse-
skole, VUC, gymnasium mv.

Skolelederne i Viborg af-
holder vælgermøde i samar-
bejde med den lokale lærer-
kreds og BUPL, hvor bl.a. 
alle borgmesterkandidater 
deltager. Med udgangspunkt 
i et oplæg af direktøren for 

Viborg Kommunes største uddannel-
sesinstitution Mercantec med omkring 
450 medarbejdere og ca. 3.000 årsele-
ver fordelt på elever, lærlinge, gymna-

Kilde: Skolelederne medio oktober 2009.
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resurse- og tolærerordninger – for ikke 
mindst de svage elevers skyld – blevet 
fjernet med et pennestrøg. 

Umiddelbart skæres der ikke i antal-
let af ledere, men besparelserne ven-
tes alligevel at give en forringelse af 
den samlede ledelsesresurse, da le-
derne må overtage undervisningen dér, 
hvor der mangler lærere. Alt i alt be-
væger Kolding sig i frit fald ned mod 
minimumstimetallet, og der er efter 

valget forventning om skolenedlæggel-
ser og yderligere besparelser. Hvis ikke 
et mirakel sker, eller vælgerne træder 
effektivt på bremsen. 

sielever, studerende og kursister sæt-
tes fokus på ’barnets betingelser’ i 
Viborg. Intet mindre. 

Parallelt hermed udarbejder den lo-
kale Skolelederforening en pjece, hvor 
skolerne giver gode fortællinger om 
succeser med inklusion, herunder om 
hvilke betingelser der skal være til 
stede for at det lykkes. Det er et dia-
logoplæg om betydningen af at have 
et stærkt tværfagligt samarbejde og  
en sund økonomi, så der er 
råd til at sætte ind i tide… 

I Kolding er alle med rela-
tioner til det lokale skole-
væsen lammet. Med de se-
neste budgetforlig skal der 
spares 50 mio. kr. på børne- 
og uddannelsesområdet, og 
det har bl.a. fået den meget 
kontante konsekvens, at 87 
lærere og et stort antal pædagoger er 
blevet afskediget. Samtidig er alt, hvad 
der møjsommeligt er bygget op gen-
nem årene med støtteforanstaltninger, 

Skoleledelse må gerne blive et 
issue i valgkampen, så der bli’r 
tid til at svare på undersøgelser!

Lokal skolelederformand

„

Fig. 2. Lærernes forventede udvikling i standarden i folkeskolen. Under-
søgelsen baserer sig på svar fra 85 ud af 98 kommuner.  

Den forventede udvikling fra 
dette til næste skoleår?

Højere 
standard

Stort set 
uændret 

Lavere 
standard

Ved 
ikke

Skolebygningernes vedlige-
holdelsesstandard

26 % 49 % 12 % 13 %

Undervisningsmidler 
(f.eks. IT-udstyr)

5 % 49 % 28 % 18 %

IT-udstyr (til undervisning) 15 % 45 % 22 % 18 %
Elevernes ugentlige timetal 5 % 55 % 27 % 13 %
Vikardækningen 0 % 53 % 31 % 17 %
Støtte til elever med særlige 
behov, der undervises i normal-
klassen1

4 % 45 % 35 % 17 %

Specialpædagogisk indsats 
uden for normalklassen2 4 % 49 % 31 % 17 %

Undervisning af tosprogede 0 % 61 % 18 % 21 %
Lejrskoler, ekskursioner m.v. 0 % 67 % 15 % 18 %
Lærernes efteruddannelse 2 % 51 % 29 % 18 %

Noter
 1.  Holddeling, speciallærer, støttelærer/tolærerordning samt  

specialundervisning i specialcenteret, 
2. Gruppeordninger, specialklasse, specialskoler.  

Dyster udsigt bekræftes
At der er udsigt til besparelser på fol-
keskoleområdet i mange kommuner 
næste år, bekræftes af en undersø-
gelse (jf. fig. 2), Danmarks Lærerfor-
ening har foretaget af den kommunale 
budgetlægning. DLF har spurgt sine 
egne kredsrepræsentanter, og tenden-
sen er tydelig: I kun to kommuner ven-
tes serviceniveauet forbedret, mens 
halvdelen af kommunerne skærer i ud-
gifterne til skolerne.

Nedskæringerne på den lokale folke-
skole rammer bredt, men især de sva-
geste elever vil opleve forringede til-
bud. Hver tredje kommune er på vej til 
at forringe støtten til elever med sær-
lige behov, der undervises i normal-
klassen, og næsten lige så mange er 
på vej til at forringe den specialpæda-
gogiske indsats uden for normalklas-
sen. 

Undersøgelsen viser desuden, at 
nedskæringerne især vil gå ud over vi-
kardækningen, undervisningsmidlerne, 
elevernes ugentlige timetal og lærer-
nes efteruddannelse. Tallene er nu ca. 
1½ måned gamle, og en række kom-
muner har siden indgået budgetforlig, 
der kan give ændringer, se derfor lø-
bende status på DLF’s hjemmeside 
www.dlf.org. 

En række nøgletal for de kommunale 
udgifter til skolevæsenet, fx pr. elev el-
ler pr. indbygger, den gennemsnitlige 
klassekvotient, et udvalg af kommu-
nale kvalitetsrapporter samt dokumen-
tation i øvrigt for skolerne, ligger på si-
tet www.noegletal.dk.  

Note 
1.   Politiken og TV2´s undersøgelse er gennem-

ført af Megafon medio oktober 2009 blandt 
1064 danskere.

Kilde: DLF medio september 2009.
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Er du interesseret i at arbejde målrettet med 
temaer som elevplaner, it i folkeskolen, kvali-
tetsrapporter eller undervisning af tosprogede 
elever? Oplever du at I savner viden om 
hvordan man arbejder med evaluering i praksis 
– eller vil du gerne have input til hvordan 
skolen og kommunen kan samarbejde om 
skolerelevante temaer? 

Så kan EVA's særlige tilbud om at få besøg af 
to konsulenter en dag være noget for jer.

Hvad
I samler op til 60 mennesker – lærere, 
skoleledere, kommunale repræsentanter 
– som sammen med to konsulenter arbejder 
med et tema. Dagen er baseret på oplæg 
og praktiske øvelser.

Hvordan
Tag en snak med jeres forvaltning om hvordan 
I bedst afholder en EVA-dag i jeres kommune.

Mere info
Skriv til EVA på evadagomskolen@eva.dk og hør 
mere om tilbuddet. Du kan også læse mere på 
EVA’s hjemmeside, www.eva.dk.

Pris
En EVA-dag koster 2000 kr. som dækker vores 
gennemsnitlige transportudgifter baseret på en 
udligning kommunerne imellem.

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) tilbyder alle skoler en EVA-dag 
om aktuelle temaer og evaluering. Få besøg af to konsulenter fra EVA 
og arbejd praksisnært og målrettet med os en hel dag.

DANMARKS 
EVALUERINGSINSTITUT

Danmarks Evalueringsinstitut udforsker og udvikler 
kvaliteten af dagtilbud for børn, skoler og uddannelser. 
Vi leverer viden der bruges på alle niveauer – fra  
institutioner og skoler til kommuner og ministerier.

Bestil en EVA-dag 
om folkeskolen 
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»

Ledelse som
personalegode

Regeringen, 
undervisningsminister 
Bertel Haarder (V)

God skoleledelse kræver sin mand og sin kvinde. Skolelede-
ren er en nøgleperson med en mangfoldighed af opgaver. 
Det handler om at sætte mål, vise retning og initiativ, at 
gøre værdier synlige og ikke mindst at kommunikere klare 
forventninger til lærerne gennem evaluering og feedback.

Gymnasielærernes formand Gorm Leshley har meget 
præcist udtrykt det således for gymnasieskolernes og sine 
egne medlemmers vedkommende: ”Ledelse er ikke længere 
et nødvendigt onde – men et væsentligt personalegode”. Det 
samme gælder selvfølgelig ledelsen af lærere og pædagogi-
ske medarbejdere i grundskolerne. 

Den nyligt offentliggjorte TALIS-undersøgelse er den før-
ste internationale undersøgelse, der giver grundskolens læ-
rere og skoleledere mulighed for at komme til orde om deres 
arbejdsbetingelser, kompetenceudvikling, pædagogiske 
praksis og evaluering. TALIS viser, at 69 pct. af de danske 
lærere modtager evaluering eller feedback fra deres leder 
mindst en gang om året. Det er positivt.

Mindre positivt er det, at ledernes evalueringer i mange 
tilfælde ikke forholder sig til kvaliteten af lærerens indsats. 
Det er der 30 pct. af de danske lærere, der mener, at lede-
rens evaluering ikke gør, og kun 36 pct. oplever, at skole- 
lederens feedback indeholdt forslag til forbedring af elemen-
ter af deres indsats. 

Endnu mindre positivt er det, at 14 pct. af de adspurgte 
lærere i den danske del af undersøgelsen tilkendegiver, at 

Set ovenfra, hvad bliver så de vigtigste temaer i den kommunale valgkamp, 
når det gælder folkeskolen, dens drift og ledelsen af den?

Af Michael Diepeveen • Tegninger Annette Carlsen

Kommunalvalget nærmer sig, og Skoleledelse har i den for-
bindelse bedt de vigtigste aktører omkring folkeskolen om 
en kort vurdering af, hvad der kan blive de vigtigste temaer i 
valgkampen vedrørende folkeskolen – dens kvalitet, fremtid, 
økonomi, struktur, styring og ledelse.

Desuden er de adspurgte i denne forbindelse blevet bedt om 
at udtrykke deres holdning til de udfordringer, som folkeskolen 
og ledelsen står over for nu.

&en kampEt valg  Et valg  en kamp&
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de aldrig har modtaget evaluering eller feedback fra deres 
leder. Det fortæller mig, at nogle skoleledere med fordel kan 
kvalificere og opprioritere den del af deres ledelsesopgave, 
der har med den pædagogiske ledelse af skolen og dens 
medarbejdere at gøre.

Det er et reelt problem, hvis lærerne ikke får anerkendelse 
for kompetent og professionel undervisning og rådgivning, 
hvis det er påkrævet. Det er vigtigt for lærernes motivation, 
at deres arbejde anerkendes, og at de oplever, at det ikke er 
ligegyldigt, om de gør en god indsats. Det er af stor betyd-
ning for kvaliteten af vores skoler, at skolelederne udfylder 
rollen som inspirator, anviser nye veje og metoder og under-
støtter efteruddannelse for de medarbejdere, der trænger til 
kompetenceløft og ny inspiration.

Det handler 
om fremtiden

Kommunernes Landsforening, 
formand for Børne- og kulturudvalget 
Jørn Sørensen (R)

Folkeskolen lykkes på mange fronter. Jeg synes, en af dem 
er, at vi har fået en god evalueringskultur. Mange parter har 
bidraget til succesen og skolernes ledelser har været en af-
gørende aktør.

Men andre udfordringer venter – fx at 95 % af en ung-
domsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Sko-
lens ledelse er primus motor for at sikre udvikling og under-
støtte de enkelte skolers kultur og der ligger også en stor 
udfordring for kommunerne, at understøtte og udvikle ledel-
sesarbejdet.

Folkeskolen skal ruste de unge til fremtiden. Folkeskolen 
skal tage de sidste skridt væk fra det nogle kalder industrisam-
fundets skole og hoppe helhjertet ind i vidensamfundets skole.

KL´s udspil ’De bedste lærere til en attraktiv folkeskole’ 
fremhæver, at lærerne skal være eksperter i undervisning. 
Forskning viser, at det er lærerens evne til at formidle, lede 
undervisningssituationen og motivere eleverne, der er afgø-
rende for, at børnene lærer. Der skal være fokus på disse 
kompetencer, når vi rekrutterer, uddanner og kompetence-
udvikler.

Der skal forskes mere i pædagogisk udvikling. Viden fra 
forskning skal systematisk formidles til det pædagogiske 
personale for at gøre undervisningen endnu bedre. Man kan 
ligefrem tale om at fremme en forskningskultur i folkesko-
len.

Fremtidsblikket i folkeskolen retter sig mod mere frem-
medsprog. Hvorfor starter vi ikke med engelsk i 1. kl? Og 
hvorfor underviser vi ikke på engelsk i nogle af folkeskolens 
andre fag i noget af tiden?

Mange skoler er i gang med både 2. og 3. generation i den 
pædagogiske anvendelse af IT. Men vi har brug for at vide 
endnu mere om IT og læringsprocesser, og vi må arbejde 
sammen om at fremme en IT-baseret undervisningskultur. 
Det skal være en selvfølgelighed at anvende IT i alle fag, og 

indsatsen med den IT-baserede undervisningskultur skal 
tage udgangspunkt i en konkret strategi, kompetenceudvik-
ling af lærerne og udvikling og formidling af undervisnings-
materiale. 

Der er nok af spændende udfordringer. God fornøjelse 
med det vigtige arbejde!

Folkeskolen er 
kommunernes flagskib

Danmarks Lærerforening, 
formand Anders Bondo Christensen

Overskriften er en udtalelse, jeg for en del år siden hørte på 
et møde for kommunalbestyrelsesmedlemmer i en østjysk 
kommune. Folkeskolen har og skal have stor kommunalpoli-
tisk bevågenhed, men det er ikke ligegyldigt, hvor politi-
kerne lægger deres fokus. 

Det er mit håb, at den politiske interesse i højere grad end 
hidtil bliver rettet mod, hvordan kommunalbestyrelsen kan 
understøtte mulighederne for at lave god undervisning. Det 
forudsætter imidlertid, at vi kvalificerer dialogen mellem 
skolerne og politikerne.

I 2006 udarbejdede DLF en procesguide for et kvalitetssy-
stem til folkeskolen. I modsætning til den top/down-tænk-
ning, der er bærende i de nuværende kvalitetsrapporter med 
mange centrale krav til rapporternes indhold, bygger vores 
model på buttom/up-princippet. 

Skolen har forpligtelsen til at udarbejde et udkast til udvik-
lingsplan for skolen, herunder hvilke forudsætninger, der 
skal være til stede for at udviklingsplanen kan gennemføres. 
Udviklingsplanen skal godkendes af kommunalbestyrelsen, 
der hermed også får en forpligtelse til at sikre, at forudsæt-
ningerne for at kunne gennemføre planen er til stede.

Udviklingsplanen vil herefter danne rammen om den lø-
bende dialog der skal være mellem skolen og kommunen. 
Hermed har vi skabt muligheden for et reelt politisk engage-
ment i muligheden for at lave god undervisning.

Som det fremgår af procesguiden, der findes på DLF’s 
hjemmeside, har skolelederen den helt centrale rolle i dette 
kvalitetssystem. Skolelederen skal i samarbejde med med-
arbejderne udarbejde udviklingsplanen, skolelederen skal 
være i løbende dialog med kommunen om planens gennem-
førelse, og skolelederen har ansvaret for, at der evalueres og 
følges op på planen. Det forudsætter alt sammen en nær-
værende og synlig ledelse i skolens hverdag.

Lad os bruge den igangværende valgkamp til at spørge de 
kommende kommunalpolitikere, om de er parate til at indgå 
i en sådan reel og forpligtende dialog om skolens mulighe-
der for at give eleverne god undervisning.
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Skolen og valgkampen

Per B. Christensen,
formand for Børne- 
og Kulturchefforeningen

Efter BKF´s opfattelse er det vigtig-
ste tema, hvordan man sikrer en lokalt 
styret folkeskole, der er skole for hele lokal-
samfundet. Vi oplever især i hovedstadsområdet skoler, hvor 
op imod 50 % af forældrene sender deres børn i privatskole 
og dermed bliver muligheden for, at den lokale skole kan 
skabe sammenhængskraft minimeret.

Det andet tema handler om økonomi og ressourcer. Hvor-
dan sikrer vi, at ressourcerne til den samlede folkeskole an-
vendes på en hensigtsmæssig måde og således at den al-
mindelige folkeskole styrkes i de kommende år. En dagsor-
den i denne sammenhæng er, hvordan vi sikrer en faglig 
kompetent undervisning for de sårbare børn samtidig med, 
at vi bliver bedre til at styre det økonomiske pres på special-
undervisningen.

God pædagogisk ledelse er den vigtigste forudsætning for 
folkeskolens udvikling. Derfor skal den lokale valgkamp også 
handle om, hvordan man sikrer ledelsesrum til skolelederen. 
Det handler om at definere sit ledelsesrum, at folde sit le-
delsesrum ud, at sikre den gode dialog med forvaltning og 
byråd at udvikle egne lederkompetencer gennem efterud-
dannelse. 

Skolestrukturen vil komme på den politiske dagsorden i 
den kommende valgperiode. Det er min forventning, at en 
sådan debat vil tage afsæt i temaer som faglig kvalitet, le-
delse og økonomi. Strukturdebatten er helt afgørende, fordi 
det er den eneste måde, hvorpå der kan skabes nye ressour-
cer og luft til den lokale skoles udvikling. Der kommer næppe 
flere ressourcer fra regering og folketing.

Skolen er af mange opfattet som den væsentligste kom-
munale opgave. Derfor er det meget vigtigt, at alle lokale 
skoleaktører står sammen om skolens udvikling, at sikre en 
skole i balance mellem mål og midler og mellem faglighed 
og livskvalitet. Der skal sikres midler til kompetenceudvik-
ling og til at evaluere skolens effekt. Og vi skal holde fast i 
debatten om, hvordan vi skaber den skole vi vil have, og 
som vi har råd til i vores lokalområde. Ressourcerne skal an-
vendes med omtanke.

Få tingene på bordet

Anders Balle, 
formand, Skolelederne 

Jeg kunne godt tænke mig, at ”Lov 
om gennemsigtighed og åbenhed 
mv.” ikke bare gjaldt skolerne, men 
også kommunalpolitikernes udmeldinger, når skolevæsnet 
er på dagsordenen i valgkampen…

Hvor meget kommer vi til at høre om skoler på mini-

mumstimetal, og hvad det betyder for folkeskolens kvalitet? 
Nej vel? Så der er god grund til at lytte ekstra efter denne 
gang. For alt tyder på, at det fortsat er økonomiske priorite-
ringer frem for øget kvalitet, der fylder i de lokale politikeres 
hoveder. Og alt tyder herudover på, at den prioritering ikke 
bliver lagt åbent frem. Den er der jo ikke stemmer i.

Jeg tror heller ikke, der bliver talt om, at de kommunale 
omstruktureringer giver en svækkelse af den samlede ledelses-
kraft i folkeskolen. For mod alle ekspertanbefalinger og politiske 
udsagn om ledelsens betydning for skolens kvalitet – ja, selv 
statsministeren har for nylig sagt, at der er brug for stærkere 
skoleledelse – ser vi, at der skæres i den samlede ledelses-
resurse. Endnu et emne, der ikke rigtig egner sig til at blive 
skrevet ind i en valgtale.

Det bør være skolens kvalitet, der får førsteprioritet i valg-
kampen frem for det, som iagttagere forudser, nemlig at 
den helt store rationaliserings- og strukturbølge kommer 
kort tid, efter at valget er overstået. Danmark har nemlig 
ikke alene brug for krisepolitik og vækstpakker, men for et 
vidensløft og en langsigtet forbedring af undervisningen og 
af vilkårene for at drive skole.

Som ledere går vi gerne i spidsen for at gøre tingene bedst 
og billigst, men det kræver ledelseskraft, og skal 95 % have 
en ungdomsuddannelse, kan øget ledelseskraft alene ikke 
klare det; det kræver en massiv satsning på folkeskolen.

Det er på sin vis glædeligt, at politikere fra alle lejre lover, 
at skolen skal have et løft. Spørgsmålet er blot, om løfterne 
bliver til virkelighed? Jeg vil opfordre til, at man de sidste 
uger op til valget får talt helt åbent om, hvad der skal ske 
med de lokale skoler!

Flere på 
ungdomsuddannelse

DI, Dansk Industri, 
direktør Lars Goldschmidt 

Danske virksomheder udfordres af 
den globale konkurrence og lever i 
stigende grad af viden og dygtige medarbejdere. For at give 
unge en god start på livet og sikre virksomhederne gode re-
krutteringsmuligheder, er det afgørende, at kommunerne 
sætter fokus på kvalitet og faglighed i folkeskolen – og sik-
rer, at alle elever kommer med. 

DI’s medlemsvirksomheder er meget forskellige og an-
sætter derfor alle typer af medarbejdere – ikke kun akade-
mikere og ingeniører, men også ufaglærte, som ikke har an-
den uddannelse end folkeskolen. Derfor er skolen så vigtig.

Heldigvis oplever de fleste elever, at skolen har gjort en 
betydningsfuld forskel i deres liv og fremtidige karrieremu-
ligheder. Desværre forlader alt for mange elever stadig fol-
keskolen uden den nødvendige faglige og personlige ballast 
til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er 
uholdbart i længden – særligt for eleven, men også for virk-
somheder og samfundet som helhed.

En mere direkte indsats rettet mod hver enkelt elevs fag-
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lige udfordringer og læringsevne vil derfor løfte det samlede 
uddannelsesniveau og ruste de unge til et videre uddannel-
sesforløb. Det gælder både svage og stærke elever.

Lærerne er den enkeltfaktor, der har størst betydning for 
elevernes faglige færdigheder. Kommunerne skal derfor 
sikre, at eleverne undervises af fagligt kvalificerede lærere. 
Det forudsætter rekruttering af dygtige lærere og investering 
i efteruddannelse af de nuværende lærere.

Hvis skolen skal løftes til verdensklasse, kræver det også 
en styrkelse af ledelsen i skolen. Kommunerne skal gøre le-
delsen til katalysatoren for fornyelsen af skolen og sikre, at 
ledelsen har viljen og lysten til at gøre den nødvendige for-
skel for elever og lærere.

Der er gode ressourcer i folkeskolen – dygtige lærere og 
ledere, og flere penge end i noget andet land. Kommunerne 
skal frisætte disse ressourcer og anvende dem, så alle ele-
ver – uanset baggrund – udfordres, motiveres og rustes til at 
gennemføre en ungdomsuddannelse. Og kommunen skal 
sikre relevante og opkvalificerende tilbud til de unge, der 
ikke bliver tilstrækkeligt rustet i folkeskolen.

Lyt til lokalsamfundet 

Skole og Samfund, 
formand Benedikte Ask Skotte 

I Skole og Samfund lægger vi stor 
vægt på, at folkeskolen er en meget 
vigtig del af lokalsamfundet. Derfor er det for os et væsent-
ligt krav i valgkampen, at ændringer i skolestrukturen kun 
må ske efter en grundig og sober debat, hvor lokalsamfun-
det er taget maksimalt med på råd. 

Derfor skal kommunalpolitikerne skal presses til ikke at 
sammenlægge mange skoler til én. Skolen skal være det lo-
kale tilbud med egen ledelse og bestyrelse, ikke en underaf-
deling i en skolekoncern.

Det er vigtigt, at kommunen tager det lokale demokrati al-
vorligt. Det betyder, at tendenser til central styring af sko-
lerne må bekæmpes. Skolelederen er først og fremmest leder 
af den lokale skole, med ansvar over for skolebestyrelsen. Og 
først i anden omgang kommunal embedsmand.

Det er også vigtigt, at kommunen udnytter den kolossale 
resurse, der ligger gemt hos elevernes forældre. Derfor et 
det et vigtigt tema, at kommunen fremmer et åbent og in-
kluderende samarbejde mellem skolen og forældrene – og 
dette er også en vigtig ledelsesopgave på skolerne.

Som forældreorganisation er vi selvsagt foruroligede over, 
at mange kommuner ikke leverer det lovpligtige minimums-
timetal til vores børn. Det er helt uacceptabelt, og det må 
der øjeblikkelig rettes op på.

Endelig er det også vigtigt, at kommunerne sørger for at 
investere de midler, der skal til, for at vores børn kan op-
holde sig i lokaler med et ordentligt indeklima. På bare lidt 
længere sigt er der god økonomi i det, og det betyder noget 
for vores børns trivsel og deres mulighed for at få noget ud 
af undervisningen.

Vi vil bevare 
førerpositionen

Danske Skoleelever,
formand Troels Boldt Rømer

Vi ved det jo alle sammen godt. Ele-
verne er Danmarks fremtid og samfun-
dets råstof. Vi skal sikre et fremtidssamfund med velstand, 
innovation og demokrati. Og for at dette kan lykkes, og Dan-
mark kan beholde sin førerposition i verdenssamfundet, skal 
folkeskolen fornyes. Og vi skal investere i skolen og dermed 
investere i fremtiden.

Alligevel smider jeg her lige nogle skræmmende fakta på 
bordet: I år 2008 sparede 56 % af de danske kommuner på 
folkeskolen. Siden 2003 er over 145 folkeskoler blevet lukket, 
mens elevtallet er steget. Og i skoleåret 2009/10 får elever ne 
færre timer, der bliver ringere vilkår for at støtte elever med 
særlige behov og der bliver sparet på indkøb af undervisnings-
materialer, på lejrskoler og ekskursioner samt på lærernes 
efteruddannelse.

Imens stilles der større krav til skolerne fra regeringen, 
kommunerne og forældrene om undervisningsdifferentie-
ring, centraliseret kvalitetskontrol, trygt læringsmiljø osv. 
Krav er der nok af – investeringerne mangler vi.

Når jeg snakker med mine lærer, forældre og bedsteforæl-
dre omkring, hvordan det var at gå i skole, dengang de var 
børn, er det den samme grundsubstans der går igen: Fag og 
skemaer, katederundervisning og lærerautoritet, nedslidte 
skoler og de samme slags prøver. Substansen i folkeskolen 
har ikke ændret sig synderligt i 50 år. Selvom samfundet har 
ændret sig gevaldigt. 

I stedet for at se på, hvordan samfundet ser ud nu og her, 
skal vi se ud i fremtiden og lede vores skolesystem ud fra et 
billede og en vision om fremtidens samfund. Dermed former 
vi også fremtidens samfund.

Det område, der skal være højst på dagsorden til kommu-
nalvalget, er uden tvivl visionerne og ressourcerne i folkesko-
len. For folkeskolen er vores alle sammes fremtid og et fælles 
ansvar. Danske Skoleelever har udgivet et oplæg til kommu-
nalpolitikerne landet over. Oplægget giver 3 konkrete forslag 
til en bedre folkeskole og kan hentes på skoleelever.dk.

Skoleledernes 
tofrontskrig

Kommunalforsker, 
cand.scient.pol., PhD, Roger Buch 

De kommende år og årtiers stør-
ste skolekampe bliver en krig på 
to fronter – den kvantitative og den kvalitative front.

Den kvantitative kamp skabes af den demografiske virke-
lighed. Antallet af børn i skolealderen er begyndt at falde, 
efter stigning fra midten af 1990’erne til toppen i 2007 med 
ca. 690.000 børn. Bunden vil blive nået i 2025 med godt 
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630.000 børn. Faldet på 8,7 procent eller 60.000 børn sker 
samtidig med, at antallet af borgere i folkepensionsalderen 
stiger med ikke mindre end 385.000 ældre – 44 procent flere 
ældre! Dagsordenen for kommunalpolitikerne er entydig: 
Der skal flyttes penge fra børnene til de ældre. 

Besparelserne på skoleområdet kan kun findes ved en 
kraftig reduktion i antallet af skoler – et emne, som stort set 

ingen kommunalpolitikere har lyst til at tale om forud for 
valget. Der er behov for politisk tæft hos de skoleledere, der 
vil sikre, at ikke deres skole nedlægges. Fusionen af flere 
hundrede skoler bliver omvendt en central ledelsesmæssig 
opgave. Forskellige lærergrupper skal smelte sammen, nye 
klasser dannes, og et væld af praktiske forhindringer skal 
overvindes. Løsningen af fusionsopgaven bliver afgørende 
for kvaliteten af folkeskolen i de næste 10 år. 

Kravet om undervisning på internationalt konkurrencedyg-
tigt niveau er uomgængeligt. Samtidigt vil det politiske pres 
for anvendelse af bestemte faglige instrumenter fortsætte – 
stadig flere test, selv om ikke meget tyder på, at test for-
bedrer den faglige kvalitet. Individualiseret undervisning og 
læseplaner, selvom det vist heller ikke har større dokumen-
terede effekter. Presset fra eleverne og deres forældre vil gå 
i samme retning: individuelle hensyn. Det objektive krav om 
bedre kvalitet – bedre score i PISA-undersøgelserne – vil 
støde sammen med de ideologiske og brugerdrevne krav om 
bestemte individualiserede faglige metoder. 

Samtidig vil demografien skabe problemer for rekrutterin-
gen. Der ses allerede nu tegn på mere kritiske yngre medar-
bejdere. De kan hurtigt vende skolen ryggen, hvis det bliver 
for hård kost med skolelukninger, ideologisk styring dybt ned 
i fagligheden samt krævende, navlebeskuende børn og for-
ældre. Det kræver supermænd at være god til strukturer/fu-
sioner og til individualiseret personale- og kundepleje. Er vi 
klædt på til at vinde tofrontskrigen? 

Udviklingen i antal borgere i pensionsalderen og i 
skolealderen 2009-2025.

PeNSIoNSALDer

SKoLeALDer
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SF problemstillinger

integrationsmæssige forhold

pædagogisk opgave
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ambition

Selv om lederjobbet godt kan tage på overskuddet, udlever nogle skoleledere 
alligevel en drøm om at være med til at gøre en forskel som politiker

tolerance

valg

Kandidatlisterne er ikke ved at flyde over med skoleledere, der opstiller til 
kommunalvalget. Men de er der. Skoleledelse har talt med fire af slagsen 
fra forskellige partier for at høre, hvordan jobbet som skoleleder kan 
hænge sammen med kommunalpolitiske ambitioner. 

Af Helle Kjærulf • Fotos privat
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politiske 
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Hun har været skoleleder lidt over 
fem år og tidligere afdelingsleder på 
samme skole. Meldte sig ind i Radi-
kale Venstre i 2003. Hun opstiller for 
første gang. Mor til fem børn mel-
lem 10 og 24 år og er lige blevet fær-
dig med en diplomuddannelse i le-
delse. 

De seneste par år er hendes politiske 
engagement eskaleret, blandt andet 
fordi som hun siger:

”Jeg har haft et øget behov for at mar-
kere mig selv politisk, og det har til dels 
noget med kommunalreformen at gøre”. 

Hun begyndte som skoleleder i Vo-
jens Kommune, som siden blev sam-
menlagt med Haderslev. 

Det betyder, at hun i dag bor og er 
skoleleder i samme kommune, som 
hun stiller op i.

Lisanette Qvortrup, 48 år, spidskandidat for radikale Venstre i Haderslev, 
leder af Bregnbjergskolen i Vojens

”Kommunesammenlægningen har 
været en svær proces, især på det sko-
lepolitiske område. Visionerne for-
svandt lidt i sammenlægningen. Det er 
jo ikke bare ligetil at sammenlægge 
fem kommuner”. 

Lisanette Qvortrup havde nok en 
forestilling om, at forandringerne ville 
indfinde sig hurtigt, så man kunne 
drage fordel af kommunalreformen og 
få de gevinster, der er ved stordrift. 
Men processen var langt sværere, end 
hun havde forestillet sig.

”Jeg har hørt mig selv gå og brokke 
mig, og det har jeg det dårligt med. 
Som leder ved man jo, at brok er en 
træls størrelse, som ikke fører til no-
get. Derfor har jeg overvejet, hvor jeg 
kan markere mig i den debat, og derfor 
er det oplagt for mig at stille op”.

”Når man vil kombinere job og poli-
tik, kræver det, at man er meget be-
vidst om, hvilke kasketter man har på 
hvornår. Men det har ikke været svært 
for mig på nogen måde. Jeg tænker, at 
jeg også er borger, og det vil jeg have 
ret til at være. Når jeg udtaler mig i 
politiske sammenhænge, udtaler jeg 

mig som borger, velvidende at jeg er 
skoleleder og måske skal passe ekstra 
på, når jeg udtaler mig om skolepolitik. 
I og med jeg er skoleleder i samme 
samfund, som jeg selv bor i, er jeg 
vant til at bære mange kasketter og 
synes godt, at jeg kan administrere 
det, men selvfølgelig skal man ikke 
blande dem for meget sammen”.

”Naturligvis er jeg mere obs på sko-
leområdet. Det er mit bindeled, men 
på den anden side hvis jeg vil tage mig 
selv alvorlig som politiker, kan jeg ikke 
nøjes med at forholde mig til skoleom-
rådet, men må forholde mig til kom-
munen generelt”.

”Jeg kunne ikke have gjort det her i 
starten af min karriere som skoleleder, 
heller ikke som afdelingsleder. Nu  
er der kommet mere rutine omkring 
jobbet. Jeg sidder med et team, som ar-
bejder rigtig godt sammen og et lærer-
værelse, som har fået foretaget genera-
tionsskifte, og som der er ro på. Det 
sjoveste er, at man får lov til at sige sin 
mening som politiker. Det får man jo al-
drig lov til som skoleleder, hvor man 
skal være loyal over for systemet”.

Han har været skoleleder i Københavns 
Kommune i 17 år. Han opstiller for før-
ste gang. 

Siden 2006 har Klaus Mygind haft 
ansvaret for SF’s baggrundsgruppe for 
børne- og ungdomsområdet i Køben-
havn. Det er også i forlængelse af det 
arbejde, han stiller op.

”Jeg står med nogle meget politiske 
problemstillinger i mit arbejde som sko-
leleder. Jeg er jo skoleleder på Nørrebro, 
hvor der er mange integrationsmæssige 
forhold. Hvordan man skal forsøge at 

løfte folkeskolen dér, er både en politisk 
og pædagogisk opgave”.

Klaus Mygind fortæller, at det de se-
neste ti år har været vigtigt at profilere 
skolen, så den får en elevsammensæt-
ning, som svarer til lokalområdet. 

”Problemet er, at specielt danske fa-
milier fravælger folkeskolerne på Nør-
rebro. Det er i høj grad også et politisk 
spørgsmål”.

Ud over det interesserer han sig me-
get for Københavns byudvikling. 

”Som politiker vil jeg gerne kombi-
nere København som en multikulturel 
storby med et velfungerende demo-
krati helt ned på det lokale plan. At 
skabe et godt klima og i det hele taget 
sunde livsvilkår i kommunen”. 

”Hidtil har mit arbejdet taget det 
meste af min tid. Lige nu forsøger jeg at 
kombinere det sådan, at jeg uddelegerer 

nogle af mine arbejdsopgaver på skolen. 
Jeg har måttet betale mig fra at få nogle 
opgaver løst, som ellers ligger i mit job. 
Det, håber jeg, kan frigøre noget tid – 
også til at være med i valgkampen”. 

Han erkender, at når man stiller op 
som kommunalpolitiker, kan det ikke 
undgå at have konsekvenser, både for 
job og privatliv. 

”Måske derfor er der så få, der går 
ind det her. Jeg synes, politik er spæn-
dende – og har selvfølgelig også en 
ambition om at være med til at ændre 
nogle ting”. 

”Selv om jeg bliver valgt, skal jeg jo 
stadig være skoleleder. Der kan natur-
ligvis komme nogle nedprioriteringer for 
mig personligt, og så må jeg sørge for, 
at der er nogen til at tage over, og ledel-
sen stadig fungerer godt på skolen”.

Klaus Mygind, 54 år, SF-kandidat til Københavns Borgerrepræsentation, 
leder af Blågård Skole på Nørrebro

byudvikling

frigøre noget tid
mange kasketter

VeNStre

skoleleder

kombinere job og politik

demokrati

ambition
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Hun opstiller for anden gang, har sid-
det i Kolding Byråd fra 1998-2001. Har 
været skoleleder siden 1991, er pt. i 
gang med diplomuddannelse i ledelse. 
Meldte sig ind i Socialdemokratiet om-
kring 1986.

Perioden som byrådspolitiker har gi-
vet hende blod på tanden til at stille op 
igen. Dengang ville hun gerne have 
fortsat som politiker, men det var kun 
halvandet år siden, at hun havde til-
trådt stillingen som skoleleder. 

”Når jeg involverer mig i noget, vil 
jeg gerne gøre det godt og have hjerte 
og sjæl med - og jeg var ikke tilfreds 
med indsatsen begge steder. Derfor 
valgte jeg ikke at genopstille. 

I dag er situationen en anden, så hun 
tør godt binde an med en ny omgang 
kommunalpolitik.

”Da jeg i sin tid stillede op og overra-
skende blev valgt, tænkte jeg, at det 
kan være problematisk at sidde som 
kommunal leder samme sted, som 
man er byrådspolitiker, fordi man risi-
kerer at blive sin egen chef på en eller 
anden måde. Derfor mente jeg, at det 
var ideelt at være i byrådet i en anden 
kommune end ansættelseskommunen. 
Men det var det ikke helt, for ansæt-
telseskommunen synes jo, at der går 
arbejdskraft fra dem”. 

Engang imellem skal man til vigtige 
møder på tidspunkter, som er højst 
ubelejligt for skolearbejdet. Og det 
kræver, at der er den forståelse og to-
lerance for det, forklarer hun. 

”Egentlig mener jeg, at i det øjeblik 
man som skoleleder går ind i kommu-
nalpolitik, er det ikke for at arbejde 
med skolepolitik. Hele tanken med vo-
res demokrati er jo netop, at det skal 

være lægfolk, der skal være politikere.” 
”Når jeg bliver valgt ind i Kolding By-

råd, så sidder der kompetente skole-
folk i kommunen. Det er jo dem, der 
skal være fagfolk der, ikke mig. Det er 
helt forkert, hvis jeg kom i uddannel-
sesudvalget. Jeg skal ikke tvinge noget 
ned over skolefolk i Kolding, som, jeg 
mener, fungerer i Fredericia.

Ann-Marie Christensen synes, det 
giver en indsigt at være politiker. 

”Ofte kan jeg overføre og bruge no-
get af det i mit arbejde. Og man får 
fantastiske netværk, som man kan 
bruge. Det er med til at give mig ar-
bejdsglæde, det beriger livet at være 
politiker og kan give jobbet som skole-
leder en saltvandsindsprøjtning. Jeg 
kan lide indflydelsen og være med til 
at ændre nogle ting”. 

Ann-Marie christensen, 55 år, S-kandidat i Kolding, 
skoleleder på treldevejens skole i Fredericia 

Han har været skoleleder i 17 år. Han 
opstillede til byrådet første gang for 
fire år siden og har været opfordret 
mange gange. 

”Jeg har altid haft meget andet at 
tage mig til end at begrave mig i sko-
learbejde, blandt andet haft mange 
fritidsjob på forskellige niveauer og til-
lidserhverv, som ikke er skolerelate-
rede”. 

Fordi han var seks stemmer fra at 
komme ind sidste gang, var det natur-
ligt at stille op igen.

Jens Otto Dalhøj mener, at der er to 
dimensioner ved at være skoleleder og 
politiker. 

”Det ene er, at man har et ansættel-
sesforhold og et politisk forhold. Det 
har jeg det meget nemt med, idet jeg 
ikke er ansat i den kommune, som jeg 
stiller op i. Som niveau 3 leder i den 
kommunale sektor er jeg faktisk meget 
betænkelig ved, at der sidder niveau 3 
ledere i det politiske system, fordi det 
kan give nogle voldsomme dilemmaer. 
Hvis jeg som skoleleder kom til at 
sidde i økonomiudvalget eller børne- 
og ungeudvalget, ville jeg dybest set 
være min egen chef. Jeg ville ikke være 
stillet op, hvis min bopæls- og ansæt-
telseskommune var den samme”.

Han er ikke bekymret for at kombi-
nere jobbet som skoleleder med politi-
kerjobbet. 

”Hvis jeg skal sige det lidt flot: Når 
andre kan, kan jeg også”. 

”Mit arbejde som skoleleder kommer 
før alt andet – selv om jeg har været 
skoleleder i mange år, kan jeg ikke 
klare mit job på 37 timer. Som leder i 
den kommunale og private sektor er du 
nødt til at se lidt løst på den 37 timers 
arbejdsuge, ellers stopper man hurtigt, 
tror jeg”.  

At være politiker giver Jens Otto Dal-
høj flere dimensioner i det daglige sko-
learbejde.

”Det har givet mig gode indgangs-
vinkler til at lave en bedre skole for 
børnene. Det er vigtigt at kunne suge 
til sig andre steder fra”. 

Jens otto Dalhøj, 54 år, kandidat for Venstre i Bogense, 
skoleleder på Stige Skole i odense i 17 år, medlem af Venstre i 20 år 
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Vi kan forbedre  
dine elevers 
præstationer 
med op til 30 %.
Og vi er ikke  
engang lærere.

Det er utroligt, hvad intelligente bygninger kan gøre for de  
mennesker, der opholder sig i dem. Undersøgelser viser,  
at forbedret styring af indeklima, varme, ventilation og sikkerhed  
kan forbedre elevers præstationer med helt op til 30 %! Desuden  
reduceres energiforbrug, driftsomkostninger og CO2 udslip. 
Gå ind på www.schneider-electric.dk/buildings og bliv klogere 
allerede i dag. 

TAC er nu Buildings Business i Schneider Electric.
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Der er ingen bånd…
På Læreforeningens kongres forsvandt skolelederforeningens sidste bin-
ding til lærerkredsene.

Tidligere har man som medlem af Skolelederne på kredsenes general-
forsamlinger haft stemmeret ved valg af kredsformand og har desuden 
været valgbar til denne post. Fremover er man som medlem af Skole-
lederne fortsat også medlem af DLF centralt, men har ingen medlems-
mæssig forbindelse længere til de lokale lærerkredse.

Med udgangspunkt i Vejle Kommunes 
skolevæsens ledelsesgrundlag og Ein-
steins bemærkning in mente om, at hvis vi 
tænker de tanker, vi plejer, kan vi ikke løse de pro-
blemer, vi selv skaber med vores tanker, har 123 skole-
ledere, viceskoleledere, afdelingsledere og ledende 
pædagoger fra kommunens folke- og ungdomsskoler  
været på fem dages ledercamp i Dolomitterne i Norditalien.

Lederne har været af sted i tre hold og på skift passet hinan-
dens skoler. Målet med ledercampen har været at skabe et frirum 
for fordybelse. Det er bl.a. sket ved at tage langt væk, og ved at 
gennemføre næsten alle aktiviteter i det fri. Lederne blevet bragt i 
situationer, hvor de har kunnet tænke anderledes end derhjemme. 

De første opgaver i forløbet kom i flyet på vej sydpå – og hele 
projektet har sigtet mod at skabe udvikling på fire niveauer: 

• Det personlige lederskab
• Det pædagogiske ledelsesteam 
• Ledelsesteamets rolle i skolens pædagogiske udvikling 
• Det ledelsesmæssige samarbejde på tværs

Formanden for Skolelederne i Vejle, Kristian Pedersen, roser Vejle 
Kommunes Skoleafdeling for at ofre tiden og rejsen på sine insti-
tutionsledere.

”Det er et signal om at skoleafdelingen værdsætter vores ind-
sats. Selvfølgelig skal indholdet også være i orden, hvilket jeg sy-
nes det til fulde var med gode instruktører og et stramt og godt 
fagligt stærkt program”, siger han, der også kan fortælle, at skole-
lederne i evalueringen gav forløbet 4,9 point ud af 5 mulige.

Efter hans opfattelse skoleledelserne står nu bedre rustet til le-
delsesopgaven, herunder til at udvikle skolerne på trods af færre 
resurser. Indholdet i kurset havde bl.a. fokus på det, der ofte fyl-
der for lidt i en skoleleders hverdag – tid til refleksion og til strate-
gisk ledelse.

”Et af de vigtigste mål for projektet var at få skabt nye rammer 
for ledelseskulturen på skolerne, så refleksion bliver en del af 
hverdagen i skoleledelserne. Det synes jeg lykkedes. Vi fik et nyt 
syn på måden, vi bruger vores tid på – og på, hvordan vi kan flytte 
tid fra driftsrummet til over i refleksions- og beslutningsrummet”, 
siger Kristian Pedersen.

LederUdviklingsProjekt Proj ekt
Øgede beføjelser
Lov om ændring af lov om folkeskolen (L186 
vedr. præcisering af ansvarsforholdene) giver 
skolelederne flere beføjelser og indebærer, at 
ledelsesrummet udvides. 

Således skal skolelederens konkrete beslut-
ninger om skolens elever ikke behandles af 
kommunalbestyrelsen, medmindre den har 
betydning ud over den enkelte skole.

Skolelederen kan til fremme af god orden 
i skolen overflytte en elev til en anden 
skole uden inddragelse af kommunalbe-
styrelsen, og uden at forældre og elev 

nødvendigvis samtykker. Skolelederen 
kan beslutte, at en elev springer et 
klassetrin over eller undervises på 
samme klassetrin i to år, hvis det er 
til elevens bedste. Endelig får skole-

lederne øget beslutningskompe-
tence i visse sager om specialun-
dervisning. 

Lovændringen indebærer om-
vendt også, at en række beslutninger 

om det kommunale skolevæsen skal træf-
fes af kommunalbestyrelsen. Målet er, at fol-
keskolen i højere grad kan blive tema i den lo-
kale, offentlige kommunalpolitiske debat og 
ved valg til kommunalbestyrelsen.

Endelig betyder lovændringen, at skolebe-
styrelserne skal udarbejde et værdiregelsæt 
med retningslinjer for god adfærd på skolen 
samt pejlemærker for, hvordan man sikrer god 
trivsel og et godt undervisningsmiljø psykisk 
og fysisk. 

 
Lovforslaget blev vedtaget med 87 stemmer 
(V, S, DF, KF og LA) mod 22 (SF, RV og EL) 

StORt & småt
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Kør bil med LB - lige så tit og lige så langt du ønsker

Har du styr på din bilforsikring?

Eller er det din bilforsikring, der styrer dig. Er de kørte antal km afgørende for, hvad 
du skal betale i forsikring?

Det er IKKE tilfældet i LB. Prisen for din bilforsikring er uafhængig af, hvor meget du 
kører.

Du behøver altså ikke være begrænset i brugen af din bil hos LB.

Nedenstående priseksempler *) er helårlig betaling som elitebilist, med bopæl under 
f.eks. postnr. 6040, 7900, 8300 og 92420:

Skoda Fabia 1,4     Kia Cee’d 1,6 diesel
årlig pris = 3.885 kr.    årlig pris = 4.149 kr.

Toyota AAygo 1,0    Mazda 2 1,3
årlig pris = 3.637 kr.    årlig pris = 3.885 kr.

Er din bil over 5 år gammel, bliver prisen lavere.

Med i prisen er dækning for ansvar- og kaskoskader med en selvrisiko på 2.540 kr. *)
Forsikringen er en fastpræmieordning, hvilket betyder, at forsikringen ikke stiger i 
pris efter skader. Ovenstående priser er inklusive vejhjælp. Det er en forudsætning, 
at der også oprettes Famliens Basisforsikring i selskabet.
* Indeks 2009

www.lb.dk
Tlf.: 3311 7755

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Med udgangspunkt i Vejle Kommunes 
skolevæsens ledelsesgrundlag og Ein-
steins bemærkning in mente om, at hvis vi 
tænker de tanker, vi plejer, kan vi ikke løse de pro-
blemer, vi selv skaber med vores tanker, har 123 skole-
ledere, viceskoleledere, afdelingsledere og ledende 
pædagoger fra kommunens folke- og ungdomsskoler  
været på fem dages ledercamp i Dolomitterne i Norditalien.

Lederne har været af sted i tre hold og på skift passet hinan-
dens skoler. Målet med ledercampen har været at skabe et frirum 
for fordybelse. Det er bl.a. sket ved at tage langt væk, og ved at 
gennemføre næsten alle aktiviteter i det fri. Lederne blevet bragt i 
situationer, hvor de har kunnet tænke anderledes end derhjemme. 

De første opgaver i forløbet kom i flyet på vej sydpå – og hele 
projektet har sigtet mod at skabe udvikling på fire niveauer: 

• Det personlige lederskab
• Det pædagogiske ledelsesteam 
• Ledelsesteamets rolle i skolens pædagogiske udvikling 
• Det ledelsesmæssige samarbejde på tværs

Formanden for Skolelederne i Vejle, Kristian Pedersen, roser Vejle 
Kommunes Skoleafdeling for at ofre tiden og rejsen på sine insti-
tutionsledere.

”Det er et signal om at skoleafdelingen værdsætter vores ind-
sats. Selvfølgelig skal indholdet også være i orden, hvilket jeg sy-
nes det til fulde var med gode instruktører og et stramt og godt 
fagligt stærkt program”, siger han, der også kan fortælle, at skole-
lederne i evalueringen gav forløbet 4,9 point ud af 5 mulige.

Efter hans opfattelse skoleledelserne står nu bedre rustet til le-
delsesopgaven, herunder til at udvikle skolerne på trods af færre 
resurser. Indholdet i kurset havde bl.a. fokus på det, der ofte fyl-
der for lidt i en skoleleders hverdag – tid til refleksion og til strate-
gisk ledelse.

”Et af de vigtigste mål for projektet var at få skabt nye rammer 
for ledelseskulturen på skolerne, så refleksion bliver en del af 
hverdagen i skoleledelserne. Det synes jeg lykkedes. Vi fik et nyt 
syn på måden, vi bruger vores tid på – og på, hvordan vi kan flytte 
tid fra driftsrummet til over i refleksions- og beslutningsrummet”, 
siger Kristian Pedersen.

LederUdviklingsProjekt Proj ekt
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Nyt undervisningssite om folkestyret.  
Målgruppen er elever i folkeskolens ældste klasser.

Sif og Sigfred tager eleverne med til:
 En guidet tur gennem lovprocessen
 En introduktion til ministrenes arbejde
 Et billedgalleri med alle Danmarks statsministre
 Interview med den nuværende statsminister
 En rundvisning i Statsministeriet
 Der sluttes af med en quiz om folkestyret

På sidens „lærerværelse“ er der inspiration  
til  undervisningsforløb i samfundsfag.

Læs mere på ung.stm.dk 

Sif og Sigfred  
 i Statsministeriet

StORt & småt
Lærere efterspørger ledelse…
Vidste man ikke det, blev det tydeligt på DLF’s kongres primo oktober, hvor to 
forslag til resolutioner om skoleledelse blev lagt frem af lærerkredsene i hen-
holdsvis Århus og Hedensted. De samledes efter nogen drøftelse og ændrin-
ger til én resolution, som under overskriften ’Styrk skolens ledelse’ blev vedta-
get med følgende indhold:

”Ledelse spiller en afgørende rolle i forhold til skolens udvikling. Lærerne i 
folkeskolen har brug for nærværende daglig pædagogisk skoleledelse. Der skal 
derfor sikres faglig kvalificeret ledelse på alle skoler. Der skal skabes rammer 
for skolens ledelse, så den i langt højere grad har mulighed for i dialog og sam-
arbejde med medarbejderne at skabe retning og helhedsforståelse for skolens 
udvikling. Målet er at skabe øget fokus på muligheden for, at lærerne kan ud-
føre arbejdet kvalificeret. Derfor skal ledelsen være nærværende, sparre, give 
retning og støtte skolens personale”.

Baggrunden for fremsættelsen af resolutionen var lærernes ønske om nær-
værende ledelse og utilfredshed med, at mellemlederstillinger bliver sparet 

væk. Og som man ser, handler resolutionen nok så meget 
om skoleledelsens vilkår, og Skoleledernes re-

præsentanter på DLF-kongresssen bidrog da 
også til at finpudse formuleringerne.

Sang-
konkurrence
Hvem skriver den bedste fællessang 
om det gode skolelederliv?

Alle foreningens medlemmer ind-
bydes hermed til at deltage i en 
konkurrence om at digte en sang til 
afsyngelse på årsmødet den 25.-26. 
marts 2010 i Odense (se program på 
bladets midtersider).

Sangen skal handle om ’Det gode 
skolelederliv’ og ikke være for lang 
(3-5 vers). Præmie: 6 gode flasker 
vin. Så vær kreativ i de lange vinter-
måneder og mail dit forslag ind på 
cd@skolelederne.org.

OBS! Sidste frist 1. marts 2010
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Program

ODENSE CONGRESS CENTER, ØRBÆKVEJ 350 ODENSE
Torsdag den 25. marts 2010, kl 10.00-17.00 & Fredag den 26. marts 2010, kl 9.00-12.00

Årsmøde 2010
Skoleledernes

Det gode skolelederliv…

tA’ UD oG GeM
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Velkommen 
Anders Balle
Formand
Skolelederne

Det gode skolelederliv
Præsentation af indsatsområdet
claus Hjortdal
Næstformand
Skolelederne

Paraply-dans
Mary Poppins efterkommere

Det gode skolelederliv
4 kommune projektet
Magt, kraft, rum
Peder Kjøgx
Chefkonsulent, cand.phil.
Konsulentfirmaet Cubion

Anne Jøker
Cand.scient.pol.
Anne Jøker Analyse og Rådgivning

Det gode skolelederliv
Ledelseseksperter udfordrer
4 kommune projektet
Dorthe Pedersen
Lektor, Ph.d.
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 
Copenhagen Business School 

Verner c. Petersen
Cand.scient. et dr.phil.
Institut for Ledelse 
Handelshøjskolen i Århus 

Klaus Majgaard
Adm. direktør for Børne og Ungdomsforvaltningen 
Odense Kommune

Ordstyrer:
Lotte Hansen
Journalist, forfatter og kommunikationsekspert

Det gode skolederliv
Kender du typen?
christine Feldthaus
Livsstilskommentator

Pause/frokost - besøg udstillingen!

Fællessang
Vindersangen afsynges 

Det gode skolelederliv
Øvrige projekter
• Professionsfaglig ledelse 
• Strategisk ledelse 
• Leder-selvevaluering

Morten Fisker
Seniorkonsulent
Huset Mandag Morgen

camilla Sløk
Adjunkt, Ph.d., Th.M., cand.theol. 
Copenhagen Business School. 
Tilknyttet center for skoleledelse

Sanya Gertsen Pedersen
Evalueringskonstulent
Danmarks Evaluerings Institut 

Det gode skolelederliv
Ledelseseksperter udfordrer projekterne
Dorthe Pedersen
Verner c. Petersen
Klaus Majgaard

Ordstyrer:
Lotte Hansen
Journalist, forfatter og kommunikationsekspert

Det gode skolederliv
Kender du typen?
christine Feldthaus
Livsstilskommentator

Pause

Det gode skolelederliv
refleksioner over indsatsområdet
Bertel Haarder
Undervisningsminister

Jørn Sørensen
Formand for Børne- og Kulturudvalget
Kommunernes Landsforening

Anders Balle
Formand
Skolelederne

Program

torSDAG DeN 25. MArtS 2010

10.00

10.15

10.30

10.50

11.20

11.40

12.00

14.00

14.15

14.55

15.20

15.30

16.00

Claus HjortdalAnders Balle Peder Kjøgx Anne Jøker Verner C. Petersen Dorthe Pedersen Lotte Hansen Morten Fisker Klaus Majgaard

HUSK at besøge den 1300 m2 store udstilling!
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9.00

9.15

10.00

10.30

11.15

12.00

16.30

17.00

19.15

20.00

22.00

01.00

Det gode skolelederliv
Skole- og ledelsespolitisk debat
Kombattanter
• Bertel Haarder, UVM
• Jørn Sørensen, KL
• Anders Balle, Skolelederrne

Ordstyrer:
Lotte Hansen
Journalist, forfatter og kommunikationsekspert

Afrunding 

Velkomst 

Underholdning
Klassens tykke dreng

Musik & dans 
Partymaskinen 

Afgang
Der er arrangeret bus-sluse fra OCC til de 
nærliggende kommuner. Se hjemesiden! 

Godmorgen
claus Hjortdal
Næstformand
Skolelederne

Det gode lederliv
overraskelse

Pause

Den gode skole
Mads Hermansen
Professor, Dr. pæd. 
Copenhagen Business School Learning Lab

Det gode liv
overraskelse

Afslutning 

FreDAG DeN 26. MArtS 2010

Christine Feldthaus Camilla Sløk Sanya G. Pedersen Bertel Haarder John Sørensen Klassens tykke dreng Partymaskinen Mads Hermansen

MeDLeMSFeSt aften kl. 19.15-01.00 
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Hovedbestyrelsen byder Jer alle velkommen!

Formand Anders Balle Claus Heiredal 

Sinne Pedersen 

Lis Spang-Thomsen

Næstformand Claus Hjortdal 

Allan Lundby-Hansen Michael Rasmussen 

Axel Bay-Petersen 

Torben Mørup 

Per Ungfelt 

Skolelederne  
Kompagnistræde 22, 2. sal, 1208 København K
Tlf. 7025 1008, www.skolelederne.org

Årsmøde 2010
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Tilmeld din skole 
Undervisningsmiljøprisen 

på dcum.dk og vind 25.000 kr.  
Prisen gives til en særlig 

indsats for det fysiske eller 
psykiske undervisningsmiljø. 

Deadline 15. februar 2010.

ALLE SKOLER 
HAR EN TILBYGNING 

FRA HELVEDE
DE DER FØRST 

LUFTER UD VINDER

1017_Miljoepris2009_210x297.indd   3 11/08/09   11.36
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Refleksioner

Af Michael Diepeveen • Fotos privat

Vi følger to skoleledere i forbindelse med deres deltagelse i det såkaldte  
4 kommune projekt, der strækker sig nogle måneder frem

over lederlivet

Projektet i de fire kommuner under ind-
satsområdet ’Det gode skolelederliv’, 
hvor skoleledere, SFO-ledere m.fl. fra 
Randers, Ikast-Brande, Greve og Fre-
deriksberg kommuner deltager, er efter 
flere runder med møder, interviews og 
en spørgeskemaundersøgelse på vej 
med facts, der går tæt på ledelsesud-
øvelsen og på de faktorer, der under-

støtter det gode skolelederliv…
Vi må dog vente lidt endnu på of-

fentliggørelsen af de hårde data og føl-
ger i stedet her i bladet – startende i 
sidste blad og nu i dette nr. – to ud af 
de 200 deltagende skolelederes ople-
velse af og forventning til projektet, ja 
måske mest af alt deres refleksioner 
over deres egen ledelsesrolle, egne 

daglige udfordringer, særlige opgaver 
eller situationer, måske problemer, 
men ellers glæder…

De er hver især i denne omgang ble-
vet bedt om skildre tre-fire uger i dag-
bogsstil logbogstil eller lignende. Uden 
for meget filter. Og fremover fortsæt-
ter fortællingerne frem til årsskiftet på 
vores hjemmeside.
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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. 

På vej hjem fra skolen tænker jeg tilbage på ugen som 
gik. Hvis jeg skal sætte en overskrift på, så vil den 
være: Elever. Allerede først på ugen fik jeg besøg af en 
tidligere elev, som kom for at fortælle, hvordan det det 
gik på efterskolen. Det var skønt at se den glæde og 
selvtillid, han udstrålede, og det er glædeligt at han sta-

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.

Jeg har dagligt glædet mig over mit arbejde som skole-
leder. Jeg synes det er hårdt, men håber, at jeg kan 
holde til det. Lysten driver værket. Ledelse er en udfor-
dring, og den udfordring fortsætter også selvom jeg har 
været leder i mere end 25 år.

God skoleledelse er for mig at arbejde med skoleud-
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»

dig havde lyst til at komme forbi for at tale med tidligere 
kammerater og lærere. 

På skolen afholder skolens ledelse kontormøder en gang 
om året med de enkelte klassers dansk- og matematiklæ-
rere. På møderne gennemgår vi i fællesskab alle elevers 
faglige og personlige udvikling, og samtidig sættes der fo-
kus på den samlede klasses trivsel.

I denne uge har jeg afholdt en del kontormøder og har 
fået en status på mange af skolens elever. Det er en stor 
fornøjelse at afsætte tid til at tale om alle og ikke kun ’be-
kymringseleverne’. På den måde får man en fornemmelse 
af, hvordan den enkelte elev udvikles fagligt og personligt.

Jeg synes, at kontormøderne er værdifulde på flere må-
der, da de giver ledelsen og lærerne mulighed for sammen 
at reflektere over elever, undervisningen og dagligdagen. 
Møderne giver ligeledes anledning til at diskutere og lægge 
en strategi for tiltag omkring enkelte elever eller klasser. 

For mig er det gode skolelederliv tæt forbundet med at 
arbejde på en skole, hvor man hele tiden har fokus på ele-
vernes faglige udvikling og trivsel, samt at man i fællesskab 
sætter fokus på at undervisningen udvikles og forbedres.



En alsidig uge med fokus på mange forskellige opgaver. 
Hvis jeg skal fremhæve tre gode oplevelser, vil det være af-
holdelse af møde med nye medarbejdere, kursusdag i le-
delse af innovative processer i offentlige organisationer og 
afholdelse af ledelsesdag.

Da skolen er i en rivende udvikling har vi ansat 10 nye læ-
rere i dette skoleår. For at give dem den bedst mulige start 
og introduktion til skolen, har vi udarbejdet et introforløb. 
Introforløbet har karakter af information i forhold til prakti-
ske opgaver, kursus i Intra, oplæg omkring bl.a. AKT, lærer-
rollen og skolens struktur, og endelig afsættelse af tid til re-
fleksion omkring deres egen opstart og virke på skolen.

Allerede nu synes jeg, at denne proces har givet bonus, 
og jeg er sikker på, at et sådan introforløb er med til at 
mindske frustrationer, uheldige oplevelser og usikkerhed 
omkring opgaven. Derfor er det noget, som vi skal prioritere 
i de kommende år ved nyansættelser.

Det gode skolelederliv hænger sammen med god persona-
leledelse, da jeg mener, at har man glade, trygge og dygtige 
medarbejdere, så trives man langt hen ad vejen som leder.

I år har jeg prioriteret at tage et tilvalgsmodul til lederud-
dannelsen. Med en travl hverdag kan det nogle gange sy-
nes umuligt at afsætte tid til længerevarende uddannelse/
kurser. Er man væk på uddannelse bare en dag om ugen i 
en periode, betyder det, at der er en række opgaver, som 
skal løses på et andet tidspunkt, hvilket gør, at der kan 
være meget travlt i en sådan periode. 

Men jeg ved, hvor megen energi og faglig udvikling ud-
dannelse giver mig, så det i sidste ende gør noget positivt. 
Derfor er det vigtigt for mig at prioritere videreuddannelse.  

vikling, der fremmer lærernes ønske om at lave en 
endnu bedre undervisning. God skoleledelse er for 
mig også at arbejde med personaleledelse, hvor der 
er et rigtigt godt psykisk arbejdsmiljø og et stærkt 
fællesskab. Når medarbejderne er glade og tilfredse 
vil det smitte af på børnene og forældrene. 

Respekten for skolen – respekten for lærergernin-
gen – respekten for undervisningen skal genvindes. 
Her skal der klar og tydelig ledelse til. Jeg vil som 
skoleleder gøre mit til, at forældre og elever respek-
terer arbejdet på skolen.

Skolen skal melde forventninger til børn, forældre 
og medarbejdere ud, så forældrene kan forstå, hvad 
der er deres opgave, og hvad der er skolens opgave. 
Tydelig afklaring af forventninger giver respekt.       



At være leder for ledere er en særlig opgave. At være 
leder for lærere er nu også en særlig opgave. Jeg har 
oplevet, at lærere gerne vil ledes – særligt de yngre 
lærere, men det skal gøres på den rigtige måde.

Det er her det kan blive svært. At arbejde med sin 
egen lederrolle og opleve barrierer og ressourcer i le-
delsesarbejdet er at skabe sit ledelsesrum. Jeg kan 
godt lide at bestemme og at have indflydelse. Det er 
det samme som at have magt, men jeg kan også 
godt lide at blive klogere.  

Jeg øver mig i det, som jeg er bedst til, da det giver 
det bedste resultat! Vores ledelsesteam på skolen 
har stor betydning for mig. Vi samarbejder, drøfter, 
vejleder, rådgiver og sparer med hinanden om både 
stort og småt. Jeg oplever, at jo mere viden vi deler, 
jo mere er der af den. Ledelsesteamet og samarbej-
det i ledelsesnetværk i vores områder er med til at 
skabe et godt skolelederliv for mig.

Jeg er lige kommet hjem fra en rejse i ”Riget i Midten”. 
Det var meget spændende og også lidt skræmmende. 
Forskellen mellem rig og fattig er mere end stor. For 
mig at se, er fællesskabet i formand Maos land blevet 
afløst af hvem, der er bedst, størst og stærkest.

Et-barns-politikken har fremmet det individuelle. 
Kineserne er gode til at evaluere og til at udmønte 
evalueringen i konkret handling. Der bygges overalt: 
Højhuse og motorveje. Fremgang og udvikling over-
alt. I Shanghai skal de til EXPO 2010 bygge et højhus 
på mere end 500 meter. Der var 197 dage til højhuset 
skulle stå færdigt. De skal nok nå det. 



Hvad skal der til af ledelse i en dansk folkeskole for 
at kunne skabe en undervisning, der kan konkurrere 
med kinesernes uddannelse?
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I den travle hverdag kan det være svært at afsætte tid til strate-
gisk planlægning og diskussioner af visioner for skolen, især hvis 
det involverer hele skolens ledelsesteam. For skolens ledelse er 
det derfor vigtigt at afsætte tid til dette arbejde løbende gennem 
året. 

I indeværende skoleår skal vi udarbejde et værdigrundlag for 
skolen, et arbejde som både ledelsen og ansatte har set frem til. 
Derfor afholdt vi en ledelsesdag, hvor vi debatterede og plan-
lagde skolens arbejde med værdigrundlag, hvilket var meget gi-
vende.

For at få den bedst mulige proces har vi valgt at inddrage en 
proceskonsulent, som kan hjælpe og støtte os gennem proces-
sen. Jeg tror, at det bliver en stor udfordring, som efterfølgende 
vil kræve et tilbagevendndee fokus fra ledelsens side, så værdi-
erne bliver en integreret del af skolens virksomhed. 

For mig er et godt samarbejde i ledelsesteamet helt centralt for 
at have et godt skolelederliv, da det er her jeg henter opbakning, 
vejledning og energi til det daglige arbejde.



 
Så blev det efterårsferie, noget både elever og lærere har set 
frem til. For alle parter har det været en meget travl periode, hvor 
vi også er blevet udfordret af de fysiske rammer, da skolen er i 
gang med en gennemgående ombygning.

Jeg er positiv overrasket over, hvordan både forældre, elever og 
ansatte har taklet situationen. På trods af byggelarm, støv og rod 
i det meste af hovedbygningen og ikke mindst med toiletter op-
stillet i gården, så er der stadig en positiv energi omkring bygge-
riet, som jeg vil krydse fingre for vil holde et par måneder endnu. 

Men jeg kan være bekymret for, hvordan det vil gå med humø-
ret og trivslen, når skolen må nedlægge lærerværelset et par må-
neder på grund af ombygningen. Det er meget vigtigt for mig, at 
der er et fællesskab og et godt psykisk arbejdsmiljø, da lærernes 
trivsel i høj grad smitter af på forholdet til elever og forældre.

Derfor ved jeg, at der kræves en ekstra indsats i de kommende 
måneder på dette område. Men måske bliver det helt hyggeligt, 
når vi alle skal deles om kontorerne og mødelokalet i den kom-
mende tid. Da jeg forlod skolen fredag eftermiddag havde om-
kring 30 lærere valgt at afholde hyggeeftermiddag, hvilket gav 
mig troen på, at det nok skal gå. 

Frederiksberg Kommune har besluttet, at der i stedet for kon-
trakter skal indgås fokusaftaler mellem skolerne og forvaltningen 
inden årets udgang. Det er en ny begyndelse, som mange ser 
frem til med forventning. I denne uge blev jeg inviteret til at del-
tage i en arbejdsgruppe, som skulle komme med et bud på fokus-
området for matematik. 

Som tidligere passioneret matematiklærer var ugens højde-
punkt at få lov til at diskutere visioner for matematikområdet 
sammen med matematikvejledere og kommunens konsulenter.

En del af det gode skolelederliv er for mig, når man bliver ind-
draget i processen og har indflydelse på udviklingen af skolen og 
skolevæsenet. Derfor håber jeg på, at de nye fokusaftaler er med 
til at understøtte dette. 

Er vores dialog og samarbejdsform god nok? 
Er vores satsning på at børn udvikler sig og læ-
rer i et fællesskab optimal? Er det forpligtende 
fællesskab i klassen og på skolen god nok? Er 
forholdet mellem at satse på det individuelle, 
den enkelte og hele klassen optimal for at 
skabe de bedste resultater? Hvad kræver det 
af ledelse?   

Til mange af spørgsmålene kan jeg svare ja, 
jeg tror på at den danske model nok skal klare 
sig i den internationale konkurrence. I Dan-
mark skal vi leve af viden. Det er vores bedste 
råstof. Det kræver ledelse i skolen, der kan 
skabe den udvikling og fremdrift. 

Som skoleleder er jeg klar til at tage ansvar. 
På min skole vil jeg gerne have medarbejdere, 
der er ansvarstagende, så de kan lære deres 
elever, at de også skal tage ansvar. At være en 
god rollemodel er en del af at være en god 
skoleleder.    

Kineserne griner meget. Selvom jeg ikke kan 
tale med dem, virker det som om de har selv-
ironi og humor. Det kan vi danske godt lære 
noget af. 
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Vi tilbyder uddannede lærere til  
folkeskoler, privatskoler, efterskoler og 
specialskoler. 
Desuden tilbyder vi uddannede  
pædagoger til daginstitutioner samt  
special- og døgninstitutioner. 
 
Vi vægter høj kvalitet, lyst,  
fleksibilitet og respekt.
 
*Pædagogisk Vikarbureau har overenskomst med:  
BUBL, SL, PMF, LFS samt LC og Danmarks Lærerforening. 
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Konfrontationstimer 
  

I to undersøgelser har konsulentfirmaet Rambøll kortlagt opgavevareta-
gelsen i folkeskolen for Undervisningsministeriet i samarbejde med Finans-
ministeriet og KL. 

I den ene undersøgelse har lærere og skoleledere peget på regler og procedurer i 
folkeskolen, der kan forenkles. Det er mundet ud i et katalog med 50 emner – bl.a. elevpla-
ner, kvalitetsrapporter, virksomheds- og årsplaner, der kan gøre hverdagen besværlig. Afbu-
reaukratiseringskataloget kan læses på uvm.dk. 

Regeringen har siden konkretiseret, hvilke af forslagene, de vil gå videre med, og her er 
Skolelederne ikke specielt imponeret:

”Nogle er gamle forslag, som ikke kom igennem i tidligere forsøg, og nogle er afbu-
reaukratiseringsforslag, som vil give fornyet bureaukrati. Samtidig vælger regeringen at 
koble forslagene op på en statistisk beregning af tidsbesparelser”. 

”Det er ikke et stykke visionært arbejde for at afbureaukratisere folkeskolen, men jeg 
ser det mere som et politisk udspil i forbindelse med kampen om kommunernes øko-
nomi. At man skulle kunne flytte 212 mio kr. til undervisning ved de foreslåede tiltag er 
urealistisk”, siger foreningens næstformand Claus Hjortdal

Den anden undersøgelse har kortlagt medarbejdernes arbejdsopgaver. Tallene viser, at 
den enkelte lærer bruger 49 % af deres arbejdstid på elever og forældre til undervisning og 
skole-hjem-samtaler mv. Lærerne bruger således i gennemsnit pr. uge: 

•  14 timer og 20 minutter til undervisning, heraf udgør skemalagt undervisning 12 timer og 
52 minutter

•  2 timer og 19 minutter på skole-hjem-relaterede opgaver, heraf 57 minutter på afholdelse 
af forældremøder og skole-hjem-samtaler.

De indirekte opgaver, særligt forberedelse af undervisning, men også interne møder, fag-
teammøder, planlægning, skole/hjemrelaterede opgaver og specialfunktioner udgør 42 %. 
De sidste ni % bruges på fx kurser, medarbejderudviklingssamtaler og økonomi. Undersø-
gelsen viser, at der bruges: 

•  To minutter pr. uge på kvalitetsrapporten
•  41 minutter om ugen på løbende evaluering, herunder elevplaner
•  To timer pr. uge på interne møder og fagteammøder. 
•  30 minutter pr. uge på planlægning af afgangsprøver, samt planlægning af nationale obli-

gatoriske test. 
•  11 minutter ugentligt på undervisningspligt og elevfravær.

      
Ni timer af lærernes indirekte arbejdsopgaver pr. uge kan henføres til statslig regulering, 
tre timer til statslig regulering med lokal frihed, to timer går til opgaver, der er lokalt regule-
ret, og en time kan ikke henføres til regulering, hedder det.

I dele af pressen er undersøgelsen blevet udlagt som, at lærerne underviser godt 14 timer 
om ugen – og undervisningsminister Bertel Haarder lægger op til, at lærerne bruger meget 
tid på skole/hjem-samarbejde, holde møder og udarbejde elevplaner.

Skoleledernes formand Anders Balle mener, at tid til lærerteamsamarbejde er givet godt 
ud – det betyder, at lærerne inspirerer og coacher hinanden. Han mener ikke, at tallene vi-
ser, at lærerne er tynget af administrative byrder – og det at bruge 41 minutter til elevplaner 
i gennemsnit pr. uge er rimeligt nok.

Lærerforeningen har stillet spørgsmål ved Rambølls regnemetoder og henviser til, at et 
udvalg til analyse af folkeskolelærernes arbejdstid, nedsat af Finansministeriet, UVM og 
KL er nået frem til, at danske lærere i gennemsnit underviser 706 timer årligt svarende til 
23,5 lektioner pr. uge og regnet om til klokketimer 17,65 timer om ugen.

Der er altså usikkerhed om, hvad der regnes som undervisningstimer, hvornår man taler 
om timer eller lektioner, og om fridage indregnes, hvilket giver lavere gennemsnitstal.

FTF-
lederkurser 
Udvid selv dit ledelsesrum, 
leder i krydspres – bliv ven 
med de modsatrettede krav, 
bedre til at træffe valg, træf 
beslutninger, der bakkes op, 
før målrettede samtaler, per-
sonalejura, trivsel som aktivt 
ledelsesredskab, mere nær-
vær, mindre stress – hvem 
kan ikke have brug  
for det?

Ovenstående er taget fra 
FTF’s nye kursustilbud for in-
stitutionsledere i første halv-
del af 2010, hvor man i øvrigt 
også som ledergruppe kan få 
designet sit eget kursus. 

Henvendelse til FTF Kursus 
på tlf. 33 36 88 00  eller læs 
mere på ftf.dk

Teamwork 
Selv om man kunne tro 

det, giver en større hjerne 
ikke nødvendigvis bedre 
samarbejdsevner, skriver Po-
litiken Viden. Flokmentalitet 

spiller sandsynligvis 
også en rolle. Det viser 

forskning, gennemført på 
Afdeling for biologi, Duke 
University, USA.

Undersøgelserne viser, at 
plettede hyæner, der blev 
sat sammen i par for at 
samarbejde om at trække i 
to tove for at få åbnet en 
lem, så der faldt mad ud, 
lærte tricket på blot to mi-
nutter. Mens et tilsvarende 
studie af chimpanser viste, 
at de havde behov for en 
slags oplæring for overhove-
det at kunne løse opgaven, 
og at samarbejdet tit var 
problemfyldt. 

Teorien er, at hyænerne 
klarede opgaven bedre, fordi 
de er vant til at jage i flok.

LEDERKURSER 2010     
FORÅR

StORt & småt
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Nogle gange bliver jeg virkelig påvirket 
af et foredrag, af en bog eller af situa-
tioner i dag  lig dagen, fordi mine egne 
overvejelser og tanker pludselig står i 
en me re klar eller meningsfuld sam-
menhæng. Og ofte er disse påvirknin-
ger blot korte hæn del ser el ler sæt nin-
ger i en større sammenhæng. 

Jeg blev fx i forhold til ledelsesbegre-
bet ’ramt’ af den lidt sloganagtige sæt-
ning ’Først og fremmest menneske før 

Først menneske, 

Af Lars Djuraas • Foto André Andersen

Det tredje indlæg i en serie artikler, hvor en 
række skoleledere fortæller om oplevelsen af 
lederjobbet deres rolle og – etiske – ståsted 
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Først menneske, så leder
end le der’ (fra ’Le del  sesfilosofi’ af Ole 
Fogh Kirkeby). Utroligt at syv ord i en i 
øvrigt svært tilgængelig bog pludselig 
kan sætte ens forhold til bl.a. ordene 
vær  dier, etik, management og magt i 
direkte forbindelse med ens tanker om 
sam været og sam  arbej det med andre 
mennesker i en ledelsessammen-
hæng. 

Sætningen ’Først og fremmest 
menneske før end leder’ bærer for 
mig en dyb etik i sig, og som ’ind-
levelse, forståelse, fællesskab, dia-
log, tilsagn’ er knyttet til den leder, 
som er men neske før end leder, frem 
for ’opdrage, styre, adlyde, autoritets-
tro, føre, målbart’, som of test kan sæt-
tes på den, som er leder før end men-
neske.

Ledelse er med andre ord for mig 
mere af hængig af personlige egenska-
ber frem for instrumentelle færdighe-
der til bl.a. at fremme en institutions 
mål. 

Dialogens betydning
Netop i denne sammenhæng er jeg 
som leder i et dilemma. Jeg kan i for-
hold til min skoles fort  satte udvikling 
sagtens bruge mål og værdier til at 
skabe fælles forståelse for skolens op-
gave og mit arbejde som leder. Men 

samtidig ser jeg i en omsiggribende 
me get stor satsning på 
målformulering og må-
lopfyldelse en fremtid 

med enøjet kvalitets sik ring og -kontrol 
blinke forude. 

Vi bombarderes jo allerede dagligt 
gennem kon trakt  poli tik, aftale sty ring, 
kvali tets rapport, partnerskab, analyse, 
målopfyldelse i et uhørt om fang med »
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krav til løs nin ger, mål  bare præmisser 
for beslutninger m.m., så man som le-
der måske glemmer – eller rettere ik ke 
får tid til – den nød ven dige dialog og 
aktivt med ind dragelse af så mange 
som muligt i be slut ningsprocesserne.

Sagt med andre ord kan jeg som le-
der komme i en situa tion, hvor be slut-
ninger mere skal tages ud fra målbare 
forhold frem for at ar bej de med be slut-
ninger, som tager sit udgangs punkt i 
en forudgående pædagogisk vær di-
dialog om, hvor vi sammen be væ ger 
os hen. 

På min skole betyder det, at jeg vil 
skabe grundlag for et be vidst arbejde 
med mål styringen, så det, der først og 
fremmest kan give udvikling, evalu eres 
og udvikles, og det som kan ska be do-
kumentation for udvikling og stand-
punkt, indlægges i arbej det med mål 
og evalu erin ger.

Som leder skal jeg være med til at 
fastsætte et passende antal evaluerin-
ger og kvali tetskontrol ler, så persona-
let finder mening i det i forhold til eget 
arbejde og ele vens og skolens udvik-
ling. Jeg glæder mig i denne sammen-
hæng med det kontroller- og målbare i  
ud mønt ningen af den nye OK’08. 

Her har lærerne jo fået det pædago-
giske ansvar tilbage – og tidstyranniet 
er formentlig væk i løbet af en årrække. 
Lønarbejdergørelsen af lærerarbej det 
vil blive omdefineret, og le delse i den 
danske folkeskole må ganske enkelt 
blive mere spændende. 

Beslutningerne, de skal tages i det 
pædagogiske felt med inddra gel se af 
mit per sonale, de er dygtige medarbej-
dere, der dagligt selv fore  står le del se. 
Jeg er fuldt overbe vist om, at be slut-
nin ger udvikles bedst og får mening i 
tæt relation med andre – men som  
leder må jeg selvfølgelig selv tage 
beslutnin ger, men altid med baggrund 
i en saglig be grun delse og forhåbentlig 
mange af dis se med udgangspunkt i 
en etisk holdning.

Ledelse er for mig den åb ne dialog 
med respekt for den, man er i dialog 
med, men samtidig også at kunne 
træffe be slut ninger, som de ’be slut-
ningsramte’ formentlig kan leve med, 
men ikke nødvendigvis er fuldt enig i – 
og for øvrigt er jeg jo leder i en politisk 
styret organisa tion med deraf følgende 
krav udstukket op pe fra.

Øget polarisering
Hermed er der ikke langt til tanken om 
demokrati. Min holdning bygger på, at 
vi er et pro  dukt af påvirkning fra vores 
omgivelser og vores arv – og derfor har 
vi grundlæggende meget for skellige 
vilkår for at opnå det, som vi ønsker og 
det, som vi arbejder frem mod.

Denne hold ning over toner fuldstæn-
dig trenden og troen på det ultra libe-
rale motto om, at ”Enhver er sin egen 
lykke s smed”. Den, er der ikke mange, 
der får mig til at tro på. 

Folkeskolen skal tage dannelse til 
demokrati alvorligt. Demokrati bygger 
for mig på fælles ska bet. Som en nød-
vendighed i den de mo kratiske tanke 
fremstår inklusion – et begreb, som for 
mig er fyldt af etik – og tanker om fæl-
lesskaber. 

Når demokrati og inklusion knyttes 
til ledelse, er det for mit vedkom-
mende vigtigt at kunne begå sig i og 
kun ne ska be menne ske lige fællesska-
ber, ligeværdige vilkår og at kunne an-
spore andre menne sker til at kunne 
indse, hvad de dybest set mener. Og 
så ta ler vi jo mere om dyder end etik.

I øje blik ket er demokratiet under stort 
pres, så inklusion har svære vilkår i et 
samfund med stør  re og større fokus på 
det individuelle frem for hensyn tagen til 
fælles skabet. Inklu sion har også i en af-
sporet debat om rummelighed og be-
spa relser van skelige vækstbetin gel ser, 
og inklusion tales der i værdi- og vel-
færdsdebatten på landsplan ikke me-
get om… tværtimod. 

Jeg er i den sam men hæng for-
uroliget over, at vi Danmark fak-
tisk har rig tig svært ved at gøre 
noget ved den sociale arv. Ligele-
des er det foruroligende, at nor-
mal fordelings kur ven med sin bløde 
bakkeform, for an  drer sig frem mod 
et polariseret bil lede. Normal forde-
lingskur ven bliver to høje puk ler med 
intet i midten. Mange, der har svært 
ved det og man ge af de, der kan – men 
in gen i mid ten. Gad vide om dette er 
en nøje planlagt idé med fremtidens 
minimalstat? 

Inklusion er, at alle kan, og at 
alle får lov til at være aktive del-
tagere. Inklusi on er, at alle får 
de bedste betingelser for at ud-
vikle det, som værd         sættes i 
samfundet. Dermed kan fol-

kesko le lovens paragraf 3 næsten ses 
tydeligt blinkende lige her (del tagelse, 
medansvar, rettighe der, pligter i et 
samfund med frihed og folkestyre, 
ånds frihed, ligeværd, demokrati).

Indadtil på min skole medfører det, 
at inklu sion skal væ re på dagor de nen 
bl.a. gennem fastlæggelse og debat 
blandt eleverne om ud vik  ling af fælles-
skaber, med en aktiv inddragelse af 
elevråd om skolearbejdspladsens 
udvik ling, med læ rer nes fastholdelse 
af arbejdet for denne frem for eksklu-
sion og med en dagsor den i pæ da-
gogikken og i min ledelse, som kan 
fremme det syn, at fællesskaber skal 
skabes og vedlige hol des. Polarise-
ringskurven skal knækkes.  

Min drivkraft
Troen på, at demokratisk dannelse er 
en nødvendighed. Overbevisningen 
om, at beslut nin ger skal tages på bag-
grund af åben dialog. En grundlæg-
gende holdning til, at ingen kan klare 
sig uden fællesskaber og slet ikke på 
andres bekostning...

Dertil kommer en dybereliggende 
me ning om næste kærlighedsbudskabet. 
Og dyb respekt for de dygtige lærere, 
der trods ’tæsk dagligt i pressen’ allige-
vel holder hovedet højt og skaber faglig 
fremgang for og dannel se af eleverne, 

Lars Djuraas er 
skoleleder på Tune 
Skole i Greve.
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men på det personlige plan mest af alt 
dog arbejdet til udvikling, gavn, ople-
vel se og glæ  de for børn og unge…

Det er drivkraften i mit arbejdet som 
leder i fritiden (længe leve et demokra-
ti dan nende foreningsliv i Danmark) så-
vel som i ar bejds livet. 

Jeg vil slutte med den tidligere mini-
ster Britta Schall Holbergs udtalelse 
fremført for tre-fire måneder siden i 
forbindelse med den berømte Burka-
sag: ”Nu skal vi igen opleve, at men-
nesker, der er anderledes end flertallet 
jagtes i skolen eller i det offentlige rum 
for at please Galluptallene”… 

Tænk sig, hvordan denne politiske 
udtalelse kan indfange den dyberelig-
gende årsag til, at ledelse fordrer men-
nesker frem for målhungrende ledere. 
Og så er vi tilbage ved overskrif ten 
igen. 

Lars Djuraas sender stafetten 
videre til skoleleder Yasar Cakmak, 
Amager Fælled Skole i København

Mit etiske ståsted
Som en af mange aktiviteter i Skole-
ledernes indsatsområde ”Det gode 
skolelederliv” er der igangsat en ar-
tikelserie – som en stafet fra skole-
leder til skoleleder.

Formålet er at sætte fokus på 
den personlige, mere filosofiske til-
gang til lederjobbet, herunder nær-
me sig den grundlæggende etiske 
holdning til det at drive skole, som 
mange ledere har på demokratisk, 
religiøst, eksistentielt el. lign. 
grundlag – som præger deres ledel-
sesform og giver mening i arbejdet, 
men måske samtidig er delvist ube-
vidst og ikke er oppe at vende til 
daglig.

Et undervisningsprogram 
for bæredygtig udvikling

• Giv din skole en grøn profi l
• Skab engagement, viden og handling
• Bidrag til et bedre miljø

Grønt Flag Grøn Skole er Danmarks største ressource 
for miljøundervisning. Vi tilbyder en spændende ramme 
for undervisningen, undervisningsmaterialer, forslag til 
afgangsprøver, kontakt til mere end 30.000 skoler i hele 
verden o.m.m.

Læs mere på www.groentfl ag.dk
- og tilmeld dig et informationsmøde

Grønt Flag Grøn Skole er et samarbejde mellem 
Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, 
Biologforbundet og Geografforbundet
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Er verden helt af lave? De fremmede 
og rockerne skyder hinanden og os an-
dre, og alligevel er Jønke blevet en højt 
betalt fore dragsholder, de unge har 
ikke andet i hovedet end X-factor og 
SMS’er, der er ingen retningslinjer for 
noget, alle gør hvad der passer dem, 
journalisterne interviewer u kyn dige om 
alt fra højresvingsulykker til ukrudts-
middel, alle har en mening og klager 
hvis ikke de får deres vilje, og man skal 
også forholde sig til klimaforandrin ger, 
terrorisme og børnear bej de…

Det er sådan kompleksitet tager sig 
ud i vores vestlige kultur, og dens vilkår 
og udford rin ger er de samme i det 
store samfund som i det lille… f.eks. 
en fol ke skole, som ken de teg nes ved at 
befinde sig i et krydsfelt med ofte 
modsatrettede krav og forventninger. 
Op ga veløsnin gen er i vid udstrækning 
et spørgsmål om at tol ke og vælge no-
get frem for noget andet, og samtidig 
er synlighed og gennemsig tig hed, 
evalue ring, doku men tation og be-
grundelse blevet ledsagere, som kan 
skabe uro og uforudsige lig  hed. 

Der er i ledelsesmæssig sammen-
hæng en sand flod af tilbud om hjælp  
til håndte ring af den ne kompleksitet: 
konsulentfirma er, kurser og litteratur 
som tilbyder en ny kortlæg ning af ver-
den og dens problemkategorier samt 
metodeforslag til deres afhjælpning. 
Men som allerede Einstein sagde: Vi 
kan ikke løse problemer ved at tænke på 
samme måde, som da vi skabte dem. 

Kommunikation og system
I mine øjne er den tyske sociolog Nik-

Luhmann
Forandringerne kommer som haglbyger, alt skal være synligt, der er smileys 
på nettet og på pølsevognen, folk fører sig frem i hjer nedøde TV-shows …

Af Mia Kastberg • Illustration Magritte

las Luhmann’s systemiske samfunds-
teori et godt til bud om en måde at be-
trag te verden på, så man kan få øje på 
noget andet end det, der ligger lige for. 

Luhmann opfatter evolutionen som 
grundlæggende udviklingskoncept. Alt 
og alle – fra biologiske væsener over 
abstrakte begreber som idéer, fag og 
sprog til kulturer og sam fund – har si-
den verdens skabelse haft samme kø-
replan: tilfældige eller valg te ’for styr-
relser’ som viser sig at gå til grunde 
eller overleve og føre til nye ele menter. 
En ubønhørlig konsekvens af evolution 
er øget kompleksitet. Der kommer 
mere til, end der forsvinder.

På et tidspunkt i evolutionen har 
menneskene udviklet en fysisk mu lig-
hed for at have be vidsthed, tænke tan-
ker og ytre sig sprogligt, og de har kun-
net slutte sig sammen i grupper og 
samfund.

Luhmanns fagfæller i sociologien har 
studeret sådanne grupper og samfund 
for at kortlæg ge struk tu rer og fæno-
mener, der bruges af menneskelige 
fællesskaber, så orden og sy stematik 
kan skabes. Luh mann vil længere, og 
han trækker sig lidt væk fra den tra-
ditionelle viden skabelige tilgang hvor 
man holder sin genstand ud i arms af-
stand og under søger den for at udtale 
sig om verdens beskaf fenhed. Luh-
mann vil ikke sige noget om hvor dan 
verden er, men om hvordan den kan 
iagtta ges ud fra en erkendelse af, at 
der ikke findes mulighed for at ’få det 
hele med’ fra ét sam let observations-
punkt. Der er altid en bagside, en skjult 
vinkel, en mulig anden tolk ning. 

Han spørger sig selv om – ikke hvor-
dan den orden ser ud og kan beskrives, 
men om hvor dan det overhovedet er 
muligt at komme frem til en orden… at 
etablere sådan noget som familier, sko-
ler, posthuse og politiske partier. Hvad 
er det for en operation, som mennesker 
har betjent sig af gennem årtusinder, 
uanset fællesskabets størrelse, geogra-
fiske og so cia le pla ce ring, så de tilpas-
ser sig, udvikler sig, forandrer sig?

Hans svar er: kommunikation. 
Luhmann’s interesse samler sig ikke 

om budskab, forståelse, konsensus, re-
toriske virke mid ler og den slags. Han er 
optaget af operationen, processen. Det 
er selve den operation at nogen iagtta-
ger noget… en forstyrrelse, en ny erken-
delse, en valgmulighed… som åbner for 
spørgsmålet: Hvad gør vi ved det? Som 
igen åbner for nye forslag, forkastelse, 
kamp, nye tilslutningsmuligheder. Det er 
kommunikationens indbyggede uende-
lighed, der har kunnet holde butikken 
kørende fra Arilds tid. Set fra et evoluti-
onssynspunkt er det nem lig en fremra-
gende tilstand at komme i: at der kom-
mer noget uro, noget vi er nødt til at 
tage stilling til, et ændret vilkår, en ny 
mulighed – det tvinger til evolutionens 
yndlings be skæf tigelse: selektion… uden 
smålig skelen til om de trufne valg er 
fornuftige. Tiden vil nemlig vise, om de 
overlever.

Hvor vi andre måske går rundt med en 
opfattelse af at kommunikationen lyk-
kes, når vi rej ser os i enighed, ingen er 
sure, og vi har fået besluttet det vi skal, 
så er Luhmanns suc ces kriterie, at kom-
munikationen kan fortsætte… at den har 

og skoleledelse
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tilslutningsmuligheder. En samtale, hvor 
den ene taler et sprog den anden ikke 
kender, har ikke tilslutningsmuligheder 
og må stoppe. Hvorimod alle teenage-
forældre ved, at en rullen med øjnene 
rummer mulighed for til slutning med 
endog meget lange indlæg.

Luhmann interesserer sig for de 
sammenhænge, hvor kommunikation 
foregår. Og igen er han ikke optaget af 
at kortlægge parlamenter, retssale, 
aviser, talerstole, bridgeklubber og 
middagsborde – det lader han den 
gængse videnskab om. Han spørger i 
stedet: Hvordan er det muligt?

Dér kommer så hans systemer ind i 
billedet. Når Luhmann taler om syste-
mer, er det ikke noget man kan teg ne et 
diagram over som med et ventilations-
system, et kommunalt forvaltningssy-
stem, et uddannel ses  system osv. Man 
kan sige, at for Luhmann er et system 
ikke noget der er, men noget der foregår.

Han opererer med systemer på indi-
vid- og kollektivniveau. Individet huser 
det psykiske system, hvor det der fore-
går, er bevidsthed og tanker… proces-
ser som får ’no get at leve af’ fra syste-
mets omverden. Flertalsformen hedder 
sociale systemer og er det, der foregår 
mellem flere, nemlig en kommunika-
tion der ligeledes får noget at leve af 
fra systemets omverden.

Når vi holder et lærermøde på sko-
len, sidder der 35 personer med hver 
deres psykiske system – tanker, be-
vidsthed, forståelser, antagelser som 
er den pulje, de kan øse af i kommuni-
kationen. I betragtning af hvor mange 
muligheder for replikker, tavshed, 
kropssprog, pauser, stemmeføring og 
engagement de tilsammen råder over, 
er det indlysende at kommunikationen 
på mødet – det sociale system – bliver 
et fravalg af det meste. Systemets om-
verden rummer altid flere muligheder 
end systemet selv. Det er også indly-
sende at et socialt system er helt af-
hængigt af sin omverden for at eksi-
stere. Hvis ingen deltog i snakken, eller 
hvis der ikke kom nogen børn til skolen, 
eller der ikke blev lagt opgaver ud, ville 
det være særdeles vanskeligt at opret-
holde en kommunikation som lærer-
gruppe.

Iagttagelse og blindhed
Kommunikation baserer sig på iagtta-

gelse. Vi har ikke adgang til hinandens 
bevidsthed, for ståelse og tanker – kun til 
de ord den anden vælger at bruge. Og vi 
kan så håbe, at vi for står ordene nogen-
lunde på samme måde, men vi kan ikke 
vide det. Allerede her ligger forklaringen 
på talløse misforståelser. Skabt i kom-
munikation (for vi har kun billedet – ikke 
tingen selv), men også med kommuni-
kation som udvej til at komme videre… 
hvis der er tilslutningsmulighed.

Erkendelsen af, at vi må leve med at 
skelne mellem tingen selv og vores 
selvskabte billede af tingen, var det 
som Magritte havde øje for, da han i 
1928 lavede tumult med sit bil lede af 
en pibe med teksten ’Dette er ikke en 
pibe’. Han citeres for at have sagt til en 
forbløffet betragter: ’Prøv at fylde to-
bak i den!’.

Iagttagelse er et kernebegreb hos 
Luhmann. Den foregår i forskellige or-
dener og har altid en følgesvend af 
umiddelbar uvidenhed om, hvorfra den 
foregår – en ’blind plet’.

Lærer A iagttager: Hvor er Martin i 4b 
dog urolig og irriterende – han ligner sin 
far på en prik… ham har jeg også haft. 
Det er en iagttagelse af 1. orden. Sådan 
ser verden ud. Den blinde plet fremkom-
mer ved at A kunne iagttage ustyrligt 
mange ting ved Martin… hans tøj, hans 
op ta gethed 10 minutter tidligere, hans 
måde at holde på blyanten – alt muligt. 
Det fokus hun får, er et spontant ned-
slag, og først bagefter kan hun spørge 

sig selv om hvad optikken var. Det er så 
iagttagelse af 2. orden… en konstatering 
af at optikken var opførsel, og målestok-
ken var rolig / ikke rolig. Med disse be-
greber forærer Luhmann os muligheden 
for at spørge: kunne en anden optik 
være mere egnet? A kan gå til 3. orden 
og iagttage sin antagelse om at uro er 
’arvelig’ – hvor kommer den fra? Med en 
erkendelse af dette iagt tagel ses niveau 
får hun nu mulighed for at eksperimen-
tere med andre perspektiver, f.eks. 
spørge sig selv: Har jeg en undervis-
ningsform, der får Martin og hans far – 
og måske andre – til at vende den 
grimme side ud?

1. ordens iagttagelse – Sådan er ver-
den! – er vi rigtig gode til, sandsynligvis 
fra tidernes mor gen overlevet på: Stol 
på dine sanser, det du ser, det du har 
erfaret. Det har sikkert reddet vores art 
fra at blive til middagsmad på et tidligt 
tidspunkt. Vi skal temmelig langt frem i 
tiden, før 2. ordens iagttagelse vinder 
indpas. Fyrste som bonde har levet i et 
verdensbillede, der ikke krævede be-
grundelse eller viden om iagttagelses-
position. Gud har skabt det hele – sa-
gen lukket. I løbet af renæssancen sker 
forandringen – Luhmann kalder det re-
aktion på at evolutionen er nået et 
stade, hvor omverden er for kompleks 
til at kunne håndteres i det gamle ver-
densbillede… jorden var jo blevet rund... 
mennesket bliver individ med rettighe-
der… også til at iagttage verden fra sit 

og skoleledelse
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eget sted, troen på viden skab og frem-
skridt er ukuelig – problemerne vokser 
med uhørt fart. Sagen genåbnet.

Den gode historie er at det gav 
grundlag for, at udviklingen kunne bol-
tre sig, hvis det el lers er et gode. Den 
dårlige historie er, at 1. ordens iagtta-
gelse kun rigtigt kan stå alene, når no-
get ikke står til diskussion – når facit er 
givet. Og hvornår er det tilfældet i vore 
dage?

Når alt kan være noget andet, og 
forskellige kriterier råber på gyldighed, 
og når ’facitlisten’ forsvinder, bliver den 
enkelte usikker og tvivlrådig. Han skal 
håndtere den enorme kom pleksitet, 
der omgiver ham med det ene middel, 
der står til hans rådighed: kommu ni-
kation. Han får brug for steder og tek-
nologier, der kan hjælpe ham til at 
finde ud af: Hvem er jeg? Hvad vil jeg? 
Hvilket kriterium skal jeg beslutte ud 
fra, når der er så mange?

Så når folk sms’er hele tiden eller le-
ver deres liv i Facebook, eller vi får 
krænget det ind er ste ud i reality-TV, el-
ler når enhver skal bedømmes med 
smiley’er på internettet, eller når mo -
derne arkitektur er lavet af glas, så be-
boerne er i udstilling hele tiden, eller 
når der op ret tes blogs og chat-rooms 
overalt, eller når X-factor har scener 
hvor man kan komme i nærkamp med 
smagsdommere, eller når TV viser pro-
grammer om hvordan man kan indrette 
hus/ have/ ægteskab/ forældreskab/ 
køleskab, eller når kunst  ne ren vil finde 
ud af om vi starter blenderen med 
guldfisk – er det ikke nødvendig vis 
fordi verden er af lave og alting i opløs-
ning… så er det fordi vi har brug for 
den fælles synlighed, hvor vi kan spejle 
os i alle de andres måder og meninger 
og dermed på et bedre grundlag finde 
vores egen vej. 

tilslutningsmuligheder
Hvis alt det giver mening – er vores 
skoler så gearet til at fungere i sådan 
et univers?

Jeg synes Luhmann tilbyder mig 
nogle briller at betragte mit lederskab 
med, og det jeg ser, får mig ikke umid-
delbart til at kaste mig over ’7 gode va-
ner’ eller melde mig til LEAN-kurser 
eller slå mig til tåls med, at Apprecia-
tive Inquiry løser det hele. Jeg er deri-
mod optaget af hans pointer om at:

•  Invitere de mange perspektiver ind 
•  Op fat te uro og forstyrrelse som over-

levelses- og erkendelsesmulighed 
•  Mening og i den titet ikke kan dikteres, 

men skabes løbende i kommunikatio-
nen 

•  Kommu nika tions formen skal rumme 
tilslutningsmulighed og holdes åben 

•  Der er brug for arenaer, hvor systemet 
kan spejle sig, afprøve, sammenligne 
og vælge hvordan det vil være.

Det kræver en atmosfære, hvor man 
har lyst til at sige sin mening – og 
nogle struk tu rer, hvor man kan komme 
til det.

Sidder man på et lærermøde, og en 
lærer bringer en kritik for dagen (f.eks. 
’Jeg oplever det som en overvågning, 
når ledelsen ofte er på lærerværelset 
om morgenen ved ringetid. Tror I at vi 
ikke passer vores arbejde?’), er det fri-
stende at afmontere den ved at feje den 
af bordet som ubegrundet (hvis det kan 
for svares) eller afvise en drøftelse fordi 
det ikke er meldt til dags ordenen. Men 
han kunne jo have fat i noget…

Altså rejser lederen sig op og knytter 
sig på kommunikationen. Og mange 
variationer kan være på repertoiret:

•  Sludder og vrøvl!
•  Nej, det er fordi vi synes  

det er hyggeligt
•  Ja, det er vores erfaring at I 

 så rubber jer lidt hurtigere
•  Det var dog noget mærkeligt  

noget at sige!
•  Iflg. hovedaftalen er det ledelsens ret
•  Det er jeg glad for at du nævner –  

vi skal nok holde os væk

Fælles for dem er, at lærerens udsagn 
af lederen bruges til en afslutning, som 
der med er en mistet lejlighed til at få 
fat i iagttagelsen og evt. andre per-
spektiver. 

Afslutning kan være en kontrol over 
ikke at åbne ballet for en større diskus-
sion og tids  krævende brok. Men pointen 
er netop at ballet skal åbnes. Det er i 
så dan en situation, at jeg som leder har 
mulighed for at bruge en forstyrrelse fra 
om verden (kritik fra en af læ rerne) til at 
give systemet ’noget at næres ved’. Der 
er ingen højeste in stans, der kan af gøre 
om vi snakker nærvær eller overvåg-
ning – heller ikke hovedaf ta len! Syste-

met har der for brug for en arena, hvor 
alle kan iagt tage hinandens iagttagel-
ser, vurdere på de blin de pletter og iagt-
tage sig selv for at ska be sig selv.

Min opgave i situationen er derfor at 
kommunikationen fortsætter – ikke 
mellem læ re ren og mig, men i syste-
met. Det kan jeg f.eks. gøre ved at tage 
vel imod hans ud sagn, få ham til at sige 
lidt mere, resumere hvad kernen er og 
bede alle om i 3-5 minutter at snakke 
med et par nabokolleger om hvad de 
hæfter sig ved i pro blemstillingen. Hur-
tigt vil det blive afklaret om der er mere 
i det, og hvis der er, har vi et udgangs-
punkt for næ ste skridt.

Jeg tænker her også på en Luhmann-
pointe om tidslighed – at den der ser-
ver den første bold i samme ombæring 
sætter en horisont for, hvad der over-
hovedet kan snakkes om. Hvis jeg luk-
ker samtalen på mødet, vil lærerens 
bemærkning stadig leve… om ikke an-
det, så næste morgen ved ringetid. Så 
vil det være i hjørnerne og ved frokost-
bordet, at me nin gen dannes. 

reducer kompleksitet
Luhmann har så meget mere at give 
end den smule, jeg har kunnet få med 
her. F.eks. hele beskrivelsen af hvordan 
kommunikationen kan bruges til at re-
ducere kom pleksitet. Eller iagttagelsen 
af menneskets iagttagelse af sig selv 
og sin plads i verden. Eller in spi rationen 
fra kommunikationsformer rundt om os, 
som kan trækkes ind i skolen… folk er jo 
allerede vant til dem! 

Den begrænsede plads har sat ram-
men, men emnet og idéer til veje at gå i 
skolen med Luhmann i hånden er be-
stemt ikke udtømt. Der er masser af 
stof til pæda gogiske arran gementer 
med learning-by-doing og opbygning af 
muligheder for at matche større kom-
plek sitet. 

Mia Kastberg er skoleleder og kan 
kontaktes på kastberg@youmail.dk. 

Analysen er baseret på hendes af-
gangsspeciale (der fik topkarakter) ved 

diplomuddannelsen i ledelse om sy-
stemteoretikeren Luhmanns anvende-

lighed i en skoleleders hverdag. 

Litteratur
Niklas Luhmann: Indføring i systemteorien, 
Unge Pædagoger, 2007. 
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Kodeks for   

 
Netop hjemkommet fra første modul i 
organisationsuddannelsen for lokalafde-
lingernes formænd og næstformænd 
må vi til tasterne. Der er noget, der bli-
ver ved med at rumstere i vores hoveder.

Det startede, da vi onsdag aften i 
vore lokale netværksgrupper skulle 
finde frem til et spørgsmål til hovedbe-
styrelsen. Spørgsmålene blev efterføl-
gende debatteret fredag som det sid-
ste emne, inden vi rejste hjem.

Debatten i netværksgruppen tog 
meget symptomatisk udgangspunkt i 
aktuelle problemstillinger, hvor flere 
kommuner havde problemer med at få 
økonomien til at hænge sammen. Det 
betød for flere, at besparelser, skole-
lukninger eller skolesammenlægninger 
var sat på dagsordenen.

Det overordnede spørgsmål i denne 
situation, som de fleste af os kunne 
nikke genkendende til, blev noget i ret-
ning af: Hvordan forholder vi os som 
lokalforening til dette? Der var ikke lige 
nogen, der havde svaret på det, men 
der var alligevel én, der foreslog at 
vende det hele på hovedet. 

Som den aktuelle situation er for 
mange af os, kommer vi først på ba-
nen når andre tager initiativet. Det er 
ofte politikere eller medier. Hvad med 
om vi som forening, satte os som mål, 
at være endnu mere proaktive? 

Derfor vil vi gerne – i al beskedenhed – 
foreslå, at foreningen udarbejder et Ko-
deks for God Skole, i lighed med vores 
Kodeks for God Skoleledelse. Vi forestil-
ler os et sæt overordnede beskrivelser af 
hvad en god skole bør bestå af i 2010.

Beskrivelserne bør holdes på det helt 
generelle. Være gældende for alle skoler 
i landet og være baseret på evidens og 
stor tilslutning. Kodekset kunne fungere 

  God Skole  

som vores fælles pejlemærker og anven-
des både lokalt og nationalt. Kunne vi få 
lærerne, forældrene og eleverne med, 
ville det få større gennemslagskraft. 

Det er tankevækkende, at man – in-
den for de samme overordnede natio-
nale rammer og mål – kan have skoler 
med meget forskellige grundvilkår. 
Derfor bør vi også kunne være med til 
at påvirke den offentlige debat om fol-
keskolen, hvis vi kan blive enige om en 
fælles forståelse for god skole.

Kodekset kunne bl.a. give os i de lo-
kale afdelinger, bedre mulighed for at 
sætte god skole på dagsordenen i tide 
og måske af den vej hjælpe politikerne 
til at træffe ordentlige beslutninger. 

Derved undgår vi (forhåbentlig) efter-
følgende, at komme i defensiven i for-
bindelse med forhandlingerne om næ-
ste års budget, som det ofte ses. Endelig 
kunne det måske også give os argumen-
tation og mod til at foreslå noget så kon-
troversielt som skolelukninger. Eller i 
det mindste give os objektive kriterier 
for, hvorfor nogle kolleger må tåle stil-
lingsskift frem for andre.

Thomas Garsdal og Ingo Nikolajsen 
Næstformand og formand

Skolelederne
Ikast-Brande Afdeling

SVAr 
Tak for forslaget. Allerede for et par  
år siden, da vi lavede Kodeks for God 
Skoleledelse, var det naturligt nok 
også oppe at vende, hvad der efter  
vores mening kunne karakterisere og 
skulle til for at opretholde den gode 
skole. For ud over at ledelsen har en 
meget stor betydning for skolens drift 

og resultater, kunne man pege på flere 
andre væsentlige kriterier.

I indeværende periode har vi fortsat 
koncentreret os om at sætte fokus på 
vores egne ledelsesforhold og vilkår. 
Det sker gennem indsatsområdet ”Det 
gode skolelederliv”, der med en vifte af 
aktiviteter, undersøgelser mv. kaster 
lys over, hvornår vi fungerer bedst i vo-
res lederjob, og hvad der skal til for, at 
lederlivet fungerer. Og lige nu ta’r de 
mange projekter deres del af energien 
og resurserne i foreningen.

Der er imidlertid relevant, at vi som 
ledere giver et bud på, hvilke standarder 
der bør gælde for folkeskolen, for at 
man kan tillade sig at kalde den god. 
Dette ikke mindst i en tid, hvor flere og 
flere skoler tilsyneladende havner på 
ministeriets minimumstimetal – og 
altså ligger pænt under de vejledende 
tal. En tid, hvor vi også ser nedlæggel-
ser og sammenlægning af institutioner 
og etablering af fælles ledelse af flere 
institutioner. Alt sammen noget, der 
ofte ikke giver mere magt, kraft eller 
kvalitet i skolen, men mindre ledelse  
og grundlæggende ringere forhold.

Derfor vil jeg bringe jeres forslag op  
i hovedbestyrelsen, der flere gange af 
egen drift har været inde på tanken 
om, at foreningen burde lave et Skole-
lederne’s Kodeks for God Skole. Nu er 
det derfor nok mest et spørgsmål om, 
hvordan vi bedst – ja, som der står i je-
res forslag, hvordan vi på basis af evi-
dens og bred tilslutning – går fra tanke 
til handling? Det vil jeg i første om-
gang drøfte med bestyrelsen. 

Med venlig hilsen
Anders Balle 

Formand

Debat

?
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SIDSTE FRIST FOR 
AT VÆLGE DEN NYE 

LÆRERPENSION ER 
DEN 20.11.09

Annonce1:

Det kan have stor betydning for dine medarbejderes økonomi, 
hvis de glemmer at tage stilling til, om de ønsker den nye LærerPension. 

Giv dem en hånd og mind dem om, at fristen er den 20. november

- DE KAN NÅ DET ENDNU, HVIS DU MINDER DEM OM DET

HAR DINE MEDARBEJDERE
TAGET STILLING TIL DEN NYE 

LÆRERPENSION?

her kan dine medarbejdere sammenligne LærerPensionen i dag med den nye

GÅ PÅ NYORDNING. DK
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Samtaler om skolen 
Marianne Jelved
Dafolo 2009
138 sider, 250 kr.

Marianne Jelveds samtalebog bærer 
tydeligt præg af kærlighed til den sko-
lekultur, som er opbygget siden ”Lov 
om Almueskolen” i 1814, men især i de 
sidste 100 år. Men skulle man få asso-
ciationer til et museumsskrift, går man 
galt i byen. Bogen henvender sig til 
alle, der er interesseret i nutidige sko-
leforhold – og specielt i de forandrin-
ger, der er sket i den danske folkeskole 
siden regeringsskiftet 2001.

Marianne Jelved søger at belyse for-
andringerne gennem samtaler med 
forskerne Per Fibæk Laursen, Ove 
Korsgaard, Anne Holmen, Katrin Hjort 
og Lars Qvortrup samt skolele der Bir-

En ny begyndelse
the Qvortrup. Dertil kommer et par ka-
pitler om hendes egne synspunkter. 
Bogen kommer bl.a. rundt om skolens 
markedsgørelse, PISA, enhedsskolen, 
elev- og forældresamarbejdet, skole-
ledelse, uddannelsespolitikken samt 
udfordringerne fremover.

Bogen er causerende, men bestemt 
med kant. Der fremsættes ofte kritiske 
synspunk ter, som er egnede til debat-
oplæg, fx i forbindelse med de nødven-
dige pædagogiske drøf telser på enhver 
skole. Sproget er talesprog, og jeg for-
nemmer, at der – også for at under-
strege autenciteten – er tale om direkte 
afskrifter fra de båndede samtaler. Det 
styr ker i min optik bogen.

Jeg vil gerne anbefale, at man læser 
kapitlerne 4 og 6, der henholdsvis 
handler om demokratisk dannelse  
og medborgerskab og om den måle-
lige skole og de hurtige historier om 
”manglende” resulta ter. Sidstnævnte 
bliver der gjort op med – der henvises 
bl.a. til de engelske kongelige kontrol-
lører og dette systems mangler, når 
det gælder menneskelige relationer. 

Marianne Jelved argumenterer so-
bert og med kritiske bemærknin ger om 
den nye skolepolitik. Hun gør op med 
den centralistiske tankegang samt 
markeds gørelsen af den danske folke-
skole, og hun anbefaler kraftigt alle  
aktørers del tagelse og medejerskab i 
skolens virke, hvilket forudsætter gen-
nemsigtighed i skolens le delse og dag-
ligdag – skolen skal være et fællesskab 
med en synlig ledelse.

Afsluttende opfordrer forfatteren 
Folketingets partier til i enighed at 
nedsætte en bredt sammensat skole-
kommission med henblik på at udar-
bejde et nyt grundlag for en ny begyn-
delse for folkeskolen.

En klart læseværdig bog er det, der 
henvender sig som nævnt til alle, der 
ønsker at engagere sig i skoleforhold. 
Der gives en nødvendig og tilstræk-
kelig historisk indføring, og samtalerne 
kommer grundigt omkring den skole-
politiske dagsorden. 

Benny Pedersen
Tidl. skoleleder

Anmeldelser

❏ ❏ 

❏ ❏ 

❏ ❏ 

❏ ❏ 

www.bogforum.dk

BOGFORUM
 13. - 15. NOVEMBER 2009

FRE 10-19  LØR 10-19  SØN 10-18
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Anmeldelser

men også fordi budskabet er, at dren-
gene ikke har lært noget i skolen og kun 
har bistandshjælpen at leve for og imod 
det øvrige samfund.

Pigerne er over samtlige bjerge og 
har taget en længerevarende uddan-
nelse. Anmelderen møder dem i Kø-
benhavn, hvor de er ansat i diverse sty-
relser og råd. Drengene sad ikke efter 
og heller ikke over, men på klinikken...

Bogen kan varmt anbefales som 
også et polemisk indlæg i den diskus-
sion, der handler om, at et barn på 
seks kan planlægge en middag for otte 
og tale med om hvad som helst, men 
ikke har kompetencer til at gå over ga-
den uden en voksen ved hånden.

Udfordringen for medlemmerne af 
Skolelederne er tesen, om skolegan-
gen ikke er et velfærdsteknologisk pro-
jekt, men et moralsk projekt. Læsere 
med hang til facts kan finde mere af 
den slags i ’Det faderløse Samfund’, 
men det er nu befriende med en sang 
fra de varme lande…

Så længe det ikke er en by i Rusland.

Michael Rasmussen  
Skoleinspektør

Kend din ret…  gør din pligt

Men hvad har en anmeldelse af bogen 
så at gøre her? Jo, Henrik Jensen forsøger 
i bogen at relancere det lidt fortærskede 
begreb – pligt. Gennem et par generatio-
ner har det at gøre sin pligt været en fra-
værende del af vores kultur – ligeså at 
være det, som de fleste kun har et ab-
strakt forhold til, nemlig uegennyttig. 

Henrik Jensen knytter fraværet af pligt 
til fraværet af faderkultur. I vores helt 
egen verden fraværet af skoleinspektø-
ren, der er erstattet af skolelederen, hvor 
moderkulturen har lært os, at vi skal for-
stå alting og har udviklet omsorgssyste-
mer, der betyder, at der er universitets-
uddannede specialister til rådighed (efter 
lidt ventetid) inden for selv den mindste 
skavank, man kan pådrage sig. 

Velfærdsstaten som terapeut er Hen-
rik Jensens forklaring på moralsk forfald. 
Her kan eksklusionen af stadigt flere 
drenge til omkostningskrævende spe-
cialforanstaltninger (læs moderkompen-
sation) give anledning til panderynken.

Måske findes det at gøre sin pligt 
overfor for drenge, hvor det er natur-
stridigt at sidde på den dertil indret-
tede og lære at læse, når man er syv 
år og hellere vil snitte en træmand, i 
det helt enkle budskab: Hvorfor skal 
jeg gøre det – fordi jeg siger det!

På et mere overordnet plan illustreres 
bogens budskab i de statistiske efterret-
ninger, der kundgøres i Radioavisen. Her 
oplyses det, at det inden for føje år vil 
være sådan, at der på landet vil være 106 
drenge pr. 96 piger. En alarmerende situ-
ation, ikke alene fordi bigami er forbudt, 

Det ordentlige menneske
Henrik Jensen
Kristeligt Dagblads Forlag
254 sider, 249 kr. 

Ifølge Henrik Jensen går vi fra fælles 
værdier til friværdier i det moderne 
samfund. Verden er så at sige af lave, 
da alle gør som det passer dem – der 
er jo ikke noget, der er rigtigt eller for-
kert. En ny sygdom under betegnelsen 
’The Stein Bagger syndrome’ italesæt-
tes som årsagssammenhængen imel-
lem et forvirret menneske (læs mand) 
og en verden (læs Danmark) uden mål 
og mening og alles kamp om goderne.

I en tidligere bog ’Det Faderløse 
Samfund’ peger Henrik Jensen mere 
skånselsløst på årsagen til miseren – 
nemlig den fraværende far og etable-
ringen af det matriarkalske samfund 
som årsag til derouten. Vi er pakket ind 
i omsorg og står i selvrefleksioner til 
langt over halsen. Enhver forklaring er 
sådan set god nok – bare det er min 
egen og andre ikke kommer til skade 
herved – næsten da, jf. Stein Bagger.

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk
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Kom godt fra start

Førstehjælp til den nye leder
Ulrik Lange
Gyldendal Business
131 sider, 200 kr.

Fra medarbejder til leder – en rejse til 
lederland kan debuteres på flere må-
der… 

Ulrik Lange beskriver nogle konkrete 
metoder og giver i et fornøjeligt og ikke 
mindst let fordøjeligt sprog enkle red-
skaber, der kan være medvirkende til 
at lette overgangen fra medarbejder til 
leder. Bogens formål er at gøre den 
første tid som leder positiv og succes-
fuld både for den nye leder og virksom-
heden også set i lyset af flere undersø-
gelser, der viser, at det ikke er ’sådan 
bare lige’ at blive leder.

 Der er intet revolutionerende eller 
nyt i bogen, men den er en overskuelig 
guide, hvor man bliver husket på alt 
det man burde huske at huske i den 
første tid som leder. Vrøvlet – måske, 
men essensen er god nok. Gennem 
bogen føres vi paletten rundt, bl.a. fra 
beslutningen er taget, usikkerhedsmo-
menter, ledelsens kompleksitet, en-
somheden, planlægningen og målsæt-
ning, de mest almindelige fælder og 
vildspor og ikke mindst det vigtigste 
ledelsesinstrument: dig selv.

 Undervejs i bogen lægges der op til 
refleksioner og stillingtagen – og der-
med en selvbevidsthed om egen ledel-
sesstil. Forfatteren koncentrerer sig  
om den nye leders overvejelser og  
personlige udvikling, man får ikke en  
tilrettelagt A  B  C-anvisning om  
afholdelse af møder, men snarere  
opmærksomhedspunkter, som man 
kan agere ud fra. 

Som et ekstra krydderi har Nanna 
Frank lavet nogle simple, men sigende 
illustrationer. Læg fx mærke til, at ordet 
ledelse er opbygget af de tre stavelser: 

Ny Lærer

Folkeskolen

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

FS1709-community.indd   18

10/08/09   16:12:53

Folkeskolen

FOLKESKOLEN.DK 

•  Find dine nye medarbejdere på folkeskolen.dk/job
•  Din skole kan selv indtaste netannoncer hele døgnet, – hele året,  

– også i ferieperioder.
• folkeskolen.dk har ca 100.000 ugentlige besøgende.
• folkeskolen.dk har hver uge cirka 30.000 unikke brugere.
•  Folkeskolen/Undervisere udkommer 39 gange om året til 225.000 læsere
For yderligere information kontakt: 
Stibo Zone på telefon 8939 8833, www.stibozone.com

Brug folkeskolen.dk/job  
når du skal ansætte 

•  LE, det vil sige: Skab en positiv 
stemning og et humørfyldt samar-
bejdsklima

•  DEL, det vil sige: Del dine tanker, 
overvejelser og planer med dine om-
givelser, delegér opgaver til dine 
medarbejdere, og 

•  SE, det vil sige: vær iagttagende, 
hold øje med, hvad der sker.

Hvordan skal man som ny leder få tid 
til at læse endnu en bog, når der er så 
meget andet, der er vigtigere? Hertil er 
at sige, at den tid, det tager at læse 
bogen, er godt givet ud.

Målgruppen er selvsagt nye ledere, 
men også nye lederes chefers opmærk-
somhed vil skærpes ved at skimme bo-
gen. Hvis tiden er meget knap, så kan 
forfatterens ’Den korte version’ efter 
hvert kapitel med fordel læses og der-
med give et overblik over de vigtigste 
ting at være opmærksom på.  

Pia Smiszek Nielsen
Viceskoleleder

Gudbjerg Skole 
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Stillinger

Vores nuværende skoleleder har valgt at gå på pension, der-
for søger vi en ny skoleleder med tiltrædelse hurtigst muligt.
Vi er en kommunal folkeskole under Randers Kommune for 
elever med svær ADHD, ASF og lignende udviklingsforstyr-
relser. Skolen består af 4 afdelinger beliggende i Paderup, 
Mørke, Jebjerg og Låsby med hver deres daglige leder. 
Skolens ledelsesteam består af skolelederen, en admini-
strativ leder samt de 4 afdelingsledere. Skolen har desuden 
eget konsulentteam bestående af 3 psykologer, 2 pæda-
gogiske konsulenter og 1 UU-vejleder. Skolens elevtal er 
pt. 175. Skolens administration og skolelederens kontor er 
beliggende i Paderup. Skolelederen er afdelingsledernes og 
konsulentteamets nærmeste leder.
Firkløverskolens organisatoriske grundlag hviler på syste-
misk teori og praksis. Det forventes, at en ny skoleleder 
enten har kendskab til tænkningen bag og udøvelsen heraf. 
Du er skolelederen, der kan inspirere og motivere medarbej-
derne. Du er visionær og du kan profilere Firkløverskolen. 
Du kommunikerer tydeligt og fremadrettet med medarbej-
dere, elever, forældre og eksterne samarbejdspartnere.
Vi søger en skoleleder, der:
Ledelsesmæssigt
•	 Forventes	at	kunne	indgå	aktivt	i	samarbejdet	skolele-

dergruppen med henblik på udvikling af det samlede 
skolevæsen i Randers Kommune

•	 Forventes	at	kunne	indgå	i	et	konstruktivt	samarbejde	
med eksterne samarbejdspartnere

•	 Kan	indgå	i	et	konstruktivt	og	inspirerende	ledelsesar-
bejde med ledelses- og konsulentgruppen

•	 Har	relevant	ledelseserfaring/-uddannelse
•	 Anvender	coaching	som	et	centralt	ledelsesværktøj
•	 Er	ressourceorienteret
•	 Har	strategiske	evner	og	administrativ	tæft
•	 Blik	for	balancen	mellem	drift	og	udvikling
•	 Gode	forhandlingsevner

 Pædagogisk
•	 Har	kendskab	til	det	specialpædagogiske	felt	og	målgrup-

pen

Skoleleder søges til Firkløverskolen 
Kommunal specialskole & Kompetencecenter  
i Randers Kommune

•	 Har	pædagogisk	overblik	og	kan	være	retningsgivende	i	
en pædagogisk udvikling

•	 Lægger	vægt	på	børnenes	og	de	ansattes	trivsel
•	 Prioriterer	et	godt	skole-hjem	samarbejde

Personligt
•	 Har	et	nysgerrigt	og	anerkendende	livssyn
•	 Har	selvtillid,	ro	og	gennemslagskraft
•	 Er	lyttende	og	nærværende
•	 Kan	bevare	overblikket	og	handle	i	komplekse	situationer
•	 Har	humor	
 
Vi tilbyder:
•	 Et	kompetencecenter	indenfor	den	pædagogiske	udvik-

ling i forhold til børn med svær ADHD, ASF og lignede 
udviklingsforstyrrelser

•	 En	specialskole	i	udvikling
•	 Vi	tilbyder	en	velsmurt	organisation
•	 Glade	og	engagerede	elever	og	en	positiv	forældrekreds
•	 180	professionelle	og	positivt	samarbejdende	medarbej-

dere.
•	 God	faglig	kvalitet	til	fremme	for	det	enkelte	barns	udvikling
•	 En	skole,	der	har	fokus	på	den	pædagogiske	udvikling

Vi forudsætter, at du har en læreruddannelse eller anden 
tilsvarende	undervisningskompetence	som	baggrund	for	
at søge den ledige stilling. Der gives løn efter gældende 
overenskomst. Yderligere oplysninger fås hos pædagogisk 
udviklingschef	Karen	Marie	Schytter	på	tlf.	8915	1999.
Du er velkommen til at kontakte skolen med henblik på et 
evt. besøg. Du kan kontakte os enten via skolens kontor på 
tlf.	8711	9292,	du	kan	kontakte	vores	administrative	leder	
Torben	Sand	på	tlf.	2479	6550	eller	skolens	bestyrelsesfor-
mand	Anita	Lindgreen,	tlf.	2561	8296.
Ansøgningen	sendes	til	Randers	Kommune,	Børn	&	Skole	
att.	Bodil	Vorre,	Laksetorvet,	8900	Randers	C.
Ansøgningen kan mailes til: bodil.vorre@randers.dk.
Ansøgningen	bedes	mærket:	LEDFIR	og	skal	være	Randers	
Kommune i hænde senest fredag den 27. november 2009.
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Ordrup skole søger en skoleleder, 
der vil være med til at videreføre den 
positive udvikling som skolen er i. 
 
Hvem er vi?

Vi er på Ordrup skole optaget af at 
arbejde professionelt med at skabe den 
bedste skole for alle elever. Herunder at 
blive klogere på den gode læreproces i 
undervisning og fritid, og på at udnytte 
de nye fysiske rammer optimalt.
Vi er en velfungerende skole med et højt 
fagligt niveau og en stabil og højt enga-
geret medarbejderstab samt en engage-
ret og interesseret forældregruppe.
Vi sætter fokus på skolen som arbejds-
plads og arbejder aktivt på at fastholde 
vores dygtige medarbejdere, bl.a. gen-
nem personligt engagement og ejerskab 
blandt medarbejderne.
Vi arbejder på at skabe sammenhængs-
kraft og holde fast i den røde tråd på en 
stor skole.
Vi sætter sundhed og bevægelse på 
dagsordenen i fagene og i fritiden.

Hvem er du?
Du har erfaring med personaleledelse, 
teamledelse og forandringsledelse og en 
solid ballast indenfor skoleverdenen.
Du kan gå forrest og bagerst samti-
dig - du kan udstikke retningen for den 
pædagogiske udvikling og samtidig sikre 
at udviklingen forankres.
Du har personlig gennemslagskraft 
og tør træffe solide, fagligt funderede 
beslutninger.
Du har en god forståelse for andres mu-
ligheder og begrænsninger og kan skabe 
både tryghed og udviklingskraft. 
Du er en god og tydelig kommunikator – 
såvel mundtligt som skriftligt
Du sætter det gode samarbejde med alle 
interessenterne højt – og kan det
Du har interesse for og viden om special 
området 
Du er åben, lyttende og en dynamisk 
leder og medspiller i vores ledelsesteam.

Du tænker og handler i helheder og er 
medspiller i kommunens platform for 
Strategisk Skoleledelse sammen med de 
12 andre skoleledere og forvaltningen.

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte direktør 
i Skole og Fritid, Frank E. Andersen, 
tlf. 2929 2075 (træffes bedst om aftenen 
eller i weekenderne) eller pædagogisk 
chef, Skole og Fritid, Knud Nordentoft,
tlf. 3998 5000.
På skolens hjemmeside www.ordrupskole.dk 

og på www.gentofte.dk kan du få yderligere 
information om Gentofte Kommune. 
Hvis du vil besøge os eller have yderli-
gere oplysninger, kan du kontakte skolens 
ledelse, tlf. 3998 5959.

Løn og ansættelse
Lønpakke fastsættes med udgangspunkt 
i gældende overenskomst, hvortil der kan 

-
tioner mv. Derudover tilbydes hjemmear-
bejdsplads mv.

I Gentofte Kommune er der en generel po-
litik om, at der på børne- og ungeområdet 
skal indhentes straffeattester.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 13. november 2009 
kl. 12.00.
Ansættelsessamtaler afvikles i uge 47 og 
uge 48. Mellem 1. og 2. samtale testes 
den (de) kandidat(er) der er gået videre 
til 2. samtale. Endvidere vil der også blive 
indhentet referencer efter aftale. 

Send ansøgning med relevante bilag til:

Skole og Fritid,
Gentofte Rådhus,
Bernstorffsvej 161,
2920 Charlottenlund 

Eller på mail til:
skoleogfritid@gentofte.dk
 

JOB I GENTOFTE KOMMUNE

Skoleleder til Ordrup Skole
Ordrup skole
- er en folkeskole med ca. 680 elever 

beliggende i gode omgivelser tæt på 

skov og strand. Skolen er afdelingsop-

delt i indskoling, mellemtrin og udskoling 

og arbejder i lodret teamstruktur. Skolen 

har gennemgået en om- og tilbygning 

i forbindelse med kommunens SKUB 

projekt, så vi har fælles rammer mellem 

skole og fritid, som giver gode mulighed-

er for læring, leg og samarbejde inde 

såvel som ude. 

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et 
meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig 
er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi 
på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige 
service. Læs mere på www.gentofte.dk
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Skoleleder til heldagsskolen 

Bækgårdsskolen 
i Skjern
Skolen er en kommunal heldagsskole med 24 
børn, der tilbyder et alternativt skoletilbud til 
normaltbegavede børn i alderen 6-15 år. Ele-
verne er hovedsageligt drenge, som henvises til 
skolen pga. sociale-og følelsesmæssige vanskelig-
heder eller pga. udviklingsmæssige forstyrrelser.

Det daglige arbejde med denne elevgruppe stiller 
store krav til skolens medarbejdere. Det er derfor 
nødvendigt, at også lederen er en psykisk robust 
person, der er i standtil at sætte klare grænser for 
derigennem at skabe tryghed blandt både børn 
og personale

Er du blevet nysgerrig, så se stillingsopslaget på 
www.rksk.dk/stillinger
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Skoleleder til Rønbækskolen i Hinnerup
Brænder du for skoleudvikling og personaleledelse? 

Vores ambition er at gøre en god skole 
endnu bedre!

Pr. 1. februar 2010 søger vi en visionær 
skoleleder, som ser muligheder i stedet for 
begrænsninger. I et ledelsesteam med 
viceskole- og SFO-leder skal du sætte 
endnu mere fokus på ledelse, arbejdsmiljø 
og kommunikation. På de indre linjer skal 
du med motivation og tillid være med til at 
skabe dynamik og rum til kreativitet. 

Læs hele stillingsopslaget på favrskov.dk 
under ”Skole” og ”Ledige stillinger”. Se også 
roenbaekskolen.dk.

Vi skal have din ansøgning senest 1. 
december 2009 kl. 12.00. 

Send den til boernogskole@favrskov.dk 
mrk. Skoleleder.

Vi holder samtaler i uge 50 og 51, og der 
indgår test i ansættelsesforløbet.
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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 
  

Skoleleder til Toftevangskolen 
pr. 1. januar 2010

Så kan vi tilbyde:

•  En skole med ca. 540 elever (bh.kl.-10.kl), med 
tilhørende SFO/SFK (bh.kl.-5.kl.) samt kommu-
nens modtagelsesklasser.

•  Et ledelsesteam bestående af skoleleder, pæd.
leder/souschef, adm. leder, afd.leder for 10.kl 
samt leder for SFO/SFK

•  En udviklingsorienteret og værdibaseret skole, 
der til stadighed sikrer børnene den bedst mu-
lige skolegang.

•  Et ambitiøst skolevæsen med gode ressourcer

•  Et dygtigt og engageret personale med faglige 
og personlige ambitioner samt et særdeles 
godt kollegialt miljø

•  Motiverede og velfungerende børn

•  En aktiv og ressourcestærk forældre-gruppe

•  Løn efter principperne for ny løn.

 Yderligere information

Se på www.Rudersdal.dk og /eller www.to-nyt.
dk., hvor du kan læse mere om stillingsprofilen 
og vores forventninger til dig.  For information 
og rundvisning kontakt  skoleleder Jens. Chr. 
Straarup 45 94 23 23 eller om stillingen skolechef 
Martin Tinning 46 11 44 10.

Ansøgningsfrist
23. november 2009, kl. 12.00 til Rudersdal Kom-
mune, Stationsvej 36, 3460 Birkerød, mrk.: ”Sko-
leleder Toftevangskolen” eller på e-mail: hd@ru-
dersdal.dk

Vil du stå i spidsen 
for Toftevangskolens 
udvikling?
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HVAD KAN VI  SOM LEDELSE 
GØRE FOR AT FOREBYGGE 
MOBNING I  KLASSEN?

M O B N I N G
Hvilke roller kan man indtage i en mobbesituation? Hvordan 
kan man stoppe mobning? Hvilke konsekvenser har mobning? 
Og hvordan kan man arbejde med mobning på en positiv 
måde i klassen? Det er nogle af de spørgsmål, vi vil behandle i 
oplægget. 

M O B I L  &  I N T E R N E T
Hvorfor er børn og unge så vilde med mobiltelefonen og Inter-
nettet? Hvordan klæder vi dem ordentligt på? Og hvem har an-
svaret? Vi sætter fokus på, hvordan voksne kan hjælpe børn og 
unge med at få gode vaner når de bruger disse medier.

Læs mere om SkoleTjenesten, se priser og book et oplæg på 
www.bornsvilkar.dk

SkoleTjenesten er støttet af

-  BOOK ET VOKSENOPLÆG FRA BØRNS VILKÅR


