
  

Spritny skole og ledelse Side 16 

Ledelse af ledere Side 22

Et SUPER Årsmøde 2010? Midtersider 

Det gode skolelederliv Side 30 ff.

Nye skoleledere Side 46

10  december 2009 Magasin for Skolelederne 
        

Profilskoler
TEMA: Side 6-14 



2 • Skoleledelse • december 2009

 

Vilkårene for det lokale arbejde i Skolelederne med ledertil-
lidsrepræsentantarbejdet i spidsen er ved at være på plads. 
Mere end 60 % af kommunerne har lavet aftaler.

I overenskomstaftalen pr. 1. april 2008, fremgår det, at vores 
nye, selvstændige lederoverenskomst trådte i kraft d. 1. april 
2009. Den førte ganske pæne lønstigninger med sig, nye lo-
kale lønindplaceringer og en fortsættelse af lokallønnen. Des-
uden fik vi en skoleleder-TR ordning med TR-beskyttelse og 
tildeling af tid og resurser til at varetage TR-funktionen.

Tid og resurser, lyder ordene – og de skal tildeles. For det 
ligger implicit i vores lederoverenskomst, at kommunerne der-
med har anerkendt, at skolelederne er omfattet af arbejdsvil-
kår i henhold til KTO-aftalen om ’TR, samarbejde og samar-
bejdsudvalg’, de aftalte protokollater om ’Vilkår for TR’s tids-
anvendelse’ samt om ’Aflønning af TR’. Oversat til almindeligt 
sprog betyder det, at de lokale leder-TR aftaler skal omfatte 
både en tidskompensation og et funktionslønstillæg.

Leder-TR funktionen er en nyskabelse for os ledere og for 
det kommunale system, og vi skal lige vænne os til det. 
Men nu er der altså gået over otte måneder, siden vores 
TR-ordning trådte i kraft, og yderligere et år tilbage vidste 
alle parter, at ordningen var aftalt. Det skulle give tid nok til 
at få vilkårene for udøvelsen af TR-hvervet, herunder en ac-
ceptabel timeramme og funktionsløn, aftalt.

Glædeligvis er det også gået sådan i de fleste kommuner.  
I en helt ny opgørelse over lokalafdelingernes TR-aftaler ser 
vi, at det i 2/3 af kommunerne er lykkedes at få fastlagt ni-
veauet for både funktionstillæg og tidsforbrug. Der er selv-
følgelig forskel på aftalerne – og de kan være svære at sam-
menligne, fordi kommunerne er forskellige, og leder-TR’erne 
har varierende opgaver og udfordringer. Men alt i alt er det 
en fin begyndelse, som giver anledning til optimisme.

Det kan der så være brug for fremover. Den kvikke læser 
har jo regnet ud, at det i 1/3 af kommunerne ikke er lykke-
des at få leder-TR aftalerne på plads. Det er ikke godt nok, 
og derfor anmoder Skoleledernes sekretariat i samarbejde 
med de lokale afdelinger de kommuner, som endnu ikke har 
indgået TR-aftaler, om en (gen)optagelse af forhandlin-
gerne. Og på baggrund heraf er det min forventning, at der 
i den nærmeste tid laves fornuftige aftaler i alle kommuner.

Dog ved vi, at der i nogle få kommuner – en håndfuld? - 
er stor modstand imod at lave disse aftaler, og jeg håber 
selvfølgelig, at man her vil skæve til alle de steder, hvor 
man har fundet fornuftige løsninger. Men udebliver kom-
munens forhandlingsvilje, vil Skolelederne være nødsaget 
til i samarbejde med LC at inddrage KL med henblik på at få 
afklaret, hvordan lederoverenskomstens TR-aftale kan ud-
møntes de pågældende steder.  

Lederoverenskomsten og vores leder-TR system skaber 
en stærkere platform for aftaler om vilkårene for ledelses-
udøvelsen på skolerne. Vi har som skoleledere fået ramme-
sat vores løn- og arbejdsvilkår mere entydigt, hvilket er i 
vores interesse. Men der er ingen tvivl om, at den ansvar-
liggørelse af vores ledergruppe, der her er sket, også er til 
fordel for vores arbejdsgivere. Et godt lederliv og en velor-
ganiseret ledergruppe er forudsætninger for den gode skole 
og for samarbejdet om udviklingen af det kommunale skole-
væsen. 

Med håbet om gode aftaler i alle kommuner vil jeg ønske 
vores læsere en god jul og et godt nytår! Og husk at sætte X 
den 25. og 26. marts 2010, hvor der er årsmøde i Odense. Læs 
mere i programmet på bladets midtersider.  

Lokal lederkraft

LEDER

Af Anders Balle
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StORt & småt
TV 1, 2, 3, 4, 5, 6…

Danskernes TV-forbrug er vokset med 15 % i løbet 
af 2009. Det svarere til, at vi i gennemsnit ser 23 

minutter mere fjernsyn om dagen end i 2008.
En gennemsnitlig dansker ser således nu TV over tre 

timer om dagen. Stigningen er en smule større blandt 
de 21-40 årige, men alle aldersgrupper har øget deres 

TV-forbrug.
De ældste medborgere ser mest TV, men tilbringer til gen-

gæld ikke så meget tid foran computeren…

Kilde: TNS Gallup og DR Medieforskning

Words come easy?
Skoleleder: substantiv, fælleskøn. Bøjning: 
-en, -e, -ne. Betydning: (titel for) lederen af 
en skole, fx en folkeskole, en efterskole eller 
et gymnasium. Se også: skoleinspektør, rek-
tor…

Det er blot et ud af 100.000 ord, man kan 
blive klogere på i Den Danske Ordbog, der nu 
er tilgængelig på nettet på www.ordnet.dk.

Dermed har man fået gratis adgang til  
den mest omfattende ordbog over moderne 
dansk, hvor man kan få alt at vide om orde-
nes stavning, bøjning, udtale, betydninger, 
sprogbrug, grammatik, faste udtryk og ord-
dannelse. 

På hjemmesiden findes også Ordbog over 
det danske Sprog, som beskriver ord og be-
tydninger i det danske sprog i perioden 
1700-1950.

Fra Skolelederne.org
Foreningens hjemmeside opdateres løbende med de aller-

seneste nyheder om skole og skoleledelse m.m. Her er 
nogle af dem:

• Skolelederformand til te på Marienborg
• Folkeskolen er ikke en pølsefabrik 
• Ok at eleven bruger sin egen PC i skolen?
• Kvaliteten af specialundervisningen halter
• Hver tredje kommune sparer på folkeskolen 

• Der er brug for stabile skolebudgetter 
• Hvad betyder finansloven for 2010?
• 126 millioner til de mest sårbare unge 

Læs også nyhedsbrevet Skoleleder•Nyt, hvis ikke du alle-
rede får det i din mailbox, så tilmeld dig STRAKS på hjem-
mesiden!
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Sang-
konkurrence
Hvem skriver den allerbedste 
fællessang om det gode skolelederliv?

Alle foreningens medlemmer indbydes 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 vintermånederne og 
mail dit forslag ind på cd@skolelederne.org.

OBS! Sidste frist 1. marts 2010

NEJ tak til snuptag! 
Børne- og Kulturchefforeningen (BKF) 
har lavet et nyt debatoplæg om, hvilke 
indsatser man mener skal til for at 
løfte ungeområdet.

Det er problemer med polarisering, 
hvor grupper af unge ikke har mulig-
hed for at deltage ligeværdigt i sam-
fundslivet samt bl.a. det forhold, at 
20 % af en ungdomsårgang ikke får 
en kompetencegivende uddannelse, 
foreningen har fokus på.

BKF tror ikke på snuptagsløsninger 
som fx elektroniske fodlænker og 

sænkelse af den kriminelle lavalder, men på det lange, seje 
træk og helhedsløsninger. Der er behov for at få skærpet 
blikket for de mekanismer, som skaber udskillelse og skabt 
og implementere en sammenhængende strategi for inklu-
sion af alle børn og unge, mener foreningen. 

BKF har tidligere – uden held – foreslået regeringen at 
nedsætte en ungdomskommission, der kan opsamle erfa-
ringer og viden og udvikle indsatser, der kunne ramme alle 
unge og ikke kun de synlige unge med tunge problemer. 
Det ønske gentager foreningen, der nu opfordrer KL til at 
tage teten i det arbejde.

Foreningen har valgt børne/unge-direktør i Odense Klaus 
Majgaard til ny formand. Han afløser Per B. Christensen, 
der har været formand i 8 år.

Frihed under ansvar
Frie Skolers Ledere bliver fra nytår en selvstændig le-
derforening for skoleledere, forstandere og mellemle-
dere i frie grundskoler og efterskoler. Foreningen har 
pt. 800 medlemmer.

Samarbejdet mellem Frie Skolers Lærerforening og 
Frie Skolers Ledere fortsætter således, at den nye leder-
forening er organiseret som en forening i lærerforenin-
gen med en særlig status – og medlemmerne af den 
nye lederforening har fortsat adgang til rådgivning hos 
lærerforeningens konsulenter. Samtidig har Frie Skolers 
Ledere eget sekretariat, der tilbyder særlig bistand i 
spørgsmål, der berører ledermedlemmer.

Den nye lederforening er medlem af LC-LederFo-
rum i Lærernes Centralorganisation og opstiller deri-
gennem OK’11-krav samt får varetaget sine interesser 
sammen med en række andre underviserledergrup-
pers. Formanden for LC-LederForum er Skoleleder-
ne’s formand Anders Balle.

Læs mere om Frie Skolers Ledere på 
www.lederkredsen.dk

Læs mere om LC-LederForum på 
www.lc-lederforum.org 

Med et glimt i øjet
Bladet ’Undervisere’ har ved at nærlæse lederstillinger over nogle 
måneder indkredset, hvilke kvaliteter og kompetencer, der efter-
spørges ud på skolerne. Og det er ikke så lidt. 

Hvis du søger et lederjob i 2009, er det fx en god idé, hvis du me-
ner, du er visionær, samarbejdsorienteret og anerkendende. Du bør 
også være god til at kommunikere, have humoristisk sans og gode 
evner i retning af at gøre dig selv og dine beslutninger synlige og 
tydelige.

I al fald ligger de egenskaber højt på Top 10-listen over, hvilke 
egenskaber en leder skal have. Således optræder følgende ord pro-
centvis i stillingsopslagene:

• Visionær: 23 %
• Synlig: 19 %
• Samarbejdsorienteret: 19 %
• Anerkendende: 19 %
• Humor: 18 %
• Tydelig: 15 %
• Kommunikativ: 15 %
• Åben: 14 %
• Handlingsorienteret: 12 %
• Positiv: 11 %

Ja, humor efterlyses i næsten hver femte annonce. Som der står i en 
af dem, så ’må vores kommende leder gerne have et glimt i øjet’.
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Idtrætsprofil, naturfagsprofil, musisk 
profil, international profil. Der skyder 
for tiden et væld af profilskoler frem i 
det danske folkeskolelandskab. Hvor 
det før var privat- og friskoler, der 
havde patent på at skille sig ud fra 
mængden med hver sit særkende, er 
mange folkeskoler begyndt at brande 
sig med et speciale. 

En af dem hedder Holmegårdskolen 
og ligger i Hjørring. Skolen, der har 491 
elever og 45 lærere, har fra skoleåret 
2009 kunnet tilbyde en særlig fodbold-
linje på 7. klassetrin. Da skolen lance-
rede det nye tilbud som en del af en 
større satsning på sundhed, var ud-
gangspunktet, at der skulle være 17 til-
meldte, for at der kunne oprettes en 
fodboldklasse. Der kom 47 tilmeldin-
ger – så den nye linje var en realitet, 

endda med to klasser. 41 elever blev 
optaget, 12 piger og 29 drenge.

Holmegårdskolen samarbejder om 
fodboldlinjen med byens to store fod-
boldklubber, Fortuna Hjørring og Hjør-
ring Idrætsforening. De to foreninger 
leverer trænere til klasserne, og der 
foregår også et samarbejde med Hjør-
ring Sundhedscenter, der stiller konsu-
lenter til rådighed for skolen med råd-
givning i sund livsstil.

”Idéen til fodboldklassen opstod 
hjemme i mit køkken”, fortæller Birgit 
Amtoft, der er leder af udskolingen på 
Holmegårdskolen og desuden mor til 
et par fodboldinteresserede drenge.  

”Jeg havde funderet over, om man 
ikke kunne forene fodbolden og skolen, 
sådan at interessen for skolen kunne 
styrkes, og børnene kunne udnytte de-

res evner fuldt ud, ved at der var en rød 
tråd fra det sportslige over i skolelivet”. 

Lad os prøve det!
Skolens tre ledere var med det samme 
tændt på idéen – måske ikke så over-
raskende, da de alle har idræt som lin-
jefag og længe havde talt om, hvordan 
idræt kunne komme til at fylde mere i 
skolens hverdag. 

”Vi arbejdede med idéen på ledel-
sesplan. Vi blev hurtigt enige om, 
hvordan projektet skulle udformes og 
luftede det så over for personalegrup-
pen. Men selve arbejdet med at få pro-
jektet op at stå lå hos ledelsen. Vi 
valgte at lave den overordnede struktur 
i samarbejde med de to lokale fodbold-
klubber”, fortæller Birgit Amtoft. 

Personalets reaktion på fodboldpro-

Det er ’morgendagens stjerner’, 
som optages i Fodboldklassen, 
hedder det i Holmegårdskolens re-
klame for sin nye fodboldlinje.
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»

Profilskole:

Af Karin Lindegaard • Foto Anne Mette Welling

på skemaet
Fodbold 

jektet var positiv: ”De fik en grundig in-
formation om, hvad projektet gik ud 
på. Der var selvfølgelig spørgsmål til 
det, men folk sagde: Det lyder spæn-
dende. Lad os prøve det af!”.

Der blev også informeret om, at det 
krævede noget ekstra af de lærerkræf-
ter, der gik ind i projektet. Det var ikke li-
gefrem en ulempe, hvis man var idræts-
interesseret, så man havde forståelse for 
børnenes interesse for fodbold – og at 
de fx kunne være trætte, når de mødte 
til timer efter morgentræning. 

”Folk har virkelig været optaget af 
sundhedsdimensionen og medtæn-
kende omkring det”, siger Birgit Amtoft.

Knap så positiv var reaktionen fra de 
øvrige skoler i området. Nogle af kom-
munens skoleledere stillede sig un-
drende overfor, at der nu skulle etable-

Holmegårdskolen i Hjørring har valgt at supplere 
bøger med bolde på skoleskemaet og oprette to 
klasser for fodboldinteresserede elever

res en profilskole i Hjørring Kommune. 
De frygtede, at de ville komme til at 
miste elever til fodboldlinjen – en frygt 
der viste sig ikke at være helt ubegrun-
det, da 37 af Holmegårdskolens fod-
boldelever er kommet fra andre skoler.

”Men der har været en god diskussion 
omkring det – om skolerne ude omkring 
ville bakke op. Jeg håber, man med tiden 
vil synes, det er en god idé, at her er en 
skole, der satser på idræt, og så kan der 
være en anden, der f.eks. profilerer sig 
på det musiske”, siger Birgit Amtoft. 

Ministerbesøg
For nylig lagde undervisningsministeren 
vejen forbi Hjørring for at besøge skolen 
og høre om projektet. Bertel Haarder 
var meget begejstret for skolens idræts-
profil og for fodboldklasserne og lovede 

at give idéen videre på sine rejser rundt 
i landet til andre skoler. Han hæftede 
sig især ved, at mange af eleverne har 
fået fornyet mod på at gå i skole efter 
at have fået fodbolden sat på skemaet. 
Det har smittet af på deres indsats i de 
øvrige fag.

”Hvis børnene har noget, der interes-
serer dem i deres skolehverdag, har det 
en positiv afsmittende virkning på ind-
satsen generelt – de bliver mere fokuse-
rede”, siger Birgit Amtoft. Nogle af de 
nye elever på fodboldlinjen har betroet 
hende, at de tidligere var godt kendt 
med inspektørens kontor indefra, men at 
de nu har besluttet at starte på en frisk.

Og det er ikke kun fodboldeleverne, 
der har fået sparket til deres engage-
ment. Også hos lærerne har fodbold-
projektet givet et ekstra kick.
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”Jeg er overbevist om, at vores skole 
har fået et kæmpeløft ved at gøre det 
her. Jeg kan mærke et andet drive på 
skolen. Folk er virkelig optaget af den 
sundhedsmæssige dimension. Vi er 
inde i en positiv spiral, hvor den ene 
idé følges af den næste. Og de mange 
nye elever har givet et frisk pust til 
skolen”, siger Birgit Amtoft.

Hun understreger dog, at det har 
været vigtigt ikke at glemme skolens 
to almindelige 7. klasser. Derfor be-
sluttede man helt fra starten af projek-
tet, at der også skulle sættes særligt 
fokus på dem og deres sundhed og 

trivsel. De er ud-
nævnt til ”sundheds-
årgang” og har bl.a. 
fået faget ”Sundheds-
fremmende aktiviteter” 
på skoleskemaet.

Der er endnu ikke andre profilskoler i 
Hjørring Kommune end Holmegård-
skolen. Men Birgit Amtoft vil hilse flere 
af slagsen velkommen og anbefale 
sine elever at søge derhen, hvor skolen 
kan imødekomme deres interesser.

Hun mener ikke, profilskoler er et 
forbigående fænomen eller en tilfældig 
modedille. Tværtimod er det fremtiden 

Undervisningsminister 
Bertel Haarder, da han 
besøgte Holmegård-
skolen i november.

Profilskoler på vej?
Mange folkeskoler har valgt at specialisere sig og markedsføre sig med en særlig 
fagprofil, f.eks. musisk-kreative fag, sprog, naturfag eller idræt, bl.a. for at tage 
konkurrencen op med privatskolerne. Så længe en skole holder sig inden for ram-
merne af folkeskoleloven, kan den frit udbyde en særlig fagprofil.

Holmegårdskolen er foreløbig den eneste profilskole i Hjørring Kommune, men 
endnu én – med musik som speciale – er i støbeskeen.

I Københavns Kommune findes fire profilskoler, mens Århus har to og en tredje 
på vej. Især i Fredericia Kommune er fænomenet blevet populært. Her er seks ud 
af ni folkeskoler med overbygning blevet profilskoler.

Idéen om, at folkeskolerne skal specialisere sig, har en vis opbakning i befolk-
ningen. I en undersøgelse, som Gallup foretog for Berlingske Tidende i oktober, 
svarer 48 % af de adspurgte, at profilskoler er en ’god’ eller ’overvejende god idé’, 
mens 35 % mener, det er en dårlig idé. 

for folkeskolen at gå ud og profilere 
sig. 

”Jeg kan kun se fordele i det. For os 
har det i hvert fald været en meget po-
sitiv drivkraft. Vi har set med vores til-
bud, at de unge mennesker i høj grad 
søger skole efter interesser, og hvis en 
skole matcher ens interesser, så er 
man villig til at flytte. Man er ikke bun-
det til sin skole, som man var for 10-15 
år siden. Da ville man ikke drømme 
om at flytte og skifte skole. Det gør 
man i dag, og det kan vi lige så godt 
udnytte”, siger Birgit Amtoft. 

Holmegårdskolens 
fodboldprofil
Fodboldklasserne startede i skole-
året 2009 på 7. klassetrin. Projektet 
omfatter hele udskolingen fra 7. til 
9. klasse og er en del af skolens 

satsning på sundhed i form af mo-
tion, kost og trivsel. 

Formålet med fodboldlinjen 
er at skabe en bedre sam-
menhæng mellem skole og 
fodbold, så elevernes mulig-
hed for at udvikle deres talent 

optimeres, og skolen samtidig 
bliver mere attraktiv for dem.
Skoletilbuddet omfatter foruden 

den helt normale undervisning, som 
opfylder Undervisningsministeriets 
krav til timetal, ca. 6 timers ugentlig 
træning. Hertil kommer træning ude 
i elevernes klubber. 

Træningen på skolen varetages af 
uddannede trænere, som stilles til rå-
dighed af skolen og af de lokale fod-
boldklubber Fortuna Hjørring (Dan-
marks førende kvindefodboldklub) og 
HI, Hjørring Idrætsforening.
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Ud med  sproget
Ærlig snak er første skridt ud af stress

Stress rammer individuelt, men skal løses i fællesskab. Tal med  
dine kollegaer, tal med din chef og find ud af, hvad I kan gøre.  
Den seneste forskning viser, at dialog og forventningsafstemning  
på arbejdspladsen forebygger og håndterer stress. Kom videre på 
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Lise Colmorn: Det 
giver udviklingspo-
tentiale at satse på 
en bestemt profil.

Viceskoleleder Martin Lund og skoleleder Lise Colmorn er glade for, 
at Hundigeskolen er blevet en profilskole.

Martin Lund snuser til 
kødgryderne i Hundige-
skolens køkken.
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Flere og flere folkeskoler gør en dyd ud 
af at fremhæve og opdyrke særlige 
egenskaber. Det kan være en bestemt 
faglig eller pædagogisk linje, eller det 
kan være en målrettet satsning på en 
bestemt gruppe elever, eksempelvis 
elever med høj IQ.

Ved at blive en såkaldt profilskole til-
trækker man sig opmærksomhed og 
fortæller omgivelserne, at der sker no-
get af interesse for såvel elever, foræl-
dre som lærere.

Det er i alt fald tankegangen bag at 
gøre Hundigeskolen og Gersagerskolen 
i Greve Kommune til profilskoler.

”De to skolers elevtal har været for 
nedadgående i et stykke tid, og antal-
let af elever med indvandrerbaggrund 
har samtidig været stigende”, siger Ja-
kob Thune. ”Så der er et dobbelt for-
mål med at gøre dem til profilskoler”.

Som socialdemokratisk formand for 
Greve Kommunes profilskoleudvalg 
vedgår han gerne, at kommunen be-
væger sig ind i ukendt farvand.

”Vi ved ikke, om modellen vil have de 
ønskede virkninger, men noget skulle vi 
finde på, og jeg synes personligt, at det 
er en god satsning. Det tyder de første 
erfaringer også på”, siger han.

Ser ud til at virke
Det sidste bekræfter viceskoleinspek-
tør, Martin Lund, Hundigeskolen.

”Vi har delt eleverne mellem os, så 
Gersagerskolen har fået de yngste ele-
ver. De oplever en øget indskrivning af 
elever med dansk baggrund i børnehave-
klassen. Vi oplever positiv respons fra 
forældre, eleverne vælger sig massivt ind 
på de linjer, der har med vores profil at 
gøre, og de vælger flere valgfag. Vi er 
godt tilfredse med satsningen”, siger han.

De to skoler har det sidste år profileret 

Pressede skoler vender udviklingen ved at satse på idræt, sundhed og kost. 
Det giver profil og synlighed 

Af Jan Kaare • Foto André Andersen 

sig ved at satse særligt på idræt, sund-
hed og kost. På Hundigeskolen kører der 
fire dage om ugen et sundhedsbånd, 
hvor der er tilbud om breddeidræt, elite-
fodbold, lektiecafe, skolekøkken og me-
die- og it-værksted. Idræt og bevægelse 
inddrages også i de almene fag. For at 
det kan lade sig gøre, har lærerne gen-
nemgået 20 timers efteruddannelse, og 
der har været holdt fælleskurser.

Den slags tiltag er helt nødvendige, 
mener Martin Lund.

”Det er svært at adskille, at vi både har 
skullet skabe to nye skoler og samtidig 
gøre dem til profilskoler. Hvad det sidste 
angår, tror jeg ikke, at man kan undgå, at 
der i et lærerkorps er både ildsjæle og 
skeptikere. Det tager tid at skabe en fæl-
les bevidsthed om projektet, men det er 
vi ved at have nået. I dag oplever vi stor 
opbakning blandt lærerne”, siger han.

Ledelsesmæssige udfordringer
Vejen til at blive en profilskole er fyldt 
med udfordringer for ledelsen. Den 
skal brænde for sagen og skal skabe 
engagement.

Men ifølge skoleleder Lise Colmorn, 
Hundigeskolen, er resultatet det hele 
værd. 

”Det giver udviklingspotentiale at 
satse på en bestemt profil, og lærer-
fagligheden bliver stimuleret. Dertil 
kommer, at vi med vores profil giver 
eleverne bedre forudsætninger for at 
leve et sundt liv”, siger hun.

Det er for tidligt at evaluere overgan-
gen til at være profilskole. Lise Colmorn 
mener, at der skal flere tiltag til:

”Næste år bliver det som noget nyt 
obligatorisk, at eleverne har fire ugent-
lige idrætstimer, og der skal sikkert ske 
flere ændringer, men vi er kommet godt 
på vej, og set fra en ledelsesmæssig 

synsvinkel har processen hidtil været 
både spændende og udfordrende”.

Har ændret holdning
Skolen har haft to arbejdsgrupper, der 
undersøgte mulighederne for hen-
holdsvis at satse på en international 
linje eller sundhed og idræt.

Lærernes tillidsrepræsentant, Kai 
Nielsen, var med i den første gruppe.

”Det er ikke nogen hemmelighed, at 
jeg var bidt af tanken om den internati-
onale skole, og at jeg en kort overgang 
overvejede om jeg skulle søge en an-
den skole. Jeg valgte at blive, og jeg er 
i dag meget glad for vores profil. Den 
kræver hele tiden nytænkning og det 
er inspirerende for en lærer, at kom-
munen bevidst har investeret i lærer-
nes kompetenceudvikling. Profilen er 
tydeligst til gavn for indlæringen blandt 
de svageste elever”, siger han. 

De to profilskoler med sammenlagt 
450 elever koster Greve Kommune 
mellem 2,5 og 3 millioner ekstra kroner 
om året. Alene af den grund tror Jakob 
Thune ikke, at der vil blive oprettet 
mange flere profilskoler i kommunen.

”En anden af kommunens skoler er 
på eget initiativ, og uden at det invol-
verer kommunen økonomisk, ved at 
satse på særligt kloge elever. Det er 
helt fint, men hvis profilskoler skal 
have nogen effekt, er det kun få skoler, 
der skal gå den vej”, siger han.

Lise Colmorn mener, at erfaringerne 
fra Hundigeskolen og Gersagerskolen 
kan danne afsæt til nytænkning. Unge 
er mere individualistiske i dag end tidli-
gere, og ifølge hende kan man på sigt 
tænke sig, at mange kommuner får 
tre, fire overbygningsskoler med hver 
deres profil og dermed hver deres til-
bud til eleverne. 

Profilskoler
skaber udvikling



12 • Skoleledelse • december 2009

Af Torben Svane Christensen • Foto Lars Skaaning

Profilskoler:

ja!/Nej!
Professorer er uenige om hvilken vej tommel-
fingeren skal vende, når det gælder profilskoler

Af Jan Kaare • Foto André Andersen 

Per Fibæk Laursen og Niels Egelund 
er begge professorer på Danmarks 
Pædagogiske Universitetsskole, men 
når det gælder profilskoler, lyder det, 
som om de kommer fra hver sin pla-
net:

”Profilskoler er ikke og har aldrig 
været vejen frem for folkeskolen”,

”Profilskoler giver plads til større 
forskellighed. Det er godt for folke-
skolen”.

Det første citat kommer fra Niels 
Egelund. Han var i begyndelsen af 
1980’erne med til at evaluere forsøg 
med at profilere folkeskoler i Århus, 
og konklusionen var, at de ikke fun-
gerede.

”Det er generelt vanskeligt for en 
offentlig skole at skabe sig en identi-
tet, så man kan fastholde nogle af de 
forældre, som ellers vælger at sende 
deres børn i de frie skoler. En offent-
lig skole kan ikke profilere sig så 
stærkt, at man kan kalde sig et alter-
nativ til det bestående. Skal du leve 
op til folkeskolelovens formålspara-
graf, er det svært at kalde sig en 
idrætsskole eller en skole, der lægger 
vægt på faglighed eller noget andet”, 
siger Niels Egelund.

Folkeskolen lægger vægt på mang-
foldighed, derfor tror Niels Egelund 
ikke, at det er muligt at samle alle 
lærere på en skole om at køre en be-
stemt profil.

”Jeg vil se profilskoler virke, før jeg 
tror på dem, så spis brød til”, siger 
Niels Egelund.

Sund mad og 
madlavning er 
også en del af 
Hundigeskolens 
nye profil.

Glem ikke bredden

Det er glædeligt, hvis kommunerne 
kan vende den negative spiral på nogle 
skoler ved at lade dem fokusere på 
områder, som kan fange børn og unge. 

Det mener næstformand i Skole-
lederne, Claus Hjortdal.

”I sådan en situation er profilskoler 
en rigtig god løsning, men i andre situ-
ationer, hvor en skole profilerer sig på 
en niche som konkurrenceidræt eller 
kloge børn, fungerer modellen mindre 
godt. Så skiller man bestemte grupper 
ud og går i en anden retning end den 
folkeskole, som jeg går ind for. Den 
udmærker sig nemlig ved at skabe et 
godt undervisningsmiljø gennem bred-
de og variation”, siger næstformanden.

I Tyskland ved man af erfaring, at 
det giver dårlige resultater at splitte 
elever op efter evner. Det samme vil 
ske i Danmark, hvis skoler går den vej.

”Noget andet er, hvis man opbygger 
profilskoler på basis af en bestemt 
pædagogisk tilgang, som for eksempel 
læringsstile, så kan det give gejst og 
energi i alt fald i en periode”.

Claus Hjortdal venter, at der i de 
kommende år dukker flere profilskoler 
op, ikke mindst fordi der er et foræl-
drepres i den retning.

”Mange forældre mener ikke, at den 
lokale folkeskole markerer sig tydeligt 
nok, og vælger den derfor fra. Så vi 
bliver presset til at vise, både hvem vi 
er, og hvad vi kan. Man vi skal ikke 
konkurrere med private skoler på deres 
præmisser”.

Per Fibæk Laursen:
”Det er grundlæggende positivt, at 

der er plads til mangfoldighed, og at 
folkeskoler får større frihed til at ud-
vikle et lokalt særpræg. Det er en lo-
gisk konsekvens af, at vi er på vej ind 
i et vidensamfund, hvor kreativitet og 
mangfoldighed er i højsædet”.

Udviklingen skal dog nødig føre til, 
at der opstår A- og B-skoler, og Per 
Fibæk Laursen taler ikke for, at be-
stemte skoler tilgodeses med særlige 
ressourcer. Han taler heller ikke for at 
oprette skoler for kloge elever.

”Jeg er betænkelig ved særlige sko-
ler for højt begavede elever. Det iso-
lerer let en type børn fra andre børn, 
og bliver nemt en skole for børn fra 
højere sociale lag i stedet for det, der 
var formålet, men jeg kan sagtens se 
perspektiverne i at give skoler en 
særlig faglig eller pædagogisk linje”, 
siger Per Fibæk Laursen.

Når det gælder det konkrete initia-
tiv i Greve Kommune, har de to pro-
fessorer også forskellige holdninger:

Egelund tror ikke på, at man får 
forældre af dansk herkomst til at 
vælge en skole med mange indvan-
drere, fordi den kommer med nogle 
spændende tilbud.

Fibæk Laursen synes derimod, at 
det er et godt tiltag, fordi skolerne i 
det konkrete tilfælde henvender sig 
til grupper af børn, der har særlige 
behov og interesser, uanset hvilken 
etnisk baggrund de har. 



Skoleledelse • december 2009 • 13

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

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

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

Man kan tale om at udvikle og skærpe sine sociale og kognitive me-
stringsstrategier, som kan gøre ledelsesarbejdet med koordinering og løs-
ning af opgaver lidt lettere. Kurset vil have fokus på dette, og der gives 
eksempler og begreber, som kan indgå i den personlige håndtering af op-
gaverne og lederteamets videre drøftelser.

Der vil ligeledes blive arbejdet med, hvordan lederen kan designe 
udviklingsprocesser og designe involvering af medarbejdergrupper i 
lærernes arbejde med håndtering af deres opgaver – herunder de 
strategiske udviklingsopgaver, som skolen måtte have lagt tilrette.

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

Deltagerne vil få skærpet deres blik for, hvilke mestringsstrategier 
der fremmer deres egen ro, nærvær og tilstedeværelse, når de løser 
lederopgaverne. Kurset har fokus på såvel de personlige, individuelle me-
stringsstrategier, som de mere gruppeorienterede og organisatoriske til-
gange, der peger på at reducere belastninger og skabe større velvære og 
trivsel i hverdagen. 

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

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

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

NYT KURSUS

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

Intensivt 
2-dages kursus for 

skoleledere 
i forbindelse med 

’Det gode 
skole lederliv’

Praktiske oplysninger

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

Det vestlIge kursus:
Tid  Den 13.-14. januar 2010 – max 30 pers. med ankomst kl. 

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

Det østlIge kursus:
Tid  Den 13. april-14. april 2010 – max 30 pers. med ankomst 

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

Lyngby

Tilmelding

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

Pris

Kr. 3.500,- 

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

pæd.psych Palle Isbrandt Jansen, der 
også underviser på kurset.
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Sophienborgskolen er skolen, hvor bygninger og pædagogik 
er tænkt sammen, hvor lærerne og børnene får optimale mu-
ligheder for læring og trivsel… Sådan står der på skærmen, 
hvis man googler Sophienborgskolen i Hillerød Kommune.

Om det passer i virkeligheden, er det for tidligt at be-
dømme. Skolen er ikke bygget færdig, og der, hvor der skal 
være hjemsted og faglokaler for mellemtrinnet, pruster en-
treprenørmaskinerne fortsat rundt.

Men skoleleder Jon Dinsen og viceskoleinspektør Annette 
Otto er ikke i tvivl. De har selv formuleret målsætningen og 
de er overbevist om, at de har ledelsespotentialet til at nå 
målene. Sådan har de haft det, siden de blev ansat i 2006, 
hvor skolen officielt åbnede, ja faktisk længe før det. De to 
har kendt hinanden gennem 
en snes år og det meste af ti-
den har de vidst, at de havde 
lyst til at påtage sig en ledel-
sesopgave sammen.

”Jeg blev ansat som lærer 
på Tingbakkeskolen i Græ-
sted, hvor Jon var viceskole-
leder og gennem årene, hvor 
jeg fik forskellige udviklings-
opgaver og til sidst også nogle 
ledelsesopgaver, havde vi 
mange samtaler, hvor det vi-
ste sig, at vi havde en fælles 
forståelse på centrale områder. Du kan sige, at vi delte 
drømme om, hvordan tingene kunne være, at en skole kunne 
være anderledes, hvis vi kunne begynde forfra, og hvis vi selv 
bestemme”, siger Annette Otto.

Vil bygge på engagement
Den fælles forståelse handlede om at bygge en skole på en-
gagement i stedet for vanetænkning.

”Det er irriterende, når folkeskolen bliver heglet igennem  
i medierne, og du ved, at der er rigtig mange hverdagens 
helte, der gør alt hvad de kan for at skabe en god skole”, si-

ger Annette Otto. ”Det Jon og jeg var enige om var, at hvis 
man kunne bygge en skole på dem, ville resultatet blive fan-
tastisk. Hvis ildsjælene kom i centrum og hvis de fik ordent-
lige udfoldelsesmuligheder, så ville folkeskolen kunne løse 
sin opgave helt anderledes positivt”.

Hvis man er lærer og har ambitioner om at blive leder, eller 
er leder og på vej efter et andet job, er der masser af mulig-
heder, men sådan ser Jon Dinsen og Annette Otto ikke på det.

”Hvis et ledelsesteam for alvor skal realisere sine ambitio-
ner, er det ideelt at kunne begynde helt forfra. Alt skal kunne 
tages op til revision. Det kan ikke, hvis der allerede er etable-
ret et skole- og ledelsesmiljø. Så er der for mange hensyn at 
tage til kutymer og allerede vedtagne måder at gøre tingene 

på. På en ny skole sårer man 
ingen ved at gøre tingene an-
derledes og ved udelukkede 
at se på, om tiltag gavner sa-
gen og eleverne”, siger vice-
skoleinspektøren.

Har du det rette ledelses-
team, men ikke den nye skole 
der matcher, er der andre mu-
ligheder. Annette Otto og Jon 
Dinsen overvejede derfor på 
et tidspunkt at oprette en pri-
vat overbygningsskole.

”Det skulle være en skole 
for 6.-9. Klasse. Den skulle være inkluderende, med elever i 
praktik, og med elever ud at rejse. Altså en skole, hvor ele-
verne ikke blev trætte af at være. Det har vi snakket om i 
mange timer”, siger Jon Dinsen.

Ændrede planer
De to kom så langt, at de stod med papirerne fra Undervis-
ningsministeriet i hånden. Så blev reglerne ændret, og der 
måtte ikke længere oprettes skoler uden 0.-6. klasse.

”Det fik os til at droppe planerne, men ikke tankerne om at 
arbejde som ledelse sammen”, siger Jon Dinsen. ”Vi blev 

Fælles

Hvad kommer først skolen eller ledelsen? Da den splinternye 
Sophienborgskole i Hillerød skulle bygges, var der ikke tvivl om, 
at det var ledelsen...

Af Jan Kaare • Foto Kim Agersten

Jons stærke sider
Jon elsker at lege med tal og 
økonomi og har et fint overblik 
over, hvad der sker på skolen 
og i vores omgivelser. Han er 
god til at sælge både de gode 
og de mindre gode budskaber

Viceskoleleder Annette Otto

„
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Annette Otto og Jon Dinsen er
bevidst gået efter at komme til 
at lede en ny skole sammen. Nu 
er de godt i gang med at reali-
sere deres ledelsesvisioner på 
Sophienborgskolen.

»
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meget interesserede, da de lokale medier kort efter fortalte, 
at Hillerød Kommune ville åbne denne her skole”.

Resten er historie. Efter en uforpligtende snak med skole-
direktøren i Hillerød Kom-
mune søgte først Jon Dinsen 
jobbet som skoleleder og fik 
det. Et par måneder efter 
søgte Annette Otto jobbet 
som viceskoleinspektør og fik 
det.

”Det passer os meget fint, 
at vi er blevet i folkeskolen”, si-
ger Annette Otto. ”Det er her, 
vi har vores udgangspunkt, og 
vores pædagogiske holdninger 
bygger på, at alle skal mødes i 
skolen. Hillerød Kommune har 
desuden givet os så store fri-
hedsgrader, at vi langt hen 
selv kan bestemme, hvordan vi bygger skolen op”.

Teamet er en forudsætning
På en skole, hvor bygningerne er i vækst, og hvor de sidste 
håndværkere først forlader stedet i 2011, er det ikke nok at 

have fælles visioner. Den pædagogiske ledelse og styring af 
et stort byggeri stiller massive krav om beslutningskraft, ad-
ministrativ indsigt og fleksibilitet. 

”Skal du starte en ny skole 
op, vil jeg næsten sige, at det 
er en forudsætning, at man 
på forhånd udgør et team. El-
lers kan det hele nå at sande 
til. Det var med gru, jeg 
havde begyndt her uden på 
forhånd at kende Annette 
godt. Vi ved, hvor vi hver især 
har vores styrker, og at vi 
supplerer hinanden godt”, si-
ger Jon Dinsen.

Alligevel er det en stor 
mundfuld at have første ar-
bejdsdag i en barak og siden 
bygge en rigtig skole med til-

hørende kulturhus og idrætshal.
”Det er vist kommet bag på os begge, hvor omfattende og 

tidskrævende det er at stå for sådan et byggeri. Der skal hol-
des et utal af møder med arkitekter og entreprenører og ta-
ges stilling til stribevis af uforudsete ting. Havde vi ikke på 
forhånd den ballast, som det giver at kende hinanden godt, 
ville det have givet problemer”, siger skolelederen.

Der opstår synergi
De mange daglige beslutninger forudsætter, at der i et ledel-
sesteam er en høj grad af overensstemmelse om, hvor man 
vil hen, og at der indbyrdes er stor tillid og stor tolerance, hvor 
enigheden ikke rækker.

”I sådan et ledelsesteam, behøver man ikke være enige om 
alt. Du kan sige nogle ting, hvor du gør dig sårbar eller hvor 
du ved at der kan opstå uenighed, uden at det giver proble-
mer. Vi kan for eksempel snakke helt frit om pædagogiske 
kvalitet eller ressourceudnyttelse og først tage hensyn til love 
og regler, når den endelige beslutning skal træffes. Er ud-
gangspunktet altid de givne forhold, glemmer man nemt, 
hvad målet med et tiltag er”, siger viceskoleinspektøren. 

I et lederteam kan der opstå en synergi, som gør, at fæl-
lesskabet er stærkere end de enkelte deltagere. Det er i høj 
grad tilfældet på Sophienborgskolen, hvis man spørger de to 
skoleledere.

”I fællesskab er vi gode til at afsøge stemninger og til at for-
holde os til mennesker med forskellig baggrund. Det er også 
forudsætningen for at kunne kommunikere med alle de forskel-
lige slags forældre, som der er på skolen”, siger Annette Otto.

”Det er en styrke, at vi er gode til at stå sammen om be-
slutninger. Vi lader os ikke nemt spille ud mod hinanden. 
Uanset om det er den ene eller den anden, som en lærer 
henvender sig til, kan vedkommende være sikker på, at af-
gørelsen bliver den samme”, siger Jon Dinsen. 

Annettes stærke sider
Annette er tydelig, hun løber 
sig ikke staver i livet og har et 
fantastisk godt humør. Selvom 
hun ikke har været leder i så 
lang tid, er hun god til at bruge 
det, hun har prøvet før i livet

Skoleleder Jon Dinsen 

„

Ved at undervise på en skole i Kina, Indien, Tyrkiet 
eller Bolivia opnår du såvel professionsudvikling som et 

globalt perspektiv i din undervisning
Du modtager din udvekslingslærer på din skole i to 
måneder i efteråret 2009 og derefter rejser du ud til 

dennes skole for at undervise i to måneder i  
begyndelsen af 2010.  

Det giver både dig som lærer, dine  
kollegaer og dine elever udsyn, indsigt og interkulturel 

forståelse. 

Ring til os på 38 34 33 00 eller besøg www.afs.dk

Tag på lærerudveksling  
i udlandet

AFS Interkultur er Danmarks  
største og ældste non-profit  
udvekslingsorganisation med  
lokalforeninger over hele landet. 
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Afdækning af skolelederens 
ressourcer og potentialer med 
henblik på fortsat udvikling

NYT KURSUS

Det gode skolelederliv

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

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

Formålet med workshoppen er at forstærke muligheden for identifi-
kation med de potentialer og ressourcer, der er til stede, og som kan ud-
vikles og forfines. Kurset vil derfor være en antropologisk proces, hvor 
deltagerne udforsker, undersøger og afdækker deres egen tilgang til 
skolens potentialer og muligheder i ledelsesrummet. 

Et andet spor på kurset vil være at undersøge og identificere de res-
sourcer og potentialer, der ligger indbygget i lederrollen, samt den autori-
tet og autorisation der gives via systemet til skolelederen. Skolelederen 
selv tager imod og forholder sig til hovedopgaven, rollen og de belast-
ningsgrader, som optræder i arbejdet, og som kan presse skolelederne ud 
af rollen, og skabe uklarhed i konteksten. 

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

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

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

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

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

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

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

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

Skolelederforeningen kan være behjælpelig med kontakt til kur-
sussteder til en favorabel pris. For nærmere aftale: Kontakt næstfor-
mand Claus Hjortdal i Skolelederne. Kontakten til erhvervspsykolog 
Palle Isbrandt formidles også gennem næstformand Claus Hjortdal 
på tlf. 23 27 43 27 eller clhj@skolelederne.org 

en udforskende 
workshop af, hvordan 

der skabes et godt 
skolelederliv i balance i 

eget ledelsesrum
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I år er det 40 år siden, at den første e-mail blev sendt, mod-
taget og læst. Såmænd. Men i stedet for at fejre fødselsda-
gen, er det nekrologen, der så småt skal skrives.

Kommunikation i form af mails er nemlig stærkt faldende i 
takt med, at moderne brugerplatforme på internettet med 
navne som Facebook1, Twitter, MySpace og YouTube tilbyder 
en mere fleksibel og flottere udveksling af viden, erfaringer, 
oplevelser og synspunkter.   

De unge har for længst fundet ud af, at de nye platforme – 
eller sociale medier, som de også kaldes – outsmarter de 
tidligere ved at have en bedre funktionalitet, og ved at man 
hurtigt kan dele ikke alene tekst, men musik, fotos, videoer, 
lyd, kunst og grafik etc. med hinanden.

Frem for alt er de nye medier designet, så man på tværs 
af tiden, stedet og handlingens enhed – ja, alt er nu splintret 
til atomer, men kan samles igen til nye konstellationer og 
helheder – kan dele fælles interesser. Med dem, som man i 
Facebook kalder for venner, hvilket man så kan have flere el-
ler færre af i netværkets åbne og lukkede grupper.

Også virksomheder, mediefolk, politikere og andre driftige 
sjæle har opdaget de nye muligheder og blogger, chatter, 
tagger og embedder på livet løs om småt, stort, nyttigt og 
unyttigt. Ting man ikke vidste om og nok kan leve fint uden, 
men også kan blive meget klogere af… 

Der lånes, stjæles, falbydes og aldrig har man været så 
hurtigt informeret om alt fra venners sindstilstand til de-
monstrationerne i Irak, Jægersoldat-bøger og Visit-denmark 
reklamer. Der tales i højstemte toner om demokrati og pira-
teri. I alle tilfælde melder det gamle, essentielle spørgsmål 
sig: At være eller ikke at være – online? Og er du det? 

Nyt forum for skoleledere
Skolelederne synes ikke, at foreningens medlemmer, til 
trods for et par grånende hår i toppen hos nogle og måske 
netop derfor, skal stå udenfor. Også selv om adgangen til  
et sådant nyt medie umiddelbart kan opleves som øget 
kompleksitet i en i forvejen informationstung hverdag. 

Vi mener, at fordelene opvejer ulemperne, og at de nye 
medier er kommet for at blive, og byder derfor ind med vo-

Af Michael Diepeveen • Ill. Lederspace.dk

res eget Lederspace.dk, der er et forum alene for vores 
medlemmer. Det vil så sige de 99 % af de 4.200 folkeskole-
ledere i Danmark, der har valgt at være medlem af vores le-
derforening – og så ikke andre, lige bortset fra foreningens 
sekretariat.

Vi tror også, at vi kun har set starten på disse nye måder 
at kommunikere og netværke på, og at dette betyder flere 
vigtige ting. 

Dels kan man næppe undslå sig at gøre et bekendtskab 
med de nye platforme, men må som med andre nyskabelser 
oparbejde en kompetence i at bruge dem. Det handler om at 
følge med, og det hører med til at være leder. Dels at der i 
den verden opstår et flow af informationer, agendaer mv. af 
også skole- og ledelsesmæssig art, som man professionelt 
må forholde sig til.

Derfor får skolelederne nu sit eget mødested i cyberspace, 
der selvfølgelig kan bruges til lidt af hvert, men som først og 
fremmest er tænkt som et ledelsesfagligt og ledelsespolitisk 
mødested for skolelederne på landsplan, lokalt og i mindre 
interessegrupper.

”Vi ønsker med Lederspace.dk en åben dialog med vo- 
res medlemmer, hvor alle også får adgang til let og frit at 
”snakke” med andre ledere om det, der fylder i hverdagen. 
Jeg håber, at det nye mødested hurtigt vil opleves som et 
meget relevant og nyttigt redskab, hvor man kan dele erfa-
ringer og hjælpe hinanden med udfordringer og i øvrigt give 
sin mening til kende”.

Det siger Michael Rasmussen, der er medlem af HB og 
formand for foreningens kommunikationspolitiske udvalg, 
som står bag det nye tiltag. Han understreger, at Leder-
space.dk kun er åbent for medlemmer. Hverken forvalt-
ningschefer, forældre, elever eller andre nysgerrige inviteres 
ind eller kan kigge med. 

Hvad kan det bruges til?
På Lederspace kan du meget hurtigt – i fuld offentlighed 
blandt brugerne, en afgrænset gruppe eller helt diskret– får 
vendt en problemstilling. Anonymt er det ikke, men du  
vælger selv dine ’venner’, og hvor lidt eller meget de andre 

Skolelederforeningen har åbnet et elektronisk websted for medlemmerne, 
hvor du bl.a. kan indgå i ledelsesrelevante grupper og netværk

Lederspace.dk



Skoleledelse • december 2009 • 19

skole ledere skal involveres og/eller hvor mange du fx vil 
skrive til på hovedsidens funktion ”hvad har du på hjerte?”. 
Ligesom du beslutter, hvem du vil ’høre på’.

Fordelen er, at det er let og hurtigt at komme i tæt kontakt 
med ligesindede. Først og fremmest måske med lederkolle-
gaerne i kommunen, hvor der allerede på forhånd er oprettet 
lokale grupper, ligesom der også er lavet særlige grupper for 
S81-lederne m.fl. 

Lederspace.dk er en enkel, overskuelig udgave af de eta-
blerede sociale medier som Facebook. Det er også samme 
grundidé, der ligger bag Lederspace, at det er et socialt net-
værk – en aktiv platform for online netværksdannelse.

Lederspace ligger i forlængelse af og er en udvidelse af  
de ledelses- og skolefaglige og personlige netværk, som 
mange skoleledere allerede har. Erfaringsudveksling og  
videndeling er essentielle elementer i udøvelse af god skole-
ledelse og udvikling af skolen.

Målet er, at Lederspace.dk øger netværksdannelsen og 
fællesskabsfølelsen blandt skoleledere. Uden at det kan er-
statte fysiske tilstedeværelse og nær kontakt, får man her 
mulighed for at ’mødes’ på kryds og tværs uden barrierer – 
på sigt også med HD-video, webcams mv. Og netop den 
hurtige adgang kan vise sig at være tidsbesparende…

Lederspace.dk er også en mulighed for skolelederforenin-
gen for at komme mere i øjenhøjde med medlemsgrupper 
og enkelte medlemmer. Og den chance for at kommunikere 
bl.a. nyheder hurtigt og direkte med alle medlemmer vil vi 
selvfølgelig benytte.

Selv er du med til at skabe fremtiden. Uden mange bru-
gere og aktivitet på vores nye Lederspace, er der ikke meget 
at komme efter. Så log dig på Lederspace NU! 

Note
1  Se www.facebook.com, der har over 2 mio. danske brugere. 

Opret din Lederspace-profil
I disse dage skulle alle medlemmer modtage noget så 
gammeldags som et frankeret, postomdelt brev med en 
julehilsen og en anvisning i, hvordan man logger sig på 
vores nye, fælles sociale medie: Lederspace.dk.

Hvorfor nu denne oldschool-ting som at modtage et brev 
i en hypermoderne teknotid? Jo, det er fordi det netop som 
omtalt kun er medlemmer, der har æren at kunne bruge le-
derspace. Og i den forbindelse har medlemsnummeret, der 
er anført i brevet, vital betydning, da det alene er det, der 
skaffer dig videre adgang ind i platformen som bruger.

Medlemsregistrering er omfattet af registerlovens re-
striktioner og fremsendes bedst pr. brev og desuden har 
vi langt fra alle medlemmers mail-adresser. Så derfor. 
Bundlinjen er, at man skal bruge sit nummer i den første 
login og derefter erstatte oplysningen med et brugernavn 
og en adgangskode, man selv vælger (og skriver ned et 
sted for at huske fremover!)

Vær med i fællesskabet i Lederspace Log dig venligst på 
NU! LÆS anvisningen i brevet GRUNDIGT – det tager 5 
minutter at komme på og oprette en profil. Medlemsnum-
meret er som sagt kun nødvendigt i oprettelsesfasen, men 
GEM alligevel brevet med nummer/information!

Meld dig ind i gruppen (afdelingen) for skoleledere i 
den kommune, du arbejder i, og prøv at lege dig frem 
med de faciliteter, der er, og så opret selv en interesse-
gruppe for, hvad det nu måtte være: Dit arbejde med to-
sprogede, ledelsesudvikling, ønsket om at møde kamme-
raterne fra seminariet eller Grenaa-kurset…

Lederspace.dk er ikke en brug-og-smid-væk pakke. Vi 
vil løbende arbejde på at forbedre funktionaliteten på si-
tet, og vores optimistiske mål er, at s-a-m-t-l-i-g-e med-
lemmer får oprettet en profil. Vi ses derfor på Lederspace 
inden Juleferien!
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Konferencer for børne/kulturchefer, skolechefer og skoleledere

...af ledere
ledelse... 

Den 28. januar 2010, kl. 9-16, 
Juelsminde Strand

Den 11. februar 2010, kl. 9-16, 
DGI-Byen i København

VesT

ØsT

sæt     i kalenderen

Detaljeret program for konferencerne er 
under udarbejdelse, men sæt allerede nu 
kryds i kalenderen ved enten den 28. ja-
nuar (Jylland) eller 11. februar (Sjælland). 
Læse mere på hjemmesiden www.skole-
lederne.org under ”Kurser og konferencer”   

Formålet med konferencerne er at sætte fokus på samar-
bejdet mellem lederne på forvaltningsniveau og lederne på 
skole niveau, og vi anbefaler, at deltagerne fra de enkelte 
kommuner repræsenterer begge niveauer.

Emnet belyses ud fra fire perspektiver: Et strukturelt, et 
relationelt, et fagprofessionelt samt et organisatorisk 
perspektiv.

På konferencerne søges svar på bl.a.
følgende spørgsmål:
•  Hvilken betydning har det haft, at mange kommuner er 

gået fra en klassisk forvaltningsstruktur til specialise-
rede rådgivningscentre?

•  Hvordan ledes ledere, som har en fagprofessionel 
baggrund, af ledere, som måske har en anden uddan-
nelsesmæssig baggrund?

•  Hvordan sikres en balance mellem institutionsniveau-
ets autonomi og det kommunale fællespræg?

•  Hvilket ledelsesbehov har en leder i det hele taget?         

X

Børne- og Kulturchefforeningen og skolelederne 
afholder i forbindelse med projektet ”det Gode 
skole lederliv” to konferencer om ledelse af ledere

den 28. januar eller 
11. februar 2010!
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Konferencer for børne/kulturchefer, skolechefer og skoleledere

StORt & småt

Når jeg ser et flag…
Skoleledernes hovedbestyrelse var den 9.-11. no-
vember på studierejse til OECD’s hovedkvarter i 
Paris og besøgte også EU-kommissionen og EU-
parlamentet i Bruxelles. 

Her blev det bl.a. bekræftet, at selv om Dan-
mark stadig har næsten 100 % national selvstæn-
dig beslutningskompetence i politikdannelsen og 
med hensyn til udmøntning af lovgivning mv. på 
undervisnings- og børne/unge-området, så støbes 
kuglerne på dette område i høj grad nede i diverse 
kontorer ca. 1.000 km. syd for Christiansborg

Særligt i OECD-regi foregår benchmarkings-  
og udviklingsarbejder såsom PISA- og TALIS-un-
dersøgelserne, der rammesætter og påvirker den 
hjemlige politiske beslutningsproces i relation til 
folkeskolen. Her er også det store projekt ”Impro-
ving School leadership” søsat, der har stor betyd-
ning, når vilkårene for skoleledelsen i Danmark og 
i øvrigt i Europa besluttes.

Skolelederne vil derfor fortsat tæt følge tenden-
serne i international/europæisk uddannelses- og 
ledelsespolitik på grundskoleområdet. Foreningen 
har pr. 1. januar meldt sig ind i ESHA (European 
School Headmasters Association), der over en 
bred front og i særdeleshed over for EU-kommissi-
onen/parlamentet arbejder på at fremme skole-
ledernes synspunkter.

Via Lærerforeningen er Skolelederne også til-
knyttet lærerorganisationernes fælles organisa-
tion, Education International, der har permanent 
repræsentation i Bruxelles.

Derfor er du sådan?
Du er muligvis en hård chef, fordi du synes, at det er sjovt, når 
dine medarbejdere hader dig. Eller når de græder af ydmygelse… 
men hvor sandsynligt er det?

Her er nogle andre forklaringer, taget fra nogle råd til medarbej-
dere, der føler de ligger under for rå lederadfærd, men som allige-
vel vil gøre noget for at forbedre deres egne forhold:

•  En barsk leder kan være låst fast i sit mandat. Han har selv 
hårde forhandlinger bag sig med sine overchefer.

•  En chef kan blive barsk, fordi han fungerer dårligt ansigt til ansigt 
med en medarbejder i en formel mødeform. 

•  En barsk leder kan have dårlige erfaringer fra tidligere job, 
hvor han har følt, at hans åbenhed blev misbrugt. 

Den barske chef er en farlig modpart. Provokerer. Kan blive per-
fid. Her derfor nogle råd, der skulle øge medarbejderens chance 
for at vinde konflikter og ikke fyre sig selv undervejs:

•  Overvej, hvilken type du skal forhandle med. Tænk tilbage på 
sidste forhandling. Er din chef en rigtig hård forhandler? Eller 
er han bare socialt hæmmet?

•  Find ud af, hvor niveauet ligger i virksomheden og blandt dine 
fagfæller. Sæt en realistisk ramme om dine forventninger. 

•  Find ud af, hvad du vil have. Hvilket resultat vil gøre dig glad? 
Tænk ambitiøst, og find samtidig din smertegrænse.

•  Indled en forhandling om forhandlingen. Sørg for at minimere 
den hårde duel, ansigt til ansigt, ved et mødebord. Find andre 
veje: mails, små møder, telefonsamtaler.

•  Send dine krav på en mail til din chef i god tid. Hvis den barske 
chef vælger at hidse sig op, må han sprutte ud over sin egen 
skærm og ikke op i dit åbne ansigt. 

•  Forbered dig psykologisk på skarpe, provokerende og vanvittig 
irriterende afslag. Øv dig hjemmefra. Gør dig robust.

•  Sørg for, at du under forhandlingen fokuserer på resultatet. Du 
behøver ikke at kunne lide din modpart. Du behøver ikke at få ret.

•  Undgå diskussion. Fokusér på forhandling. Spørg din chef om 
hans kriterier, holdninger og muligheder i forhold til dit krav. 
Skab åbninger, præsentér ideer, vis forståelse.

•  Spørg: Hvad skal der til, for at du kan give mig højere løn/dyrt 
kursus/ny kontorstol?

•  Hold pause i forhandlingen. Gerne flere. Den barske forhand-
ler rykker sig aldrig under mødet, men måske mellem møder. 
Brug pausen til at påvirke dem, han lytter til.

Det er jo noget, både medar-
bejdere og ledere kan blive klo-
gere af – og også ledere kan 
have vanskelige chefer!

Kilde: Magisterforeningen

Foto: Colourbox
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Mærsk

sciencetalenter.dk

HAR I HUSKET TALENTERNE?
ScienceTalenter – den nationale talentpleje i naturvidenskab – tilbyder:
• Konsulentbistand til kommuner, der vil starte talentarbejde
• Konferencer for lærere, naturfagskoordinatorer og skoleledere
• Kursus for lærere om undervisning af talenter
• Camps og undervisning af naturvidenskabelige talenter
• Konkurrencer

Tjek hjemmesiden: www.sciencetalenter.dk eller kontakt Talentchef Hanne Hautop direkte på 
mail: chef@sciencetalenter.dk

folkeskolen.indd   1 10/11/09   17:38:57
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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 nu 1400 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 hjemmesiden! 

Godmorgen
Claus Hjortdal
Næstformand
Skolelederne

Det gode lederliv
Overraskelse

Pause

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

At overkomme livet
Lisbeth Dahl
Skuespiller, instruktør og forfatter

Afslutning 

FREDAG DEN 26. MARTS 2010

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

MEDLEMSFEST aften kl. 19.15-01.00 



26 • Skoleledelse • december 2009

Hovedbestyrelsen byder 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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Arbejdshæfte

JAMBOJAMBOJAMBO

67880_Arbejdsh¾fte_09.indd   1 12/08/09   11:31:13

TVÆRFAGLIGT UNDER-
VISNINGSMATERIALE TIL 
FOLKESKOLENS YNGSTE 
KLASSER 

Børnenes U-landskalender 2009 

Hiphop på en slumtop er titlen på årets u-landskalenderbog 

skrevet af Hanne Kvist: “James elsker at rappe og drømmer 

om at lave en cd sammen med sin ven Peter. Men en dag 

kommer Peter i skole med en ny cd, som han selv har ind-

spillet – med sin og James’ sang på”. Bogen er rigt illustreret 

med fotos af Jørgen Schytte. 64 sider, indbundet, 148 kr.

Lærervejledning skrevet af Mikala Klubien. Undervisnings- 

og aktivitetsforslag, fakta om Kenya. Dvd med små fi lm 

supplerer materialet. 52 sider, 98 kr.

Arbejdshæfte udarbejdet af Mikala Klubien. 24 sider, 48 kr. 

30 stk.: 312 kr.

Undervisningssæt med 30 elevbøger, 30 arbejdshæfter 

og 2 lærervejledninger koster 1.295 kr. Dvd med DR-TV’s 

u-landskalenderfi lm følger gratis med ved køb af et 

undervisningssæt.

www.u-landskalender.dk supplerer med spil, aktiviteter 

og quiz. På voksensiden kan du læse mere om bøgerne 

og om årets u-landskalenderprojekt.

Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender går i 

år – via organisationen for vedvarende energi, OVE – til et 

miljøprojekt i slumbyen Kibera, som ligger i Nairobi i Kenya.

Bestil direkte på voksne.u-landskalender.dkBestil direkte på voksne.u-landskalender.dk

73547_Annonce til folkeskolen_03_09.indd   1 09/11/09   10.40
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Det er fredag, og tre servicemedarbejdere er ved at gøre ba-
nen udenfor klar til weekendens kamp mod OB. Det går ikke 
så godt for Randers FC’s hold i SAS Ligaen for tiden, men 
bag panoramaruderne i Essex Parks VIP-lounge på stadion-
anlægget i den kronjyske hovedstad er stemningen fin.

I omegnen af 100 skoleledere fra Randers og Ikast-Brande 
kommuner er samlet for at tage hul på den anden workshop 
i skolelederforeningens ”4-kommune projekt”.

Første workshop fandt sted nogle uger tidligere i Brande. 
Denne gang er man rykket til den anden af de to jyske kom-
muner, og for mange af deltagerne er det første gang, de er 
til kursus i så sportslige omgivelser. 

De store fotostater af spillere og trænere på væggene skal 
dog ikke præge dagen, lover skolechef Knud Aagaard, Ran-
ders, der indleder arrangementet. Dagens tema ”Ledelses-
team og ledelsesmagt” kunne ganske vist også godt handle 
om aktiviteter på grønsværen, men det er resultater inden for 
pædagogik og lederliv i folkeskoleverdenen, der er på pro-
grammet.

Det slår Peter Kjøgx fast. Han er chefkonsulent og partner 
i Konsulenthuset Cubion A/S, der sammen med Anne Jøker 

Lederteamets

Det behøver ikke at være koldt på toppen,  
nej tværtimod findes mange af elementerne  
i det gode skolelederliv i fællesskabet…

Af Jan Kaare • Foto Simon Jeppesen

Analyse og Rådgivning er tovholdere på projektet, og det er 
ham, der indholdsmæssigt skal holde sammen på dagen.

Kardinaler i arbejde
Peter Kjøgx er optaget af eksperimentel og resultatoriente-
ret udvikling mod et ”ever moving target”, deltagerinvolve-
rende procesledelse af ny- og værdiskabende samspil mel-
lem organisatoriske, teknologiske og kompetencemæssige 
forandringer, som der står på Cubions hjemmeside. Det 
præger hans indlæg, der kommer langt omkring inden for 
teamledelse og pædagogik.

Så langt, at der bliver snakket om, hvad det hele skal bru-
ges til. Skoleleder Niels Døssing, Ikast Østre Skole, taler frit 
fra leveren, da der er kommentarrunde.

”Dagen handler om, at vi skal udvikle arbejdet i ledelses-
teamet. Jeg ser foran mig kardinalerne i Det Sixtinske Kapel 
og eleverne og forældrene, der står udenfor og ser på røgen. 
Lederne kommer aldrig ud. Jeg kunne ønske mig, at vi i ste-
det sætter fokus på at effektivisere arbejdet i ledelsen, så vi 
får tid til at begejstre medarbejderne. Det er tidstypisk, at 
den vinkel mangler. Det generer mig voldsomt”.
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Lederteamets
”Det er præcis sådan nogle tolkninger, som vi skal have 

frem”, replicerer Peter Kjøgx imidlertid. ”Når vi taler om le-
delseskraft, så siger du: Jeg har viljen, og den skal vise sig i 
direkte adfærd over for medarbejderne i konkrete situationer, 
og den skal være synlig. Ledelse er at skabe resultater i 
praksis. Det at begejstre og inspirere medarbejderne falder 
ikke inden for projektet, men vi kan godt vise nogle redska-
ber og teknikker, der får det til at virke”.

Hæmmere og fremmere
Et af workshoppens centrale temaer er, hvad der hæmmer 
og fremmer det gode lederliv set fra forskellige funktioner i 
ledelsesteamet. Deltagerne har meget at bidrage med.

På forhånd har de meldt ind, at godt samarbejde i ledel-
sesteamet, engagerede og kompetente medarbejdere og ty-
delig opgave- og ansvarsfordeling fremmer, og at mang-
lende kompetencer, manglende sammenhæng mellem 
opgaver og tid og utydelighed i ledelsen kombineret med 
uklare roller hæmmer. Men der er forskel på vægtningen og 
på hvilke andre forhold, der nævnes. Det spiller en betydelig 
rolle, om man er leder af ledelsesteamet, SFO-leder, admi-
nistrativ leder eller viceskoleleder. 

For administrative ledere er unødvendige dokumenta-
tionskrav og manglende faglige netværk hæmmende 
faktorer. For SFO-ledere er det manglende an-
erkendelse af professionen – underforstået 
pædagogfaget – og manglende kompeten-
cer til at løse udlagte opgaver.

Viceskoleledere savner vilje og op-
bakning til forandringsprocesser, 
hvilket Peter Kjøgx mener skyl-
des, at vicerne er holdeplads 
for krav om forandring og 
for mangel på opbak-
ning fra personale-
gruppen. 

Ledere af lederteam 
vil gerne have mere handlefrihed 
og råderum, tilstrækkelige ressourcer 
og et mere velfungerende samar-
bejde med PPR og socialforvaltning. 
Det fremmer det gode skolelederliv, ”når 

I løbet af 4-kommune projektet vil der blive holdt 
fire workshops, hvis formål er, at bibringe skole-
lederne i de fire kommuner ”viden og forståelse, 
der kan omsættes, kvalificeres og bruges konkret 
i deres daglige ledelsespraksis”.

Skoleledelse • dedember 2009 • 29



30 • Skoleledelse • december 2009

visioner får lov til at gro”, som der under et plenummøde står 
på tavlen.

Stille! Chefen arbejder…
I grupperne bliver de overordnede ord og begreber gjort kon-
krete. Her handler det om, hvordan den enkelte leder og det 
bestemte lederteam tackler dagligdagens udfordringer, og 
hvordan man indgår i og er med til at opbygge ledernetværk. 

Hvordan skaffer viceskolelederen sig for eksempel tid og 
ro til at løse større opgaver i løbet af en hektisk arbejdsuge? 
Er det ved at sætte et skilt på døren i nogle timer, hvor der 
står ”Stille! chefen arbejder”? Er det ved at arbejde hjemme i 
nogle timer, eller er det ved at udsætte alt skriftligt, der ta-
ger mere end tre minutter, til fredag, og sørge for, at skrive-
bordet er rent, når weekenden begynder?

I en af grupperne er der stor interesse omkring to skoler, 
der i fællesskab har hyret et konsulentfirma, der skal være 
med til at skabe bedre ledelse. 

”Vi vil gerne være foran og styre, hvad der sker på skolen, 
hvor vi ofte har følt, at vi halter bagefter. Vi kan i princippet 
godt selv stå for processen, men når andre stiller spørgsmå-
lene og sikrer, at forløbet gennemføres, så sker der noget”, 
som en viceskoleleder siger.

I andre grupper bliver der diskuteret, hvordan arbejdet for-
deles i teamledelsen, hvordan SFO-lederen integreres i le-
delsen, om det er en fordel, hvis alle ledere sidder i samme 
kontormiljø, og om hvor tæt kontakt ledelsen på den enkelte 
skole bør have til forvaltningen.

Forventningens glæde
Ved dagens slutning efterlyser Peter Kjøgx nogle bud på, 
hvad der kan være det vigtigste, deltagerne tager med sig 
hjem? 

”Der går alt for meget tid med at være i plenum”, siger en 
deltager. ”Brug grupperne til at efterprøve, hvad der skal 
diskuteres. Stil nogle spørgsmål og lad os svare skriftligt. Vi 
behøver ikke al den opsamling”.

”Hørt!”, lyder det fra et sted i salen. 
”Ja det har jeg også hørt”, siger Peter Kjøgx. ”Er der nogen, 

der har fået noget ud af at være her i dag?”.
”Ja”, siger en anden deltager. ”Jeg går her fra med en ople-

velse af, at det arbejde I og vi er i gang med, skrider godt 
frem, og at der er grund til at være spændt på, hvad der 
kommer næste gang, vi mødes”.

4-kommune projektet slutter i marts 2010.  

Andre skolelederes konkrete erfaringer er guld værd, når der er leder-workshop en fredag i en midtjysk VIP Lounge.
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NOGLE SKOLER 
HAR SVÆRERE VED 

AT NÅ DEADLINE 
END ANDRE

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.

1017_Miljoepris2009_210x297.indd   4 11/08/09   11.36
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Viceskoleleder 
Lars Christensen, 
Bording Skole   

Det er deltagerne selv, der leverer 
problemstillingerne, men projektet 
fungerer godt. Vi bliver bekræftet i, 
at vi ikke er den eneste skole, der 
har ledelsesmæssige udfordringer, 
og at det er berigende at snakke 
med andre i samme situation.

Jeg har som viceskoleleder valgt nogle 
strategier i forhold til bestemte arbejdsopgaver. Derfor er det 
spændende at høre, hvordan andre gør. Helt konkret har jeg 
fået nogle bud på, hvordan man kan skaffe sig  tid og rum til at 
løse større opgaver i en hektisk hverdag. 

Vi er sideløbende i gang med et andet projekt om ledelses-
udvikling, og det er lidt vanskeligt at se, hvad det ene giver, og 
hvad det andet giver, men jeg er sikker på, at det samlede re-
sultat bliver, at vi styrker vores lederliv, vores ledersamarbejde 
og vores samlede ledelseskraft. 

”Det gode skolelederliv” kan være et fint element i en foran-
dringsproces, men det er ude i de enkelte kommuner, at udvik-
lingen skal foregå. Skal der for alvor ske noget, kræver det, at 
der satses på uddannelse af nye ledere og efteruddannelse af 
vi andre.

4-kommune projektet sætter perspektiv på ledelse og giver 
ledere på alle niveauer konkrete ideer

Inspiration
til hjemturen

Skoleleder Jette Aagaard, 
Isenvad Skole
Projektet har givet os nogle ideer til, hvordan 
vi kan forbedre nogle eksterne relationer. Vi vil 
gerne have et tættere samarbejde med kom-
munens børne- og familieafdeling, sådan som 
vi har hørt andre har. Bliver det til noget, vil 
det være en fordel for den pædagogiske le-
delse og for skolen generelt. 

I Ikast-Brande kommune har vi i forvejen et 
godt samarbejde mellem skolerne med leder-
møder hver an-
den uge. På den 
måde er vi alle-
rede godt i gang 
med at ud-
veksle erfarin-
ger og med at 
betragte hin-
anden som 
ressourceper-
soner. Det er 
vigtigt, når 
man er leder 
på en lille 
skole.

Af Jan Kaare • Foto Simon Jeppesen
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Afdelingsleder 
Ole Kristensen, 
Firkløverskolen
Det er fint med sådan et tværkommunalt 
projekt. Det giver perspektiv og forhindrer, at 
man i den enkelte kommune bliver for selv-
fed, fordi vi tror, at vi har fundet de vises 
sten. 

Det er også mit indtryk, at der opstår en 
god dialog mellem ledere af traditionelle fol-
keskoler og af en specialskole som vores. På 
den måde lærer vi af hinanden, selvom ledel-
sesforholdene er meget forskellige. Det er en 
form for benchmarking, 
som vi kan bruge, og 
som uden tvivl vil 
skabe udvikling.

Når vi kommer 
hjem, er det med ny 
inspiration og med 
konkrete ideer, som 
vi kan gå til i fælles-
skab, fordi alle i le-
delsen har været af 
sted sammen.

SFO-leder Grethe Krogh, 
Langå Skole
Jeg er blevet positiv overrasket. Jeg fik meget 
med fra det første fællesmøde i Brande, og 
jeg har også fået meget med fra mødet i 
dag. Vi finder områder og opgaver, som vi 
har til fælles med andre skoler, og får snak-
ket om dem. Jeg har fået snakket med en 
SFO-leder fra Ikast-Brande og hørt om må-
der at gøre tingene på, som har inspireret. 
Konkret har det handlet om, hvordan pæda-
goger kommer med i skoledelen.

Jeg venter ikke, at pro-
jektet vil ændre min dag-
ligdag som leder radikalt, 
fordi der er så meget i 
spil i kommunerne, og 
fordi der er en hverdag, 
der skal fungere. Men 
jeg forventer, at der bli-
ver større åbenhed 
over for ændringer.

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

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

”Vi har brug for mere viden om, hvad der skal til for at ud-
øve god ledelse, og for at lederne kan magte jobbet. For 
selv om mange skoleledere er glade for deres job, hvor de 
føler de gør en forskel – så er der også mange, der falder 
fra før tiden, og vi ved, det er svært at rekruttere nye le-
dere”, siger Skoleledernes næstformand Claus Hjortdal. 

Skolelederforeningen har derfor sat en mio. kr. af – til 
sammen med: 

•  Kommunerne Frederiksberg, Greve, Randers og Ikast-
Brande – at følge, hvordan skoleledelse udfolder sig

•  Konsulentfirmaerne Cubion A/S og Jøker Analyse – at be-
skrive ledelsesmagt, ledelseskraft og ledelsesrum  

•  Copenhagen Business School og Professionshøjskolen 
UCC – at afklare strategiske sider af lederjobbet

•  Professionshøjskolen Metropol – at undersøge ledelses-
strukturens betydning for udøvelse af god skoleledelse

•  Huset Mandag Morgen – tænketank om professionsle-
delse, undersøgelse af særlige forhold ved ledelse af læ-
rere

•  Børne- og Kulturchefforeningen – om ledelse af skole-
ledere. Øst/Vest-konferencer om ”Ledelse af ledere”  
(se s. 20)

•  Samt en række andre projekter vedr. skolelederlivet: Film 
om skoleledelse, videns/erfarings-database om lederlivs-
vurdering, ny kursusvirksomhed om lederens psykiske ar-
bejdsmiljø og ’Det gode skolelederliv’ (se s. 13) og nye vir-
tuelle netværk for skolelederforeningens medlemmer er 
på vej på hjemmesiden (se side 18) m.m. 

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

”Visionen er at styrke vilkårene for ledelse i skolen og ud-
viklingen af det vellykkede personlige lederskab og skolens 
ledelsesteam. Vi håber, at arbejdet vil resultere i nytænk-
ning i relation til skoleledelse – med øje for lederens trivsel 
og gennemslagskraft, så det bliver både mere attraktivt og 
overkommeligt at være skoleleder”, siger Claus Hjortdal.
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Hvor er mit etiske ståsted i mit daglige 
ledelsesarbejde? Hvad er mine etiske 
overvejelser i forbindelse med min le-
dergerning? Hvilke etiske valg og over-
vejelser har jeg gjort mig mht. lederrol-
len og -ansvaret?

Spørgsmål, som til daglig (måske) 
ikke fylder meget i bevidstheden og på 
den anden side gennemsyrer hele min 
væremåde, mine handlemønstre, dan-
ner grundlag for min kommunikation, 
relationer, beslutninger, menneskesyn, 
samvær med andre og meget andet.

Spørgsmål, som er vanskelige at be-
svare, men jeg gør et forsøg ud fra 
mine egne erfaringer og refleksioner. 

På dannelsesrejse
Som leder er man i en position, hvor 

Af Yasar Cakmak • Foto André Andersen

Et

Ledelse handler ikke om at vinde over nogen, og 
heller ikke bare om at være med, men måske først 
og fremmest om at vinde andre… 

ordentligt   menneskeordentligt   menneske
man har indflydelse på andre menne-
skers tilværelse. Det kræver ansvarlig-
hed, ydmyghed og ordentlighed. Det 
kræver visioner og selvtillid. Det kræ-
ver, at man er drevet af lidt mere og 
andet end personlige ambitioner. Det 
kræver at man gør sit yderste for at 
være et ordentligt menneske – også 
når man skal træffe ubehagelige, men 
nødvendige beslutninger. 

Mit etiske ståsted og mine etiske 
overvejelser tager grundlæggende ud-
gangspunkt i de værdier, der igennem 
min opvækst og mine livsvilkår har for-
met mig til den person og det menne-
ske, som jeg er. Jeg tror ikke, at etisk 
ståsted og etiske overvejelser er noget, 
som man kan slå op i en håndbog om 
ledelse eller filosofi. For mig er etik for-

ankret i de værdier og den personlig-
hed, som man har udviklet og fået 
overleveret under sin personlige dan-
nelsesrejse.  

Mine overvejelser som skoleleder 
handler meget om, hvordan jeg kan 
tage og løfte mit ansvar som leder på 
en kompetent måde, så jeg kan skabe 
udvikling og resultater for min skole 
sammen med mine medarbejderne, 
samtidig med at jeg kan bevare min 
ordentlighed, værdighed og menne-
skelighed. Om hvordan jeg kan bevare 
min selvrespekt som den person jeg er 
og være tro mod mine grundlæggende 
værdier, der er en fastforankret del af 
min personlighed. 

Min ambition er at være med til at 
skabe en god skole, der er kendetegnet 
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medarbejdere alene ved at henvise til 
de formelle rammer og regler. 

Men hvordan påvirker sådan en le-
delsesstil kommunikationen og relatio-
nerne i organisationen? Hvordan hånd-
terer man relationerne i sin kommuni-
kation? Hvordan kommunikerer man 
sine relationer? Hvordan undgår man 
vilkårlighed i sine beslutninger og ud-
meldinger? Hvilken kultur er man som 
leder med til at skabe på arbejdsplad-
sen? Hvordan bliver loyaliteten, ind-
satsen og resultaterne i sådan en or-
ganisation? Hvad med medarbejdert-
rivsel og arbejdsglæde? Hvad med 
begreber som integritet, troværdighed, 
ligeværdighed, respekt, tillid og dia-
log? Og hvor meget autoritet har man 
egentlig, hvis man som leder skal legi-
timere sin autoritet ved at henvise til 
sin formelle magt via love og regler 
mm., der per automatik er tildelt leder-
positionen? Bruger man sine kræfter 
og organisationens ressourcer på at 
skabe succes eller undgå fiasko? 

 Jeg tror, at man som leder står langt 
stærkere og har større gennemslags-

kraft, hvis man formår at vinde sine 
medarbejderes tillid og respekt. Jeg 
tror det er mere bæredygtigt, hvis le-
deren opnår/skaber sin autoritet gen-
nem sine kompetencer, handlinger og 
via sin personlighed, end den autoritet, 
som er tildelt via lederpositionen. Jeg 
tror, at man som leder svækker sig 
selv, sin position og autoritet, hvis man 
hele tiden skal legitimere sin eksi-
stensberettigelse via formel magt. 

Det kan på en måde sammenlignes 
med lærernes relationer til eleverne i 
undervisningssituationen. Jo oftere en 
lærer føler sig nødsaget til at true ele-
verne med at sende dem på kontoret, 
kontakte deres familier eller andre 
sanktioner, jo større afmagt vil han 
føle, jo mere vil han svække sin autori-
tet overfor eleverne og jo mere vil han 
miste elevernes tillid og respekt. Den 
samme mekanisme gælder også for en 
skoleleder i forhold til lærergruppen. 

Tillid og troværdighed 
For mig personligt og i min lederger-
ning er dialog, tillid, respekt, høje for-

ved høj faglighed og trivsel og som vir-
ker attraktiv på elever, forældre, med-
arbejdere og den øvrige omverden. 
Men jeg kan ikke gøre det alene. Lige-
som en træner ikke kan vinde en kamp 
uden dygtige spillere på banen, så kan 
jeg heller ikke indfri mine ambitioner 
på skolens vegne uden dygtige medar-
bejdere, der vil være med til at skabe 
en god skole.

For mig handler god ledelse om at 
lykkes / skabe resultater sammen med 
og gennem dem, jeg arbejder sammen 
med. Hvordan udstikker man som leder 
kursen, samtidig med at man skaber 
den nødvendige dialog, tillid og enga-
gement hos medarbejderne? Hvordan 
motiverer man medarbejderne, udløser 
deres arbejdsglæde og potentiale?

At vinde mennesker
Min vigtigste ledelsesfilosofi er, at jeg 
hellere vil vinde mennesker end at 
vinde over dem. Som leder, hvor man 
har beslutningsmyndigheden, -mag-
ten, -ansvaret og -kompetencen, kan 
man i de fleste tilfælde vinde over sine 

Yasar Cakmak er skoleleder på 
Amager Fælled Skole i København.
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ventninger, ligeværdighed, anerkendelse, 
troværdighed og integritet vigtige be-
greber i dagligdagen. Ikke bare i min 
dagligdag, men med hensyn til hele 
skolens praksis. 

Fordi dialog inviterer til deltagelse, 
samtale og stimulerer viljen til at finde 
fælles løsninger og skabe udvikling. 
Fordi en reel dialog kun kan finde sted 
mellem ligeværdige parter. Her skal 
man ikke forveksle ligeværdighed med 
lighed eller slaphed. At invitere medar-
bejderne til dialog, at lytte til deres 
tanker, ideer, forslag, frustrationer 
mm. er dels udtryk for tillid og dels ud-
tryk for anerkendelse.

Det virker motiverende at blive set 
og anerkendt – det vokser man af. An-
erkendelse og tillid fremmer ansvarlig-
hed. Tillid skaber tryghed, og mulighed 
for at afprøve, dumme sig, lære af sine 
fejl og udvikle sig. Man føler sig for-
pligtet til at yde sit bedste, når man 

mødes med anerkendelse og høje for-
ventninger.

Troværdighed handler for mig ikke 
om ufejlbarlighed. Tværtimod virker 
det mere menneskeligt og troværdigt 
at turde stå ved sine fejl, mangler og 
begrænsninger. Troværdighed og inte-
gritet hænger tæt sammen og fortæl-
ler bl.a. noget om vores karakterstyrke 
og om vi er ordentlige mennesker eller 
ej. Begge begreber handler bl.a. om 
sammenhængen mellem, det vi siger, 
og det vi gør, og har ikke mindst afgø-
rende betydning for om man kan skabe 
følgeskab eller ej. 

Det indre og det ydre
Man skal turde stå ved sit ansvar og 
sine beslutninger. Også ved de beslut-
ninger, hvor svaret ikke er kendt på for-
hånd. Hvor tiden må vise, om det var 
en god eller dårlig, rigtig eller forkert 
beslutning.

Lidt om skolen 
Jeg er utrolig glad for at arbejde på Amager Fælled Skole, hvor jeg har været si-
den juni 2007. Vores lærerværelse minder om 80’ernes danske landshold. Der er 
en stolthed og en kampgejst på skolen. Vi har mange stærke profiler, som sam-
tidig er gode til at stille sig til rådighed og være en del af et fællesskab.

Skolen har gennemgået en rivende udvikling igennem de seneste år, og vi 
oplever en generel god stemning på og omkring skolen. Vores selvtillid og ar-
bejdsglæde fejler ikke noget. Vi er valgt som en af Københavns kommunes fem 
madskoler, hvilket indebærer eget produktionskøkken, elevkantine og en kok, 
der skal lave sund mad sammen med børnene.

Vi er desuden udpeget som kommunens ”Sundhedspædagogisk Profilskole”. 
Vi har smidt vores gamle skoletavler ud og forsynet samtlige klasser og faglo-
kaler med smartboards, og alle lærere har været på kursus i teknisk og pæda-
gogisk brug af smartboards. Skolen er i gang med en større renoverings- og 
istandsættelsesarbejde, hvor hele skolen får et ansigtsløft.  

Vi oplever større søgning nedefra, har oprettet 3 bæredygtige klasser for an-
det år i træk,hvor vores elevsammensætning ligner resten af København i vores 
børnehaveklasser. Endelig udpegede DLF og UVM Amager Fælled Skole til må-
nedens gode eksempel i september 2009.

Det skaber sårbarhed, men styrker 
lederens autenticitet og troværdighed. 

Man skal gøre sit bedste for at leve 
op til tilliden og forventningerne. Man 
skal tage sin lederrolle og sit lederan-
svar på sig – også når det er ubehage-
ligt. Man skal gøre sit bedste for at 
være et ordentligt menneske. For selv 
om man som leder ikke kan undgå at 
skulle træffe ubehagelige og upopu-
lære beslutninger, så kan man stadig-
væk gør det på en ordentlig måde, 
hvor man bevarer sin personlige inte-
gritet og troværdighed.

Eksemplets magt kan virke meget 
stærkere end flere lange skrivelser el-
ler taler. Lettere omskrevet kan man 
sige, at man ”skal bestræbe sig på at 
være den forandring, man ønsker at se 
i sin organisation” (Gandhi). Vi kan ikke 
lave om på andre, men kan (måske) 
udløse ændret adfærd, kommunikation 
og holdninger ved at være bevidst om 
sin egen måde at håndtere kommuni-
kationen og relationerne på. 

Medarbejderne er villige til at yde  
en stor indsats og gå langt, hvis de er 
trygge, bliver inddraget, lyttet til, mødt 
med tillid, føler sig mødt og anerkendt. 

I min selvforståelse bestræber jeg 
mig på at leve op til ovenstående, men 
i sidste ende er det medarbejderne, 
eleverne, forældrene og de øvrige inte-
ressenter, der reelt kan fortælle, om 
det er sådan, de oplever min praksis. 
Der findes ikke et facit eller en tjekliste 
for at finde ud af om, man har styr på 
ovenstående eller ej. Man kan/skal 
gøre sit bedste og håbe på, at der er 
sammenhæng mellem ens egen selv-
forståelse og forskellige interessenters 
oplevelse. Man vil aldrig kunne finde ud 
af det helt, men vil altid have en idé, om 
der er sammenhæng eller ej. Det kræver 
en god portion selvindsigt.  

Yasar Cakmak sender stafetten 
videre til skoleleder Henrik 

Wilhelmsen, Herstedvester Skole. 
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En igangværende dybdegående inter-
viewundersøgelse med 25 skoleledere 
stiller skarpt på skolelederes begreber 
om strategisk ledelse og på, hvad de 
udpeger som vigtigt i forhold til ledelse 
af en folkeskole. Foreløbig tegner der 
sig et billede af, at skolelederne ser di-
sciplinerne strategisk ledelse og pæda-
gogisk ledelse som tæt forbundne.

Strategisk ledelseskultur
Som et led i Skoleledernes projekt om 
Det Gode Skolelederliv er forskere fra 
Center for Skoleledelse, CBS og KLEO, 
Professionshøjskolen UCC i gang med 
en kvalitativ interviewundersøgelse om 
strategisk ledelse i folkeskolen. Med 
projektet sætter vi fokus på strategisk 
ledelse i folkeskolen for at kaste lys 
over nogle af de spørgsmål, som inter-
nationale og nationale undersøgelser 
rejser omkring ledelse af folkeskoler i 
Danmark. 

Ledelse og i særdeleshed strategisk 
ledelse er i disse år i fokus på uddannel-
sesområdet. Det gælder ikke bare i 
Danmark, men er en global tendens, 
der bl.a. bæres af internationale organi-
sationer som UNESCO og OECD. Ek-
sempelvis peger den nationale bag-
grundsrapport for OECD Improving 
School Leadership fra 2007 på, at det er 
en svaghed, at skoleledelse i Danmark 
overvejende har været rettet mod pæ-
dagogiske og faglige forhold, snarere 
end en ”klassisk ledelsesadfærd om-
kring strategi, innovation og organisati-
onsudvikling”. Rapporten konkluderer, at 
hovedudfordringen for de danske grund-
skoler at videreudvikle en ”strategisk le-
delseskultur” (OECD 2007:80, 83). 

Spørgsmålene rejser sig imidlertid 
omkring, hvordan det er relevant at ar-
bejde med ’strategisk ledelse’ i en 
dansk folkeskolesammenhæng, og 
hvordan skoleledere i praksis tænker 

Af Camilla Sløk • Illustrationer CBS

og arbejder med strategisk ledelse. 
Formålet med vores interviewundersø-
gelse er at udforske skolelederes be-
greber om strategisk ledelse og stille 
skarpt på, hvad de udpeger som vigtigt 
i forhold til ledelse af en folkeskole. De 
interviewede i undersøgelsen er de 
øverste skoleledere i 25 folkeskoler for-
delt efter et kriterium om størst mulig 
spredning i geografi og skolestørrelse.

Her står det foreløbig klart, at skole-
lederne ikke ser en modsætning mel-
lem strategisk ledelse på den ene side 
og pædagogiske og faglige forhold på 
den anden. De foreløbigt 21 intervie-
wede skoleledere peger på, at strate-
gisk ledelse hænger snævert sammen 
med pædagogiske og faglige forhold, 
fordi det strategiske arbejde altid vil 
handle om at skabe de bedste vilkår 
for læring i skolen.  

I undersøgelsen er det ambitionen 
at sætte skoleledernes svar omkring 

karForbundne

Skoleledere oplever ikke nogen modsætning, 
men snarere en klar sammenhæng, mellem 
strategisk ledelse og pædagogisk ledelse, 
viser en foreløbig undersøgelse…
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ledelse og strategisk ledelse i per-
spektiv og få et indblik i de sammen-
hænge, som har betydning for, hvor-
dan det er muligt og relevant at lede. 
Det gør vi ved at spørge til de betin-
gelser skolelederne oplever, at de le-
der indenfor, og ved at berøre de be-
tydninger og holdninger skolelederne 
knytter til begrebet strategisk ledelse. 
Ved at bruge semi-strukturerede kva-
litative interviews i modsætning til 
kvantitative spørgeskemaundersøgel-
ser har vi mulighed for at få indblik i 
de konkrete ledelsespraksisser i hver-
dagen.

Når vi i interviewene spørger til de 
konkrete ledelsespraksisser i hverda-
gen, bliver det klart, at en stor del af 
skolelederne i undersøgelsen lægger 
en stor vægt på den måde, skolen er 
organiseret på. Det vil sige om skolen 
er afdelingsopdelt med afdelingsle-
dere, om lærerne er organiseret i team 

og hvilke udvalg, de samler for at tage 
forskellige beslutninger.

Omvendt er der også ganske betyde-
lige forskelle på områder inden for 
hvilke skolelederne udpeger som rele-
vant at lede. Disse forskelle har betyd-
ning for, hvad skolelederne beskriver 
som strategisk ledelse. Vilkår som ek-
sempelvis om skolen er lukningstruet, 
om der er en stabilitet i skolens øko-
nomi, om der er en byggesag, og hvilke 
grupper af elever skolen rummer, har 
indflydelse på, hvilke områder skole-
lederne peger på, at de arbejder med 
strategisk ledelse.

Strategisk ledelse på flere måder
Foreløbigt tegner der sig et billede af 
tre måder, strategisk ledelse bliver for-
tolket på og praktiseret af skolelederne. 
For det første en type, hvor strategisk 
ledelse handler om at lede på sproget. 
Her refererer skolelederne til idéer om 

at tænke ”socialkonstruktivistisk” og 
være ”anerkendende” og i ”dialog”.

Med denne betoning af sproget som 
fokusset for strategisk ledelse retter 
skolelederens fokus sig både mod per-
sonalet og mod at udvikle nogle sær-
lige måder at tale til hinanden. Her pe-
ger skolelederne eksempelvis på, at 
det er vigtigt at bruge ”forskningsmæs-
sig korrekt” viden i det daglige arbejde 
for at skabe gode vilkår for, at eleverne 
får den bedste udvikling. 

En skoleleder peger desuden på, at 
forskningsbaseret viden også kan være 
en måde at ”vaccinere” politikerne på, 
så man kunne få et større frirum til at 
udpege retningen for sin skole. Her bli-
ver strategisk ledelse et spørgsmål om 
at udvikle et sprog og en praksis blandt 
lærerne, der understøtter dem i at 
håndtere konflikter på en ”ordentlig” 
måde, men samtidig også et spørgs-
mål om derigennem at skabe et ledel-

SkoleledelseFaglige mål Skoleledelse
Opdrages til demokrati

Medborgerskab

Teach to test

Miljøforståelse

Teach to test

Pædagogiske mål
Personlig udvikling

Etik

Dannelse

Etik

Sundhed

Performance society

Rummelighed

Globaliisering

Innovation

Fig. 1. Skoleledelse. Indre og ydre påvirkningsfaktorer I.

Forventninger til skoleledelse kan til en start illustreres ved at vise barnet i en skolekon-
tekst. Hvilke kompetencer skal barnet lære? Og hvordan kan skolen som organisation sørge 
for at lære barnet dette? Det er bl.a. det, ledelsen skal sørge for.

Forbundne

»
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sesrum. Pædagogiske og faglige hen-
syn er altså en vigtig del af grundlaget 
for denne ledelsespraksis.

For det andet ser vi en tendens til, at 
strategisk ledelse handler om de fysi-
ske rum på skolen. Her er byggepro-
cesser og udtænkningen af rum cen-
tralt, men det er også vigtigt at skabe 
økonomi til at skabe de fysiske ram-
mer. En skoleleder fortæller eksempel-
vis, at han har arbejdet med at overbe-
vise politikerne om en ombygning af 
skolen siden midten af 1990’erne, og 
den gik først igennem sidste år. En an-
den peger på, at han ser sig selv som 
en ’købmand’, der kan få flest mulige 
midler til ombygning af skolen gennem 
samarbejder med lokalsamfundet og 
forhandlinger med forvaltningen og po-
litikerne.

Her bliver strategisk ledelse et 
spørgsmål om at få ressourcer til sko-
len, men det strategiske arbejde rum-
mer også hos mange af skolelederne 

pædagogiske overvejelser om, hvordan 
man skaber rum, der giver det bedste 
udgangspunkt for elevernes læring.

Endelig, for det tredje, ser vi en ten-
dens til, at strategisk ledelse tager 
form på en særlig måde for luknings-
truede skoler. Her bruger skolelederen 
en stor del af sin tid på at placere sig i 
de rigtige sammenhænge, hvor det bli-
ver synligt, at skolens eksistens er be-
rettiget. Her formuleres strategisk le-
delse som et spørgsmål om at sidde 
som en edderkop det rigtige sted i net-
tet og profilere skolen over for politi-
kere, lokalsamfund og forældre. Stra-
tegi formuleres imidlertid også her 
som et spørgsmål om at beskytte 
medarbejderne mod usikkerhed og 
fortsætte udviklingen af det, skolen er 
særligt god til. 

Tilpasningsdygtighed
Strategisk ledelse dukker altså op på 
flere forskellige måder i interviewene 

H t?Hvem mener noget?
Politikere; 

nationalt og 
kommunalt

Skolelederne

Forvaltningen

F ld

Sundhedsområdet

Forældre
Erhvervslivet (fx DI)

Sk l b t l

Danmarks Aftagere af folkeskoleelever:

Skolebestyrelse

Lærerforening
Aftagere af folkeskoleelever:

Ungdomsuddannelser
Videregående uddannelser

Skoleledelsen skal ud over at indfri politisk-undervisningsfaglige mål forholde sig til 
aktører, der har forskellige forventninger. Man kan i den forbindelse bl.a. spørge, om 
skolelederen er reelt leder, altså topleder af skolen – eller mellemleder?

med skolelederne. Men fælles for in-
terviewene med skolelederne er, at de 
i deres konkrete beskrivelser af strate-
gisk ledelse fremhæver, at det er for-
bundet med pædagogiske og faglige 
forhold.

Konkret adspurgt, svarer størstede-
len af lederne, at strategisk ledelse 
handler om at være god til at ”reflek-
tere” og at gøre det synligt, hvor vi be-
væger os hen. Her peger flere samtidig 
på, at der er en række vilkår, der bety-
der, at det ikke altid er relevant eller 
muligt lave langsigtede strategier for 
skolens udvikling og drift. Eksempelvis 
peger de på, at det er vigtigt at kunne 
håndtere, at planer for udvikling af 
skolen skal tilpasses den strøm af til-
tag, der kommer fra politisk niveau.

Særlige udfordringer ligger også i  
at prioritere, når byrådet beslutter at 
skære i økonomien midt i et skoleår, 
eller bare det forhold, at skolelederne 
kun kender deres budget 1 år frem i ti-
den. Det er væsentlige betingelser for, 
hvordan det bliver relevant at lede, og 
for hvordan strategisk ledelse kan for-
tolkes og praktiseres i en folkeskole-
sammenhæng. 

Forskningsprojektet om strategisk 
ledelse i folkeskolen munder ud i en 
rapport, der bliver offentliggjort i be-
gyndelsen af 2010. 

Centerleder Camilla Sløk (CBS), 
forskningsassistent Marie Ryberg 
(CBS) og lektor Niels Erik Hulgård  

Larsen (UCC) er en del af Center for 
Skoleledelse, der er et samarbejde  

ml. CBS og Professionshøjskolen UCC

Fig. 2. Skoleledelse. Indre og ydre påvirkningsfaktorer II.

StORt & småt
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Alle medlemmer, 
abonnenter m.fl. ønskes

Glædelig jul & 
godt nytår
Venlig hilsen dit blad 
Skoleledelse og 
din forening 
Skolelederne

StORt & småt

Specialundervisning 
Tre år inde i kommunalreformen halter det stadig med 
kvaliteten af skolernes specialundervisningstilbud. Det 
viser en spørgeskemaundersøgelse, som Skolelederne 
og DR har udarbejdet om kvaliteten af specialundervis-
ningen efter reformen.

45 % af skolelederne har således oplevet, at de har 
måttet undlade at give en elev det rette specialtilbud 
på grund af økonomien. Og 30 % peger på, at økono-
mien nu er meget mere styrende for hvilke elever, der 
overhovedet får et tilbud. Skolelederne oplever her, at 
de oftere og oftere må undlade at give barnet de nød-
vendige – men dyre – tilbud. 

”Undersøgelsen viser desværre med al tydelighed, at 
en del skoler og kommuner er trængte og slet ikke har 
de nødvendige resurser og kræfter til at løfte denne 
kæmpe opgave” udtaler Skoleledernes formand Anders 
Balle til foreningens nyhedsbrev SkolelederNyt. 

”Det er alvorligt for de elever og deres forældre, som 
forgæves må nøjes med det næstbedste tilbud – og i 
værste fald – intet tilbud. Men jeg tænker også på le-
derne, der dagligt må tage ansvar og prioritere ben-
hårdt mellem minimumstimetal og børn, der virkelig 
har brug for støtte. Det er ikke rimeligt, at man i sin  
loyalitet skal påtage sig det pres som leder, og det  
holder ikke i længden”, siger Anders Balle. 

Læs mere på www.skolelederne.org

Juleferie?
FOLKESKOLEN

folkeskolen.dk/job

På www.folkeskolen.dk/job holder vi aldrig ferie, du kan søge medarbejdere hele julen.
Vi lægger løbende annoncerne på nettet. Du får en e-mail, når dit stillingsopslag  
er lagt på. Nemt og enkelt! 
 
Det første nummer af bladet Folkeskolen udkommer den 14. januar  
2010 med annoncedeadline den 6. januar 2010.
 

Folkeskolen

FOLKESKOLEN.DK 
MerryChristmas
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En flok skoleledere – med det til fæl-
les, at de alle er nye i jobbet – var 
nogle efterårsdage samlet på 1. modul 
af Skolelederne’s kursus for nye ledere 
på Hotel Sixtus i Middelfart. Her ud-
vekslede man erfaringer fra den første 
tid i lederjobbet og de mange nye ind-
tryk, der ofte kommer både hurtigt og 
massivt.

Med fokus på det hamskifte, man 
gennemgår i overgangen fra at være 
medarbejder til at blive leder, berørte 
kursusdeltagerne de udfordringer, man 
stilles over for som ny leder på ledel-

Et hamskifte 
Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

Noget af det, der melder sig som ny i lederjobbet er, at mange ting på 
skolen, selv om de til forveksling ligner, ikke er, som de var før…

sens forskellige baner. Særligt på det 
administrative område og når det gæl-
der personaleledelse, men også hvad 
angår pædagogisk ledelse og strate-
gisk ledelse.

Ansvar og overblik
På kurset blev de 25 deltagere bl.a. 
bedt om at reflektere over, hvorfor de 
havde valgt et lederjob. Hvad de måske 
havde mistet i forhold til tidligere, og 
hvad de havde opnået i deres nye job.

Stort set alle nye skoleledere har 
lang erfaring inden for pædagogik og 

undervisning, og på de felter følger 
kompetencen til at rådgive og ramme-
sætte personalets arbejde gerne med. 
Omvendt virker det på mange overra-
skende, hvor meget administration og 
personaleledelse fylder. Så meget, at 
det kan risikere at tage pusten fra selv 
de mest entusiastiske nye ledere.

Også den tid (ofte overtid), der må 
investeres i lederjobbet, opleves som 
en omvæltning, som man skal lære at 
håndtere, og det hellere før end siden. 
Der er som regel rigeligt at lave, når 
man fx det ene øjeblik skal forholde sig 

Ledelseskraft, magt og rum? Den nyeste årgang skoleledere er parat til om ikke det hele… så det meste!
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til, at lyset på toilettet ikke virker, og kort tid efter er med til at 
fordele 30 mio. kr. på budgettet.

Motivationen for at søge et lederjob handler mest om at få 
større indflydelse på og ansvar for eget arbejde og for arbejds-
pladsens udvikling generelt, men også om nysgerrighed, ønske 
om nye udfordringer, større frihed og ambitioner om at gøre 
karriere er drivkræfter. Lønnen er ikke det, der primært træk-
ker… det er den ikke umiddelbart høj nok til. 

Så er det snarere oplevelsen af gode samarbejdspartnere 
blandt medarbejderne og at befinde sig i et godt lederteam, der 
kan regnes på positivsiden. Godt samarbejde, fælles planlæg-
ning og god kommunikation er alfa og omega i det gode leder-
liv, så man undgår følelsen af at blive ladt alene på toppen, og 
at man formår at få tiden til at slå til.

 Som leder får man overblik over de ansattes ageren og en 
bedre forståelse af de processer, der udspiller sig, når der skal ske 
forandringer og udvikling. Så meget kommer ad erfaringens vej.

Men der er også behov for at stoppe op og reflektere. Lede-
rerfaringerne skal sættes i system, og de fleste nye i lederjob-
bet erkender hurtigt behovet for at blive opgraderet med hensyn 
til lederkompetence og lederuddannelse. Man skal bl.a. lære at 
kunne trække grænser, træffe valg og ofte selv definere og ind-
tage sit ledelsesrum.

Position og relationer
Ændret adfærd blandt og ændret forhold til tidligere kolleger går 
igen blandt nye lederes oplevelse. Man forandrer sig, måske 
lidt umærkbart for en selv, men omgivelserne registrerer det. 
Eleverne kommer lidt længere væk, og der er større distance til 
tidligere kollegaer og en anden omgangstone.

Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at arbejdslivet 
og det sociale liv ikke længere må blandes, og at man mister 
relationerne. Men man må passe bedre på med, hvad man si-
ger, så det ikke opfattes forkert – faren lurer altid lidt for at blive 
beskyldt for at favorisere nogle frem for andre. Og det er nød-
vendigt med en streg i sandet over for medarbejderne. 

I de ikke få tilfælde, hvor lederen også har undervisningsop-
gaver er dilemmaet størst. Mange føler, at de veksler mellem 
to kasketter, når de både er ledere og undervisere. Lederkasket-
ten kan imidlertid ikke bare tages af, når først man har fået den 
på, og det må alle i lærerteamet være bevidste om.

På kurset drøftedes også ”Kodeks for god skoleledelse”, som 
foreningen har udarbejdet som en ramme for god ledelse i fol-
keskolen. Materialet, der ligger på hjemmesiden, er til efter-
tanke og kan inspirere den enkelte skoleleder til at reflektere 
over egen og ledelsesteamets praksis. Kodeks sætter også fo-
kus på de forudsætninger, der bør være, for at skolen kan ledes 
professionelt.

Skolelederforeningens kursus for nye skoleledere strækker 
sig over 2 x 2 dage, hvor første del blev afviklet i september 
2009 og den sidste del i januar 2010. 

Foreningens kurser for nye ledere henvender sig til skoleledere, 
der er startet i deres første lederjob og med helst max. 1 års er-
faring i jobbet. Se mere på hjemmesiden under ”Kurser og kon-
ferencer” og kontakt evt. foreningen på 70 25 10 08.

DE VARME LANDE

GRAT IS

KLIMAET KLODEN RUNDT

TGT_UM_ann_folkesk_80x261mm.indd   1 11/20/09   9:06:22 AM
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Sprog  
styrtdykker
Ifølge helt nye tal fra UVM, er 
valget af 3. fremmedsprog i stx 
(det almene gymnasium) dyk-
ket fra 40,4 % til 7,8 % af en 
studenterårgang i årene fra 
2006 til 2009. 

Det kan måske forklares ved, 
at det sproglige (og det matema-
tiske) gymnasium ved gymnasie-
reformen nedlagdes til fordel for 
det såkaldte studieretningsgym-
nasium, hvor sprogfagene altså 
trækker det korte strå, når ele-
verne vælger linje. 

Tendensen er den samme på 
andre boglige ungdomsuddan-
nelser. På hhx er antallet af ele-
ver med tre fremmedsprog i 
samme periode fx gået tilbage 
fra 17,6 % af en årgang til 3,4 %.

Anmeldelser

Ledelse og organisation – forandringer 
og udfordringer
Mette Elting og Sverri Hammer (red.)
Forlaget Samfundslitteratur
Pris 398 kr., 291 sider

Forventningerne til, hvad der er god le-
delse af og i organisationer, antager 
stadig nye former. 

Bogen sætter fokus på den kompleksi-
tet og den mangfoldighed af perspekti-
ver og tilgange til organisationsfeltet, 
som er nødvendig for at indfange organi-

Forandringens vinde
sationen og daglige og strategiske udfor-
dringer, som lederen møder. Bogens for-
fattere har alle en baggrund i organisati-
onsforskning, ledelse eller ledelsesråd-
givning og repræsenterer til sammen 
mange års forskning og praktisk erfaring 
med ledelse og organisation. 

Forfatterne belyser organisationen i 
forhold til de rammer, der gives for le-
delse i dag, og de udviklingsmønstre, 
der tegner sig for ledelse fremover.

Bogen vil være velegnet til diplomstu-
dier i ledelse. Den giver en grundig indfø-
ring i centrale temaer og behandler såvel 
klassiske som helt nye teorier. Men bo-
gen kan også med fordel læses af andre 
med interesse for ledelse og organisa-
tion. Personligt synes jeg, det er givende 
at læse bogen med en ’ældre’ pædago-
gisk diplomuddannelse i bagagen. 

Grethe Andersen
PD, skoleleder

Vester Mariendal Skole
Aalborg Skolevæsen

Fortabt i skolen
Ross W. Greene
Press To

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

Teamwork – metoder til effektivt 
samarbejde
Michael A. West
Dansk Psykologisk Forlag

Vejen til bedre samarbejde
Lena Nevander Friström
KLIM

Bedre strategisk  
lederkommunikation
Anne Katrine Lund
Gyldendal Business

Inklusion – ideal og virkelighed
Kaj Struve
VIA Systime

Employer branding som disciplin
Henrik Engelund & Brit Buchhave
Samfundslitteratur

Kampen om integrationen – om
etnisk mangfoldighedsledelse
Betine Wolfgang Rennison
Hans Reitzels Forlag

Det brændende engagement
Jakob Skov
Gyldendal Business

Ledelse. Begreber – udfordringer – 
erfaringer 
Steen Hildebrandt, Mette Brøgger  
og Sara Kyed Jensen
Systime

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

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

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

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

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

www.skolelederne.org

Evaluering indefra
Politisk ledelse af folkeskolens  
evalueringskultur    
Justine Grønbæk Pors 
Nyt fra samfundsvidenskaberne
Pris 110 kr., 120 sider

Forfatterens hovedformål med bogen 
er at vise, at politisk styring af folke-
skolen indeholder mange andre facet-
ter end kontrol og detailstyring. Det 
bærende teoretiske grundlag er den ty-
ske sociolog Niklas Luhmanns system-
teori, og der anlægges i bogen fire 
analytiske træk/analyser:

•  Kortlægning af argumentationer fra 
førende skoleforskere 

•  En undersøgelse af, hvordan begre-
bet evalueringskultur dukker op i 
hvilke betydninger i Undervisnings-
ministeriets kommunikation

•  En undersøgelse af, hvilken form for 
styringsideal, der fremkommer sam-
men med begrebet evalueringskultur

•  En konkret evalueringskampagne 
med dens forskellige evaluerings-
værktøjer, herunder hvordan ministe-
riet med kampagnen sætter lærerens 
identitet på spil 

Ønsket adfærd?
I den første analyse påvises det, at kri-
tikken af den politiske styring er af-
hængig af differencen mellem skole-
intern evaluering og skoleekstern 
evaluering. Denne distinktion tilskrives 
forfatterne bag antologien ”Kvalitet i 
folkeskolen”, hvor en omskrivning af 
begrebet evaluering til skolebaseret 
vurdering præsenteres. 

Justine Grønbæk Pors’ udlægning – 
gennem citater mv. – har en betydelig 
overvægt af skoleinterne citater, der 
muligvis får problemstillingen til at 
fremstå stærkere, end der er indicium 
for. Den optrukne front fortoner noget 
ved den senere inddragelse af en af 
landes fremmeste evalueringskapacite-
ter, professor Peter Dahler-Larsen, idet 
denne blot konstaterer, at der primært 
er tale om en deskriptiv distinktion.  

Anden analyse begynder i tiden (før 
OECD-rapporten, maj 2004), hvor mini-
steriet kun sporadisk anvender begrebet 
evalueringskultur. Forfatteren påviser 
efterfølgende, hvordan OECD-rappor-
ten giver næring til en forøget interesse 
omkring begrebet evalueringskultur, 
samt delelementerne evaluering og kul-
tur. Forfatteren viser endvidere, hvor-
dan ændringen af folkeskoleloven 2006, 
hvor de nationale test fostres, kan ses 
som en udløber af OECD-rapporten i et 
forsøg på at opnå en bedre Pisa-score. 

Tredje analyse viser, at der fra mini-
steriel side appelleres til introspektion 
hos lærerne i det håb, at der ad denne 
vej kan opnås en refleksiv adfærd. I 
skærende kontrast hertil står central 
styring som antageligt afføder mod-
stand mod forandring, og dermed ikke 
den ønskede adfærdsændring. Læ-
rerne opfordres ligefrem – af ministe-
riet – til at være kritiske i relation til, 
hvordan test anvendes.

Den fjerde og sidste analyses (evalu-
eringskampagnen) empiri baserer sig 
på Undervisningsministeriets evalue-
ringsportal (evaluering.uvm.dk), hvor 
analysen tager afsæt i den franske filo-
sof Althussers begreb ’Anråbelse’, hvis 
synonymitet her kunne være, at sam-
fundet i mere eller mindre grad fast-
lægger menneskets identitet. En ræk- 
ke værktøjer analyseres: Naturlig 
udvikling, Undervisningsiagttagelse, 
Lærerlogbog etc.

Specielt ’Naturlig udvikling’ synes in-
teressant. Her ønsker ministeriet, jf. 
forfatteren, at læreren skal holde øje 
med, hvad man har fået ud af det ikke-
målsatte, med henblik på en efterføl-
gende vurdering. Med andre ord skal 
det ikke-målbare gøres målbart. Her er 
vi inde ved forfatterens pointe: I stedet 
for tvang (love, regler etc.) manipuleres 
(anvisninger) lærere til den af ministe-
riet ønskede adfærd. 

Ligeledes påvises det, hvordan Un-
dervisningsministeriet opfordrer lærere 
til at lede deres relation til dem selv. 
Begrebet evalueringskapacitet præ-
senteres. Det er i forfatterens transfor-
mation lærerens evne og vilje til selvi-
agttagelse og refleksion. De lærere, 
der besidder evalueringskapacitet, kan 
bryste sig af at være dygtige, reflekte-
rende og moderne lærere. Modsat 
dem, der blot forlader sig på intuition, 
erfaring, tradition og sansning.

Det er bestemt en anbefalelsesvær-
dig bog med en anderledes approach 
til evalueringsdebatten. En anke kan 
være, at kritikken af skoleforskerne  
kan opfattes som værende ensidig. 

Benni Hauge Pedersen
Viceinspektør, HD

Ebberup Skole, Assens Kommune
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Anmeldelser

Sæt borgeren i spil
Sådan involverer du borgere og  
virksomheder i offentlig innovation
Christian Bason, Sune Knudsen og  
Søren Sebastian Toft
Gyldendal Business 
Pris 249 kr., 184 sider

Bogens forfattere skriver: ’Denne bog 
er en praktisk guide til innovation, der 
tager udgangspunkt i borgernes ad-
færd, ønsker og behov. Den er skrevet 
til de ledere, projektledere og udvik-
lingskonsulenter i den offentlige sek-
tor, der ønsker at finde konkrete løs-
ninger på fremtidens udfordringer’. 
Sæt borgeren i spil viser, hvordan of-
fentligt ansatte ved at involvere den 
enkelte borger opnår bedre service og 
større resultater ved at give:  

•  Indsigt i, hvorfor det er afgørende at 
inddrage borgerne

•  Metoder til at gennemføre et borger-
centreret innovationsforløb 

Skole og omverden 
•  Råd om, hvordan man danner offent-

lige organisationer, hvor borgeren 
står i centrum

Bogens budskab er, at borgerne – og 
altså ikke alene brugerne – skal være i 
centrum for offentlig udvikling og service.

Målet er at skabe en offentlig sektor, 
der systematisk prøver at se på offent-
lige ydelser og aktiviteter med borger-
nes øjne – og ikke blot nøjes med at 
høre borgeren, men inddrager borgerne 
i en åben og eksperimenterende proces 
baseret på fælles udvikling. En udvik-
ling af den offentlige sektor, der lø-
bende lærer, hvordan dens indsatser 
virker for borgerne og søger at gøre det 
endnu bedre.

Forfatterne beskriver fire former for 
bundlinje og værdiskabelse:

•  Resultater – effekter (politiske mål)
•  Økonomi – produktivitet og effektivitet
•  Bedre service – fokus på oplevelser – 

forventninger om stadig højere kvalitet
•  Styrke demokratiet – nye deltagel-

sesmuligheder

Vores tid er præget af forventninger 
om effektive kommunale arbejdsplad-
ser med mest mulig positiv effekt for 
borgerne – inden for de givne økono-
miske rammer. Embedsmændene skal 
sikre politikerne en tilstrækkelig og reel 
indsigt, så de kan tage ansvaret på sig.

Der kan dog i dag være langt fra 
skole ledernes reelle vilkår til politiker-
nes indsigt. Desuden ser organisationer 

sjældent verden med borgernes øjne – 
men med systemets øjne. Det kommer 
til udtryk, når vi fokuserer på kvalitet, 
hvor der kan være et gab mellem bor-
gere og medarbejdersyn. Tilgangen er:

•  At fokusere mål og indtænke effekter 
og succeskriterier fra starten af

•  At ’opleve’ borgernes virkelighed ude-
fra og ind, kvantitative (objektive – 
data) og kvalitative (subjektive ople-
velser) analyser

•  At skabe og afprøve nye koncepter 
for offentlig løsning – fang medarbej-
der-idéer

•  At insistere på de rette løsninger – de 
skal gennemføres i praksis og skabe 
den ønskede værdi

Børne/unge-direktør Klaus Majgaard fra 
Odense skriver i forordet: Kære læser, 
tag fat på bogen, og prøv ikke mindst at 
bruge nogle af metoderne i din egen 
praksis… for at se, om der kan være 
nye måder, hvorpå vi kan forny vores 
blik på egen praksis. For en hel sektor, 
der arbejder med menneskers udvikling 
og velfærd, er kritisk refleksion og bor-
gerdialog en demokratisk forpligtelse.

Det er en særdeles god bog, som givet 
vil sætte spor i den fortsatte kvalitetsud-
vikling af den offentlige sektor – og der-
med også folkeskolen.

Grethe Andersen
PD, skoleleder

Vester Mariendal Skole
Aalborg Skolevæsen 

Invitation til skoleleder og bestyrelse

Skal lokalskolen udvikles eller nedlægges?
Konference om kvalitet i den politiske beslutningsproces

Ofte bliver debatten om skolestrukturen, sammenlægninger af skoler og ikke mindst lukning af små skoler præget af
økonomiske hensyn i lyset af kommunernes pressede økonomi.
Tænketanken SOPHIA sætter med en heldagskonference tirsdag, den 9. februar 2010 temaet på dagsordenen ved at pege

på en lang række kulturelle, sociale, faglige, filosofiske og lokale forhold og muligheder, der også bør indgå i en bred politisk
debat om den kommunale skolestruktur.
Oplæg af lektor, dr.phil. Dorthe Jørgensen, AU; hjerneforsker, læge Kjeld Fredens, Århus; professor, børneforsker Per

Schultz Jørgensen, København; rektor Stefan Hermann, professionshøjskolen Metropol; borgmester Henning G. Jensen,
Aalborg; leder Henry Thomsen, Veng Landsbyordning; professor, forsker i pædagogisk statistik Peter Allerup, DPU, og
chefkonsulent Per Kjeldsen, SOPHIA.
Oplæggene, bidrag fra deltagernes gruppearbejde, notater fra faglige foreninger og andre interessenter samles

efterfølgende i en hvidbog, der tilsendes deltagerne i konferencen.
Sted og pris: Hotel Scandic Copenhagen, kr. 1.275. Tilmelding senest 9. januar 2010 til bha@sophia tt.org eller på

www.sophia tt.org, hvor du også kan se et udførligt program.
(Inviterede: Byråd, UVM, Folketingets Uddannelsesudvalg, KL, Børne&Kulturchefforeningen, Skolelederne, Skole og Samfund, DLF, BUPL, LAL)

StORt & småt
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 PROFESSIONEL SPARRING

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

 VEJLEDNING MED LEDERVINKLER

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

 SEKRETARIATET ER ÅBENT 

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

 FÅ HURTIG KONTAKT

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

 POLITIKERE OG PERSONALE

Formand Anders Balle 
Næstformand Claus Hjortdal 
Axel Bay-Petersen
Claus Heiredal
Allan Lundby-Hansen

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

 HOVEDBESTyRELSEN

Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 
Direkte 3336 7615 
Mobil 5117 1904 

Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 
Direkte 3336 7613 
Mobil 2327 4327 

Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 
Direkte 3336 7614 
Mobil 2962 5915  

Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 
Direkte 3336 7616 
Mobil 4063 2840 

Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  
Regionskontor 7640 1064 
Mobil 5127 1064  

Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 
Direkte 33 36 76 12 
Mobil 2927 0484  

Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org 
Regionskontor 8610 6940  
Mobil 2927 0485  

Konsulent Karsten Steen Hansen 
ksha@skolelederne.org 
Direkte 3336 7618 
Mobil 2962 5916  

Konsulent Søren Schnack 
sors@skolelederne.org 
Direkte 3336 7620 
Mobil 4045 3383  

Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 
Direkte 3336 7619 
Mobil 2120 9666  

Konsulent Søren Thomsen 
stho@skolelederne.org 
Direkte 3336 7621 
Mobil 2124 4175  

Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org 
Direkte 3336 7617
Mobil 4029 6202

Sekretær Ann Elsfeldt Jensen
aeje@skolelederne.org
Direkte 3336 7623
Mobil 2546 8649 
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Byggeskandale? 
TV 2-programmet ’Operation X’ kulegravede i 
slutningen af november renoveringen af bl.a. 40 
københavnske skoler – og fandt, at der i flere til-
fælde er blevet taget en voldsom overpris for ar-
bejdet og samtidig i nogle tilfælde brugt underbe-
talte udenlandske håndværkere.

Det arkitektfirma, der koordinerer arbejdet, er 
kommet i søgelyset for angiveligt at have lavet 
uigennemskuelige aftaler med leverandører og 
samarbejdspartnere samt at have udskrevet reg-
ninger for sit arbejde med meget løs hånd. Des-
uden er også kommunens 
byggesagsansvarlige 
angiveligt involve-
ret i ’forretnin-
gerne’. 

Sagen efterfor-
skes pt. 
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