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Vi skal have en skole, som med ud-
gangspunkt i de lokale forhold, sikrer 
hver enkelt elev den bedst tænkelige 
udvikling fagligt, personligt og socialt.

Hele 34 borgmestre har i en fælles 
kronik i Politiken gjort op med de se-
neste års skolepolitik. De efterlyser 
friere rammer i folkeskolen med mere 
plads til at eksperimentere, og de be-
der regeringen lade være med at fort-
sætte i samme spor med overvågning 
og regelstyring. i sjældent klare toner 
rettes følgende budskab til statsmini-
ster Lars Løkke Rasmussen: STOP nu 
OP og overvej en ekstra gang, om vi 
skal kontrollere og konkurrere os til en 
bedre folkeskole! 

Statsministeren har slået til lyd for, 
at der skal iværksættes et 360-graders 
eftersyn af den danske folkeskole med 
det mål, at Danmark kommer i top-5 i 
verden med hensyn til læse- og skri-
vefærdigheder, matematik, naturfag 
og engelsk. 

At vi altid skal stræbe efter at væ- 
re blandt de bedste, kan ingen være 
uenig i. Spørgsmålet er, om det er det 
rigtige, vi stræber efter. Skal vi sikre 
Danmark stærkest muligt i en globali-
seret verden, skal vi satse massivt på 
det, vi er gode til. Det giver ikke me-
ning at lægge hele vægten på, om vi 
er nr. 5 eller 8 i forhold til Korea eller 
Tjekkiet. Vi skal ikke hele tiden løbe 
efter de andres kvaliteter – men vores 
egne. Pisa top 5 er et ubrugeligt mål i 
forhold til det store projekt, vi har gang 
i med at fremtidssikre vores børn og 
unge stærkest muligt på parametre 
som kreativitet, samarbejde innova-
tion og faglig kompetence. 

Til det at være de bedste, hører 
også at få flest med. Hvis vi ikke ar-
bejder bredt med at fremme alle vores 
børn og unges kundskaber, færdighe-
der og personlige og sociale udvikling, 
risikerer vi et meget stort spild af ev-
ner, talent og af liv. Det har vi ikke råd 
til, hverken på kort eller langt sigt, 
hverken for samfundets eller det en-
kelte menneskes skyld. 

Politikerne skal sætte målene, og  
vi – de professionelle i skolen – skal i 
samarbejde med forældre, elever og 
lokalsamfund sørge for at nå dem. 
Uden idelig indgriben. Og når 1/3 af 
kommunerne ønsker ’mere luft’ til fol-
keskolen og siger fra over for øget 
central styring, og når det er et bredt 
politisk spektrum incl. flere Venstre-
borgmestre, der står bag kronikken, 
kan behovet for nytænkning vist ikke 
blive tydeligere. Vi skal ikke have mere 
af samme skuffe, hvor der satses for 
ensidigt på fag-faglighed og PISA-
testning. Læs kronikken, linket ligger 
på hjemmesiden.

Jeg vil også gerne sætte Hildebrandt 
og Fibæk Laursens nye bog ”Når klok-
ken ringer ud” (anmeldt i dette blad  
s. 35) på pensumlisten. Her rettes en 
mindst lige så skarp kritik af den nu-
værende skolepolitik, som hviler på  
industrisamfundets logik: Mål! Vej! 
Benchmark! Og udvikl derfra. Men er 
det så simpelt? Nej, de to professorer 
finder forsimplingen ødelæggende og 
peger i stedet på et skolevæsen med 
fornyet frihed under ansvar.

Det budskab vil jeg på skoleledernes 
vegne gerne bakke op om. Som man 
har kunnet høre i medierne, agter 

statsministeren at invitere folkesko-
lens parter til skolepolitisk topmøde 
på Marienborg her i januar. Jeg forven-
ter ved den lejlighed, at Lars Løkke 
har læst op på sagen og ikke mindst 
lyttet til sit bagland i kommunerne. 
Det vil være et rigtig godt grundlag for 
samtalerne.

Som skoleledere går vi gerne i spid-
sen for forandring, og vi vedkender os 
det store ansvar, der hviler på os i den 
sammenhæng. Vi vil hele tiden pege 
på, det som forskningen viser, at den 
mest afgørende faktor for skolens ud-
vikling er nærværende og stærk ledel-
seskraft.  

Jeg er derfor glad for, at vi med 
dette årti fik skabt en stærk, samlet 
forening for alle ledere i folkeskolen i 
Danmark. Vi har med vores lederover-
enskomst og stærke lokale organise-
ring særdeles fast grund under fød-
derne, når det gælder den fortsatte 
sikring af vores løn- og ansættelses-
vilkår. Vi varetager selvstændigt vores 
interesser og sætter med indsatsom-
rådet ’Det Gode Skolelederliv’ en væ-
sentlig lederdagsorden i 2010. Så jeg 
ser positivt på – og glæder mig til – 
fremtiden.

Det håber jeg, at vi alle i Skolelederne 
gør. Jeg vil gerne sige tak for opbak-
ningen og ønske alle medlemmer, alle 
foreningsaktive og vores samarbejds-
parter et rigtigt Godt Nytår!   

Mere luft til skolen

LEDER

Af Anders Balle
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StORt & småt

Sangkonkurrence
Hvem skriver den aller-aller-
bedste fællessang om det 
gode skolelederliv?

Foreningens medlemmer 
indbydes hermed til at del-
tage i en konkurrence om at 
digte en sang til afsyngelse 
på årsmødet 25.-26. marts 2010 i Odense (se 
program på bladets midtersider).

Sangen skal handle om ’Det gode skole-
lederliv’ og ikke være for lang (3-5 vers). Præ-
mie: 6 gode flasker vin. 

Så vær kreativ i vintermånederne og mail dit 
forslag ind på cd@skolelederne.org.

OBS! Sidste frist 1. marts 2010

Lederlivsvurdering 
Som et led i indsatsområdet ’Det gode skole-
lederliv’ har foreningen etableret en materiale- 
og vidensdatabase. 

Her er værktøjer til undersøgelse af lederes 
arbejdsmiljø, særligt det psykiske, og her fin-
des erfaringer, bl.a. indhentet fra skolelederfor-
eningens medlemskommuner og fra institutio-
ner, der beskæftiger sig med arbejdsmiljø.

Formålet med projektet er at give lokalafde-
lingerne mulighed for at tage temperaturen på 
skoleledernes arbejdsmiljø og lokale ’lederliv’. 

Materialerne kan frit hentes på hjemmesiden, 
og pt. ligger der materiale om Leder APV / Ar-
bejdsmiljøweb, fra Branchearbejdsmiljørådet 
Social & Sundhed / BAR SoSu, fra BUPL’s le-
derportal samt Århus, Aalborg, Greve og Kol-
ding kommuner.

Nationale test i Europa
Det europæiske forskningsnetværk Eurydice har udgivet  
en rapport om, hvordan de europæiske lande bruger test i 
grundskolerne. Der er tale om et sammenlignende studie, 
der bl.a. undersøger:

• Hvordan test bruges og hvad formålet er
• Hvornår og hvor ofte der tages test
• Brug af IT i forbindelse med testene
• Hvem der administrerer og udarbejder dem
• Efterfølgende politisk anvendelse på området

Rapporten viser, at der ikke er nogen ensartet brug af test i 
Europa. Mens det er gennemgående for næsten alle lande 
at anvende test i et vist omfang, er både formen, betydnin-
gen og brugen af dem forskellig land til land.

Udviklingen i Europa er gået i retning af indførelse af na-
tionale test siden 1990’erne. De fleste lande har derfor et 
fuldt etableret system – med undtagelse af Danmark, der 
først i år vil have implementeret nationale test helt. 

Danmark er repræsentant for en ny tendens inden for na-
tionale test, der har til formål at blive anvendt internt til at 
hjælpe den enkelte elev og forbedre kvaliteten på den en-
kelte skole. 

Vores brug af IT i de nationale test tiltrækker sig desuden en 
del opmærksomhed, idet man hermed kan tilpasse sværheds-
graden den enkelte og automatisere rettelsen efterfølgende. 

Resultaterne af elevernes test bruges på europæisk plan 
til mere end at hjælpe den enkelte elev. De fleste lande til-
lader, at den enkelte skole kan sammenligne sig med data-
ene på landsplan. Mange steder til internt brug, andre ste-
der bruges det til ekstern ranking. 

Det belgiske undervisningsministerium arrangerer efter 
hver testrunde en høring af ledere, lærere og andre interes-
senter om, hvordan testresultaterne skal forstås. Hørings-
svarene skal føre til, at der udvikles nye programmer og fo-
kusområder på landsplan. 

Kilde: DLF International Afdeling
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Nationale test    
i Danmark
Meget svære test, test-skolen, kontrol og 
test, testkaos. Der er mange overskrifter i 
omløb, når det gælder de nationale test, 
som går i luften 15. februar som obligato-
riske test.

Skolestyrelsen står i den forbindelse 
parat med en vejledningsindsats, så læ-
rere og skoleledere får flest mulige fakta 
om gennemførelsen af de obligatoriske 
nationale test.

Vejledningen kommer blandt andet til 
at omfatte pjecer til alle skolerne inden 
for de seks fag, som testes. Her vil der 
blive forklaret, hvad testene tester – og 
hvad, der ikke kan evalueres ved hjælp af 
de nationale test.

Indsatsen består også i, at styrelsens 
fageksperter tager på roadshow i landet, 
hvor de møder lærerne, som kan bruge en 
halv dag på at høre om testene, dykke 
ned i de faglige områder, som testene te-
ster og få svar på deres spørgsmål.  

Eleverne skal i løbet af deres skoletid 
igennem 10 obligatoriske test: 

• Dansk/læsning for 2. 4. 6. og 8. klasse  
• Matematik for 3. og 6. klasse  
• Engelsk for 7. klasse  
• Biologi for 8. klasse  
• Fysik/kemi for 8. klasse  
• Geografi for 8. klasse

I løbet af januar får lærerne mulighed for 
at booke tider til de nationale test, som 
skal gennemføres fra 15. februar til 1. maj.

”Jeg mener ikke, at nationale test er det 
mest velegnede pædagogiske redskab til 
at udvikle og sikre fagligheden i skolen. 
Men de er vedtaget, og som skoleledere 
bakker vi derfor op om dem og vil gøre 

vores til at medvirke til, at testene 
kommer til fungere”, siger An-

ders Balle, formand for 
Skolelederne.

Når kæresten slår!
Blandt de unge 16-24 årige i et forhold, oplever 12 % af de unge 
kvinder og 5 % af de unge mænd kærestevold. Et meget tabu-
belagt emne, der ofte ikke tales om.

I et nyt hæfte fra Det Kriminalpræventive Råd sættes der fo-
kus på problemet. Det indeholder forslag til øvelser og opgaver, 
som kan gøre de unge opmærksomme på, hvordan de kan tage 
ansvar og sætte grænser i deres kæresteforhold.

Vold er desuden ikke kun, når man bliver slået. Psykisk vold er et 
udbredt problem, som handler om at blive nedgjort, ydmyget og 
kontrolleret af kæresten. Den psykiske vold udvikler sig typisk til at 
blive mere alvorlig og kan ende 
med fysisk vold.

Hæftet kan bruges i 
folkeskolens ældste 
klasser og på ung-
domsuddannel-
serne. Det kan 
inddrages i 
dansk, sam-
fundsfag og 
seksualunder-
visning, og der 
er desuden for-
slag til opgaver i 
kristendomsunder-
visning, musik og 
engelsk. 

Se mere på hjemmesiden
www.ditforhold.dk. 

 

Delebørn...
Der findes efterhånden mange variationer over, hvordan en mo-
derne familie kan se ud. Og det kan kræve lidt ekstra logistik at 
få de forskellige behov til at mødes…

På en ny hjemmeside kan man få rådgivning om delebørn 
ved en advokat, psykolog og socialrådgiver. Desuden kan dele-
barnsforældre netværke og informere hinanden om forhold, der 
vedrører problematikker om fælles børn.

Endelig er her udviklet en kalender, der er bygget op, så alle 
de børn der er tilknyttet familien, kan være på en og samme 
platform, hvilket kan lette planlægningen. 

Læs mere på hjemmesiden www.delebarn.dk
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Den bakkede bivej igennem Nordsko-
ven uden for Silkeborg hører med sine 
høje træer og idylliske snoninger til 
blandt de kønneste på egnen, men for 
Anne-Marie Petersen og Kristian Mik-
kelsen er det svært at holde fokus på 
naturoplevelsen. 

Strækningen har siden august 2009 
været en fast bestanddel af deres job i 
spidsen for Linå Skole og Sejs Skole, 
og selv om de ikke kører de 8,2 km. 
hver dag, bliver vejen tilbagelagt rigtig 
mange gange.

”Vi har en plan for, hvem der skal 
være hvor i løbet af ugen, men den er 
svær at holde i en travl dagligdag”, si-
ger Anne-Marie Petersen.

Hun var indtil sidste som-
merferie skoleinspektør på 
Linå Skole med ca. 100 ele-
ver. Nu er hun pædagogisk 
leder på begge skoler. 

”Meget af min tid siden 
sommerferien er gået med at 
sætte mig ind i forholdene på 
Sejs Skole, der har 600 ele-
ver og 55 lærere, så det er 
næsten for tidligt at danne 
sig et billede af, hvordan den 
nye struktur fungerer, men jeg kan sag-
tens se en fordel i fælles pædagogiske 
tiltag”, siger afdelingslederen. 

Sådan et tiltag kan være en dag for 
alle lærere med en foredragsholder, 
som den ene af skolerne ikke ville have 
råd til alene.

”Vi har fx haft et arrangement om 
Cooperative Learning. Det var rigtig 

Fredag er…
Fælles ledelse kan redde den lille skole og give et pædagogisk løft, 
men det kan også give administrative og logistiske problemer

Af Jan Kaare • Foto Jørgen Ploug  

vellykket, og evalueringen viste, at alle 
havde fået et stort udbytte” siger afde-
lingslederen. 

Både for og imod
Anne-Marie Petersen kan se en klar 
fordel i en fælles ledelse, hvor man 
kan fordele områderne i mellem sig og 
specialiserer sig. I de 14 år, hvor hun 
har været eneleder, er de forskellige 
ledelsesområder blevet mere omfat-
tende og komplicerede. 

Men der er også skyggesider.
”Efter mange år som leder ét sted er 

det sin sag at skulle dele sig og arbejde 
på to skoler med hver sin kultur. Jeg har 
måttet skifte rolle, samtidig med at jeg 

stadig er tilknyttet min gamle arbejds-
plads”.

Det er heller ikke nemt for medarbej-
derne at vænne sig til, at deres leder er 
leder på en anden måde.

”Før kunne lærerne i det daglige gå til 
mig med alt, nu tager jeg mig kun af en 
del af ledelsesopgaverne. Den ændring 
kræver tid for at komme på plads”.

Det er politikerne i Silkeborg, der har 
besluttet, at de to skoler vest for kom-
munens hovedby skal have fælles le-
delse og i første omgang beholde hver 
sin skolebestyrelse. Sat på spidsen fø-
rer beslutningen med sig, at lederne 
kan have vidt forskellige opgaver på de 
to skoler.

Sådan er det dog ikke i praksis. De  
to bestyrelser er meget enige om den 
pædagogiske linje. De har valgt at 
holde deres møder sammen og nøjes 
med at gå hver til sit, når der skal be-
handles lokale forhold.

”Alligevel er jeg glad for, at politi-
kerne har besluttet, at der kun skal 
være en bestyrelse fra næste skoleår. 

Det er tungt at arbejde med to 
bestyrelser, selvom medlem-
merne er meget indstillet på 
samarbejde. Vi er over 20 i lo-
kalet, når der er møde. Det gi-
ver mulighed for dynamik, 
men også for en tung diskussi-
ons- og beslutningsproces”, si-
ger Kristian Mikkelsen”.

Stort ledelsesteam
Kristian Mikkelsen var tidligere 

skoleleder i Sejs og står nu i spidsen 
for begge skoler. Dermed er han øver-
ste leder for 707 elever, 64 lærere og 9 
ledere inklusiv SFO-ledere, souschefer 
og tekniske serviceledere. Det sidste 
tal er værd at lægge mærke til. Med så 
mange frontfigurer kommer ledelse af 
ledere til at udgøre en stor opgave.

”Jeg har tidligere i praksis været både 

…lederen i Linå

Man skal virkelig være parat 
til at flytte sig og påtage sig 
selv nye ledelsesroller, når der 
oprettes fælles skoleledelse

Kristian Mikkelsen, skoleleder, Sejs & Linå

„



»

skoleleder og pædago-
gisk leder. Den sidste 
rolle skal jeg nu træde 
ud af for i højere grad at 
blive leder for ledere. 
Det har jeg ikke stor  
erfaring med, og det er 
noget andet end at være 
leder af en medarbejder-
gruppe”, siger Kristian 
Mikkelsen.

Hvis det skal give me-
ning at have fælles ledelse, skal der 
gøres en ekstra indsats for, at den 
trækker på samme hammel.

”Det kan ikke nytte noget, at vi fun-
gerer som ni individuelle personer. Der 
skal derfor gøres en betydelig indsats 
for at få os til at fungere som et ledel-
sesteam. Det kunne vi godt se på papi-
ret, men det var først et stykke inde i 
forløbet, at det gik op for os, at det in-
debar en meget anderledes rolle for 
skolelederen”, siger Kristian Mikkelsen.

Må gå nye veje
Der er ingen manual for indførelse af 
fælles ledelse af flere institutioner, og 
på de to midtjyske skoler har man der-
for måttet finde sin egen vej. Og på 
spørgsmålet, om vejen så er værd at 

gå, svarer Kristian Mikkelsen:
”Det kommer an på, hvad man vil. 

Man kan ikke vurdere, om fælles le-
delse er godt eller skidt, med mindre 
man kan sige, hvad man vil bruge den 
til. Hvis man vil sikre undervisning to 
forskellige steder, så tror jeg, at det er 
en god vej at gå, fordi den samlede le-
delse dermed bliver styrket”. 

Den enkelte leder bliver specialiseret 
og opnår bedre kompetencer, mener 
skolelederen.

”En leder, der kan koncentrere sig 
om det pædagogisk-administrative og 
eller om det pædagogiske, bliver en 
bedre leder. Det er ikke noget, som 
medarbejderne nødvendigvis mærker 
fra dag ét, men på sigt bliver det resul-
tatet. Dermed kan vi lettere nå målet, 

at opprioritere pædago-
gisk kvalitet på begge 
skoler”.

Hvis to skoler bliver 
slået sammen til en skole 
på en matrikel, kan der 
spares penge. Effektivite-
ten kan også øges, hvis 
man nøjes med at slå 
skoledistrikterne sammen 
og flytte rundt på ele-
verne, så klasserne opnår 

den optimale størrelse.
Men når det handler om kvalitet, er 

der andre parametre, man også må 
forholde sig til, siger Kristian Mikkel-
sen.

”At skolen ligger i nærmiljøet bety-
der meget for både elever og forældre, 
men hvis små skoler skal overleve, 
skal de indgå i en konstruktion som vo-
res eller blive en fælles skole, som har 
forpligtelser på begge matrikler”.

Koster også resurser
To skoler med fælles ledelse betyder 
ikke nødvendigvis et mindre arbejds-
mæssigt og økonomisk resurseforbrug. 
Der skal administrativt og organisato-
risk opretholdes to enheder med eget 
pædagogiske råd og medarbejdersy-

De ledere, der har med begge skoler 
at gøre, kører frem og tilbage, og det 
er ikke det samme for personalet, 
som har været vant til at have en 
leder tæt på alle ugens dage

Anne-Marie Petersen, pædagogisk leder, Sejs & Linå

„

Fire af skolelederne tilknyttet Linå Skole samlet til 
teammøde. Fra venstre: Administrativ afdelingsleder 
Lars Willumsen, skoleleder Kristian Mikkelsen, SFO- 
leder Hanne Bach og afdelingsleder Mariann Pedersen. 
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stem, og der skal for eksempel flere sko-
lelicenser til, og når der købes ind, skal 
der bogføres i to forskellige systemer. 

I Sejs og Linå kan den 
slags overvejelser føre til 
endnu en ændring af sko-
lestrukturen.

”Der kan helt sikkert spa-
res flere penge ved at have 
en skole på to matrikler. 
Derfor har vi i skolebestyrel-
serne snakket om, at det 
måske er det bedste på 
længere sigt. Det vigtige for 
forældrene er, at der foregår 
undervisning på to matrik-
ler, ikke at det er to selvstændige skoler 
med fælles ledelse”, siger skolelederen, 
der ikke vil blande sig i, hvad politikerne i 
Silkeborg beslutter sig for.

”Flere af skolebestyrelsesmedlem-
merne fra Linå var til at begynde med 
nervøse for, at oprettelsen af en skole 

ville betyde, at deres skole skulle luk-
kes. I dag er der stor forståelse for den 
model”.  

Uforudsete ændringer
Mariann Pedersen er en af de andre le-
dere, der har mærket ændringerne på 
de to skoler tydeligt. Hun var tidligere 
souschef og er nu afdelingsleder på 
Linå Skole.

”Det har været en spændende udfor-
dring, men set i lyset af, at vi i kom-
munen har fået en ny arbejdstidsaf-

tale, har det også været 
ekstra arbejde”, siger hun.

Som souschef underviste 
Mariann Pedersen 16 timer 
om ugen og havde på års-
basis 160 timer til ledelse. 
Nu har hun også 16 timer 
undervisning, men ledel-
sestiden er kommet op på 
560 timer.

”Da vi indgik aftalen, var vi 
sikre på, at jeg skulle under-
vise mindre, men sådan er 

det ikke gået. Hvis man kan drage en 
konklusion, er det, at sammenlægning 
af skoleledelser kan føre mange spæn-
dende opgaver med sig, men sammen 
med en ny arbejdstidsaftale har det 
medført nogle utilsigtede virkninger i 
min funktion”, siger afdelingslederen. 

Jeg er den eneste leder, der er her 
hver dag. Det betyder, at jeg har 
mange flere ledelsesopgaver, end 
da jeg var souschef

Mariann Pedersen, afdelingsleder, Linå

„

Førleder?
Du er førleder, når du har 
gjort dig klart, at du vil være 
leder, men du endnu ikke  
har fået et lederjob, hedder det 
med Væksthus for ledelse’s ord. 

Væksthuset har også 8 gode råd 
til lærere og andre med en leder i 
maven: 

1. Kend de typiske karriereveje  
2. Søg mere viden om ledelse 
3. Læs stillingsopslag  
4. Find en sparringspartner  
5. Find ud af, om din egen leder bakker dig op  
6. Sig til andre, at du er klar til et lederansvar 
7. Tag ansvar, vis dit engagement  
8. Find sammen med andre førledere

Kender du nogen, der har potentiale til et skolelederjob, 
så henvis ham/hende til www.vaeksthusforledelse.dk. 
Her er også meget andet info om lederlivets glæder 
og udfordringer! 

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. 

Foto: Colourbox

StORt & småt
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HVAD KAN VI SOM LEDELSE GØRE 
FOR AT HJÆLPE TRIVSLEN 
PÅ VEJ I KLASSERNE?

BOOK ET TRIVSELSFORLØB FRA BØRNS VILKÅR »

»

Det er et rigtig godt forløb. Eleverne 
er begejstrede, og de har fået nogle 

aha-oplevelser, de kan bruge i deres videre liv. 
Det bliver spændende at følge dem fremover.

Anette Lauge, Skoleleder, Solvangskolen

Forløbet lægger på en sjov og vedkommende 
måde op til det fælles ansvar skole og hjem 

har, når der skal opbygges et positivt og udbytte-
rigt læringsmiljø.

Anelise Birkvad, pædagogisk konsulent, Furesø kommune 

TRIVSEL I 4 .− 6 .  KLASSE

HVAD FÅR KLASSEN UD AF FORLØBET?

Gennem øvelser og oplæg sættes fokus på elevernes •  
styrker, drømme og ønsker 
Fokus på tr ivsel  som et fælles ansvar mel lem •  
elever,  lærere og forældre
Redskaber t il  at forebygge mistrivsel og i en længere •  
periode sætte ind med mere af det der virker

For løbet varetages af konsulenter fra Børns Vilkårs 
Skoletjeneste, så læreren ”sættes fri” og gøres til deltager. 
For løbet strækker sig over en måned og indeholder 4 
konfrontat ioner med klassens elever, lærere og forældre.

SKOLE TJENESTEN ER S TØT TE T AF 

Du kan læse mere om tr ivselsfor løbet i  den folder, skolen modtager med posten i slutningen af januar

TRIVSEL I  KLASSEN
FÆLLESSKAB VENSKAB TOLERANCE

T R I V SEL  I  K L A S SEN
FÆLLESSKAB VENSKAB TOLERANCE

̓̓̓̓

trivselAnnonceSkoleledelsen.indd   1 15/12/09   13:14:56
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Klokken ringer, og der er liv inde og 
ude på Søholtskolen i Brøndby Kom-
mune. Skolens elevtal er ganske vist 
dalende, men de 232 piger og 198 
drenge er gode til at udfolde sig i sko-
lens tre aulaer og rundt omkring på 
gange og udearealer.

Næste år bliver pladsen mere trang. 
Langbjergskolen i samme bydel bliver 
nedlagt, og eleverne bliver fordelt mel-
lem Søholtskolen og Brøndby Strand-
skole. Samtidig bliver de to skoler lagt 
sammen under en ledelse og til et sko-
ledistrikt. 

Den nye skole på to matrikler, der 
opstår af forandringsprocessen, får tæt 
på 1400 elever, der fordeles sådan, at 
det, der i dag er Brøndby Strandskole, 
får eleverne fra børnehaveklassen til 
og med 3. Klasse, og det der i dag er 
Søholtskolen får eleverne fra 4. klasse 
og opefter.

Politikerne i Brøndby har med anled-
ning i et faldende antal skolesøgende 

skoler bliver...Når

Det gælder om at kunne se bort fra begrænsningerne, når skolen ligger 
på flere matrikler, mener skoleledere og forvaltning i Brøndby

Af Jan Kaare • Foto Jacob Nielsen

børn valgt fra august 2010 at skære an-
tallet af folkeskoler ned fra syv til tre, 
hvoraf to bliver placeret på to matrik-
ler.

At antallet af skoler med fremtiden 
foran sig bliver, som det gør i den store 
københavnske omegnskommune, er 
der en naturlig forklaring på. Brøndby 
Kommune bestod indtil 1970 af tre 
sogne. Nu får Brøndby Vester, Brøndby 
Øster og Brøndby Strand, som de hed, 
hver sin skole. 

Større fleksibilitet
Det er i høj grad befolkningsprog-
nosen, der har fået politikerne til at 
handle, siger direktør i Børneforvalt-
ningen, Helge Skramsø.

”Når vi ender med tre skoler skyldes 
det to ting, dels kommunens geografi-
ske opdeling, og dels at vi gerne frem-
over vil være tilstrækkeligt fleksible i 
forhold til demografiske udsving”.

Med et skoledistrikt i hver bydel er 

det nemmere at imødekomme behovet 
for skolekapacitet, hvis der på et tids-
punkt flytter flere børnefamilier til et 
område. Kommunen kan skrue op og 
ned på elevtallet i klasserne uden at 
skulle oprette skoler:

”Når vi har en skole i hver bydel, som 
håndterer alle klassedannelser fra 0. til 
3. klasse og en anden som håndterer 
fra 4. klasse op opefter, tager vi højde 
for at elevtallet skal være mere styr-
bart i forhold til klassedannelser”.

Sparer ikke en time
Strukturændringen giver mulighed for 
besparelser, men – understreger den 
kommunale direktør – der bliver ikke 
sparet på elevernes timetal, og æn-
dringen skal ikke alene ses i sammen-
hæng med ønsket om at få mere for 
pengene. 

Den valgte løsning er den bedste set 
i forhold til en række parametre eller 
succeskriterier, mener Helge Skramsø: 

7
 …til 3 på 5 adresser
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»

skoler bliver...

”Lærerne har været med i arbejds-
grupper i seks måneder for at tilveje-
bringe et ordentligt grundlag for at 
træffe beslutningen. De har peget på 
et behov for større faglighed, mere 
tværfagligt samarbejde, større fleksibi-
litet, mere holddannelse og flere valg-
fag. Da det alt sammen skal komme 
fra den samme kommunekasse, går vi 
efter en samlet løsning, der er fornuf-
tig. Det har været den objektive be-
grundelse for at satse på få større en-
heder”.

En mere konkret begrundelse for 
ændringen er, at sammenligninger af 
afgangskarakterer og andre opgørelser 
af elevers faglige standpunkter i de se-
nere år har placeret kommunens skoler 
i den tunge ende.

”Vi har et helt klart ønske om gen-
nem strukturændringen at forbedre de 
faglige niveauer, fordi vi forventer, at 
eleverne får et større udbytte af under-
visningen”.

”Vi forventer at eleverne får et større 
udbytte af undervisningen. Med en fy-

Samling skal give 
ledelsesstyrke
Skolelederforeningen lægger vægt 
på, at sammenlægning af skoler bør 
have til hensigt at styrke ledelsen.

”Vi ser flere steder, at man for at 
bevare små skoler opretter central-
skoler med afdelinger. Det gør 
man af geografiske eller lokale 
hensyn, hvilket kan være fornuf-
tigt”, siger næstformand i Skole-
lederne, Claus Hjortdal.

Men der er også andre konstruk-
tioner undervejs.

”Vi ser i øjeblikket kommuner, 
der opretter enorme skoler og fjer-
ner den øverste leder for måske 
600 elever, så er det at gå i den 
helt forkerte retning. Skal en skole 
fungere optimalt, bør der være en 
nærværende, pædagogisk daglig 
ledelse af den enkelte fysiske en-
hed, og den bør også have en selv-
stændig skolebestyrelse for der-
med at bevare den demokratiske 
indflydelse”, siger næstformanden. 

Claus Hjortdal peger på endnu 
et problem. Erfaringerne fra Born-
holm tyder på, at det er svært at 
finde skoleledere, der har lyst til at 
være leder på en stor skole med 
flere afdelinger.

Claus Hjortdal: ”Det siger næ-
sten sig selv, at noget af kvaliteten 
ved jobbet som skoleleder forsvin-
der, når der bliver større afstand til 
lærerne eller til beslutningerne”.

 …til 3 på 5 adresser

Skolelederformand i Brøndby, leder-TR 
og skoleleder Palle Kristensen med sine 
to skoler i baggrunden (fotomontage).
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siklærer på en årgang 
er det svært at få til-

strækkelig faglig sparring. 
Fremover vil der være flere lærere, der 
beskæftiger sig med det samme på 
den enkelte skole”, siger direktør Helge 
Skramsø.

Politikerne ønskede ikke, at skole-
lederne deltog i udvalgsarbejdet, fordi 
det kunne komme for tæt på, når der 
kommer skolenedlæggelser på dags-
ordenen, kan han i øvrigt fortælle.

Der skulle ske noget
Palle Kristensen er skoleleder på 
Søholtskolen og kommende leder af 
den eneste skole i Brøndby Strand. 
Han er også formand for kommunens 
lokalafdeling af Skolelederne.

Uanset hvilken kasket han har på, 
kan han godt se det fornuftige i, at 
skolestrukturen bliver ændret.

”Elevtallet er allerede faldet, og prog-
noser peger på, at det samlet set vil 
falde med yderligere 12-13 procent i lø-
bet af de kommende syv, otte år. På de 
tre nuværende skoler i Brøndby Strand 
vil faldet komme op på 16-17 pct. Der-
for vil der under alle omstændigheder 
skulle finde en eller anden form for 
sammenlægning sted. Kommunen har 
så valgt at gå drastisk til værks”, siger 
Palle Kristensen.

De udvalg, der har været nedsat i 
forbindelse med strukturændringen, og 
hvor lærerne har været repræsenteret, 

har ikke direkte peget på, at der skulle 
nedlægges skoler.

”Der har ikke været nogen entydig 
anbefaling til politikerne, og man 
kunne have beholdt flere selvstæn-
dige skoler. Det har de ikke ønsket. 
Perspektivet ved kun at have et 
skoledistrikt i en bydel er, at en 
gruppe børn, der begynder i bør-
nehave sammen, bagefter kan 
fortsætte på den samme skole”, 
siger afdelingsformanden.
Den valgte løsning med skoler 

på to matrikler er ikke jordens bed-
ste, men også blandt skolelederne er 
det blevet diskuteret, at det faldende 
børnetal på et eller andet tidspunkt al-
ligevel måtte føre til lukning af skoler.

Pegede på to skoler
Palle Kristensen afviser ikke, at den 
nye struktur vil kunne fungere, men da 
han for nogle måneder siden skulle 
komme med en indstilling til Søholt-
skolens skolebestyrelse, pegede han 
på, at det optimale ville være to selv-
stændige skoler i Brøndby Strand.

”Sammenlægningen betyder, at  
der samlet sker en kraftig reduktion  
af skoleledelsen, fordi der fremover 
kun vil være en skoleleder og en vice-
skoleleder samt tre afdelingsledere 
mod i dag seks skole- og viceskole-
ledere. Der sker desuden en reduktion 
på SSP-området, hvor der kun vil være 
en tildeling mod tre tidligere. Der vil 
kun være normering til et skolebiblio-
tek, og vi går fra seks til to sekretærer”. 

Timetallet bliver som nævnt ikke for-
ringet i forbindelse med sammenlæg-
ningen, men en skole består af andet 
end undervisning, og alle de dele, som 
ikke er direkte undervisning, rammes 
hårdt.

”Vi vil tydeligt kunne mærke bespa-
relserne”, siger Palle Kristensen, men 
tilføjer:

”Når den første turbulens er over-
stået, tror jeg, at skolerne vil kunne 
profitere af, at vi både på lærer- og på 
lederniveau pr. enhed bliver nogle 
flere. Det lyder måske lidt selvmodsi-
gende, men der bliver nogle gode mil-
jøer både for lærerne i de enkelte team 
og fagteam samt for lederne”.

Kompetencer skal fordeles
Opdelingen af nogle af skolerne på to 
matrikler gør det nødvendigt at fordele 
kompetencer mellem lederne, mener 
lokalformanden.

”Lederne på hver matrikel får hos os 
nogle ret selvstændige ansvarsområ-
der med hensyn til indskolingen gene-
relt og med hensyn til vores internatio-
naliseringsprofil i overbygningen. Vi 
bliver også nødt til at klare en del af le-
delsessamarbejdet på afstand”.

Det sidste handler om at mødes via 
videokonference, og ved at Palle Kri-
stensen kommer til at pendle fra ma-
trikel til matrikel:

”Personalet skal ikke opleve det, 
som om vi er to skoler på to matrikler. 
Derfor skal vi tilstræbe at opbygge en 
samlet skole og det er ledelsesteamet 
indstillet på”.

Nogle skoleledere må sætte vice 
foran deres titel i fremtiden, andre må 
stryge vice og skrive afdelingsleder i 
stedet.

”Der er alle niveauer af reaktioner 
blandt mine kolleger. Vi har tacklet det 
ved at holde tæt kontakt til hovedfor-
eningen Skolelederne for at sikre os,  
at reglerne bliver fulgt og for at være 
sikre på, hvad man som leder skal 
gøre”.

Enkelte har valgt at søge andre jobs, 
men de fleste skoleledere har accepte-
ret ændringerne.  

”Jeg kan ikke sige noget om, hvordan 
den enkelte personligt har haft det 
med processen, men vi har generelt 
måttet indtage den holdning, at hvis 
man vil være med fremover, så er det 
sådan det bliver”, siger Palle Kristen-
sen.

Et godt råd til skoleledere og kom-
muner, der skal igennem en tilsva-
rende proces: Sørg for så højt et infor-
mationsniveau som muligt under hele 
processen. Ellers kan rygter nemt 
sætte blus på utrygheden.  

77
3

5
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Danmarks største fagmesse for undervisningsmidler

Skolebogmessen 2010

Roskilde Kongres- og Idrætscenter,  10. og 11. marts

Fra positiv pædagogik og glade ansatte til digitale læremidler og strategiske indkøb

Peter Lund Madsen

Kim Fupz Aakeson

Ruth Mulvad

Jens Moberg

Kenneth Bøgh 
Andersen

Bo Kampmann
Walther

Lene Kaaberbøl

Per Fibæk

Morten Albæk Morten Løkkegaard Trine May

Birgitte Fredsby

Christine Antorini

Kim FFFFupz A kA kA kAakesoneson JensJJ M bM bMoberg PPPPerPer FibFibFibFibæFibækkkkk BirgBirgBiBii iittittitteitte FFFFreFred bd bd bdsbydsbyBo KBo KB KB KKampmampmannannManu Sareen Bertel Haarder Jørgen Frost

Inspiration til ledelse

DGI-huset Århus, 14. og 15. april

Endvidere bl.a. Trine May, Ruth Mulvad, Nina Christensen, Ole Christensen, Mathias Bruun, Kenneth Bøgh Andersen og mange fl ere ...

Endvidere bl.a. Bo Kampmann Walther, Thorkild Thejsen, Dorthe Carlsen, Jørgen Frost, Rasmus Sune Jørgensen og mange fl ere ...

skolebogmessen.dk

- fl ere end 
4700 besøgende 

i 2009

Annonce december Skoleledelse.indd   1 07/12/09   13.02
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Det er den 9. august 2007. Der er fire 
dage til, at Hillerødgades Skole på 
Nørrebro i København åbner portene 
for endnu et skoleår for skolens 236 
elever i 0.-9. klasse i ét spor. Alle sko-
lens ansatte er samlet og skoleleder 
Merete Søgaard deler et lille kompen-
dium rundt til hver af de tilstedevæ-
rende.

Kompendiet indeholder en sammen-
fatning af det forgangne års arbejde 
med den gennemgribende omstruktu-
rering af den knap 100 år gamle skole, 
som er blevet udpeget til at skulle 
være heldagsskole. Derfor er alle sam-
let lige inden den store premiere.

”Det møde var et stort øjeblik. Det 
var med kriller i maven at jeg stod der. 
Der var kun tre dage til at børnene 
skulle komme og det skulle gå løs”, si-
ger Merete Søgaard”.

Forud var gået et meget travlt år, 
hvor forberedelsen af det nye skoletil-
bud skulle foregå sideløbende med den 
normale skoledrift. Der var en række 
faktorer, som dels var uden for ledel-
sens indflydelse og ydermere endnu 
ikke besluttede. Det vanskeliggjorde 
arbejdet for skolelederen.

”Det var svært at forberede noget 
uden at kende til nogle ret afgørende 
elementer som tidsramme, pædago-
gisk grundlag og personaleaftaler. Der-
for koncentrerede vi os om, hvad vi 
kendte, nemlig de politisk besluttede 

Københavnsk skoleleder mener, at flere folkeskoler kan have gavn af 
heldagsmodellen. Det handler dog om at udforme tilbuddet lokalt

Af Peter Rewers • Foto Heidi Maxmiling

fokuspunkter. De drejede sig om fag-
lighed, det enkelte barns tryghed og 
trivsel, sund og billig økologiske mad 
og endelig samarbejdet mellem lærere 
og pædagoger”, forklarer skolelederen.

En anerkendende tilgang 
Arbejdet med at få lærere og pæda-
goger forenet var en udfordring, som 
skole lederen på forhånd vidste skulle 
håndteres nænsomt.

”De to faggrupper kendte ikke meget 
til hinanden og derudover havde skolen 
og fritidsordningen ikke det bedste for-
hold. Jeg havde derfor ikke på forhånd 
store positive forventninger til, hvordan 
samarbejdet ville fungere”, siger Me-
rete Sø gaard.

Men skolelederen blev heldigvis 
overrasket. For samtlige fra begge fag-
grupper sagde ja ved individuelle sam-
taler til at være med til heldagsskole-
projektet, og fra starten var der bred 
opbakning fra personalegruppen. 

Som leder og ansvarlig for at lærer -
ne og pædagogerne fandt ind i et kon-
struktivt samarbejde, var det vigtigt at 
være anerkendende og respektere den 
situation, som den nye struktur satte 
hver gruppe i. 

”Det var mit fokus, at begge perso-
nalegrupper skulle føle sig set og hørt 
og at anerkende deres erfaringer og 
hidtidige arbejde. Det skal jo betones 
meget, at der er tale om et ligeværdigt 

samarbejde mellem lærere og pæda-
goger, hvilket kan være lidt svært, når 
skolen fylder mest rent tidsmæssigt og 
er meget mere bundet. Derfor fokuse-
rede vi på kerneområderne omsorg, 
tryghed og tillid, som er vigtige ele-
menter hos begge personalegrupper”, 
siger Merete Søgaard.

Sammen og hver for sig
På Hillerødgades Skole har man derfor 
fra ledelsens side ladet både pædago-
ger og lærere deltage i nye tiltag såsom 
oprettelsen af en familieklasse. Her op-
lever Merete Søgaard, at de to grupper 
finder sammen i et fælles tredje, som 
hverken er skole eller institution og som 
fjerner de faglige grøfter. 

Men selv om der er lagt meget vægt 
på fællesskab og ligeværdighed mel-
lem lærere og pædagoger, så er filoso-
fien på Hillerødgades Skole også, at 
man ikke for alt i verden skal presse 
folk sammen.

”Det har været vigtigt for mig, at fo-
kusere på, hvad der kunne virke frem 
for en fast struktur. Derfor har vi med 
vilje heller ikke gjort alt til et fælles an-
liggende. Vi må jo starte i det små og 
finde ud af hvad det er, vi kan gøre 
bedst i fællesskab og hvad der bedst 
løses internt i faggrupperne”, siger Me-
rete Søgaard.

Både lærere og pædagoger har hver 
især gjort sig forestillinger om, hvad 

Jeg under andre det 
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Jeg under andre det Vær lydhør overfor nye forslag og 
imødekom dem mest muligt, lyder 
skoleleder Merete Søgaards råd, når 
institutioner og professioner smeltes 
sammen til en ny helhed.

»
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deres 
rolle ville 
være. Og når det vi-
ser sig, at virkeligheden er 
en anden, giver det selvfølgelig 
frustrationer.

”Man er nødt til at have respekt for 
og være opmærksom på, at man arbej-
der med to personalegrupper – to kul-
turer, der hver især føler, at de har mi-
stet noget. Derfor kan man ikke for-
vente øjeblikkelig glæde. Man må 
derfor give processen tid, og hvor lang 
tid kan man ikke på forhånd sige. Og 
det var faktisk det sværeste; ikke at 
vide hvor lang tid den heling ville tage”, 
siger Merete Søgaard. 

Af hensyn til de naturlige frustratio-
ner, der fulgte med den store omlæg-
ning, blev der lavet en mødestruktur, 
der gjorde, at alt ikke skulle være fæl-
lesmøder. For Merete Søgaard var det 
vigtigt, at hver faggruppe havde mulig-
hed for at lukke luft ud blandt sine 
egne og ikke tvinges til altid at være 
sammen i det store blandede forum.

En strategi, som Merete Søgaard 
kan anbefale generelt, og som hun 
mener, har båret frugt. I hvert fald har 
samarbejdet mellem lærere og pæda-
goger udviklet sig, så personalet i dag 
ønsker at arbejde i fællesskab, hvor 
man før helst trak sig tilbage til hver sit 
tilholdssted.

Forældre bakker op
Det udvidede fællesskab har bredt sig 
til kontakten med forældrene, og det er 

ligeledes 
et resultat af 
en målrettet ind-
sats, der tog afsæt i den 
specifikke forældregruppe, hvor stort 
set alle har et andet modersmål end 
dansk.

”Jeg har lagt vægt på information til 
forældrene, og vi har samtidig været 
bevidste om, hvordan vi bedst kommu-
nikerer med netop den type forældre, 
vi har. Vi laver f.eks. et forældrebrev et 
par gange om måneden, hvor vi fortæl-
ler, hvad der er sket eller skal ske på 
skolen. Uden for meget tekst på, men 
billedbåret, og hvor vi tilskynder bør-
nene til at tale om brevet hjemme,” 
fortæller Merete Søg aard.

Under forberedelsesåret til heldags-
skolen inviterede skolen til en række 
møder, hvor forældrene blev budt på 
mad og en åben snak om, hvad de 
havde af forventninger og bekymringer. 
Det skabte gode muligheder for at 
imødekomme forældrenes ønsker og 
inddrage dem i det kommende skoletil-
bud.

”Forældrene har nu udvidet deres til-
knytning til at gælde hele skolen og 
ikke kun den klasse, deres barn går i. 
Det er rigtig positivt og vigtigt for den 
gensidige tillid, som et forældresamar-

bejde kræver”, siger Merete Sø-
gaard, der fremhæver, at ingen af 

de få skoleskift, der er sket de sid-
ste tre år, har været på grund af 

overgangen til heldagsskole. Elevaf-
gang var ellers tidligere et stort pro-
blem for Hillerødgades Skole. 

Uden mad og drikke…
Centralt i den umiddelbare succeshi-
storie om etableringen af Hillerødga-
des heldagsskole står også maden – i 
særdeleshed køkkenet hvori den laves 
og kantinen hvori den serveres. Skolen 
står som andre heldagsskoler for mad-
lavningen til børnene og har til det for-
mål fået bygget et nyt produktionskøk-
ken og en ny kantine. 

Herfra udgår morgenmad, formid-
dagsfrugt og brød, varme frokostretter 
og nok en gang frugt og brød om efter-
middagen. Kostelementet giver en 
kærkommen afveksling fra problem-
stillinger, som omlægningen har med-
ført, og hverdagen byder på.

”Det har været rigtig godt med det 
store fokus på madordningen. Det er 
noget, som alle er enige om, er en god 
ting og det er konkret og nemt at for-
midle. Ordningen er desuden populær; 
mere end 80 % af skolens elever beta-
ler de 180 kroner om måneden, som 
det koster”, fortæller Merete Søgaard. 

Andre aspekter af køkken og kanti-
neforholdene er, at der er mulighed for 
at se alle børnene dagligt og opleve, 
hvordan de bruger deres frie tid. Og 
den bruger de gerne på skolen, for en 
tredjedel af børnene møder tidligere 

 Hillerødgade-
skolens nye, sunde 

madordning har vakt 
interesse, selv blandt 

skolefolk fra Finland, 
hvor man i forvejen har 

skolemadsordning.
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om morgenen, end de behøver. Det 
gør de ifølge skolelederen, for at få en 
god morgenmad og en hyggesludder 
med de to fastansatte kokke, der hur-
tigt er blevet populære skikkelser på 
skolen

Gerne flere heldagsskoler
Den overordnede målsætning for hel-
dagsskolen er øget faglighed – og at 
skabe øget sammenhæng og kvalitet i 
børnenes liv og læring på tværs af un-
dervisnings- og fritidsaktiviteter.

”Vi har fra heldagsskolens start  
arbejdet med klasseteam, hvor der er 
tilknyttet en pædagog pr. klasse. Vi  
arbejder med eksperimenterende un-
dervisning, hvor børnene selv kan 
vælge, hvad de vil lave. Den øgede 
personalenormering gør ydermere, at 
vi kan komme mere ud af huset, hvil-
ket vores børn har godt af”.

Det giver større ro på dagen. Bør-
nene er mere rolige nu, og lærerne fø-
ler, at de har bedre tid til deres under-
visning. Ja, det er i det hele taget en 
begejstret skoleleder, der gør status 
over heldagsskolens første tre et halvt 
år, forberedelsesåret inkluderet. 

”Jeg synes, at vi i ledelsen har fået 
en god konstruktion på en heldags-
skole i vores område og fået tacklet 
komplekse problemstillinger på en god 
måde hen ad vejen”, lyder det fra Me-
rete Søgaard. Hun er så glad for hel-
dagsskolen som princip, at hun gerne 
ser flere af slagsen, også i andre kvar-
terer end de, der betegnes som socialt 
udsatte.

”Jeg kunne unde andre, at opleve 
hvad vi har oplevet her. De anderledes 
rammer kan give mulighed for udvik-
ling i alle miljøer”, siger skolelederen, 
der understreger, at det er afgørende, 
at heldagsskolens tilbud bliver udfor-
met lokalt. Det nytter ikke at presse fra 
centralt hold; det skal rodfæstes, alt 
efter om man er i byen, provinsen el-
ler…” 

Holdninger til heldagsskole

Jeanne Jacobsen, næstformand, Københavns Skolelederforening

I lyset af mange familiers travle og opdelte liv i dag kan heldagsskolen være til 
stor gavn for børnene; der er mere ro skoledagen og fokus på sport og idræt. Det 
er dog en skam, at heldagsskoler fra starten tydeligvis er tænkt som indvandrer-
projekter. Den status sidder i folks bevidsthed og vanskeliggør udbredelsen af 
denne gode skoleform.

Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

Det afgørende for etableringen af heldagsskoler er, at de selv skal ville. Det skal 
ikke dikteres oppefra. Og så må heldagsskole ikke betyde skole hele dagen; bør-
nenes frie tid er lige så vigtig som skoletiden.

Lars Holm, lektor ph.d., DPU, forsker i heldagsskolen

Vi har brug for en afklaring af formålet med heldagsskolen; hvad er det? I Dan-
mark som i andre lande er der faktisk flere typer, men al fokus er på en skolestra-
tegi i forhold til etniske minoriteter. Inden vi kan forholde os konstruktivt til be-
grebet, skal vi definere formålet, ellers er diskussionen, som nu, indholdsløs og 
ukonkret.

Lasse Bjerg Jørgensen, BUPL Ledere

Traditionelt er der et godt samarbejde mellem skolelederen og den pædagogiske 
leder, og det vigtigste er sådan set, at der er det, der bygges videre på. Det er 
også vigtigt, at man har fokus på fritidsdelen, der hvor børnene selv vælger og 
hvor den pædagogfaglige leder kan bidrage væsentligt.

Per Schultz Jørgensen, professor og børne- og familieforsker

Heldagsskolen kan være en god idé for nogle, men udgangspunktet skal være i 
børnenes behov. Vi skal ikke stjæle børnenes barndom, fordi vi vil have endnu 
mere skole. 

Allan Bauman, faglig sekretær i BUPL

Vi er optaget af samarbejdet mellem lærer og pædagog og læring i social sam-
menhæng. Vi ønsker ikke, at heldagsskole betyder mere traditionel undervis-
ning, men at børn lærer, mens de udfolder sig som børn.
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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
ledernetværk, 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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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
Ved OB’s cheerleaders

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 skolelederliv
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
Evalueringskonsulent
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 skolelederliv
Kender du typen?
Christine Feldthaus
Livsstilskommentator

Pause - besøg udstillingen!

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 kl. 10.00-17.00

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 Hjortdal OB’s cheerleadersAnders 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 - besøg udstillingen!

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 kl. 9.00-12.00

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 
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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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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. april14. 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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Repræsentant  skabs 

På repræsentantskabsmødet den 24. marts 
2010 i Odense vil der bl.a. blive afholdt valg 
til de centrale politiske poster

Skolelederne’s repræsentantskabsmøde 2010 finder sted 
dagen før årsmødet, altså onsdag den 24. marts 2010 kl. 
10.00 i Odense Congress Center. 

På dagsordenen er bl.a. den på forhånd udsendte skrift-
lige beretning og aflæggelsen af formandens mundtlige be-
retning samt en behandling af eventuelt indkomne forslag 
samt en overordnet politisk drøftelse af områder, hvor for-
eningen skal koncentrere sin energi i det kommende år.

Bemærk i den forbindelse, at punkter, som ønskes sat på 
dagsordenen, skal være foreningen skriftligt i hænde senest 
6 uger før mødets begyndelse. Den endelige dagsorden, et 
revideret regnskab og skriftlig beretning vil blive udsendt til 
repræsentantskabets medlemmer senest 4 uger før mødets 
afholdelse.

På repræsentantskabsmødet vil foreningens regnskab for 
2009 blive fremlagt til godkendelse, ligesom der vil blive 
orienteret om budgetterne for 2010 og 2011. Desuden skal 
det ordinære kontingent fastsættes for foreningsåret 2011, 
ligesom midlerne til de lokale afdelinger samt ydelser til 
hovedbestyrelsesmedlemmerne for 2011 fastsættes.

Dertil kommer, at der på dette års repræsentantskabs-
møde – da det er et lige år – skal afholdes valg til for-
mand, næstformand og otte pladser i foreningens hoved-
bestyrelse samt valg til suppleanter m.m. alle medlemmer 
af Skolelederne er i henhold til vedtægternes § 8, stk. 4 
valgbare, og man kan stille op helt frem til afholdelsen af 
valghandlingen på mødet.

BEMÆRK i den forbindelse, at KanDiDatER, der ønsker 
at opstille til bestyrelses-, næstformands- eller formands-
valget, har mulighed for at blive PRÆSEntEREt med navn, 
Cv og kortfattet valgprogram i bladet Skoleledelse og for-
eningens elektroniske medier. 

Kandidatpræsentationer bliver bragt i Skoleledelse nr. 
3/10 primo marts, og man bedes venligst sende valgpro-
gram og Cv ind på Max 300 ord ind til foreningen på 
midi@skolelederne.org samt portrætbillede pr. mail  
SEnESt den 15. februar 2010. 

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

Mød op på de lokale 
generalforsamlinger 

Husk også, at din lokale afdeling af 
Skole lederne afholder ordinær general-
forsamling én gang årligt i januar kvartal 

2010. Dette år afholdes der også lokalt 
valg til formand / leder-TR, bestyrelse 

m.m. og hermed findes den/de 
delegerede til Skoleledernes Re-
præsentantskab.

De nærmere oplysninger 
herom meddeles lokalt di-
rekte til medlemmerne. Men 
det er en god idé at holde sig 
orienteret om begivenheden 

ved at kigge på lokalforenin-
gens platform på hjemmesiden 

skolelederne.org eller på lokal-
gruppen på lederspace.dk.

Gå ind på skolelederne.org → Lo-
kale afdelinger, og klik dig videre til din 
afdeling og find eventuelt indkaldelse, 
dagsorden og andre oplysninger her. 
Mød op og gør din indflydelse gæl-
dende! Vær med til at beslutte, hvad 
for en (lokal)forening, vi skal ha’! 
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Landskreds og 
faglige foreninger

I medfør af vedtægternes § 7 udskri-
ves valg af to medlemmer fra Lands-
kredsen, til repræsentantskabet for 
perioden 1.4.10-31.3.12.  

Kandidatforslag med suppleanter 
(2 for hver kandidat) og stillere (min. 
10) skal være Skolelederne i hænde 
senest mandag den 4. februar kl. 16.

Kommer der mere end 2 kandidat-
forslag, afholdes der valg. Valget ledes 
af Skoleledernes hovedbestyrelse.

I medfør af vedtægternes § 7 skal 
Skolelederne herved desuden an-
mode de faglige foreninger med 
mindst 100 medlemmer i fraktion 3 
til at udpege 2 medlemmer og 2 
suppleanter til repræsentantskabet for 
perioden 1.4.10-31.3.12.

Oplysninger om navne på de ud-
pegede skal være Skolelederne i 
hænde senest mandag den 1. marts 
kl. 16.

Ordinært repræsentantskabsmøde 

I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkaldes herved 
til ordinært repræsentantskabsmøde i Skolelederne:

Onsdag den 24. marts 2010 kl. 10 til ca. kl. 15 
på Odense Congress Center, 

Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Foreløbig dagsorden, jf. § 7 stk. 5, meddeles herved:

1. Valg af dirigent

2. Vedtagelse af forretningsorden for mødet

3. Formandens beretning

4. Godkendelse af regnskab

5. Indkomne forslag

6. Orientering om budget, samt:
 a.  fastsættelse af ydelser til hovedbestyrelses-

medlemmerne jf. § 8 stk. 3.
 b.  fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
 c.  fastsættelse af kontingent, jf. § 4

7. Valg, jf. § 8 og § 7, stk. 6:

 a.  1 formand
 b.  1 næstformand
 c.  8 hovedbestyrelsesmedlemmer 
 d.  2 suppleanter til hovedbestyrelsen  
 e.  2 revisorer
 f.  1 revisorsuppleant 

8. Eventuelt

Punkter til dagsordenen ud over ovenstående samt for-
slag jf. dagsordenens pkt. 5 skal være indsendt skriftligt 
til sekretariatet senest mandag den 8. februar 2010.

Endelig dagsorden med bilag til repræsentantskabs-
mødet udsendes senest mandag den 22. februar 2010.

Med venlig hilsen

Anders Balle
Formand
Skolelederne
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Jeg har lige været på nettet 
og kigge på en ny GPS til 
min bil. Den er supersmart 
og ud over at finde vejen, er 
der ikke det, den ikke kan. 
En af de features, den har, 
er, at den kan tilpasses mit 
individuelle behov. Så behø-
ver jeg ikke blive belemret 
med al mulig information, 
som jeg ikke har brug for og 
det er jeg jo glad for, for så 
behøver jeg ikke tage stil-
ling til dét. 

Men mens jeg sad der og 
blev mere og mere forel-
sket i alle dens muligheder, 
kom jeg til at spekulere lidt 
over begrebet ”mine indivi-
duelle behov”, og hvilke im-

Jeg, 
mig, 
vi og os

Af Henrik Wilhelmsen • Foto André Andersen

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

plikationer det egentlig har 
for vores samfund, at vi er 
så optaget af at individuali-
sere alt fra GPS-enheder til 
folkeskoletilbud. For plud-
selig gik det op for mig, at 
”min” GPS-dims jo er ud-
tryk for en etisk holdning, 
der siger: ”Jeg er det vigtig-
ste i verden, og derfor har 
jeg ret til at indrette verden, 
som jeg synes bedst”. Og 
det er jo godt nok. Hvis 
man er ”jeg”. Men er det 
også godt nok for sideman-
den? Eller glemmer vi no-
gen gange i vores individua-
liseringsiver, at der også er 
andre mennesker at tage 
hensyn til? Det mener jeg, 

at vi gør, og det bekymrer 
mig.

Herfra hvor vi står
Som barn af 70’erne i Kø-
benhavn er jeg vokset op 
med Skousen og Ingemann, 
spejderledere i lilla batik-
trøjer, nøgne fritidshjems-
pædagoger i rundkreds,  
U-landskalendre fra DR, 
duften af røgelse i indisk in-
spirerede ølkassestuer og 
frem for alt en massiv på-
virkning fra voksne, der ide-
ligt fortalte mig, hvor vigtigt 
det er at være socialt og po-
litisk engageret, at storkapi-
talen er væmmelig, at soli-
daritet med verdens fattige 

er nødvendig for at komme i 
himlen, og at vi alle skal 
dele alle goder lige. Men 
også, at fællesskabet er vig-
tigt, fordi et fællesskab altid 
er større end den samlede 
sum af individer, og at vi 
som enkeltindivider kan ud-
vikle os og finde en uvurder-
lig støtte i fællesskabet. 

Påvirkningen fra den gang 
præger mig stadig, og min 
opfattelse af den måde vi 
bør omgås hinanden på 
stammer helt sikkert fra den 
gang. Tiden er løbet fra 
Niels Skousen, og Peter In-
gemann er død, spejderne 
er blevet uniformerede igen, 
pædagogerne er professio-
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Mit etiske ståsted
Som en af mange aktiviteter i Skoleledernes indsatsområde 
”Det gode skolelederliv” er der igangsat en artikelserie – som 
en stafet fra skoleleder til skoleleder.

Formålet er at sætte fokus på den personlige, mere filoso-
fiske tilgang til lederjobbet, herunder nærme sig den grund-
læggende etiske holdning til det at drive skole, som mange 
ledere har på demokratisk, religiøst, eksistentielt el. lign. 
grundlag – som præger deres ledelsesform og giver me-
ning i arbejdet, men måske samtidig er delvist ubevidst 
og ikke er oppe at vende til daglig.

Henrik Wilhelmsen er afdelingsleder 
for udskolingen Herstedvester Skole 
i Albertslund.

»
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naliserede, og julekalen-
derne er blevet kommercia-
liseret.  Vores hjem er blevet 
trendy, og individualiserin-
gen er strøget henover vores 
land i en sådan grad, at den 
oven i købet er blevet skre-
vet ind i folkeskoleloven, 
idet vi er forpligtiget på at 
undervisningsdifferentiere 
og tage udgangspunkt i den 
enkelte elev, når vi planlæg-
ger vores undervisning. Og 
det kan der jo ikke siges no-
get imod.

Tværtimod er det fint, at 
vi tager hensyn til den en-
kelte elev rundt om i alle 
klasserne. Men det er sam-
tidig vigtigt for mig, at det 
ikke sker på bekostning af 
fællesskabet. Det er altaf-
gørende for mig, at der fin-
des velfungerende fælles-
skaber rundt omkring i vores 
klasselokaler. Det er fælles-
skabet, der skal støtte de 
børn, der har det svært, og 
give dem en følelse af at 
være ønsket. Det er fælles-
skabet, der udvikler de en-
kelte børn alt efter deres 
udgangspunkt, og det er 
fællesskabet, der regulerer 
vores adfærd, så der er 
plads til os alle. 

Derfor er jeg også rigtig 
glad for at arbejde i Alberts-
lund kommune, der i nogle 
år har arbejdet meget med 
inklusion og opbyggelsen af 
stærke fællesskaber i re-
spekt for den enkelte elevs 
behov. Jeg synes det er dej-
ligt, når inklusion lykkes og 
jeg tror, at det er uvurderligt 
for et barn at føle sig som 
en del af det almindelige 
fællesskab. Vi har alle brug 
for ”at høre til”. 

Omtanke og forståelse
Jeg mener også, at vi er på 
rette spor med indførelsen 

af den rummelige folke-
skole. Det er en god tanke, 
at der i princippet skal være 
plads til alle børn i vores 
skole, men alligevel kan  
jeg ikke lade være med at 
skrive, at vi skal tænke os 
grundigt om, når vi inklude-
rer og er rummelige.

For hvis inklusionen ikke 
lykkes på grund af mang-
lende økonomiske ressour-
cer eller på grund af en læ-
rer, der ikke rummer de 
kvaliteter, der skal til for at 
kunne inkludere alle børn, 
kan det være en traumatise-
rende oplevelse for det 
barn, der bliver udsat for 
det. Derfor er det også utro-
lig vigtigt, at vores perso-
nale er i stand til at vise den 
empati og skabe de relatio-
ner, der skal til for at kunne 
inkludere. 

I den forbindelse ser jeg 
min opgave som leder, som 
at være den der går forrest, 
at være den der forstår de 
børn, der er i problemer eller 
de lærere, der har svært ved 
at inkludere enkelte elever. 
At være den, der minder 
om, at på Herstedvester 
Skole tager vi imod med 
åbne arme, at hos os ude-
lukker vi ikke nogen fra fæl-
lesskabet. 

Ikke mindst det sidste er 
vigtigt at holde fast i, idet 
jeg ind i mellem oplever, at 
lærere føler sig så pressede 
og frustrerede, når de har 
ansvaret for elever, der gang 
på gang sætter sig selv 
uden for fællesskabet, at de 
har lyst til at sende dem 
uden for døren eller ligefrem 
få elever smidt ud af skolen, 
fordi de ikke længere kan 
se, hvad de ellers skal gøre. 

I de situationer er det min 
opgave at have is i min ma-
ven og hjælpe med at se 

problemet fra nye vinkler og 
eventuelt ad den vej finde 
en løsning. Det kan sagtens 
være, at det er klassens el-
ler lærerens måde at tackle 
problemet på, der skal æn-
dres frem for, at altid er det 
barn, der er i problemer, der 
skal ændre sin adfærd. Un-
der alle omstændigheder er 
eksklusion ikke acceptabelt.

Jeg tror også, at det er 
vigtigt, at jeg som leder er i 
stand til at vise empati og 
have forståelse for alle de 
lærere vi har ansat, uanset 
at jeg kan være, om end 
meget, uenig i de ting de 
gør. Jeg skal, via min opfør-
sel og mine valg vise perso-
nalet, at empati og forstå-
else starter hos os selv, og 
hvis vi gerne vil have, at vo-
res elever viser forståelse, 
bliver vi nødt til at handle i 
overensstemmelse med det 
og vise alle elever, perso-
nale og forældre, uden und-
tagelse, forståelse. Vi kan 
ikke forvente forståelse hos 
elever, der ikke bliver mødt 
med forståelse, og vi kan 
ikke forvente opbakning fra 
forældre eller kolleger, der 
kan mærke en manglende 
forståelse for deres situa-
tion. Det starter med os 
selv.  

Hvis børn er det?
Jeg har oplevet, at det er 
meget almindeligt blandt 
lærere at omtale de elever 
vi underviser, som mine 
børn eller dine børn. Og det 
er jo et fint udtryk for, at vi 
som lærere – heldigvis – får 
tætte relationer til de børn 
vi underviser. Vi lærer dem 
at kende på godt og på 
ondt, vi griner og græder 
med dem, hører på alle de-
res forskellige historier og 
tænker ofte på børnene, når 

vi har fri. Jeg synes dog, at 
det er vigtigt at huske på, at 
det er forældrenes børn og 
ikke vores. Det er foræl-
drene, der har retten til bør-
nene, så at sige. Vi har ”blot” 
fået en del af ansvaret for 
dem i en periode af deres 
liv. 

Vi kan komme ud i situa-
tioner, hvor vi er meget 
uenige med forældre om, 
hvilke behov deres barn har, 
og det kan være svært at nå 
hinanden. I de situationer 
mener jeg, at det er ekstra 
vigtigt at huske på, at det 
ikke er skolens børn. 

Når jeg som leder sidder 
med til et møde med lærere 
og forældre, hvor samarbej-
det enten er gået i hård-
knude eller hvor forventnin-
gerne til, hvad der er godt 
for børnene er forskellige, 
bestræber jeg mig altid på 
at italesætte en situation, 
hvor forældre og lærere bli-
ver klar over, at det er hjem-
met, der har det egentlige 
ansvar for barnet, og at  
skolen er her for at hjælpe 
hjemmet. At skolen ikke be-
stemmer over barnet, men 
at vi er dygtige fagpersoner, 
der kan rådgive og vejlede, 
og dermed hjælpe til, at 
barnet kan gå i skolen under 
trygge rammer inden for de 
spilleregler, der gælder på 
skolen.

På den måde bevarer vi 
respekten for forældrenes 
ret til deres eget barn og en-
der ikke i en situation, hvor 
forældre føler sig institutio-
naliseret eller føler, at sko-
len har frataget dem ansva-
ret for deres eget barn. Vi 
kan selvfølgelig stå i situati-
oner, hvor barnets tarv er 
vigtigere end forældrenes 
ret, og i de situationer er det 
lige så vigtigt for mig at hu-
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ske på, at barnet står uden 
reelle handlemuligheder, 
hvis skolen ikke bakker op 
og hjælper. Og ud over, at vi 
lovmæssigt er bundet af en 
udvidet underretningspligt, 
mener jeg også det er min 
moralske pligt først og frem-
mest at sørge for barnets 
velfærd og eventuelt træffe 
beslutninger, der går stik 
imod forældrenes ønsker, 
men som hjælper barnet.

Hvem holder jeg med?
Ind i mellem bliver jeg stillet 
over for dilemmaer, som be-
tyder, at der er en forvent-
ning om, at jeg skal holde 
med nogen eller bakke no-
gen op mod nogle andre. 
Det kan være forældre, der 
ringer og klager over en læ-
rer, det kan være lærere, der 
ikke kan holde ud at under-
vise bestemte elever læn-
gere, eller det kan være ele-
ver, der klager over en lærer. 

I de situationer holder jeg 
som udgangspunkt altid med 
børnene. For i den triade, der 
består af børn, forældre og 
lærere, er det børnene, der 
står svagest, idet de er af-
hængige af, at de voksne der 
er omkring dem er i stand til 
at tage sig af dem på en or-
dentlig måde. Børnene har 
meget få handlemuligheder 
og havner nogle gange i situ-
ationer, som presser dem til 
at agere på måder, som ska-
der dem selv. I de situationer 
prøver jeg altid på at huske, 
at det aldrig er barnets skyld. 

Jeg er helt overbevist om, 
at alle børn er produkter af 
den opvækst de har haft, og 
dermed er under indflydelse 
af faktorer, de ikke selv er 
herre over, når de skal træffe 

valg. Jeg tror ikke på, at der 
er et eneste barn i verden, 
der af sig selv vælger at 
være i konflikt med en lang 
række mennesker hver dag. 
Ikke dermed sagt, at de ikke 
skal stå til ansvar for de ting 
de gør, for jeg mener, at vi 
alle skal stå til ansvar for de 
valg vi træffer. Men jeg tror, 
at vi voksne kan hjælpe ud-
satte børn ved at forstå de-
res handlinger og især deres 
ubehjælpsomhed. Forstå at 
de er fanget i problemer, 
som de ikke selv kan se en 
løsning for at få afhjulpet.

Jeg føler, at jeg som leder 
har et ekstra stort ansvar for 
at være barnets advokat. 
Det fører nogle gange til 
konflikter med personalet, 
som kan føle, at jeg ikke 
bakker dem op. Jeg prøver 
som udgangspunkt selvføl-
gelig altid på at bakke per-
sonalet op, men ind i mel-
lem oplever jeg, at perso-
nalet træffer beslutninger 
omkring børnene, der ikke 
synes fagligt funderede, 
men snarere ser ud til at 
bunde i personlige præfe-
rencer eller professionel util-
strækkelighed. Og i de situa-
tioner mener jeg, at det er 
min opgave at hjælpe læ-
rerne til at forstå, hvorfor 
den beslutning de har truffet 
er dårlig, og hvorfor vi altid 
bliver nødt til at kigge på 
børnenes velfærd som den 
vigtigste parameter, når vi 
træffer beslutninger. 

Mest holder jeg med…
Mit etiske ståsted handler 
altså om respekt for den en-
kelte i fællesskabet, empati 
og forståelse for alle men-
nesker og allervigtigst, at 

jeg har min stilling for bør-
nenes skyld.

At min opgave er at være 
katalysator for udviklingstil-
tag, der kan hjælpe med til 
at vores børn får en tryg og 
udviklende skolegang, at 
hjælpe personalet med at 
træffe de moralsk rigtige 
beslutninger i forhold til de 
børn vi har ansvaret for og 
allervigtigst at være børne-
nes advokat. At jeg altid 
prøver at se tingene fra bør-
nehøjde, og at jeg altid prø-
ver at gøre det godt, for de 
børn jeg har ansvaret for ved 
at støtte de lærere og foræl-

dre, der har behov for hjælp 
og være med til at skabe 
rammer, hvor børn og voks ne 
kan trives i fællesskab.

Det hele kan måske op-
summeres med en lettere 
omskrivning af Dan Turélls 
digt ”Jeg holder af hverda-
gen”… Jeg holder med bør-
nene – allermest holder jeg 
med børnene. 

Henrik Wilhelmsen sender 
stafetten videre til skole-
leder Helen Stokkendal, 
Bredagerskolen, Vejle

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

 

Når skolen mangler en 
læreruddannet vikar.

Er du uddannet lærer 
med lyst til varierende 
udfordringer?

Så henvend dig på 
tlf. 70 27 12 18

Se også vores 
hjemmeside 
www.pvb.dk
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Pædagogisk Vikarbureau har 
overenskomst med LC og herunder 
Danmarks Lærerforening

ALDerSrogADe 6C, 4. SAL
2100 Kbh. Ø   •   telefon 70 27 12 18

web www.pvb.dK   •   email pvb@pvb.dK
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Konferencer for forvaltningschefer og skoleledere

LedeLse... 

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

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

VesT

ØsT

Tilmelding

Tilmelding foregår på Skoleledernes hjem-
meside http://www.skolelederne.org/page.
dsp?page=6419.

Sidste frist for tilmelding til konferencen i 
Juelsminde er den 11. januar 2010.

Tilmelding til konferencen i København skal 
ske senest 26. januar, tak.

Deltagerpris kr. 1250. 

Se udførligt program på næste side.

Børne- og Kulturchefforeningen og skoleleder- 
foreningen indbyder hermed til 2 konferencer om 
ledelse af ledere. 

Formålet med konferencerne er at sætte fokus på sam-
arbejdet mellem lederne på forvaltningsniveau og lederne 
på institutionsniveau (skoleniveau). 

Udgangspunktet er en række spørgsmål bl.a. om, hvilke 
indbyrdes forventninger vi har - hvordan ledere, som har 
en fagprofessionel baggrund, ledes af ledere, som måske 
har en anden uddannelsesmæssig baggrund – samt 
hvordan balancen mellem institutionsniveauets autonomi 
og det kommunale fællespræg kan sikres.

Vi har inviteret en række eksperter, både teoretikere og 
praktikere, til at belyse emnet ud fra 4 perspektiver – i for-
hold til struktur, relationer, profession samt organisation.

Disse konferencer er planlagt i et samarbejde mellem 
BKF og Skolelederne, og vi opfordrer til, at de enkelte 
kommuner ligeledes repræsenteres på konferencen ved 
både chefer og skoleledere – der er i programmet afsat 
tid til kommunevise drøftelser.

Vel mødt! På foreningernes vegne

Anna Marie Illum og Jette Runchel, BKF
Anders Balle, Skolelederne
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...af Ledere
Program for konferencerne 28.1.2010 og 11.2.2010

09.00 – 09.15: Velkomst v/ Klaus Majgaard, formand 
for BKF, og Anders Balle, formand for Skolelederne

09.15 – 10.00: Ledelse af ledere – fokus på struktur

Fra klassisk forvaltningsstruktur til specialiserede 
rådgivningscentre. Hvad får vi, og hvad giver vi afkald 
på? Hvad gør det ved relationen? 
Oplæg ved lektor Gunnar Gjelstrup, Institut for Stats-
kundskab, Københavns Universitet. 

10.00 – 10.45: Ledelse af ledere – fokus på struktur

Fra klassisk forvaltningsstruktur til specialiserede 
rådgivningscentre. Hvad fik vi, og hvad gav vi afkald 
på? Hvad gjorde det ved relationen? 
Oplæg ved skolechef Karen Margrethe Eriksen, Viborg 
og skoleleder Ole Birch, Viborg.

10.45 – 11.00: Pause

11.00 – 12.00: Ledelse af ledere – fokus på relationer

Ledere er også selv ansatte, som har samme behov 
som alle andre: tryghed, udfordring selvrealisering og 
anerkendelse fra fællesskabet. Den ledelse, som lede-
ren selv får, har derfor stor betydning.
Oplæg ved Jacob Alsted, erhvervsforsker, ph.d. og 
cand.scient.pol. 

12.00 – 13.00: Frokost

13.00 – 14.00: Kommunevise drøftelser – 
Walk and talk 

Hvilke refleksioner giver formiddagens oplæg og drøf-
telser anledning til i vores samarbejde? Hvilke behov 
for ledelse har jeg som leder? Har vi udviklingspunk-
ter? Hvordan går vi videre?

14.00 – 14.45: Ledelse af ledere – 
med fokus på professionen

Hvilke udfordringer giver ledelse af fagprofessionelle 
ledere – herunder ildsjæle, primadonnaer og dem, der 
føler sig kaldet? 
Oplæg ved afdelingschef Søren Thorup, KL.

14.45 – 15.00: Pause

15.00 – 15.55: Ledelse af ledere – 
med fokus på organisationernes rolle

Hvordan skal samspillet være? 
Oplæg og drøftelse mellem de to formænd  
Klaus Majgaard og Anders Balle

16.00: Farvel og tak
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Murens fald tilbage i 1989 viste bl.a., 
at fri information ikke lader sig bremse 
af fysiske barrierer. Og siden er det kun 
gået én vej – alle i den 1. verden, mange 
i den 2. og sågar 3. verden har i dag 
adgang til ufattelige mængder oplys-
ninger og viden. Kun få, isolerede 
stammesamfund uden tøj på og uden 
adgang til strøm er ikke on-line.

Internettet er 20 år efter stadig inter-
nettet, men nu med milliarder af bru-
gere. Med Google som stifinderen, og 
kommunikationsplatforme som Face-
book, Twitter, MySpace etc. og en 
sammensmeltning af pc, tv, mobiltlf., 
mail, sms, kamera, GPS mv., der har 
skabt stærkt øgede og mere kvalifice-
rede forbindelseslinjer mellem grupper 
og enkeltpersoner på tværs af tid, 
sted, alder, køn, baggrund og overbe-
visning. 

Men har DET betydning for folk, der 
er sat i verden for at drive folkeskole? 
Er det her ikke bare opreklamerede fæ-
nomener, som driver væk som skyer på 
himlen?

Næppe, tværtimod bør man både 
som person og professionel sætte sig 
ind i, hvad der foregår. Hvor e-mails og 
traditionelle hjemmesider er Christmas 
of the past, er Google Wave1 det nye-
ste dyr i åbenbaringen og det er også 
vort eget Lederspace med netværk, 
grupper, blog, chat og mulighed for at 
sende såvel applikationer som gadgets 
til lederkollegaerne... Prøv det!

Kommunikationens eldorado 
De gamle medier – aviser, radio og  
tv – eksisterer, men på lånt tid. Tag 
bare ordet ’dagspressen’, det virker  

Pandoras platform

Af Michael Diepeveen • Tegning Annette Carlsen

Klumme

Nye medier, ny virkelighed, ny samfundsorden? Verden er ikke, hvad 
den har været. Det er den aldrig, og nu heller ikke den virtuelle... 

noget støvet ligesom ’bogen’, som eli-
ten indtager i en god stol. Nettet er, 
som en gruppe tyske bloggere siger2 
noget ganz anders, det er ’ein Medien-
imperium in der Jackentasche’.

De nye medier er mere fleksible og 
individualiserede. Det er frit valg på 
alle hylder, det er brug-og-smid-væk, 
det er 50/50, spørg publikum og ring til 
en ven på én gang, det er uden cen-
trum, uden styring, redaktion og redak-
tører, et ta-selv-bord. Og så skaber de 
nye platforme let adgang til kontakt til 
gamle og nye ’venner’, som det hedder. 
Det er et datingbureau af rang.

Herudover er kommunikationen 
præget af transparens. Vi kan nu tæt 
følge hinandens forbrug, holdninger 
mv. Ja, foretager man sig noget, kan 
man selv eller ’vennerne’ med det ny-
este isenkram øjeblikkeligt oploade – 
streame – egne fortræffeligheder eller 
fortrædeligheder via nettets nye plat-
forme. Til skue for Gud og hvermand. 
Så er det ligesom dokumenteret, at 
begivenheden overhovedet har fundet 
sted...

Den friere adgang til information be-
tyder, at det bliver sværere at manipu-
lere med sandheden, selv om den er 
ilde hørt. Det betyder, at vi – hvis vi vil – 
lynhurtigt kan opdateres på fx demon-
strationer i Teheran. Vi kan downloade 
billeder og tekst, som fortæller andre 
historier end de officielle. Det kan have 
en vis værdi set i et demokratisk per-
spektiv.

Berlusconier og andre moguler, der 
har opkøbt trykte og elektroniske me-
dier for at kontrollere meningsdannel-
sen, overhales. Herhjemme var offent-

liggørelsen af jægersoldatbogen 
millimeter fra at koste forsvarsministe-
ren sin post. Det blev så forsvarsche-
fen, der gik. En viral Visit Denmark vi-
deo-reklame kostede selskabet sin 
direktør, men nåede i ugerne, inden 
den blev trukket tilbage, at blive set på 
You Tube af knapt en million. 

Oldschool-medierne har som mod-
træk til net-udviklingen formeret sig til 
en skov af radio- og især TV-kanaler, 
tænk bare på TV 2 Zulu, Charlie, DR-K 
og Ramasjang mv. Alle – også aviser-
ne – har egne, udbyggede hjemmesi-
der, hvor det til enhver tid er muligt at 
se udsendelser eller læse artikler, man 
er gået glip af. Hertil kommer diverse 
tjenester, bloggere, kommentarer, oce-
aner af supplerende stof, også på det 
fiktive område. Hvorfor har Sarah Lund 
den sweater på?

Medierne glider sammen og ind og 
ud af hinanden og betyder flere ting: 
Sprækker i monopoliseringen af og nye 
positioner i meningsdannelsen, hår-
dere kamp om opmærksomheden, 
øget markedsgørelse, en blanding af 
facts og fiction, af information og un-
derholdning i form af alt fra talkshows 
til Vild med Dans. Hvor kun ét er sik-
kert: The show must go on...

Ændrede magtstrukturer
Nettet kolporterer kommunikation, der 
retter sig mod (politiske) beslutninger, 
hvor vilkårene for vores samfund og 
dets institutioner afgøres. Det flytter 
dagsordener – i en form for spin, hvor 
Mao’s gamle ord om, at ’folket og kun 
folket er drivkraften i verdenshistorien’, 
får ny betydning.
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En kompetence i dag er at kunne 
agere i og forholde sig til ændrede be-
slutnings- og kommunikationsstruktu-
rer. Man er i skoleverdenen nok alle-
rede kendt med forældre, der har læst 
på lektien og er (bedre)vidende og kræ-
vende på deres afkoms vegne. Det har 
vi imidlertid nok kun set begyndelsen 
af. For med de nye net-platforme kan 
der danne sig alliancer af kritiske bru-
gere, der hurtigt finder sammen om 
fælles sager og gør fælles front mod 
både skole og ledelse.

Folkeskolen og andre offentlige om-
råder af stor samfundsmæssig betyd-
ning har længe måttet finde sig i at 
blive kigget efter i kortene. De traditio-
nelle mediers kritiske øjne har hvilet 
på, om det nu gik, som det hørte og 
børte sig. Og pressen som vagthund 
og 4. statsmagt samt begreber som 
alsidighed, ansvar, troværdighed mv. 
er ikke sat helt ud af kraft. Men tyng-
depunktet har flyttet sig. Hvad der er 
op og ned, sagens kerne, hoved og 
hale er 110 % decentraliseret...  

Det betyder, at ytringsfriheden får vi-
dere grænser, og tavshedspligt, kilde-
beskyttelse mv. lettere kan omgås, 
hvis det er det, man vil. Nettet sikrer 

Er DU på 
Lederspace.dk?

For at også skolelederne skal kun-
ne hoppe på det nye tog, som in-
gen rigtig ved, hvor vil føre os hen, 
har foreningen suppleret sine me-
dier – blad, nyhedsbrev bog hjem-
meside – med en ny platform, det 
elektroniske mødested for med-
lemmerne: Lederspace.

Ledelse og kommunikation er 
tæt forbundne discipliner, og det 
er derfor vigtigt, at DU tilegner dig 
kompetence på de nye områder. 
Også for at holde trit med yngre 
medarbejdere og eleverne. De ikke 
kun følger udviklingen, de er også 
med til at forme den!

Alle medlemmer skulle medio 
december have modtaget et brev 
med en anvisning i, hvordan man 
logger sig på Lederspace.dk. Det 
vigtigste at have klar er dit med-
lemsnummer, som også findes på 
dette blads bagside. 

Vi ses på www.lederspace.dk!

en høj grad af anonymitet, og hvor vi er 
vant til, at medierne har en redaktionel 
linje, en – noget selvbestaltet – (presse)
etik, at der er kriterier for udvælgelse 
af stof, og at ansvarshavende redak-
tører kan idømmes bøder og måske 
fængsel, er samme spilleregler ikke 
gældende i den virtuelle net-verden. 

Et bekendt eksempel er, er Arto.dk, 
som elever har fornøjelse af og måske 
også lærer af. Arto er også platform for 
mobning og ufiltrerede beskyldninger 
mod bl.a. lærere og ledere. Men man 
kan ligeså godt indstille sig på, at fæ-
nomenet er kommet for at blive.

Yngre årgange taler om en ny slags 
socialisme, hvor alt digitalt er til de-
ling. Hvem har ikke 2-3000 tunes på 
sin I-Pod? Der sættes lighedstegn 
mellem tilgængelighed og forbrug – 
uden respekt for noget så gammeldags 
(?) som ophavsret3. Ja, der er ligefrem, 
og trods hårde domme til subkulturens 
mere radikale elementer, dannet en ny, 
europæisk politisk pirat-bevægelse4.

Til trods for, at den nye medie-virke-
lighed kan bruges til lidt af hvert fra 
terrorister til whistleblowere, er der 
klare fornuftsfordele ved den åbne mo-
del: Du kan frit få, låne og hugge vi-

den, erfaringer og holdninger, som kan 
skabe fornyet indsigt, forståelse, over-
raskelse og udvikling. Der er også 
plads til specialisering, fordybelse og 
særstandpunkter. 

Det er slet ikke så ringe endda, og 
husk du altid kan slukke for det hele. 

Noter
1.   Læs mere om Google Wave på nettet eller 

prøv en demo på computerworld.dk.
2.  Se www.internet-manifest.de, sept. 2009, 

en programerklæring på 17 punkter.
3.  Google har foreløbigt måtte betale 45 mio. 

dollars i erstatning til rettighedshavere.  
4.  Se www.piratpartiet.dk, som står for fri ud-

veksling af information og anti-overvågning.
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Dialog om elevens 

alsidige udvikling

Debat

For at øge den viden vi har om folkesko-
len, har vi i Formandskabet for Skole rådet 
bedt Danmarks Evaluerings institut (EVA) 
om at gennemføre en casebaseret under-
søgelse af, hvordan en række folkeskoler 
arbejder med at fremme den enkelte 
elevs alsidige udvikling. Og EVA har 
netop offentliggjort deres analyse. 

Set i et kritisk lys er lærerpersonlighe-
den ofte en ”black box”; en afgørende, 
men også tit uforklarlig faktor for, om un-
dervisningen lykkes. Så i stedet for at ar-
bejde med elevernes alsidige udvikling på 
baggrund af refleksion, et undersøgende 
forhold til egen praksis og dermed viden 
om, hvad der virker i undervisningen – 
famler vi så at sige mere i blinde.

Elevernes alsidige udvikling er i lov-
grundlaget defineret som alle sider af 
elevens personlighedsudvikling. Det vil 
sige den åndelige, intellektuelle, musi-
ske, fysiske og sociale udvikling. Af folke-
skoleloven fremgår det, at undervisnin-
gen i de enkelte fag og emner og i 
tværgående problemstillinger skal 
fremme elevernes alsidige udvikling. 
Kommunalbestyrelsen er desuden for-
pligtet til at sikre at elevernes alsidige ud-
vikling tilgodeses gennem læseplanerne 
eller på anden hensigtsmæssig måde. 

Undersøgelsen viser, at lærere, ledere 
og kommunale repræsentanter ser arbej-
det med at fremme elevernes alsidige 
udvikling som en af skolens mest cen-

trale opgaver. Folkeskolen handler om at 
undervise børn, og når man underviser 
børn, er man nødt til at tage det hele 
barns læring og trivsel i betragtning som 
en integreret del af undervisningen.

Det betyder, at lærerne ser dette som 
en naturlig del af deres lærergerning. Og 
at skoleledere og kommunale repræsen-
tanter har tillid til, at lærerne løser opga-
ven godt. Det har de netop, fordi de anser 
opgaven som en selvfølgelig del af lærer-
gerningen.

Men som EVA-rapporten også viser, er 
der risiko for at denne opfattelse bevirker, 
at de pædagogiske og didaktiske drøftel-
ser om opgaven udebliver. Analysen pe-
ger på, at den selvfølgelighed lærerne til-
lægger arbejdet med alsidig udvikling 
medfører en indforståethed eller kulturel 
blindhed på, hvad opgaven reelt indebæ-
rer.

Så på den ene side vurderer lærere og 
ledere, at de arbejder med alsidig udvik-
ling som en naturlig og integreret del af 
undervisningen, og at de løser opgaven 
godt. Men på den anden side eksplicite-
rer de ikke, hvad opgaven indebærer – 
hverken over for sig selv eller andre.

Det får den konsekvens, at der kan 
lægges mange forskellige tolkninger i be-
grebet alsidig udvikling. Men at man alli-
gevel tager det for givet, at man taler ud 
fra en fælles forståelse. Samtidig er det 
tankevækkende, at lærerpersonligheden 

har så direkte betydning for udviklingen af 
elevernes alsidige udvikling. For det kan 
kritiseres for at være en for skrøbelig og 
personafhængig konstruktion som garant 
for, om arbejdet med at fremme elevernes 
alsidige udvikling lykkes. 

Rapporten understreger, at der på sko-
lerne er brug for en skærpet bevidsthed 
om, hvad begrebet alsidig udvikling bety-
der, og et undersøgende, kritisk blik på, 
hvordan begrebet omsættes i praksis. Be-
vidstgørelse og refleksion i form af fælles 
begrebsafklaring er derfor vigtige skridt på 
vejen til at professionalisere lærernes ar-
bejde med at fremme elevernes alsidige 
udvikling. 

Pædagogiske og fagdidaktiske drøftel-
ser er skridt på vejen til denne bevidstgø-
relse. Og her skal vi – skole ledelserne – i 
højere grad på banen. Vi skal sikre, at ar-
bejdet med alsidig udvikling professionali-
seres. I min teamledelse har vi taget den 
første drøftelse om, hvordan vi som le-
dere sikrer, at ny viden, undersøgelser og 
forskning bliver anvendt til at kvalificere 
praksis på det vigtige område også.

EVA-rapporten ”Alsidig udvikling” kan 
hentes på www.eva.dk 

Skoleleder Grethe Andersen
Vester Mariendal Skole, Aalborg

Skolevismand i Skolerådet 
Medlem af EVA’s bestyrelse

Lederspace er foreningens NYE elektro-
niske ledelsesfaglige og ledelsespolitiske 
mødested, hvor du hurtigt kan komme i 
tæt kontakt med andre skoleledere.

Det kan være lederkollegerne i kommu-
nen, men også på tværs af geografi, an-
sættelse, køn, alder mv. og dele interes-
ser med andre skoleledere individuelt 
eller i grupper om ALT inden for skole- 
og ledelsesudvikling…

Her kan du få vendt en problemstilling, ud-
veksle viden og erfaringer bilagt billede, lyd 
eller video. her kan du få inspiration til at 
tackle udfordringer, møde kammeraterne 
fra seminariet eller fra tidligere skoleleder-
kurser… ja, du kan selv tage initiativet!

Gå derfor ind NU på www.lederspace.dk 
og log dig på! Klik på pilen ”Opret profil” i 
øverste højre hjørne. Er der problemer så 
tryk på ’Vejledning” og bliv klogere. 

Du skal bruge dit medlemsnummer (se 
bagsiden af bladet), og hvis du har et 
elektronisk billede klar er det godt – det 
tager under 5 minutter at komme på og 
oprette en profil.

Ses på Lederspace.dk!
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Hvad koooster det?
Gennemsnitligt 35.000 kr. om året at have 
børn. Og jo flere, desto højere omkostninger, 
forventeligt nok. Og på samme måde forholder 
det sig, at jo flere penge forældrene tjener, 
desto  flere penge bruger de på deres børn.

Derimod er det stik modsat med hensyn til 
den tid, forældre bruger på børnene. Således 
bruger familier med lav indkomst 80 % mere 
tid på deres børn ugentligt end forældre med 
høje indkomster. De bedst stillede forældre 
bruger til gengæld betydeligt mere på mad, tøj 
og forbrugsgoder til afkommet.

Et par uden børn bruger gennemsnitligt 
26.200 kroner på mad om året, mens en bør-
nefamilie bruger 41.900 kroner. Et 17-årigt barn 
spiser for 1.600 kroner om måneden, mens en 
baby koster 400 kroner at bespise om måne-
den.

Kun 6 % af børnefamilierne tilhører gruppen 
med såkaldt ”små forbrugsmuligheder”, og i de 
seneste år er børnefamiliernes forbrugsmulig-
heder faktisk steget med 26 % i forhold til fa-
milier uden børn. De ekstra penge går så oftest 
til børnene.

Så ved du det, og der er mange flere oplys-
ninger at hente i en ny forskningsrapport fra 
Rockwool Fonden: ”Forældres brug af tid og 
penge på deres børn”.

  

Tids- og pengeforbrug på børnene -inddelt  
efter indkomst og travlhed.

StORt & småt

Professorerne Hildebrandt og Fibæk Laursen har sammen skrevet en bog 
med flere formål. For det første vil de lave en analyse af den folkeskole, 
som tiden og skiftende politikere, ledere og lærere har skabt. For det an-
det laver de en vurdering af, om folkeskolen af i dag virker og er trimmet 
mod fremtiden. Og for det tredje giver de deres bud på hvordan en frem-
tidens skole skal se ud. Spørgsmålet er, om de kommer i mål med deres 
hensigt. Efter min mening både-og.

De 10 kapitler har overskrifter som: Fremtidens vidensamfund, Uddan-
nelsespolitik, Ledelse og skole samt Den gode lærer. Og herigennem får vi 
en meget skarp og grundig analyse af vores folkeskole. Det er spændende 
læsning. Skolens rolle i samfundet gennem industrisamfundet og op til i 
dag bliver sat op i forhold til de 10 overskrifter. Her er bogens mål opnået.

Jeg satte flest streger i kapitlet ”Ledelse og skole. Tillid, relationer og po-
tentialer”, hvor sætninger som: ”Der er for meget styring og for lidt frihed” 
og ”Der er for meget tvang og for lidt vision” (s. 94) nok kan vække gen-
klang hos skoleledere rundt om i landet.

Forfatterne konstaterer tørt, at på samme måde, som landsbyskolens 
berettigelse udløb i slutningen af 50-erne, så er tiden nu løbet ud for in-
dustrisamfundet skole. De retter en skarp kritik af den nuværende under-
visningspolitik, som i sin grundholdning repræsenterer industrisamfun-
dets tænkning, nemlig at man kan måle og vurdere resultater og sætte 
hele molevitten op i benchmarkingsskemaer.

Hele gennemgangen er præget af viden og indsigt kombineret med en 
respekt og glæde over alt det, der fungerer godt. Konklusionen er, at den 
skole, vi er ved at danne, langtfra lever op til de krav, som vi bliver stillet 
overfor. Her er bogen også bestået.

Analysen af, hvad man i fremtiden kræver af skolen, er jeg ret enig med 
forfatterne i. Når de imidlertid kommer til spørgsmålet ”Hvad der skal til”, 
bliver det mere svævende. Her lever bogen op til at være en debatbog. De 
bedste bud fra forfatterne er sporadiske klip fra nytænkende lærere og le-
dere, der fremstår som øer i bogen. De suppleres med krav om, at politi-
kerne i højere grad skal være visionære og ikke detailstyrende.

Her er jeg helt enig. Folkeskolen trænger til en grundig værdidebat kom-
bineret med, at politikerne fx vedtager et kodeks for god politisk ledelse, 
som ikke indbefatter en profilering på enkeltsager og lappeløsninger. Alt i 
alt et godt oplæg til debat. Så bogen kan klart anbefales til alle med hjer-
tet i folkeskolen. 

Claus Hjortdal
Næstformand
Skolelederne

Tanker om vidensamfund og skole
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Fortabt i detaljen

Anmeldelser

Når klokken ringer ud
Opgør med industrisamfundets skole
Steen Hildebrandt & Per Fibæk Laursen
Gyldendal Business
184 sider, 250 kr. 

Tids- og pengeforbrug på børnene -inddelt efter indkomst og travlhed.

Rige/meget travle Mellemindkomst/
travle, ikke-travle

Fattige/slet ikke 
travle
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Anmeldelser

Afvigerne – historien om en succes
Malcolm Gladwell
Forlaget Bindslev
328 sider, 269 kr. 

Malcolm Gladwell er historien om en suc-
ces, og det har han skrevet en bog om. 
Ikke om sig selv, men om os andre. Han 
er amerikaner, og det kan godt kalde på 
fordomme om forhastede slutninger og 
konklusioner. Og dem er der heldigvis en 
del af i bogen Afvigerne, der netop er 
udkommet på dansk. Der er mange tan-
ker og udfordringer i bogen, og det kan 
anbefales at bruge et par timer på den. 

Gladwell er oprigtig interesseret i, at 
det skal gå hans medmennesker godt. 
Godt i betydningen af at klare sig og lyk-
kes med livet. Missionen er at gøre op-
mærksom på de sten, der ligger på ve-
jen – ikke flytte dem, men lære læseren 
at tage bestik. Udfordringerne, når man 
går Mozart eller The Beatles i bedene.

En af de gammelkendte pointer for 

læsere af Skoleledelse er det bered-
skab, der er i forskellige kulturer eller 
klasser om man vil. Klasser her i betyd-
ningen sociale lag. Gladwell beskriver 
meget malende et middelklassebarns 
besøg hos lægen og et ditto arbejds-
klasses barns samtale med skolein-
spektøren og refererer til en forsker, der 
har opfundet begrebet ”koordineret kul-
tivering”. Børn af middelklassen lærer at 
stille spørgsmål og udfordre andre – i 
de fleste lande i gensidig respekt mel-
lem den voksnes og barnet.

Nogle læsere af Skoleledelse vil 
tænke på en indskrænket og udvidet 
sprogkode, og alle vil formentlig tænke 
på ansvar for egen læring – læs selv vi-
dere i bogen! Udfordringen er folkesko-
lens mulighed for at understøtte alle 
børns læring uanset deres kulturelle be-
redskab. Tanker om udskoling til alver-
dens særforanstaltninger kommer i hu.

Der er ros til den danske model i sko-
len. Bogen støtter den refleksive pæda-
gogik, hvor børn lærer at tænke selv i 
en ligeværdig samtale med læreren. 
Medarbejdere i den moderne verden 
skal kunne handle selv og skabe me-
ning i deres arbejde. Der er en lang 
række eksempler på kommunikation, 
der ikke lykkes netop på grund af skæv-
hed i kommunikationen – dybest set 
skriver Malcolm Gladwell om transakti-
onsanalyse uden at vide det, men det er 
et meget tankevækkende afsnit. 

En af de indikatorer, som Gladwell 

Øvelse gør mester
identificerer, er modenhed i forhold til 
starttidspunktet på opgaven. Alle børn i 
Canada spiller ishockey. Holdlister mv. er 
offentlige. Den lidt enkle påstand er, at 
jo tættere man er på den forrige genera-
tion af spillere, jo større er chancen for 
succes på sit eget alderstrin. Lidt forsig-
tigt er konklusionen, at forældre skal til-
stræbe, at deres børn begynder så sent 
som muligt i skole i forhold til deres al-
der. Mange læsere vil nikke genken-
dende. Det foruroligende er nok, at der 
ikke bliver talt ret meget om det, mens 
der til gengæld lovgivningsmæssigt er 
blevet lukket op for en tidligere begyn-
delse af skolegangen.

Imidlertid er det 10.000 timers reglen, 
der er gået pressen rundt. Gladwell ar-
gumenterer overbevisende for, at når 
man arbejder med et bestemt område i 
mere end 10.000 timer, så er det over-
vejende sandsynligt, at man er blevet 
god til det, man har valgt at beskæftige 
sig med. The Beatles spillede hver af-
ten i Hamborg i tre år og ja øvelse gør 
mester! Den er jo sådan set soleklar.

I skolesammenhæng må man over-
veje det helt umulige, at børn ikke altid 
skal gøre, hvad de har lyst til, eller 
som en lærer bemærkede på spørgs-
målet om, hvorfor alle børn lærte at 
læse: Det er 1000 gange metoden!

Michael Rasmussen
Skoleinspektør

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

Få en mail med skolenyheder om netop de emner, der interesserer dig.

Tilmeld dig nyhedsbreve fra folkeskolen.dk og vælg nyheder om de områder,  
der interesserer dig.
Så får du en mail, hver gang der sker noget nyt på dit område.

Klik et forspring
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Boddum-Ydby Friskole søger

SKOLELEDER
Vores mangeårige skoleleder har pga. sygdom valgt at opsige 
sin stilling pr. 1. februar 2010, og vi søger derfor snarest muligt 
hendes afløser.
Vi søger en skoleleder der har følgende:

Personlige kvalifikationer:
Tillidsvækkende og rummelig•	
Engageret og nærværende•	
Samarbejdsevne•	
Kan få en hverdag til at fungere for alle på skolen•	
Tør tage ansvar•	
Visionær og modig med begge ben på jorden•	
Nytænkende med afsæt i skolens traditioner•	
Tydelig leder•	

Faglige kvalifikationer:
Ledelseserfaring•	
Undervisningserfaring – gerne fra grundskolen•	
 Prioritering af trygt og anerkendende miljø for alle på skolen•	
Administrativ-, økonomisk- og pædagogisk overblik•	

Vi kan tilbyde:
 En flok dejlige elever – p.t. 78 fra 0.-7. kl, hvoraf 40 er •	
tilknyttet vores SFO
Nystartet børnehave, hvor der p.t. er 10 børn•	
En meget engageret og meget erfaren personalestab•	
Engagerede friskoleforældre, der ”vil” vores skole•	
 En skole, hvor de vigtigste nøgleord er: Selvtillid, gensidig •	
tillid, samarbejde, ansvarlighed, respekt, højt fagligt 
udbytte, tryghed, og plads til alle og hvor vi inddrager 
naturen og kulturen i undervisningen.
 Ansættelse og aflønning i.h.t. overenskomst mellem •	
Finansministeriet og LC.

Ansøgningsfrist: 15.  januar 2010. Ansættelsessamtaler 
forventes afholdt i uge  4..
For yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte 
bestyrelsesformand Tonny Skjernø på tlf. 97959013/61392107, 
eller skoleleder Grete Lund Nikolajsen på tlf. 97956370 .Se også 
skolens hjemmeside: www.boddum-ydby-friskole.dk.

Stillinger

Ydbyvej 193 Ydby, 7760 Hurup Thy
Tlf. 97 95 63 70 - skolen@boddum-ydby-friskole.dk

Et undervisningsprogram 
for bæredygtig udvikling

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

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

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

Grønt Flag Grøn Skole er et samarbejde mellem 
Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, 
Biologforbundet og Geografforbundet
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Stillinger

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

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

Skoleleder til Rønbækskolen i Hinnerup
Brænder du for skoleudvikling og personaleledelse? 

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

Vores ambition er at gøre en god skole 
endnu bedre!

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

Vi skal have din ansøgning senest 20. 
januar 2010 kl. 12.00. 

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

Vi holder samtaler i uge 4, og der indgår 
test i ansættelsesforløbet.

Da vores nuværende skoleleder har sagt ja til nye 
udfordringer, søger vi en ny skoleleder med tiltrædelse 
den 1. april 2010 eller snarest derefter.

Vorgod-Barde er en landsby med 1100 indbyggere 
og beliggende i den østlige del af Ringkøbing-Skjern 
Kommune ca. 15 km fra motorvej.
Byen har et rigt foreningsliv og skolen er placeret tæt 
ved idrætshal, sportsanlæg og børnehave.

Sidste ansøgningsfrist er den 26. januar 2010 med 
morgenposten. 

Er du blevet nysgerrig, så se mere på www.rksk.dk. 
under ledige, stillinger eller på www.Vorgod-skole.
skoleintra.dk.

Skoleleder 
til Vorgod skole

Leder til
Ejstrupholm Skole
Vi søger en skoleleder, der kan være med til at fortsætte skolens
gode udvikling. 

Arbejdsopgaver:
n  Du praktiserer synlig ledelse og er nærværende i skolens dagligdag.
n  Du er lyttende, fleksibel og visionær. 
n  Du er en kreativ sparringspartner i udviklingen af udfordrende
   læringsmiljøer. 

Vi forventer:
Du er læreruddannet og måske har en ledelsesmæssig baggrund, 
uddannelse eller er villig til at tage en. 

Løn og ansættelsesforhold:
Efter gældende overenskomst. 

Hvis du vil vide mere, er du velkommen til at kontakte:
Skolechef Kim Brøbech, 9960 5421 eller Viceskoleleder Morten 
Høyberg Christensen, 9960 5702 

Send eller mail din ansøgning med relevante bilag til:
Ejstrupholm Skole, Grønningen 3, 7361 Ejstrupholm eller mailes til 
mochr@ikast-brande.dk 

Ansøgningsfristen er: 28-01-2010 inden 12.00 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler: 9.2 2010 

læs mere på
www.ikast-brande.dk
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 PROFESSiONEL SPARRiNG

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

 VEJLEDNiNG MED LEDERViNKLER

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

 SEKRETARiATET ER ÅBENT 

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

 FÅ HURTiG KONTAKT

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

 POLiTiKERE OG PERSONALE

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

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

 HOVEDBESTyRELSEN

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Sekretær Ann Elsfeldt Jensen
aeje@skolelederne.org
Direkte 3336 7623
Mobil 2546 8649 
  

Reformerne er over os: Strukturreform, kvalitetsreform, 
politi- og domstolsreformer – ingen er uberørte.
Vi lever i en tid, hvor omstilling og fornyelse er grund-
vilkår for de fleste organisationer, og hvor samarbejde 
mellem organisationer i forskellige sektorer bliver stadig 
mere vigtigt. Master of Public Management er en generel 
lederuddannelse, der sætter ledere i stand til at gå i spid-
sen for innovation og forandring med udgangspunkt i en 
specifik strategisk situation.

■  Uddannelsen starter i august og ansøgningsfristen 
er 1. marts 2010

■  Kontakt mastersekretariatet på tlf. 65 50 33 27 
eller e-mail: mpm@sam.sdu.dk

■  Læs mere på www.sdu.dk/mpm

Master of

 Public 
Management
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Langebjergvænget 6  •  4000 Roskilde  •  tlf. 4648 0390  •  www.aqualine.dk

Miljøvenlig 
drikkevandskøler 
til miljøbevidste skoler

Sundt for miljøet - sundt for eleverne

Fontemagna drikkevandskøler gør det muligt 
både at være miljøbevidst og samtidig sikre 
elevers sundhed. 
Fontemagna anvender HC gas; et kølemiddel, 
der ikke skader ozonlaget. Den påvirker ikke 
den globale opvarmning og er derudover 
udviklet, så den bruger meget mindre energi 
end andre drikkevandskølere.

Aqua Line var, i forbindelse med Klimatopmødet i København, 
inviteret til at deltage i Bright Green Expo i Forum.

Ring til Aqua Line og få mere at 
vide om verdens mest miljøvenlige 
drikkevandskøler på tlf. 46 48 03 90
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