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Fra Marienborg lidt nord for København er der udsyn til et 
smukt sneklædt landskab. Det har jeg erfaret, da jeg på vegne 
af Skolelederne for nylig var inviteret til rundbordssamtale om 
folkeskolens fremtid med Lars Løkke Rasmussen i hans offi-
cielle domicil. Repræsentanter for alle områder og interesser i 
forbindelse med folkeskolen fik foretræde, og statsministe-
rens initiativ kan overordnet ses som en anerkendelse af sko-
lens afgørende samfundsmæssige betydning.

Det vi blot bedre kan tænke os er, at der kan tales om et 
360 graders udsyn, frem for det eftersyn, der er lagt op til. 
Det giver lidt for stærke associationer til den kontrol og 
mistillid til skolen, der har præget skolepolitikken længe. 
Skolelederne mener i stedet, der er behov for en friere fol-
keskole med en mere positiv tilgang til udvikling end krav 
om dokumentation. Og her står vi ikke alene, det er vi fæl-
les om at mene sammen med KL, DLF, Skole og Samfund, 
Danske Elever og Dansk Industri – læs artiklen s. 32.

Jeg oplevede en lydhør statsminister og ditto vicestatsmi-
nister Lene Espersen samt undervisningsminister Bertel Ha-
arder. Der var lejlighed til at drøfte nogle pejlemærker for ud-
viklingen af skolens faglighed. Der må ikke herske tvivl om, 
at en af skolens væsentlige opgaver er at bibringe eleverne 
basale faglige færdigheder, men målinger og sammenlignin-
ger af disse kan ikke stå alene, og vi skal have en fremadret-
tet evalueringskultur – der ikke kun handler om eftersyn.

Vi skal arbejde på at fremme lærernes kompetenceudvik-
ling, vi skal udvide skolens læringsrum, og skolens faglig-
hedsbegreb skal i det hele taget være bredere og mere am-
bitiøst end det snævert fag-faglige. Det nytter ikke, at 
skolen stirrer sig blind på, om den ligger nr. 800 eller 1200 i 
afgangskarakterer, eller at den danske folkeskole lammes 
af, om vi er nr. 5 eller 11 i PISA. 

I vores ’Kodeks for god skoleledelse’ står, at ”god skole-
ledelse er at have udsyn og arbejde strategisk med skolens 
udvikling”. Udsyn er at se muligheder og indgå konstruktivt 
samspil med forskellige parter og interessenter. God le-
delse er mange ting – særligt at påtage sig lederskabet og 
ansvaret for at skabe mening og retning, og for at sikre, at 
alle faglige, sociale og politiske mål efterleves. Og skal for-
ventningerne indfries, skal der mere ledelse til. 

Det var vores hovedbudskab til statsministeren i en tid, 
hvor omstruktureringer og besparelser i skolevæsenerne 
truer den samlede ledelseskraft. Skolelederne har peget 
på, at den samlede ledelsesresurse ikke må svækkes, hvis 
vi skal nå regeringens mål om at have en dansk folkeskole i 
verdensklasse. En skole, hvor alle elever trives og rustes til 
et moderne videns- og innovationssamfund, der efterspør-
ger unge, som er kommunikative, kreative, udadvendte og 
kan agere i en global verden.

Nu venter vi spændt på, hvad Marienborg-samtalerne 
munder ud i – er det andet end spilfægteri i lyset af et kom-
mende folketingsvalg, eller vil det give skolerne mulighed 
for at løfte undervisningen, så Danmark kommer styrket ind 
i fremtiden? I skrivende stund har jeg ikke mulighed for at 
kommentere på eventuelle resultater og konklusioner.

Men inden mødet formulerede foreningen et brev til 
statsministeren, hvor vi har uddybet vores synspunkter. Vi 
har desuden sammen med de førnævnte parter omkring 
folkeskolen udarbejdet en fælles kronik, også med direkte 
adresse til statsministeren. Begge dele kan læses på hjem-
mesiden. Under alle omstændigheder vil det være fornuf-
tigt af statsministeren at inddrage bl.a. Skolelederne i den 
videre proces frem til Vækstforums møde i juni, hvor det er 
planen at lægge op til egentlige beslutninger.  

360 graders udsyn 

LEDER

Af Anders Balle
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Kontant afregning
Endnu en gang er det dokumenteret, at det ’lønner sig’ at tage 
uddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har således 
kigget nærmere på unge fra de var 25-31 år i perioden 2001 
og til i dag, og hvor ca. tre ud af fire har gennemført en 
ungdomsuddannelse.

Tallene viser, at de unge, der har gennemført en ung-
domsuddannelse, i deres 31. år oppebærer en årlig løn-
indtægt på knapt 300.000 kr., og at kun hver 20. er på 

overførselsindkomst. Derimod har 
de, der ikke har gennemført en ung-
domsuddannelse en lønindtægt på 
ca. 164.000 kr., og her er mere end 
hver 5. på overførselsindkomst.

StORt & småt

Ti år efter... 
Læs om fælles ledelse af flere institutioner (skole, SFO 
og børnehave), om det nyoprettede EVA (se dette blad 
s. 10), herunder at tiden står i evalueringens tegn, og 
om samarbejde mellem skole og det omliggende pri-
vate erhvervsliv. Lyder det velkendt, ja! Men et årti er 
gået, og alt dette og mere til fremgår faktisk af Skole-
ledelse nr. 2 fra februar 2000.

Bladet udkom første gang under navnet Forum for 
Skoleledelse i det Herrens år 1997, hvor der ligesom nu 
var én skolelederforening, og er altså still going strong i 
dag på 14. årgang. De første ti år og lidt til var redaktø-
ren legendariske Marianne Kyed, Tommerup på Fyn.

2000
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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, BKFAnders 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 Skolelederne09.15 – 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 professionenHvilke 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 rolleHvordan skal samspillet være? Oplæg og drøftelse mellem de to formænd  
Klaus Majgaard og Anders Balle

16.00: Farvel og tak

Første blandt ligemænd? 
Sidste chance for at deltage i konferencen om samarbejdet mellem ledere 
på forvaltnings- og på institutionsniveau den 11. februar kl. 9-16 i DGI-Byen i 
København: Kontakt sekretariatet hurtigt!

Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederne står bag konferencen, 
der bl.a. sætter fokus på de indbyrdes forventninger, der kan være, og 
hvordan ledere, som har en fagprofessionel baggrund, ledes af ledere, som 
måske har en anden uddannelsesmæssig baggrund, samt hvordan balan-
cen mellem institutionsniveauets autonomi og det kommunale fællespræg 
sikres. Mød også forvaltningscheferne på en walk-and-talk.

Eksperter, teoretikere, praktikere og politikere er inviteret til at perspekti-
vere emnet i forhold til struktur, relationer, profession samt organisation. 
Se udførligt program på skolelederne.org.

HR i folkeskolen 
Søndervangskolen i Viby Syd er en multikulturel skole 
med mange udfordringer, også med hensyn til fasthol-
delse, rekruttering og udvikling på medarbejdersiden. 
Og for at kunne løse opgaverne optimalt har skolen in-
vesteret i et nyt HR-specialiseret IT-system, som hånd-
terer alt fra løn over MUS til efteruddannelse.

”Det giver os overblik og mindsker administrationsti-
den betragteligt, så vi bedre kan fokusere på de men-
neskelige ressourcer. Systemet fungerer som kommu-
nikationsplatform for alle ansatte – og opsamler også 
den viden, som lærerne og andet personale oparbejder 
gennem tiden”, fortæller skoleleder Rani Hørlyck. 

Kontakt evt. rah@aarhus.dk.

Ny sluse
Hjælpen er ofte blot et tele-

fonopkald væk. Og som 
medlem kan du til hver en 

tid henvende dig til se-
kretariatet og få 

rådgivning i 
form af pro-
fessionel 
sparring med 
konsulenter, 

der har mange-
årig erfaring med arbej-

det som skoleleder.
Skoleledernes sekretariat er åbent 

man., ons. & tors.: 9.00-15.30, tirs.: 
10.00-15.30 og fre.: 9.00-14.00. Brug ho-
vedtelefonen 70 25 10 08 og brug den 
nye menu: Tryk 1 for konsulentbistand, 
2 for redaktionen og vent for andre hen-
vendelser! Brug ellers hovedmailen: 
skolelederne@skolelederne.org.
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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

Ses på lederspace.dk!
For at også skolelederne skal kunne hoppe på det nye tog, som ingen 
rigtig ved, hvor vil føre os hen, har foreningen suppleret sine medier – 
blad, nyhedsbrev og hjemmeside – med en ny platform, det elektroni-
ske mødested for medlemmerne: www.lederspace.dk.

Pt. er 800 skoleledere på Lederspace. Det er 
nemt at logge sig på, gå ind og hav dit med-
lemsnummer klar, det findes på dette blads 
bagside. Hold trit med de yngre medarbejdere 
og eleverne, hold trit med udviklingen, ja vær 
selv med til at forme den! 

Elever får bærbar 
Uruguay har som verdens første land givet landets 362.000 
skoleelever samt 18.000 lærere en bærbar PC. Det er de så-
kaldte U-lands-pc, en XO-model med en udgave af det gra-
tis Linux som styresystem, som organisationen ”One Laptop 
Per Child” i USA fabrikerer til en pris af 100 $.

Uden problemer har det ikke været. Prisen har ikke helt 
kunnet holde. De første 50.000 computere havde engelsk 
software i stedet for spansk, og en del pc’er er lidt for hur-
tigt gået i stykker.

Den særlige, bærbare pc er ellers designet, så den kan 
fungere under dårlige forhold, også hvor der ikke er strøm. 
Her benyttes håndsving til at skabe energi. Alle computere 
har indbygget netværk, så de kan kobles sammen, hvorved 
eleverne kan arbejde i grupper.  

Kilde: Berl. T Business

Bedste ledere?
 

Center for Offentlig Kompetenceudvikling 
(COK) vil hædre landets bedste kommunale 
ledere med en lederpris på 50.000 kr.

Der søges pt. kandidater inden for tre kate-
gorier: Kommunale topledere, ledere af en 
faglig afdeling eller sektion i en forvaltning 
eller institution eller ledere af kommunale in-
stitutioner. Kriterierne for at komme i be-
tragtning er: 

1.   En særlig forandringsorienteret indsats. 
2.   Resultater gennem faglig fornyelse og 

faglig forankret ledelse.
3.  Fokus på borgernes ønsker og synspunkter. 
4.  Det personlige lederskab.
 
Har man forslag til kandidater, så skriv en 
motivering til COK på leder@cok.dk inden 
uge 16. Alle forslag behandles fortroligt. 

Der nomineres 3-5 ledere inden for hver af 
de tre kategorier, hvilket bliver offentliggjort i 
september, hvorefter kåringen sker i oktober 
2010. 

Skoleledere skriver bog 
Skolelederne i Slagelse Kommune vil sammen skrive en bog, 
der bl.a. skal handle om, hvordan man kan sikre, at 
alle elever kan få en undervisning, der tager 
hensyn til den enkelte.

Bogen skal være et af de synlige resulta-
ter af et efteruddannelsesforløb, som 
bygger på kommunens skolepolitiske 
målsætning om, at ’alle børn og unge har 
ret til et godt liv’ og på, at alle skoler og 
SFO i Slagelse arbejder med LP-modellen 
samt en systemisk tilgang til pædagogisk  
ledelse.

Uddannelsesforløbet er netop startet i januar og strækker sig 
over et år. Samtidig er skriveprocessen sat i gang. Bogen udgi-
ves på forlaget Dafolo og skal inspirere andre til arbejdet med 
en skole, hvor alle er deltagere i et socialt og fagligt fællesskab. 
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Af Helle Kjærulf • Foto André Andersen
 

Den første dag i december ved halv to-
tiden dukkede skolechefen op på Knud 
Bjerrums kontor på Damagerskolen i 
Greve. Pak din taske, læg dine nøgler 
og forlad skolen, lød beskeden. Årsagen 
til fritagelsen var et overforbrug på 3,4 
mio. kroner.

Fire dage før var det ellers blevet af-
talt ved en tjenstlig samtale med skole-
chefen for Skolecentret i Greve Kom-
mune, Nils Nørbo, Knud Bjerrum og  
en konsulent fra Skolelederne, at han 
kunne blive i sit job. Knud Bjerrum 
havde lang tid forinden selv sagt op, 
fordi han skulle gå på pension. Han 
havde 20 arbejdsdage tilbage.

Knud Bjerrum havde været leder i 
mere end 25 år. Nu måtte han forlade 
skolen efter 16 år i lederstolen uden at 
kunne sige farvel til hverken de 560 
børn eller 90 medarbejdere, oven i kø-
bet blev hans planlagte afskedsrecep-
tion aflyst uden videre.

”Min viceinspektør og jeg opdagede i 
oktober, at tallene ikke så gode ud. Vi 
gik til Center for Skoler for at få dem til 
at hjælpe os med at udrede økonomien, 
da vi ikke selv havde de nødvendige 
værktøjer. Overforbruget blev større og 
større og endte på 3,4 mio. Vi var 
begge yderst chokerede”.

”Vi havde overført et underskud på 1,2 
mio. kr. for regnskabsåret 2008 til 2009, 
men det lå under de tilladte fem pro-
cent. Vores fejl var, at vi skulle have 
været mere opmærksomme på under-
skuddet og omgående have iværksat 
nogle foranstaltninger til at modvirke 
underskuddet, men vi kørte videre. An-
svaret for, at sådan en overskridelse får 

Farvel uden tak efter 16 år som skoleleder – blot tyve dage før sin 
pensionering blev skoleleder Knud Bjerrum fritaget for tjeneste på 
grund af et millionunderskud

lov til at fortsætte, kan man jo ikke ud-
delegere, selv om der er decentral øko-
nomistyring. Der ligger selvfølgelig et 
ansvar hos mig som skoleleder, men 
der ligger bestemt også et ansvar hos 
forvaltningen”.

Knud Bjerrum forklarer, at der var ble-
vet brugt for mange penge på kantine-
drift og skolesekretærer. Der var des-
uden en pædagog for meget ansat i 
specialklasserne, og på lærerområdet 
havde ledelsen brugt flere vikarmidler, 
end de havde penge til. 

”Vi synes, vi havde lavet en fair ar-
bejdstidsaftale. Men det er klart, at det 
i opretningen af økonomien må indgå, 
hvordan den også kan strammes”, siger 
han.

”Jeg kunne godt tænke mig, at en 
økonomisk medarbejder i Center for 
Skoler og Center for familier havde råbt 
vagt i gevær i tydeligere grad, end det 
er sket. Jeg havde ikke opfattet, at det 
stod så galt til. Det er selvfølgelig helt 
galt at lave et overforbrug af den stør-
relsesorden. Og det er mit ansvar på 
skolen, uanset om jeg har siddet med 
det eller ej”.

Bedre redskaber efterlyses
Knud Bjerrum mener, at skolen bør 
have bedre styringsredskaber.

”Vi har ikke de nødvendige redskaber, 
men vi bliver ansvarliggjort, som om vi 
har. Vi har ikke kunnet skille lønudgifter 
ud på de forskellige områder. Eksem-
pelvis opdelt på specialklasser eller 
SFO, så vi hele tiden kunne følge løn-
summen kontra vores forbrug. Det er 
heller ikke nok at følge op hver tredje 

Kle t
måned. Hvis det først begynder at køre 
galt, er det svært at ændre, fordi der er 
opsigelsesfrister osv.”. 

Da Knud Bjerrum fik kendskab til det 
store underskud, gik han straks i gang 
med at stoppe alt, hvad der lignede et 
overforbrug. 

”Jeg måtte afskedige medarbejdere i 
kantinen, en sekretær og en pædagog, 
og jeg måtte stoppe samtlige vikarer. 
Og det var ugen, inden jeg fik at vide,  
at jeg skulle gå. Det var ikke sjovt”. 

Knud Bjerrum peger på, at alle, der 
har med økonomien at gøre, både skole-
ledere, SFO-ledere, sekretærer m.fl., 
burde have bedre uddannelse. 

”Vi er jo skolelærere og pædagoger – 
og med et 2-3 timers økonomikursus 
skal vi styre 20-30 mio. kroner. Det er et 
misforhold, som råber til himlen. Tidli-
gere lå styringen i forvaltningen. Samti-
dig med at styre økonomien er vores 
opgave på skolen at styrke vores kerne-
ydelse, undervisningen og så styre ud 
fra det”. 

Til den tjenstlige samtale 27. novem-
ber blev der udformet en skriftlig aftale 
med en handlingsplan, som blev under-
skrevet af de tre parter. Alligevel kom 
skolechefen fire dage efter og sagde, at 
han var blevet underkendt højere oppe. 
Knud Bjerrum skulle forlade sin post 
med omgående virkning. 

”Han udtrykte mistillid til mig – en 
mistillid han ikke havde tre dage før.  
Jeg ser det som en demonstration af 
magt. Jeg har været skoleleder i 16 år på 
Damagerskolen, og jeg har aldrig haft 
en påtale, tværtimod har jeg fået me-
get ros for et stort engagement – og det 

 
af økonomienm
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get for egen vindings skyld. Jeg har haft 
et par ansatte for meget, det er min fejl 
men ikke at få lov til at sige farvel til bør-
nene er et kæmpe savn for mig”.  

Knud Bjerrum står stadig tilbage med 
spørgsmålet om, hvorfor hans afskeds-
reception skulle aflyses. Den blev dog 
gennemført privat i stedet, hvor han op-
levede en enorm opbakning fra skolens 
lærere og andet personale, skoleleder-
kolleger, ansatte i Center for Børn og 
Familier – mens der kom ingen fra Cen-
ter for Skoler – og 42 elever fra skolen 
kom og sang og spillede for ham.

”Mange af mine skolelederkolleger 
har sagt, det kunne lige så godt have 
været os. Utrygheden breder sig blandt 
skoleledere – for lige pludselig falder 
hammeren”. 

Budgetterne skal holdes
Chefen for Center for Skoler, Greve 
Kommune, Nils Nørbo har disse kom-
mentarer til sagen:

”Greve Kommune har ganske gode 
styre- og støtteredskaber. Udfordringen 
for den enkelte skoleleder kan være at 
finde den rette balance mellem på den 
ene side selv at følge og styre, og på 
den anden side at finde et relevant de-
legationsniveau til den/de personer, der 
skal deltage i varetagelsen af opgaven. 
Afvejningen skal ske i en kontekst, hvor 
der også er mange andre ledelsesopga-
ver at varetage. Vi anerkender, at det er 
en kompleks og vanskelig opgave, 
blandt andet fordi vi har givet meget 
kompetence ud til den enkelte institu-
tion – ansvaret er imidlertid utvetydigt 
skolelederens”.

Hvordan vil I undgå i fremtiden at af-
skedige skoleledere pga. dårlig øko-
nomi?

”Hvis budgetterne ikke overholdes, 
kan det i yderste konsekvens føre til tab 
af gode medarbejderressourcer, økono-
miske sanktioner, afskedigelser mv. 
Derfor føler Greve Kommune et stort 
ansvar for at sikre, at den enkelte skole-
leder har de fornødne forudsætninger 
og den fornødne hjælp. I lyset af den 
konkrete sag vil vi i endnu højere grad 
have fokus på dette. Til gengæld forud-
sætter vi, at den enkelte leder tager an-
svar for at styre og rettidigt informere, 
hvis der opstår problemer”. 

”Umiddelbart vil vi give den centrale 
budgetopfølgning og kontrol større op-
mærksomhed for at forebygge, at andre 
skoleledere havner i en lignende situa-
tion”, siger Nils Nørbo.

Hvorfor var det nødvendigt at fritstille 
Knud Bjerrum, når han kun havde 20 
dage tilbage på sin post?

”Vi kan ikke kommentere den enkelte 
sag, men principielt mener vi, at der er 
et hensyn at tage til de medarbejdere, 
der evt. vil miste deres job og andre, 
som vil mærke konsekvenserne af den 
opståede situation. Varighedsaspektet 
spiller i den situation en underordnet 
rolle i forhold til det principielle i sagen”. 

Hvorfor var det nødvendigt at aflyse 
hans afskedsreception?

”Vi ser det som vigtigt at kommuni-
kere klart i respekt for den vigtige op-
gave, folkeskolen og dens medarbej-
dere løser”.

Hvorfor blev mistilliden til Knud Bjer-
rum pludselig så stor, at I valgte at frit-

Skoleledere i 
økonomisk uføre

I dag er det ikke unormalt, at der in-
den for samme kommune kan være 
store økonomiske forskelle for skoler-
ne, bl.a. fordi pengene ofte følger ele-
verne. Mens en skole har råd til at 
tage hele personalet på pædagogisk 
weekend i udlandet, må en anden i 
samme kommune bede forældrene 
om at tape de løse sider fast i mate-
matikbogen.

Sager med skoleledere, som kom-
mer i økonomiske uføre, havner i 
stigende grad hos Skolelederne på 
konsulenters bord. 

Konsulent i Skolelederne, Carsten 
Ancker, der opererer i Jylland og på 
Fyn, fortæller, at han det seneste år 
har haft fire-fem sager med skolelede-
re, der har fået påtaler eller advarsel i 
forbindelse med økonomien. Han me-
ner klart, at det er noget, der er eska-
leret inden for de seneste to-tre år. 

Det er en tendens, som Søren 
Teglskov, konsulent i Skolelederne, 
kan nikke genkendende til. Han har 
alene det seneste halve år kendskab 
til fire-fem sager, hvor kommunerne 
har angivet et stort underskud som 
årsag til en skoleleders aftrædelse 
eller fyring.

 
af økonomien
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er da også det, jeg tænker tilbage på. 
Samtidig har jeg også været tillidsre-
præsentant for skolelederne i Greve og 
har altså siddet og forhandlet løn med 
skolechefen. Jeg synes selvfølgelig, at 
det er fuldstændig urimeligt, at mit ar-
bejdsliv skulle ende på den måde. Jeg 
har ikke taget af kassen eller gjort no-



undervejs i forløbet givet direkte svar på 
det spørgsmål i forhold til sagens hoved-
person”, slutter den kommunale chef.  

Lad os få opbakning
Næstformanden i Skolelederne, Claus 
Hjortdal, peger på, at kommunernes 
gradvis ringere økonomi presser skole-
ledernes budgetter. Derfor oplever 
mange skoleledere, at det er umuligt  
at få det til at hænge sammen. Skole-
lederne skal overholde de tildelte res-
sourcer og samtidig den norm, der bli-
ver udstukket fra politisk side. Men de 
to ting følges ikke ad.

”Når en gammel lærer på tjeneste-
mandspension går af, koster en ny læ-
rer 70.000 kroner oveni årligt, fordi sko-
len selv skal finansiere pensionsdelen 
for den kommunalt ansatte. Samtidig 
har mange skoler svært ved at håndtere 
udgifterne til specialundervisningen. 
Der er eksempler på kommuner, hvor 
skolens budget skal betale for de tilbud, 
der tidligere blev henvist til amternes 

stille ham – efter du på mødet 27. nov. 
havde udtrykt, at det ikke var et pro-
blem, som ville få konsekvenser for 
hans job?

”Vi ønsker ikke at kommunikere åbent 
om dette spørgsmål. Forhåbentlig har vi 

.

specialtilbud. Og forvaltningernes mu-
ligheder for at hjælpe skolelederne er 
meget små, fordi de kommunale bud-
getter også er barberet ind til benet”. 

Nogle steder vil det hjælpe at give 
skolelederne administrativ hjælp eller 
give budgetværktøjerne et kvalitetstjek, 
men de fleste steder handler det mere 
om, at de parametre, der er sat op, ikke 
holder. Desværre ser vi også kommu-
ner, der midt i regnskabsåret trækker 
midler tilbage fra et allerede vedtaget 
budget. Det gør det svært at navigere 
som skoleleder. 

”Der er en tendens til, at den økono-
miske decentralisering bliver trukket 
hjem til kommunerne igen. Det ser vi 
umiddelbart som et tilbageskridt, men 
det kan være nødvendigt, hvis midlerne 
er for små til, at skolerne har økono-
misk ledelsesrum til at klare sig”, siger 
næstformanden. 

I foråret tog skoleleder Ole Mølgaard en beslutning. Han 
kunne ikke stå inde for det undervisningstilbud, som han var i 
stand til at give i det kommende skoleår. Så hellere tage kon-
sekvensen og gå på en velfortjent efterløn frem for at presse 
økonomien på en uforsvarlig måde. 

63-årige Ole Mølgaard var skoleleder på landsbyskolen 
Kværkeby Skole i Ringsted. Skolen har omkring 22 ansatte og 
0.-7. klasse med et elevtal op til 160 børn, som svinger meget, 
100-120 børn i SFO og 50 i børnehaven. Kommunen har fuld 
decentralisering, så skolen får en pose penge afhængig af an-
tal elever. 

For tre år siden begyndte elevtallet at falde drastisk på 
grund af det frie skolevalg – f.eks. forsvandt 20 velfungerende 
elever i en enkelt 6. klasse i løbet af et år, fordi et par elever i 
klassen ødelagde det for de andre. Klasselæreren blev lang-
tidssygemeldt i trekvart år. 

”Da de mange elever forsvandt, henvendte jeg mig straks til 
min chef og sagde, at vi får et økonomisk problem, fordi vi mi-
ster så mange elever. Det må du bare løse, var beskeden. Det 
gjorde jeg så ikke, jeg kunne jo ikke skaffe de penge. Der mang-
lede 800.000-900.000 ud af et budget på omkring fem mio. kro-
ner. I forvejen brugte jeg næsten en mio. om året til at visitere 
8-9 elever med specielle problemer”, fortæller Ole Mølgaard.

Han var godt klar over, at en mulig løsning var at slå klas-
ser sammen eller lade være med at visitere de børn, som 

Nej tak til utilstrækkelige ressourcer

PPR, forældre og skole var enige om, burde være et andet 
sted. Men han vægrede sig ved det, fordi konsekvenserne 
ville være uacceptable. Ole Mølgaard understreger, at skolen 
kørte med minimumstimetal uden ekstravagant forbrug. 
Merforbruget er udelukkende gået til lærerløn/betaling af un-
dervisning af elever i særlig tilbud.

Efter tre år var underskuddet steget til næsten tre mio. kro-
ner. Skolelederen havde løbende orienteret sin chef. I april 
forrige år spurgte Ole Mølgaard igen om råd og vejledning. 

”Til et møde sagde min chef: ’Jeg skal bruge et dokument 
fra dig, som viser, at du kan planlægge og gennemføre under-
visningen i det kommende skoleår inden for den økonomi, der 
er til rådighed’. Så ville han parkere det oparbejdede under-
skuddet foreløbig og afvikle det over nogle år”. 

Ole Mølgaard gik fluks hjem og skrev sin opsigelse og be-
grundede den med, at den økonomi, der var til rådighed, var 
utilstrækkelig. 

”Vi har central opgaveformulering, opgavefastsættelse, 
økonomitildeling til et decentralt system med decentral opga-
veudførelse, som så har ansvaret for, at det hele hænger 
sammen. En decentral ansvarsplacering i et meget centralt 
system er ikke særlig hensigtsmæssigt, så skal det gå galt”, 
siger han.
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Skolelederne oplever flere alvorlige sager, 
som har baggrund i budgetoverskridelser, 
som den Knud Bjerrum fortæller om, og 
foreningen følger nøje udviklingen.
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Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 •  aqualine.dk

Miljøvenlig 
drikkevandskøler 
til miljøbevidste 
skoler

Sundt for miljøet - sundt for eleverne

Med Fontemagna er det muligt både at være 
miljøbevidst og 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.

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

Mød os på Skoleledernes 
Årsmøde 2010  - stand 49

 SKL_feb 2010.indd   1 21/01/10   10:50:17
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Hvert år dykker EVA’s eksperter ned i 
fire-fem emner inden for grundskole-
området og spytter dem ud som evalu-
eringer og undersøgelser med anbefa-
linger, erfaringer og viden. 

Gennem processen har en lang 
række interessenter i forskellig grad 
været inddraget: Politikere, ministe-
rier, BK-chefer, KL, Skolelederne, DLF, 
Skole & Samfund, indimellem f.eks. 
BUPL, forældreforeninger, Psykolog-
foreningen, elever osv., alt efter, hvad 
evalueringen handler om. 

På grundskoleområdet fremlægger 
EVA årligt en bruttoliste med 12-14 pro-
jekter for formandskabet for Skolerå-
det, som beslutter hvilke projekter, der 
skal føres ud i livet. 

”Når vi på baggrund af dialog med 
de forskellige interessenter laver brut-
tolisten og derefter med formandska-
bet for Skolerådet har aftalt en endelig 
projektbeskrivelse, er projektet en rea-
litet. Ud over de typisk 4-5 projekter vi 
har i gang, har vi indtægtsdækkende 
virksomhed, hvor både ministerier og 
kommuner osv. kan rekvirere opgaver”, 
forklarer Katja Munch Thorsen, områ-
dechef i EVA.

”Når vi foreslår 12-14 projekter, mener 
vi selvfølgelig, at alle er relevante. Det 
er der bare ikke penge til. Men den 
indledende proces, hvor vi kommer 
med forslagene på baggrund af vores 
viden opbygget gennem vores arbejde 
med projekter og andre aktiviteter på 
området og dialoger med interessen-
terne, betyder, at vi har et godt grund-
lag for at foreslå vigtige ting. Vi har så 
grundig en proces omkring det, at vi 
godt ved, hvad der trænger til at blive 
kigget på. Og de metoder, vi vælger at 
bruge, kan holde til at blive gået efter i 
sømmene”, mener hun.

Tilfredshed med EVA’s arbejde 
Formanden for Børne- og kulturchef-
foreningen Klaus Majgaard er udpeget 
af indenrigs- og socialministeren til at 
sidde i EVA’s bestyrelse. Og forsker på 
DPU, Poul Skov, sidder i EVA’s repræ-
sentantskab som personligt udpeget 
medlem med særlig viden om evalue-
ring.

”Det er også en af EVA’s styrker, at 
de trækker på alle relevante kræfter. Vi 
er overordnet set meget tilfredse med 
EVA’s arbejde”, siger Klaus Majgaard, 

der her har taget kasketten på som for-
mand for Børne- og Kulturchefforenin-
gen.

Han understreger, at formandskabet 
for Skolerådet udvælger projekterne på 
folkeskoleområdet, så det har han som 
bestyrelsesmedlem ikke noget med at 
gøre.

”EVA har flere produkter – de egent-
lige rapporter, de konkrete redskaber 
samt arrangementer. Den kæde er vig-
tig. Når det gælder rapporterne, har 
EVA ofte en dobbeltrolle. De er de 
statslige myndigheders vagthund over 
for os og skal se, om de politikker, som 
folketinget vedtager, bliver udmøntet i 
praksis. Den rolle kombinerer de med 
en meget åben, konstruktiv og dialog-
søgende facon”, siger Klaus Majgaard. 

”Vi kan bruge dem som et spyd, der 
stikker os i bagdelen. Den seneste rap-
port om kvalitetsrapporter peger f.eks. 
på nogle ømme punkter for kommu-
nerne. Problemformuleringen kan rig-
tig mange ude i kommunerne nikke 
genkendende til. Vi bliver løbende ind-
draget, for eksempel i fokusgrupper, og 
målet er at finde de konstruktive veje”.

”Evalueringsrapporterne er også med 

EVAEffektive

33 udgivelser over 5 år har Danmarks Evalueringsinstitut 
udgivet på grundskoleområdet. Men har rapporterne effekt? 
Bliver de læst, eller havner de i skuffen?

Af Helle Kjærulf • Tegning Annette Carlsen
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til at formidle et signal tilbage til dem, 
der regulerer: Her er der noget, som 
ikke giver så meget mening. På den 
måde synes jeg, at EVA har en god 
dialogskabende rolle – de arbejder i et 
svært krydsfelt mellem det lokale og 
professionsbaserede arbejde og det 
overordnede politiske/teknokratiske”.

Set fra Klaus Majgaards stol som 
BKF-chef vælger EVA i høj grad at fo-
kusere på dilemmaet og hvad de en-
kelte kan bidrage med.

”Et nyere værktøj er for eksempel, 
hvordan man evaluerer sin pædagogi-
ske brug af it i skolen. EVA nøjes ikke 
bare med rapporter, de omsætter dem 
også til redskaber”. Klaus Majgaards 
indtryk er, at i hans kreds – dvs. dem, 
der sidder på forvaltningsniveau – er 
rapporterne rimeligt kendte. 

”Jeg sidder som direktør i et område 
med 40 folkeskoler. Nogle skoler følger 
med, andre gør ikke. Det er ikke så-
dan, at når der kommer en EVA-rap-
port, så går vi i gang specifikt med en 
hel masse pga. den rapport, men det 
bidrager til et generelt billede af, hvad 
der sker på området, som er med til at 
forme vores handlinger”.

EVA-dage
Instituttet er ifølge områdechef Katja 
Munch Thorsen meget opmærksomt 
på vigtigheden i, at deres projekter ’ik-
ke kun’ munder ud i rapporter. 

I en rapport fra 2007 har EVA under-
søgt den oplevede effekt af instituttets 
evalueringer. Den slår fast, at det er en 
rigtig god idé efterfølgende at lave an-
dre typer af produkter ud over selve 
evalueringsrapporten. For eksempel 
foldere og vejledning til selvevaluering, 
som blev lavet som et redskab til kom-
muner og skoler på baggrund af rap-
porten om it i folkeskolen.

EVA-dage, en seminardag om evalu-
ering og temaer i grundskolen, er et til-
bud til kommunerne, som blev sat i 
søen i sommer, og det er også med i 
handlingsplanen for 2010.

”Vi har store forventninger til EVA-
dage og ved fra dagtilbudsområdet, at 
der er stor efterspørgsel efter det. I 
starten har vi valgt at udbyde dage 
med fire emner: kvalitetsrapporter, 
elevplaner, undervisning af tosprogede 
børn og brug af it i undervisningen. 
Man har jo altid kunnet købe os til te-
madage, men her har vi valgt at priori-

tere det som et projekt og bruge nogle 
finanslovsmidler på det, og det bety-
der, at kommunerne kun skal betale en 
del af omkostningen”, siger Katja 
Munch Thorsen.

Formanden for BKF-chefforeningen 
Klaus Majgaard beskriver EVA-dagene 
som arrangementer, der har en rolle i 
at bygge bro mellem topreguleringen 
af skolen fra statens side – og kommu-
nerne, som skal have det til at virke. 

 
Følger anbefalingerne
Specialkonsulent i Undervisningsmini-
steriet Helle Beknes fra Afdelingen for 
grundskole og folkeoplysning siger:

”Vi er meget opmærksomme på, 
hvad EVA kommer med, og vi læser 
deres anbefalinger – og i det omfang vi 
kan følge anbefalingerne, gør vi det. 
EVA er ret gode til at pege på områder, 
der kan føre til ændringer”. 

Helle Beknes har blandt andet også 
været med til at følge op på SFO-rap-
porten. 

”Da regeringens skolestartudvalg 
blev nedsat, var EVA’s anbefalinger, at 
der kom mål og indholdsbeskrivelser 
for SFO. Det endte med en lovgivning, 
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som giver ministeren bemyndigelse til det”. 
I den nye undersøgelse af elevens alsidige udvik-

ling betones også skolelederens nøgleposition i 
forhold til at få ført anbefalingerne. Det gælder 
også evalueringerne om undervisningsdifferentie-
ring og kvalitetsrapporter.

”Vi regnede også med, det hang sådan sammen, 
at skolelederne har stor betydning for, hvordan 
skolen lokalt set udvikler sig, men her står det sort 
på hvidt. Vi læser udgivelserne med stor fornø-
jelse”, siger Helle Beknes. 

Danmarks Evalueringsinstitut blev i 1999 etableret 
som en selvstændig statslig institution, der har til 
formål at medvirke til at sikre og udvikle kvaliteten 
af undervisning og uddannelse i Danmark.

På www.eva.dk ligger alle 33 EVA-rapporter om 
grundskolen – der er også mulighed for at tilmelde 
sig EVA’s elektroniske nyhedsbrev EVAluering, der 
udsendes 8-10 gange om året.

AArhus universitet | 17.03.10 
ChristiAnsborg | 18.03.10

En håndsrækning til 
den brudte familie

et tema, der angår os alle – hvad enten vi møder 
familien som fagfolk, politikere eller pårørende. 

Få inspiration til at møde børn og voksne, der 
oplever brud, både fagligt og menneskeligt.

indlæg af bl.a. professor i psykologi Per Schulz 
Jørgensen, formand for Danske Familieadvokater 
Anja Cordes, psykolog og forfatter Renée Toft 
Simonsen, psykolog og centerleder Annette Due 
Madsen, politikere og medarbejdere i Center for 
Familieudvikling m.fl.

FAgkonFerenCe

Program og tilmelding: www.familieudvikling.dk

Skoleleder Christina Hostrup, Risskov  
Skole, Århus:

Fra viden til praksis...
Hvordan anvender du EVA- 

undersøgelser og hvorfor?

De rapporter, jeg har kendskab til, har jeg læst, og de 
har givet anledning til nogle refleksioner. Men det er ikke 
noget, jeg tænker ind som en kæmpetyngde i mit arbej-
de. Rapporten om elevplaner blev brugt på et kursus, jeg 
var på, så derfor kom jeg mere i dybden med den. EVA’s 

arbejde er godt, men i det daglige virke har jeg ikke altid ti-
den til at sætte mig ordentligt ind i deres rapporter.

Skoleleder Jens Jensen, Holebyskolen, Rødby:
Generelt videreformidles stoffet til relevante lærere, da de skønnes 
at have mere brug for diverse evalueringer m.m., end jeg har.

Ind imellem får jeg tid til selv at læse dele af det fremsendte – 
noget synes naturligvis mere interessant og vedkommende end an-
det. Dette er stort set mønsteret.

Skoleleder Vagn Petersen, Ålholmskolen, Hillerød:
Jeg er godt tilfreds med EVA’s arbejde, detaljerigdommen er bred.

En styrke ved rapporterne er det seriøse arbejde, der ikke kun 
forholder sig til faktuelle oplysninger, men også udmønter sig i pæ-
dagogiske anbefalinger. Den kobling mellem de to elementer er 
rigtig positiv og inspirerende i en del af rapporterne. 

Der er naturligvis rapporter, der er mere relevante end andre, i 
forhold til hvor vi er lige i øjeblikket. Nogle tager vi til os, andre ind-
går i vores lærerbibliotek, og andre bruger vi i fællesskab i skolevæ-
senet. For eksempel har it-rapporten ført til et it-projekt i Hillerød, 
som også trækker på nogle af de kræfter i EVA, der står bag rap-
porten. På den måde afstedkommer rapporten en udviklingsproces.

  
Skoleleder Grethe Andersen, Vester Mariendal  
Skole, Aalborg, bestyrelsen for EVA, vismand i  
Skolerådet:
Rapporter, vi kan spejle os i som skole og blive klogere af, drøftes i 
skolens teamledelse. F.eks. har vi nu besluttet os for at sætte ind 
med begrebsafklaring i forhold til elevens alsidige udvikling. Jeg ser 
det som en særdeles vigtig opgave som skoleleder at sikre, at ny 
viden i form af undersøgelser fra EVA og forskningsresultater bliver 
omsat til praksis. 

Anbefalinger fra EVA’s rapporter målretter jeg: Skolens personale 
orienteres over personaleintra, hvor vigtige anbefalinger kort be-
skrives med henvisning til rapporten på www.eva.dk. Rapporten 
om vidtgående specialundervisning blev fx drøftet i skolebestyrel-
sen – og kort beskrevet på personaleintra. Rapporten om læservej-
ledning gav jeg i papirform til læsevejleder og udvalg, der arbejder 
med udvikling deraf. Rapporten om elevplaner blev formidlet til så-
vel personale som forældre via nyhedsbrev. Rapporten om under-
visningsmidler kan pædagogisk læringscenter spejle sig i – og rap-
porten om spidskompetente medarbejdere/ressourcepersoner er 
god læring for lærergruppen.
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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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Nogle har egen overenskomst, andre 
har op til flere. Nogle har ens arbejds-
forhold, andre har hverken titel, arbejds-
pladstype eller arbejdsgivergruppe til 
fælles. Nogle er underlagt et andet 
lands lovgivning, andre har en anden 
organisation til at forhandle for sig. 
Nogle har deres egen forening i for-
eningen, andre kender knap nok hin-
andens tilhørsforhold.

Men en ting har medlemmerne af  
de mindre medlemsgrupper i Skole- 
lederne til fælles: De vil gerne være 
mere synlige. Det gør det nemmere at 
tiltrække resurser, at blive taget hen-
syn til og at opnå de rigtige resultater.

”Det må ikke lyde som klynk”, siger 
Jytte Andresen. ”Vi er glade for med-
lemskabet og får meget hjælp fra Skole-
ledernes konsulenter, men vi har på 
flere områder nogle særlige behov set i 
forhold til andre skoleledere. De behov 
kan være svære at imødekomme”.

Hun er formand for Skoleledernes 
Sydslesvig Afdeling og leder af Viding-
herreds Danske Skole i Neukirchen, 14 
kilometer sydvest for Tønder. Skolen 
har 33 elever, og er dermed en af de 
mindre af de i alt 48 danske skoler syd 
for grænsen.

Skolerne er spredt over et område, der 
er en del større end Fyn, og afstandene 
er kun et af flere parametre, der gør dem 
til noget særligt i skolelederregi.

Hvis en af de sydslesvigske ledere vil 
deltage i et af foreningens kurser eller i 

Af Jan Kaare • Illustration Annette Carlsen

årsmødet i Odense, skal vedkom-
mende selv betale for at tage fri og 
selv betale løn til en vikar, hvis der er 
brug for en sådan.

”Af samme grund er der som regel in-
gen eller meget få deltagere med fra vo-
res område. Skolelederne har hjulpet os 
til at få en vis kompensation, men det er 
fortsat et problem at undgå store ekstra-
udgifter sammenlignet med vores dan-
ske kolleger”, siger afdelingsformanden.

Afdeling Sydslesvig er underlagt tysk 
lovgivning og har sin egen leder-over-
enskomst. Selvom Skolelederne gerne 
vil hjælpe, betyder det, at afdelingens 
bestyrelse egenhændigt skal holde styr 
på mange forhold. Det medfører en 
stor arbejdsbyrde, som end ikke et tæt 
samarbejde med Dansk lærerforening 
for Sydslesvig kan kompensere.

”Vi er meget orienteret mod Dan-
mark, og er glade for at være med i 
Skoleledernes sønderjyske netværk og 
for at deltage i arrangementer, men 
landegrænsen medfører nogle særlige 
krav til os og til foreningen. Det sydsle-
svigske mindretal er en dyr størrelse, 
og det er vi som ledere også”, siger 
Jytte Andresen.

Svær proces for alle
Da fagforeningerne Formidlerne og 
Speciallærerforeningen af 1981, kaldet 
S81, blev en del af Danmarks Lærerfor-
ening i 2008, og deres lederafdelinger 
kom med i Skolelederne, udtrykte 

begge afdelinger i en artikel i Skole-
ledelse ønske om, at det ville føre til 
større gennemslagskraft: 

”Vi forventer, at Skoleledere kan gå 
ind og differentiere mellem de forskel-
lige ledertyper, så de også kan tale vo-
res sag. Skoleledere bør være opmærk-
somme på og gøre opmærksom på, at 
løn og kompleksitet skal stemme over-
ens, dvs. der skal være plads til løn-
trinsændringer”, som Anne Thiel Fugl-
sang udtrykte det for to år siden.

Hun havde på vegne af S81 været 
stærkt involveret i sammenlægningen 
og var dengang som nu afdelingsleder 
på Taleinstituttet Region Nordjylland.

”Processen har været svær for alle 
parter”, siger hun i dag. ”Selv for folk, 
der er en del af sektoren i kommuner 
eller regioner, kan det være svært at få 
et overblik. Vi varetager så mange spe-
cifikke områder, at det bliver komplice-
ret at finde ud af, hvilke behov vi har, 
og hvordan de bedst opfyldes”.

Lederne inden for specialundervis-
ning af voksne er ansat på institutioner 
for grupper med meget forskellige 
handicaps. Der kan være tale om han-
dicap som følge af fysiske funktions-
nedsættelser, såsom hørevanskelig-
heder, synsvanskeligheder, tale-/
sprogvanskeligheder eller bevægel-
sesvanskeligheder, og der kan 
være tale om handicap, der skyl-
des psykisk udviklingshæmning, 
sindslidelse og/eller andre per-

De fleste af foreningens små ledergrupper 
oplever velvilje, men de vil gerne være mere 
synlige i Skolelederne… 

Vi er
lige her
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sonlighedsmæssige, psykiatriske og 
psykiske vanskeligheder. De nævnte 
vanskeligheder kan være medfødte el-
ler opstået senere som følge af syg-
dom, ulykke eller på anden måde.

Nogle institutioner hører under kom-
munerne, andre under regionerne.

”Den væsentligste forskel på os og 
andre medlemmer af Skoleledere er, at 
vi forholder os til voksne. Det giver en 
masse forskelle med hensyn til lovgiv-
ning og overenskomst. Det har været 
en stor hurdle, men det er mit indtryk, 
at både Skolelederne og DLF er be-
gyndt at blive bedre til at finde ud af 
det”, siger afdelingslederen.  

Det har knebet med at skaffe le-
derne på området mere i løn, fordi 
kommunerne har haft svært ved at for-
stå, hvorfor specialundervisning for 
voksne kræver flere ledelsesresurser 
pr. elev end folkeskoler. Det handler, 
som Anne Thiel Fuglsang udtrykker 
det, om synlighed:

”Foreningen er lydhør over for vores 
ønsker på det område, og vi gør selv 

en indsats. I forbindelse med Skole- 
ledernes årsmøde i marts, tager vi ini-
tiativ til dannelse af en faglig klub. Vi 
håber også at blive mere synlige i ma-
gasinet Skoleledelse”.

Langt væk fra foreningen
Jette Rønne er forstander for Vording-
borgskolen, formand for Husholdnings- 
og Håndarbejdsskolernes Forstander-
Kollegium, og kom fra Formidlerne. 

Hun hører til blandt dem, der ikke 
synes, at forventningerne til den nye 
større forening er blevet indfriet.

”Jeg føler mig ikke som medlem af 
en fælles forening, selvom jeg har del-
taget i lokale netværksmøder og i for-
eningens årsmøder. Det er folkeskolen, 
der bliver talt om i begge fora, og den 
er langt væk fra min ledervirkelighed”, 
siger hun.

Gruppen udgøres af ledere fra 16 
skoler. Omfanget forklarer måske, 
hvorfor det kniber med at blive synlige.

”Jeg var den eneste fra vores om-
råde, der var med til det sidste års-

møde, og jeg ved, at flere i gruppen 
ikke er med i Skolelederne. Så længe 
foreningen har forhandlingsretten, 
kunne jeg ikke finde på at melde mig 
ud, men det er en principiel holdning, 
og skyldes ikke, at der sker noget, der 
vedrører mig”, siger forstanderen.

Vejen frem er dannelse af en klub 
under Skolelederne for de tidligere 
medlemmer af Formidlerne eller må-
ske for en større gruppe.

”Måske har vi noget tilfælles med 
andre af de små grupper, så vi med 
fordel gå sammen”, siger Jette Rønne.

Stor imødekommenhed
Afdelingen for Grundskoleledere på 
private gymnasier i Skolelederne har 
trods sit lange navn kun ledere fra 14 
skoler blandt sine medlemmer. 

Gruppen er noget særligt, ikke 
mindst fordi de deler overenskomst 
med Frie Grundskolers Lærerforening/
Lederforening. Når der skal forhandles 
løn sker det i et samarbejde mellem 
Skolelederne og en konsulent i DLF. »
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StORt & småt

”Vi møder stor imødekommenhed hos 
konsulenterne i Skolelederne og får god 
støtte, men forholdene gør opgaveløs-
ningen kringlet”, siger afdelingens besty-
relsesformand Palle Olsen, Johannes-
skolen på Frederiksberg.

Det er en klar styrke at have sin egen 
afdeling. Den løsning kan han anbefale 
andre små grupper.

”Det bliver aldrig det samme som at 
have en lokalafdeling, fordi vi geogra-
fisk er spredt over det meste af landet, 
men et fælles forum er en forudsæt-
ning for at kunne afdække en gruppes 
behov og for at blive synlige”, siger be-
styrelsesformanden.

Særlige arrangementer
Det sidste kan Ib Bræmer tilslutte sig. 
Han er chefpsykolog i PPR i Fredericia, 
og hører dermed til gruppen af lærer-
uddannede ledende psykologer i for-
eningen.

”Vi er en faglig spredt organiseret 
gruppe og jeg er usikker på hvor mange 
medlemmer vi er på landsplan. Derfor er 
det først og fremmest de individuelle be-
hov, der kan opstå i forbindelse med ar-
bejdsforhold, som vi bruger foreningen 
til. De psykologfaglige forhold arbejdes 
der med i regionale netværk af ledere og 
i et landsråd”, siger Ib Bræmer.

Han savner et fokus fra Skolelederne 
på sin faglige gruppe. Det kunne være 
arrangementer, der handlede om psy-
kologernes arbejdssituation.

Medlemmer af Skolelederne

Læreruddannede ledende psykologer:  74
Grundskoleledere på private gymnasier:  19
Lederne, specialundervisning af voksne:  106
Ledere, Husholdnings- og Håndarbejdsskoler:  25
Ledere, Sydslesvig:    58

Foreningen har i alt ca. 4.200 medlemmer, hvoraf langt de fleste er skoleledere, 
viceskoleledere og afdelingsledere på landets folkeskoler.

Ny rekord
Hvor den tidligere SR-regering i  
perioden 1993-2001 tegnede sig for 
14 lovændringer, er folkeskoleloven 
blevet lavet om 28 gange under  

Folkeskoleloven
Vigtigste ændringer under VK-regeringen:

2003 
Mere faglighed også i børnehaveklassen
Flere timer i dansk og matematik
Bindende mål for undervisningen
Biologi som prøvefag

2004 
Geografi som prøvefag
Sprogstimulering af tosprogede børn

2005 
Frit skolevalg også ud over kommunegrænserne
Styrket undervisning i dansk som andetsprog

2006 
Nationale test både som pædagogisk redskab og til offentliggørelse og brug i 
kvalitetsrapporter
Præcisering af folkeskolens formål med mere vægt på faglighed
Præcisering af kommunernes ansvar for skolevæsnet
Elevplaner og kvalitetsrapporter
Flere timer i dansk og matematik
Oprettelse af Skolestyrelse og Skolerådet

2007 
Tidlig uddannelsesvejledning i folkeskolen og brobygning til ungdomsuddannelserne
Målretning af 10. klasse

2008 
Udvidelse af undervisningspligten til 10 år
Mål- og indholdsbeskrivelser af skolefritidsordningerne

2009
Yderligere præcisering af kommunernes ansvar for skolerne

2010
Flere ændringer på vej...

§ §§§

Kilde: Dagbladet Information 

”Det behøver ikke være særlige arran-
gementer for os. Bare det at vi er med i 
overvejelserne, når der planlægges nye 
tiltag, så det hele ikke handler om SKO-
LEledere”, siger chefpsykologen.

Konkret peger Ib Bræmer på, at for-
eningen kunne tage initiativ til en dia-
logkonference om, hvilke gensidige 
forventninger ledere af folkeskoler og 
PPR har til hinanden. 

§
VK-regeringens ledelse fra 2001 til 
2009. Det er præcis dobbelt så 
mange ændringer og opstramnin-
ger end forgængernes. 



Skoleledelse • februar 2010 • 17

PROGRAM:

8.45-9.15: Ankomst og kaffe med croissant

9.15-9.25: Velkomst

9.25-10.00:  “Skab bundlinje og arbejdsglæde med rettidig omsorg”  
v/Jens Moberg CEO, Better Place Danmark A/S

 Grundlægger og indehaver, Leadership Institute 
 Jens har sammenfattet nogle af sine ledererfaringer fra en lang  
 række internationale topstillinger i bogen Rettidig omsorg (2009).  
 Hør hans bud på hvordan man på samme tid kan skabe bundlinje og  
 arbejdsglæde og om ledelse med et medmenneskeligt og globalt medansvar. 

10.00-10.35:  ”Virksomhedens sociale kapital og forholdet mellem trivsel 
og produktivitet” v/Tage Søndergaard  Mag.scient.soc. og dr. 
med.,tidl prof. ved Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
Tage bidrog til skabelsen af begrebet virksomhedens sociale kapital i 
sin tid som professor ved Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø. 
Han vil udfolde begrebet herunder “de tre diamanter” (tillid, retfærdighed 
og samarbejdsevne) og diskutere om de er nøglen til at øge både trivsel 

 og produktivitet.

10.35-10.50: Pause med frugt 

10.50-11.25: ”Strategisk ledelse af virksomhedens netværk”
 V/Christian Waldstrøm  ph.d. lektor, Handelshøjskolen, Århus Universitet 
 Det går op for mange ledere, at deres problem ikke er manglen på relationer  
 og netværk – men at det netop er netværket, der er problemet. Først ved  
 at få forstå, hvorfor netværk opstår og udvikler sig og ved at se deres egne  
 virksomheder som netværk, er der mulighed for at navigere i dem – 
 og måske lede dem”

11.25-11.50  “Tillidsbaseret ledelse i praksis”  
v/Lars Ebbensgaard Rektor på Lemvig Gymnasium 
Lemvig Gymnasium blev kåret som Årets Attraktive Arbejdsplads 
2009 af Gymnasieskolernes Lærerforening. Lars vil fortælle om 
bevidst at arbejde på at skabe en attraktiv arbejdsplads mellem 
Vesterhav, Limfjord og Klosterheden for at opfylde målet om at tjene 
som eksempel for alle, som kommer på skolen. 

11.50-12.15:  ”Der står god ledelse bagved enhver god forbrydelse”  
v/Piv Bernth, instruktør og producent Damarks Radio 
En tv-serie, som Forbrydelsen er meget mere end det, man ser på 
skærmen. Den skabes af mange forskellige kreative kræfter, som skal 
komme til orde og alligevel indrette sig - og følge visionen. Den vi-
sion, som hovedforfatteren og producenten stikker ud. Og det kræver 
ledelse - og frie hænder.

12.15-13.15: Frokost med udsigt til hav og lysegrønne bøgetræer

13.15-14.00:  Åbne work shops 1. runde ved:
 oplægsholderne samt: 
 Thomas Stig Nielsen/Nicolai Vang Jessen, 2Cchange
 Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen
 
14.00 -14.20: Kaffe og sødt

14.20- 15.00: Åbne work shops 2. runde

15.00 -15.30: Fælles afslutning

kEy2SEE’S FOrÅrSKONFErENCE
”SOCIAL kAPITAL OG TILLIDSBASERET LEDELSE”

Onsdag den 14. april 2010 på Varna Palæet i Århus

For alle med interesse for trivsel og effektivitet på arbejdspladserne

Hvad kræver fremtidens arbejdsplads af os som 
ledere og konsulenter, hvis man virkelig vil gøre 
en forskel?

Sociale relationer baseret på netværk, normer og 
tillid kan give os adgang til ressourcer, der udspringer
af mellemmenneskelighed og fællesskab: en produk-
tiv og samlende kraft, der gør et menneske eller en 
organisation til andet og mere end den, der forfølger 
sine egne mål. At sikre høj målopfyldelse og føle, 
at det vi gør sammen er vigtigt samtidig med at det 
beriger eller skaber liv og værdi for andre – 
det giver synergieffekter og gør det lettere at for-
følge og opnå kollektive mål. 

Derfor kalder fremtidens ledelse på blødere 
ledelsesværdier. Den globale krise og den stadigt 
globaliserede verden har ændret selve konteksten 
for ledelse dramatisk og gjort bløde værdier, såsom 
evnen til at skabe tillid og gode relationer, til nogle af 
de væsentligste lederegenskaber.

Social kapital er - i første omgang - et umiddelbart 
usynligt og uhåndgribeligt fænomen. Men den sociale 
kapitals effekter er særdeles synlige og har tæt sam-
menhæng med vidensgenererende synergieffekter, 
kreativitet, værdier og normer, sundhed og helbred, 
psykisk arbejdsmiljø og meget mere.

regnestykket 2+2 = 5 illustrerer pointen i et positivt 
afkast af social kapital for det enkelte menneske og 
for organisationen, så vi får lettere ved at forfølge 
både individuelle og kollektive mål.

Men hvordan gøres det? Hvilke veje skal vi gå, hvis 
vi vil skabe fremtiden - og ikke blot vente på den?

Denne konference vil med kvalificerede oplæg og 
workshops give troværdige og inspirerende bud på, 
hvordan netop social kapital og tillidsbaseret ledelse 
kan bidrage til skabelsen af fremtidens attraktive 
arbejdsplads, også i en krisetid.

Med venlig hilsen 
Michael Munch-Hansen Erhvervspsykolog
Mette Møller Erhvervspsykologi
Morten Jac [Btween] PR- og kommunikation

2+2 = 5 på den attraktive arbejdsplads !

konsulenthuset key2see · Frederiks Allé 112b · 8000 Århus C
Se mere på www.key2see.dk

Tilmelding senest den 1. april 2010. Tilmelding er bindende. konferencegebyr: 2900 kr + moms

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

12.15-13.15: Frokost med udsigt til hav og lysegrønne bøgetræer

13.15-14.00:  Åbne work shops 1. runde ved:
 oplægsholderne samt: 
 Thomas Stig Nielsen/Nicolai Vang Jessen, 2Cchange
 Erhvervspsykolog Michael Munch-Hansen
 
14.00 -14.20: Kaffe og sødt

14.20- 15.00: Åbne work shops 2. runde

15.00 -15.30: Fælles afslutning

kEy2SEE’S FOrÅrSKONFErENCE
”SOCIAL kAPITAL OG TILLIDSBASERET LEDELSE”

Onsdag den 14. april 2010 på Varna Palæet i Århus

For alle med interesse for trivsel og effektivitet på arbejdspladserne

Hvad kræver fremtidens arbejdsplads af os som 
ledere og konsulenter, hvis man virkelig vil gøre 
en forskel?

Sociale relationer baseret på netværk, normer og 
tillid kan give os adgang til ressourcer, der udspringer
af mellemmenneskelighed og fællesskab: en produk-
tiv og samlende kraft, der gør et menneske eller en 
organisation til andet og mere end den, der forfølger 
sine egne mål. At sikre høj målopfyldelse og føle, 
at det vi gør sammen er vigtigt samtidig med at det 
beriger eller skaber liv og værdi for andre – 
det giver synergieffekter og gør det lettere at for-
følge og opnå kollektive mål. 

Derfor kalder fremtidens ledelse på blødere 
ledelsesværdier. Den globale krise og den stadigt 
globaliserede verden har ændret selve konteksten 
for ledelse dramatisk og gjort bløde værdier, såsom 
evnen til at skabe tillid og gode relationer, til nogle af 
de væsentligste lederegenskaber.

Social kapital er - i første omgang - et umiddelbart 
usynligt og uhåndgribeligt fænomen. Men den sociale 
kapitals effekter er særdeles synlige og har tæt sam-
menhæng med vidensgenererende synergieffekter, 
kreativitet, værdier og normer, sundhed og helbred, 
psykisk arbejdsmiljø og meget mere.

regnestykket 2+2 = 5 illustrerer pointen i et positivt 
afkast af social kapital for det enkelte menneske og 
for organisationen, så vi får lettere ved at forfølge 
både individuelle og kollektive mål.

Men hvordan gøres det? Hvilke veje skal vi gå, hvis 
vi vil skabe fremtiden - og ikke blot vente på den?

Denne konference vil med kvalificerede oplæg og 
workshops give troværdige og inspirerende bud på, 
hvordan netop social kapital og tillidsbaseret ledelse 
kan bidrage til skabelsen af fremtidens attraktive 
arbejdsplads, også i en krisetid.

Med venlig hilsen 
Michael Munch-Hansen Erhvervspsykolog
Mette Møller Erhvervspsykologi
Morten Jac [Btween] PR- og kommunikation

2+2 = 5 på den attraktive arbejdsplads !

konsulenthuset key2see · Frederiks Allé 112b · 8000 Århus C
Se mere på www.key2see.dk

Tilmelding senest den 1. april 2010. Tilmelding er bindende. konferencegebyr: 2900 kr + moms

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

Kilde: Dagbladet Information 
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Hvad siger

De nordjydske forbindelseslinjer er for  
tiden svære at holde fri for sne, men så  
kan Ole Lindholm og Torben Pedersen  
i stedet udforske elementerne... 
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Hvad siger græsrødderne?

Hvis du var formand, hvad ville du så gøre? Sådan lød et af 
spørgsmålene til medlemmerne af Skoleledernes lokalafdeling 
i Aalborg Kommune...
Af Karen Lindegaard • Anne Mette Welling

Ud med resultatløn og ind med mere tid til ledelse – sådan 
lyder hovedbudskabet fra medlemmerne af Skoleledernes 
lokalafdeling i Aalborg, hvis man spørger dem, hvilke opga-
ver foreningen skal fokusere på. 

Det har formanden og næstformanden i den nordjyske af-
deling gjort. I november mødtes de med en udvalgt flok sko-
leledere i kommunen for at høre om medlemmernes forvent-
ninger til foreningen og deres oplevelse af arbejdsvilkårene 
for skoleledere i kommunen.

Der er 145 skoleledere i den ny Aalborg Kommune. Så da 
Ole Lindholm og Torben Pedersen, henholdsvis formand/le-
der-TR og næstformand i lokalafdelingen af skolelederfor-
eningen, gerne ville have lidt bedre føling med medlemmer-
nes holdninger og forventninger, besluttede de som noget 
nyt at lave en undersøgelse ved hjælp af fokusgrupper.

Her kunne være mulighed for at komme mere i dybden 
med spørgsmålene og få nogle bredere og mere repræsen-
tative tilkendegivelser end på et ”stormøde”, hvor der måske 
var 50 ledere, der skulle kæmpe om ordet, mente de.

”Grunden til, at vi valgte at gøre det på denne måde, er, at 
det er en stor kommune med rigtig mange medlemmer. Det 
har fungeret godt hos os med fokusgruppeinterview. Vi har 
efterfølgende været rigtig glade for, vi gjorde det på den 
måde, og de interviewede har også været rigtig tilfredse 
med denne form. Selv om ikke alle bliver hørt i en fokus-
gruppeundersøgelse, er det alligevel en repræsentativ un-
dersøgelse”, fortæller Ole Lindholm, der til daglig er vicesko-
leinspektør ved Sofiendalskolen i Aalborg. 

I dialog med medlemmerne
Ole Lindholm og Torben Pedersen krydsede hver fjerde 
medlem af ud af de 145 på medlemslisten og inviterede dem »

til at deltage i et halvanden time langt fokusgruppeinter-
view.

Det blev til 32 deltagere, som mødte op og blev fordelt i 
fire grupper. De skulle tage stilling til en lang række spørgs-
mål, som på forhånd var fastlagt. Fordelen ved fokusgrup-
peinterviewene var bl.a., at medlemmerne her havde bedre 
mulighed for at komme til orde, fortæller de to formænd.

”Medlemmerne gav også udtryk for, at de var glade for at 
være sammen i nye konstellationer og få mulighed for gensi-
dig inspiration og udveksling af synspunkter”, siger Torben Pe-
dersen, viceskoleinspektør ved Gl. Hasseris Skole i Aalborg.

Det har overrasket Ole Lindholm og Torben Pedersen, hvor 
enige skolelederne var i deres svar. En enighed, som kan ruste 
de to lokalformænd bedre i kommende forhandlinger – og det 
var netop det, der var deres hovedformål med undersøgelsen.

”Vi fik forbavsende entydige svar. Hvis vi taler om forvent-
ninger til vores egen forening, har vi fået et rimeligt entydigt 
billede af, hvad vi skal satse på fremover, f.eks. i forhold til 
lokalløn og principperne omkring det – et mere entydigt bil-
lede end vi før har haft. På den måde har undersøgelsen 
styrket vores forhandlingskraft. Vi har fået rygdækning for 
det, vi siger og gør”, påpeger Ole Lindholm.

Vidensdeling frem for konkurrence
Undersøgelsens resultater er endnu ikke offentliggjort. Men 
de to lokalformænd vil godt løfte sløret for nogle af de til-
kendegivelser, medlemmerne kom med. Et af spørgsmålene 
til de lokale skoleledere lød: ”Hvis du var formand for skole-
lederforeningen, hvad ville du så gøre?”.

Der var især tre forhold, medlemmerne ønskede, foreningen 
skulle sætte fokus på: løn, tid til ledelse og støtte fra forenin-
gen og den kommunale forvaltning, når det brænder på.
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Medlemmerne gav samstemmende udtryk for, at løndan-
nelsen skulle ske efter objektive kriterier frem for individuelle 
aftaler eller resultatløn. Resultatløn, påpegede de, kan med-
føre, at den enkelte leder kommer til at putte med de gode 
idéer – idéer, der måske kunne omsættes til bonuskroner på 
lønsedlen. Men ”vi skal hellere samarbejde og vidensdele end 
konkurrere med hinanden”, lød meldingen fra skolelederne. 

De nordjyske medlemmer ville også gerne have mere tid 
til ledelse. De følte sig pressede i dagligdagen – og også i 
forhold til implementeringen af lærernes nye arbejdstidsaf-
tale var der problemer. 

”Man er helt generelt utilfreds med økonomien i den – vi 
kan ikke drive den samme skole med de samme midler i den 
nye aftale, som vi kunne før. Og det går jo til syvende og 
sidst ud over elevernes undervisningstimetal”, siger Ole 
Lindholm. Og skolelederne mente, de i langt højere grad 
burde have været inddraget i tilblivelsen af aftalen.

”Man gav udtryk for, at processen op til aftalen havde været 
usynlig, så dér burde skolelederforeningen have været mere på 
banen. Den, der skal udmønte aftalen i praksis, skal være med 
i processen, og hvis skolelederne havde været inddraget, ville 
aftalen have set anderledes ud”, siger Torben Pedersen. 

Gerne visioner, tak
Endnu et punkt, der var vigtigt for skolelederne, var, at 
foreningen såvel som forvaltningen er parat til at støtte 
skoleledere, der kommer under pres. Hvis forældre kla-
ger, eller der er problemer i forhold til lærerkollegiet, 

Fokusgruppeinterview blandt 
skolelederne i Aalborg Kommune

Undersøgelsen blev gennemført blandt 32 af Aalborg 
Kommunes 145 skoleledere. 

Hver fokusgruppe var sammensat af 8 deltagere på 
tværs af stillingsbetegnelser og geografiske områder.

Hver gruppe fik stillet de samme spørgsmål ud fra en 
interviewguide, som var udarbejdet af lokalafdelingens 
formand Ole Lindholm og næstformand Torben Pedersen. 
Spørgsmålene faldt inden for tre hovedemner:

•  Lærernes ny arbejdstidsaftale og processen omkring til-
blivelsen heraf

•  Det nye fælles ledelsesgrundlag i Aalborg Kommune
• Forventninger til Skolelederforeningen

Der blev brugt såkaldt kvalitative interview, baseret på 
følgende etiske overvejelser: 

Interviewpersonerne skal kunne forblive anonyme. De 
skal klart oplyses om formålet med projektet, og hvad inter-
viewene skal anvendes til. Disse forhold oplyses i begyndel-
sen af interviewet, og det skal naturligvis overholdes. 

Derudover er det essentielt at skabe en god stemning – 
en stemning af tillid og åbenhed. 

Resultaterne af undersøgelsen bliver samlet i en rapport 
og præsenteret for de kommunale skolechefer.

forventer skolelederne at få opbakning fra deres områdeche-
fer og fra deres egen forening.

”Det er vigtigt, at vi som forening er der hurtigt og kan op-
fange de signaler, der er, på at nogle er pressede”, siger Tor-
ben Pedersen. ”Vi skal være mere tilgængelige. Det kan 
nogle gange føles, som om vi er langt væk”. 

I forhold til Aalborg Kommune havde skolelederne også et 
ønske, som der var bred enighed bag:

”Overordnet ønsker man sig – og det er igen entydigt – en 
vision for skolevæsnet. Man vil gerne vide, hvor man skal 
hen på længere sigt. Det drejer sig om en vision og en mål-
sætning for det kommende år, men også om noget der ræk-
ker måske tre år frem. Enten ønsker man, at Aalborg Kom-
mune formulerer en sådan vision, eller også at der i hvert 
fald bliver sat en proces i gang, så der bliver formuleret en 
vision”, siger Ole Lindholm. 

Selv om undersøgelsen i den aalborgensiske skoleleder-
afdeling har taget udgangspunkt i lokale spørgsmål, adskil-
ler medlemmernes ønsker og forventninger til foreningen sig 
næppe væsentligt fra dem, skoleledere i andre dele af lan-
det har. Et af medlemmernes ønsker gik på Skoleledernes 
evne til at markere sig, både i den brede offentlighed og i 
den kommunale sammenhæng.  

”Vi skal som forening tilkæmpe os en position i forhold til 
forvaltningen og kommunen, mener medlemmerne. Men de 
ønsker også, at vi skal markere os mere i medierne – være 
mere aggressive og tydelige, f.eks. i forbindelse med ned-
skæringer. Vi skal være bedre til at kommunikere og profi-
lere os”, siger Torben Pedersen.

Ja, information og kommunikation er i det hele taget utro-
lig vigtigt både fra foreningens og forvaltningens side for at 
undgå myter, slår formanden og næstformanden for Aal-
borg-skolelederne fast. 
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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 

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
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 Dorthe Pedersen Lotte Hansen Morten Fisker Klaus Majgaard

HUSK at besøge den nu 1400 m2 STORE udstilling!

Christine Feldthaus
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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 

Vold og

i skolen

 
trusler

Ta’ ud og gem

Ta’ ud og gem
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sle

r Ansvaret for at handle

Ledelsen har det overordnede ansvar for at sætte volds-
forebyggelse på dagsordenen og at gøre det til en inte-
greret del af personalepolitikken og arbejdsmiljøet, samt 
følge op på området. Ledelsen har også ansvaret for en 
evaluering, hvis der har været en episode på arbejdsplad-
sen: Hvordan virker vores beredskab i praksis?

Samarbejdsorganisationen (MED/MIO) har ansvar for at 
udforme politikker og retningslinjer på området for alle 
ansatte, samt at sikre en god opfølgning (fx professionel 
krisehjælp, kollektiv debriefing, interne forholdsregler 
overfor voldsudøveren, støtte til ledere og medarbejdere, 
arbejdsfastholdelse og tilbagevenden til jobbet).

Sikkerhedsgrupperne skal lave Arbejdspladsvurdering, 
APV, og deltager i registrering og analyse af ulykker/nær-
ved-ulykker i forhold til vold, trusler om vold, voldsomme 
oplevelser o.lign.

Medarbejderne har ansvar for at bidrage med ideer og er-
faringer samt for aktivt at medvirke til, at de forebyggen-
de foranstaltninger bliver gennemført. De har ansvar for 
at gøre opmærksom på forhold i voldsproceduren, der 
ikke fungerer.

Skolebestyrelsen bør inddrages, idet politikken også bli-
ver et signal udadtil, om at du på skolen ikke tolererer 
vold og trusler. Skolebestyrelsens rolle er at formidle 
både den gode historie om godt samarbejde, men også 
understøtte skolens klare politik.

Elevrepræsentanter bør deltage i arbejdet med at udfor-
me politikker og retningslinjer, herunder APV og arbej-
det med undervisningsmiljøet samt være ambassadører 
for en voldsfri skole.

Definitioner på vold

Arbejdstilsynet skelner mellem fysisk og psykisk vold. 
Fysisk vold er aktivt påført vold, fx slag, spark, bid, kvæl-
ningsforsøg og knivstik. Psykisk vold omfatter episoder, 
hvor medarbejdere bliver udsat for verbale trusler, kræn-
kelser, truende adfærd, systematisk fornedrelse, ydmy-
gelser el.lign. 

Straffeloven dækker begrebet vold som fysiske overgreb 
og trusler, fx slag, spark, kast med genstande, førergreb, 
benspænd og bid. Små skub, puf og tjatteri falder under 
bagatelgrænsen og straffes ikke. At spytte på en person 
anses for ærekrænkende, men regnes ikke som vold. 
Psykisk vold, herunder mobning falder normalt uden for 
straffelovens bestemmelser. For at en person kan straffes 
efter straffelovens voldsparagraffer, skal der være tale 
om forsæt. 

Europakommissionen lægger vægt på, at medarbejderne 
har trygge og sikre arbejdsforhold. Her forstås vold som 
begivenheder, hvor personer krænkes, trues eller overfal-
des i forbindelse med deres arbejde under omstændighe-
der, der indebærer en direkte eller indirekte trussel mod 
deres sikkerhed, velbefindende eller sundhed. 

ETUCE1 bruger forskellige begreber: Overgreb (både fy-
sisk og psykisk), Trusler (intention om at skade person el-
ler dennes ejendom), Angreb (alle former for krænkelser, 
angreb og chikaner, herunder sex-, race, religiøs chikane).

Uanset hvilken definition du vælger, skal du sammen i 
SIR-gruppen eller i MED-udvalget folde begreberne ud.

1 European Trade Union Committee for Education.

2. En velgennemtænkt plan for hånd-
tering af vold, chikane og trusler 
øger trygheden og mindsker sår-
barheden

3. Alle medarbejdere skal kende de-
res ansvar før, under og efter en 
voldelig hændelse

4. En voldspolitik skal signalere, at 
vold og trusler er uacceptabelt

5. En voldspolitik skal skabe sam-
menhæng i den voldsforebyggende 
indsats på individ-, afdelings- og 
organisationsniveau

Elev i udskolingen tager livtag på klasse-
lærer, elev overfalder anden elev, foræl-
der går amok på lærer under skole/hjem-
samtale… undersøgelser viser desværre, 
at alt for mange ansatte i folkeskolen er 
udsat for vold eller trusler om vold. Spe-
cielt ansatte i særlige undervisningstil-
bud er meget udsatte.

Der er derfor en række gode grunde til, 
at du på skolen går ind i et systematisk 
arbejde med voldsforebyggelse:

1. Vold, chikane og trusler rammer ikke 
blot den enkelte, men hele arbejds-
pladsen

I forbindelse med OK’08 blev der ved 
3-partsforhandlingerne aftalt, at alle 
kommunale og regionale Hoved-MED 
skal udfærdige retningslinjer for forebyg-
gelse af vold. KTO har allerede udsendt 
materiale, og sammen med DLF udar-
bejder Skolelederne materialer til sko-
lerne i forbindelse med arbejdet med at 
udfærdige retningslinjer for skolens egen 
voldspolitik. 

Dette materiale er hen-
vendt til skolens ledelse

Vold og trusler i skolen



Skoleledelse • februar 2010 • 25

Før en episode
Forebyggelse 
Det er en god idé at starte i ”fredstid”. Start med en dialog 
med fokus på problemfeltet. Fold temaet ud via definitio-
nerne, så der opstår en fælles afklaring.

På baggrund af, hvad man kan forstå ved vold i skolen, og 
hvor grænsen for uacceptabel opførsel befinder sig, udformes 
principper for hensigtsmæssig adfærd. Her er en række reflek-
sioner, som kan være nyttige i udarbejdelsen af retningslin-
jerne:

Som kollega har du altid pligt til at gribe ind og søge at af-
værge voldsudøvelse. Du skal prøve at sikre sig, at vidneud-
sagn fra personer, der befinder sig i nærheden, fastholdes og 
nedfældes. Er voldsudøveren en elev, vil kammerater ofte 
kunne dysse vedkommende ned. Efterfølgende skal man kon-
takte skolens leder. Finder hændelsen sted uden for kontortid, 
kan man søge at kontakte ledelsen privat og/eller politiet. 

Opfølgning på voldsepisoder involverer både skolens le-
delse, tillidsrepræsentanten, sikkerhedsrepræsentanten og 
kollegerne. Ledelsen har ansvar for opfølgning i forhold til 
medarbejderens arbejdssituation. Tillidsrepræsentanten står 
til rådighed med personlig hjælp og støtte. Og kollegerne må i 
den efterfølgende periode være særlig opmærksomme på den 
voldsramtes trivsel.

Regler om udelukkelse fra undervisningen findes i bekendt-
gørelse og vejledning om “foranstaltninger til fremme af god 
orden i folkeskolen“. 

Både medarbejdere og ledelse bør vide, hvad de skal gøre i 
risikosituationer. Hvordan skal det pædagogiske og det ikke-
pædagogiske personale forholde sig, når der er optræk til kon-
flikter med elever? Skal de melde det videre eller selv tage af-
fære? Sikkerheden udspringer af, at medarbejdere og ledelse 
ved, hvordan de kan støtte hinanden, når en situation er under 
udvikling – og at de gør det.

Du skal i MED-regi vedtage retningslinjer for at identificere, 
forebygge og håndtere vold, trusler og chikane.

APV kan indeholde vejledninger og eksempler på skemaer. 
Heri kan fx forklares, hvordan du sikrer personale, der ar-

bejder i skolens fysiske yderområder, evt. afdelinger 
og i faglokaler.

I forbindelse med arbejdets organisering kan du 
fx på forhånd risikovurdere enkeltelever/grup-
per/klasser, hvor der kan forekomme voldsom 
adfærd.

En målrettet indsats for personalegrup-
pen omkring konflikthåndtering vil ikke 

alene give færre konflikter. Det vil 
også give trygge medarbejdere og i 
sidste ende bedre undervisning.

Læs mere om registrering af 
episoder, muligheder for efterud-
dannelse og træning i konflikt-
håndtering, kommunikation og 
vejledning i konflikthåndtering 
mv. på hjemmesiden  
www.skolelederne.org.

Nødværge
Det kan være nødvendigt at forsvare sig over for andres 
angreb. Nødværge skal sættes ind, når angrebet er over-
hængende eller er begyndt, men ikke afsluttet. Det er til-
ladt at uskadeliggøre angriberen, men så heller ikke mere. 

Man er ved nødværge straf- og erstatningsfri, også selv 
om man måske har overskredet visse grænser for lovlig nød-
værge. Overtrædelsen skal dog være rimeligt begrundet i, at 
man ved angrebet fx er blevet skrækslagen eller ophidset.
 
Nødret
Der er tale om nødret, hvis man afværger en truende skade 
på mennesker eller værdier ved fx at bruge fysisk magt. 

Handlingen er ulovlig, men man straffes ikke, fordi man 
gør det for at afværge større skade. Kunne man inden for lo-
vens rammer have opnået samme resultat, kan man dog 
straffes.

under en episode
Handling
Som voksen/ansat har du altid ansvaret i den situation, du står 
i – ikke nødvendigvis for situationen. Det betyder, at den første 
reaktion er vigtig. Her afhænger det af den enkeltes evne til 
signalaflæsning. Det er godt at kende til op- og nedtrapning af 
konflikter (se fig. 1).

Sprog og kropsholdning er meget afgørende for om en situa-
tion trappes op eller ned. Det gælder om at få kontrol over situ-
ationen og specielt undgå, at den udvikles yderligere. Hvis den, 
der står i konflikten ikke magter det, er det bedst at hente for-
stærkning eller forlade situationen for at lade andre tage over. 
Som leder er det meget vigtigt at få handlet rigtigt og hurtigt i 
forhold til situationen. En hurtig indgriben med tydelig og rolig 
handling smitter.

Det kan i enkelte tilfælde være nødvendigt at gribe fysisk ind 
i konflikten. Så er det nødvendigt at kende reglerne om nød-
værge og nødret (se fig. 2).

Figur 2.

Figur 1.

Optrappende sprog
Anvende du-sætninger
Råbe
Afbryde
Udstede krav og kommandoer
Bebrejde
Tale abstrakt
Fokusere på fortiden
Gå efter personen

Nedtrappende sprog
Anvende jeg-sætninger
Tale med rolig stemmeføring
Lytte
Udtrykke sit ønske
Tale konkret
Fokusere på nutid og fremtid
Gå efter problemet

vold
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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!HUSK at besøge den nu 1400 m2 STORE udstilling!

efter en episode
 
Opfølgning
Når episoden er sket, er det vigtigt med en hurtig, professi-
onel og effektiv håndtering. En effektiv og sikker handlig gi-
ver medarbejdere og omgivelser tryghed.

Det er meget hensigtsmæssigt at tænke og drøfte situa-
tionen igennem på forhånd. Der er en række forhold, der 
skal vurderes og laves aftaler på: hvem-gør-hvad. Sørg for 
at have aftalt, hvem der har ansvaret for de forskellige til-
tag: Omsorg, registrering, analyse, underretning, anmel-
delse, psykologhjælp, forældrehåndtering, pressehåndte-
ring samt senere: evaluering og tilretning af retningslinjer.

Den første og vigtigste omsorg og hjælp er vigtig for den 
skadeslidte. Sørg for at der er mulighed for psykologhjælp 
til de involverede. Stå ikke alene som leder på skolen, sørg 
for at få fat i en medleder fra skolen/SFO’en eller en repræ-
sentant fra forvaltningen.

Der er mange ting, der skal ordnes på meget kort tid. Hvis 
sagen lækker til landspressen, vil man hurtigt opdage, at 
pressehåndtering er rigtig vigtig, altså afklar hvem siger no-
get, hvad og hvem henviser man til. Pressen vil kontakte 
alle: forældre, personale, elever!

Samtidig skal der ske en hurtig afklaring af episodens 
karakter (se fig. 3): Er det en overtrædelse af straffeloven? 
Skal politiet involveres? Er det en arbejdsskade? Er der 
alene tale om en overtrædelse af ordensreglementet? 

Det er en rigtig god idé, at skoleledergruppen har haft 
en dialog med politiet og her får en afklaring af, hvordan 
du håndterer voldsepisoder, herunder anmeldelser og 
hvem der kan anmelde.

En voldsepisode påvirker en personalegruppe i lang tid 
bagefter. Og igen er der flere aspekter at forholde sig til: 
Er det en elev, der er voldelig, kan vedkommende have sø-
skende på skolen. Hvis det er en forældre, så kan der være 
andre børn i andre klasser. Hvis det er en kollega, der har 
udøvet vold mod kollega, så kan det virke helt uoverskue-
ligt mht. relationer i personalegruppen. Få hjælp og råd-
givning fra dine overordnede, HR-afdelingen, kommunens 
jurist mv.

Når sagen er på afstand, er det vigtigt at evaluere, hvor-
dan sagen blev tacklet. Er der ting, der skal laves om i be-
redskabet? Husk at mange kan stadig være følelsesmæs-
sigt belastede af sagen.

Danmarks Lærerforening har nedsat en arbejdsgruppe ved-
rørende ”vold og trusler i skolen”, hvor skoleledernes næst-
formand Claus Hjortdal er foreningens repræsentant. 

trusler trusler 
idiot

Figur 3. Fire væsentlige parametre med hensyn til hvilke  
dele af kriseplanen, der skal sættes i værk.
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Litteratur og links
Der findes en del litteratur om de forskellige temaer:

• BAR U+F: BranceArbejdsmiljøRådet har udgivet to pjecer, som kan downloades på:
 www.arbejdsmiljoweb.dk >Trivsel, trusler og vold.
•  En række forlag har udgivet materialer bl.a. om konflikthåndtering, men også undervisnings-

materialer om vold. Se de forskellige forlags hjemmesider, fx Dafolo, Aschehoug m.fl.
• Center for konfliktløsning har en række ideer og tiltag: http://www.konfliktloesning.dk
• Se www.skolelederne.org og DLFs hjemmesidewww.dlf.org med samme tema.
• Genlæs også ”Bekendtgørelse om foranstaltninger til fremme af god orden i folkeskolen”. 
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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
Carsten Graff
Forfatter, foredragsholder, coach m.m.

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

Carsten Graff Camilla Sløk Sanya G. Pedersen Bertel Haarder Jørn Sørensen Klassens tykke dreng Partymaskinen Mads Hermansen Lisbeth Dahl

MEDLEMSFEST aften kl. 19.15-01.00 



28 • Skoleledelse • februar 2010

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:
Er afholdt

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

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

Lyngby

Tilmelding

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

Pris

Kr. 3.500,- 

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

pæd.psych Palle Isbrandt Jansen, der 
også underviser på kurset.



Kør bil med LB

Har du styr på din bilforsikring?

Du kan her se priseksempler på en bilforsikring i LB, hvis du er elitebilist og bor i 
postnumrene 6040, 7900, 8300 og 9242. Prisen dækker over en helårlig betaling 
med en selvrisiko på 5.290 kr. i 2010:

Skoda Fabia 1,4     Kia Cee’d 1,6 diesel
årlig pris = 3.272 kr.    årlig pris = 3.518 kr.

Toyota Aygo 1,0    Mazda 2 1,3
årlig pris = 3.041 kr.    årlig pris = 3.272 kr.

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Kør bil med LB

www.lb.dk - Tlf.: 3311 7755

Forsikringen stiger ikke i pris efter skader •	
Du bliver allerede elitebilist efter fem års •	
skadefri kørsel
Tilvalg: Billig vejhjælp og friskadedækning•	

Har du styr på din bilforsikring?

Aldersrabat: Kaskoprisen •	
reduceres med 6, 15 og 20 % 
når din bil er fyldt 5, 10 og  
15 år.

Du skal tegne LB’s attraktive Familiens Basisforsikring for at få adgang til den billige bilforsikring. 
Læs mere om alle vores gode forsikringer på www.lb.dk.

En bilforsikring hos LB giver dig klare fordele:
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StORt & småt
Sol, måne og stjerner
Hvilken leder-type er du? Hvis ikke omgivelserne eller videnskaben kan give svaret, må man jo kigge i kaffegrums, ty 
til tarotkort eller måske astrologi. Her kommer i hvert fald nogle bud:

Kilde: career-advice.monster.com og Søndagsavisen

VÆDDEREN 20. marts - 19. april
Styrker: Inspirerende og dynamisk 
Svagheder: Uopmærksom og ufleksibel 
 
Væddere er naturlig ledere. Klar i mælet, kræver stort enga-
gement. Fordi vædderen befinder sig så godt i lederrollen, er 
han/hun ivrig efter at træffe beslutninger og se dem gennem-
ført. Respekterer individualitet og forventer, at ansatte kan 
arbejde selvstændigt. 

TYREN 20. april - 20. maj
Styrker: Stabil og opmærksom  
Svagheder: Ufleksibel og ufølsom 
 
Tyren befinder sig godt med chef-rollen, men foretrækker at 
arbejde bag ved scenen og få tingene til at køre. Kan bedst 
lide at holde regler på et minimumsniveau – men de regler 
bliver til gengæld også overholdt til punkt og prikke. 

TVILLINGEN 21. maj - 21. juni
Styrker: Livlig og kommunikerende 
Svagheder: Distræt og overfladisk  
 
De færreste tvillinger befinder sig godt med at give ordrer. De 
kan bedst lide at være en del af et hold. Tvillingechefer er 
gode til at uddelegere ansvar og til at stole på deres medar-
bejdere 

KREBSEN 22. juni - 21. juli
Styrker: Afslappet og harmonisk 
Svagheder: Krævende og har store forventninger 
 
Det kan være en fejl at undervurdere en krebs på grund af 
den afslappede optræden. De er meget nøjeregnende med, 
hvordan tingene bliver gjort. Og krebs-chefer forventer, at de-
res medarbejdere forstår deres ønsker. Kan bedst lide at tin-
gene kører glat og er ikke glade for problemer. 

LØVEN 22. juli - 22. august
Styrker: Retfærdig og kommanderende 
Svagheder: Egoistisk og selvcentreret 
 
Løver er fødte chefer. De bestræber sig på at være retfær-
dige og upartiske – men kun så længe deres autoritet eller 
job ikke er truet. Er meget stolte og tager gerne hele æren for 
deres afdelings eller virksomheds succes. 

JOMFRUEN 23. august - 22. september 
Styrker: Rationel og realistisk 
Svagheder: Usympatisk og kold 
 
Jomfru-chefer er meget resultatorienterede. Fakta spiller en 
stor rolle i deres måde at tænke på. Undskyldninger vil jom-
fru-chefer kun acceptere, hvis de er bakket op af logiske og 
acceptable argumenter. Spilder ikke deres tid med tidskræ-
vende føleri. 

VÆGTEN 23. september - 22. oktober
Styrker: Populær og karismatisk 
Svagheder: Indbildsk og selv-destruktiv 
 
Det eneste, vægt-chefer værdsætter mere end at være vel-
lidt, er at være elsket af de ansatte. Deres behov for popula-
ritet kan underminere deres anstrengelser for at lede fornuf-
tigt. Har svært ved at holde øjnene på bolden – er mere 
optaget af personlig anerkendelse. 

SKORPIONEN 23. oktober - 21. november
Styrker: Magtfuld og beskyttende 
Svagheder: Ufleksibel og barsk 
 
Dedikerede, sætter høje standarder og venter, at alle yder 
deres bedste. Hader sjusk og vil have, at man indrømmer fejl 
frem for at komme med undskyldninger. Tolererer ikke 
spørgsmål ved deres autoritet, men forsvarer ud- og opadtil 
deres medarbejdere med næb og kløer. 

SKYTTEN 22. november - 20. december
Styrker: Intuitiv og hurtig 
Svagheder: Uklar og usympatisk 
 
Skytter er uafhængige og individuelle og passer derfor ikke 
altid naturligt ind i chef-rollen. Kort lunte og ikke langt fra 
tanke til handling, hvilket kan gøre det svært for medarbej-
derne at følge med. Foretrækker at lade deres handlinger tale 
for sig selv.

STENBUKKEN 21. december - 19. januar 
Styrker: Dominerende og selvsikker 
Svagheder: Ufølsom og stædig 
 
Stenbukke har en dominerende personlighed og forventer at 
blive adlydt. Når de først har fået magt og indflydelse, vil de 
gøre alt for at bevare den. 

VANDMANDEN 20. januar - 18. februar
Styrker: Kvik og åben 
Svagheder: Utålmodig og uberegnelig 
 
Er ikke den fødte leder på grund af deres impulsive og ube-
regnelige adfærd. Kan bedst lide at handle alene og er gene-
relt uinteresserede i at lede andre. Er dog ofte sjove at ar-
bejde sammen med, og de behandler deres ansatte 
generøst. 

FISKEN 19. februar - 19. marts
Styrker: Foranderlig og empatisk 
Svagheder: Overfølsom og ubeslutsom 
 
Fisken bliver ofte fejlfuldt opfattet som over-afslappede og 
ubeslutsomme chefer. Men rent faktisk er de fremragende 
chefer. At skabe profit er ofte naturligt for dem, idet penge er 
noget lige så flygtigt, som de selv kan være.  
 



32 • Skoleledelse • februar 2010

Projektet ’Vores Skole’ blev 
skudt i gang efter sommer-
ferien med et skolepolitisk 
topmøde med deltagelse af 
elever, forældre, lærere, sko-
leledere, virksomhedsledere, 
kommunal- og landspoliti-
kere, m.fl. og skal foreløbigt 
vare i et år, hvor parterne vil 
arbejde med og udvikle kon-
krete ideer, som skal formid-
les til og kunne bruges af 
landets skoler.

I dette skoleår afholdes 
fem regionale møder, hvor 
ideerne skal testes og om-
sættes til praksis. Desuden 
er målet at etablere en fæl-
les forståelse for fremtidens 
udfordringer til folkeskolen, 
kravene til eleverne og de 
ansatte, og hvilken rolle ak-
tørerne og omverdenen bør 
spille. Og i skrivende stund 
forbereder parterne noget så 
ambitiøst som sammen at 
kunne matche det 360 gra-
ders udsyn og eftersyn af 
folkeskolen, som statsmini-
steren har lagt op til at mø-
des om på Marienborg.

Skoleledernes formand 
Anders Balle, der repræsen-
terer skolelederforeningen, 

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

Af Michael Diepeveen • illustrationer DI 

er glad for initiativet. Han 
understreger, at foreningen 
gerne går med i alliancer, 
der kan medvirke til at 
sætte en fælles og positivt 
forpligtende dagsorden for 
udviklingen af folkeskolen.

”Timingen er helt rigtig. 
Der er behov for at finde 
fælles fodslag i forhold til 
den kritik, folkeskolen har 
været genstand for, og hvor 
der er kommet mange poli-
tiske reguleringer. Vi har 
brug for at vende stemnin-
gen, og det er en enorm 
styrke, når det som her ser 
ud til, at alle parter bakker 
helt op om folkeskolen. Der 
er også enighed om, vi skal 
have flere elever med, og at 
skolen både har en faglig og 
social opgave”, siger Anders 
Balle, der venter sig meget 
af samarbejdet centralt og 
lokalt.

Udsyn frem for eftersyn
Helt konkret starter nu en 
møderække på regional ba-
sis med deltagelse af lokale 
repræsentanter for de invol-
verede parter. Planen er, at 
der i år udfolder sig nogle 

’eksemplariske forløb’ inden 
for en række udvalgte em-
ner, som igen munder ud i 
rapporter med forslag til ud-
viklingsaktiviteter, der skal 
kunne bruges af alle skoler i 
Danmark. 

Forårets regionale møder 
foregår i henholdsvis Her-
ning, Sønderborg, Roskilde/
Køge, Ballerup og Aalborg. 
De regionale møder plan-
lægges af sekretariatet i DI 
som mini topmøder/camps, 
der skal sætte regionale re-
præsentanter fra parterne i 
gang med at omsætte pro-
jekterne til praksis i deres 
region. Alle steder med ud-
gangspunkt i fem indsats-
områder, som repræsentan-
ter fra de forskellige parter i 
’Vores Skole’ vil arbejde 
med at udvikle:

• Læsestærke børn 
• Forældreoverskud 
•  Virksomhed, verden og 

skole
•  Natur og teknik opgradering 
• Ledelse, der bygger bro 

Man kan læse mere om de 
forskellige indsatsområder 

på di.dk/voresskole. Fælles 
er, at de skal bidrage til ny-
tænkning med hensyn til at 
sikre en langsigtet udvikling 
af folkeskolen – med fokus 
på eleverne.

Folkeskolen skal evne at 
udfordre, motivere og støtte 
hver enkelt elev til at reali-
sere vedkommendes poten-
tiale fuldt ud, hedder det, så 
de kan begå sig i en global 
verden. Det indebærer bl.a. 
kontakt til det omgivende 
samfund, herunder virksom-
heder og skabe fornyet en-
gagement hos skolens pro-
fessionelle, eleverne og ikke 
mindst forældrene.

Læsning har – som i 
statsministerens 360 gra-
ders eftersyn – bevågenhed 
med det mål, at alle elever 
bliver gode læsere uanset 
social og etnisk baggrund. 
Med den forskel, at parterne 
bag ’Vores Skole’ foretræk-
ker begrebet ’udsyn’ frem 
for ’eftersyn’, men bag al 
ordkløveri er der enighed 
om, at læsning er en basis-
færdighed, og at der er be-
hov for yderligere at styrke 
elevernes læseudvikling.
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Også naturfag er udvalgt 
som fokusområde med hen-
blik på at styrke det faglige 
miljø på skolerne og med-
virke til en endnu mere kre-
ativ og innovativ undervis-
ning i natur og teknik.

Ledelse bygger bro
Særligt interessant for  
skoleledere er det indsats-
område, der handler om, at 
lederne skal sikre, at ele-
verne arbejder i attraktivt 
læringsmiljø. Lederne skal i 
højere grad end tidligere fo-
kusere på de langsigtede vi-
sioner for skolen og indgå i 
strategiske samarbejder 
med virksomheder og andre 
uddannelsesinstitutioner, 
der kan være med til at 
åbne skolen op for omverde-
nen, lægges der med pro-
jektet op til.

”Vi har som skoleledere 
en central rolle, idet vi både 
er part, altså en del af sko-
len, samtidig med at vi er 
ledere, som kan se skolen 
som helhed. Det er meget 
vigtigt i den her proces. Jeg 
oplever en stor fælles for-
ståelse blandt parterne i 

projektet for, at skolelederen 
er den vigtigste faktor for 
skolens udvikling. Ganske 
som at læreren er den vig-
tigste faktor for udviklingen 
af undervisningen”, siger An-
ders Balle.

Arbejdet i de regionale 
’Vores Skole’-projekter sam-
les der foreløbigt op på til 
august, hvor der afholdes et 
nyt stort skolepolitisk top-
møde. Men derudover er 
det håbet, at projektsamar-
bejdet fortsætter af egen 
drift og at anbefalingerne vil 
brede breder sig til de øvrige 
skoler i landet. 

Den bedste skole af alle

På anledning af Dansk Industri er Kommunernes Landsfor-
ening, Skolelederne, Lærerforeningen, Skole og Samfund 
samt Danske Skoleelever indgået i partnerskabet ’Vores 
Skole’ med henblik på at skabe fokus på folkeskolens sær-
lige værdier samt højne kvaliteten af skoletilbuddet. 

Der er desuden enighed om følgende grundlæggende prin-
cipper for samarbejdet:

•  Forbedringer skabt af fakta 
Alle forbedringsforslag skal være skabt af fakta og evi-
densbaserede analyser. 

•  Fællesskab før egne interesser 
Alle parter bidrager uden krav og forventning om at få op-
fyldt egne særinteresser. 

•  Forbedringer til gavn for alle 
Alle målsætninger og nye forbedringer skal kunne bruges 
af alle skoler i landet. 

•  Forbedringer, der øger autoritet og anerkendelse 
Alle skoleledere, lærere m.fl. skal bruge projektet til at 
forbedre skolen. 

I fællesskab står parterne sammen om, at det skal lade sig 
gøre at have en folkeskole, hvor eleverne opnår gode fagli-
ge kvalifikationer, og de samtidig formes til at blive alment 
dannede demokratiske borgere. Samt at de lader sig gøre 
at drive skole og undervisning, som er nationalt forankret, 
og som samtidig har et globalt perspektiv og udsyn.

Læs mere om projektet på www.di.dk > Kampagner > Vores 
Skole. Der er også lavet en Facebook side om Vores Skole. 
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For at få et fingerpeg om, hvad modta-
gergruppen synes om foreningens me-
dier – blad, nyhedsbrev og hjemme-
side – har vi fået foretaget en lille 
undersøgelse.

Det eksterne firma Godtext.dk har 
således for nylig og over 2 uger inter-
viewet 40 skoleledere, der er udvalgt 
så de forskellige kategorier af skolele-
dere, aldersgrupper, alle egne af landet 
og alle typer af lokalområder er repræ-
senteret. I alt der været rettet henven-
delse til 194 skoler.

Der er tale om en såkaldt kvalitativ 
undersøgelse, hvor de interviewede er 
blevet spurgt ind til ikke kun, om de 
generelt er tilfredse med form, indhold 
mv., men også om de har forslag til 
forbedringer, hvordan de mere specifikt 
bruger medierne, og hvilke krav de me-
ner, der bør stilles til foreningens frem-
tidige interne kommunikation.

Skolelederne nyeste frembringelse 
på den front, den elektroniske net-
værksplatform Lederspace, har ikke 
været længe nok i brug til at blive 
medtaget i denne undersøgelse.

Dækker informationsbehovet
De fleste af de interviewede har et 
meget godt kendskab til de undersøgte 
tre medier og er meget positivt indstil-
let over for dem. Bladet Skoleledelse 

Ikke så 
ringe endda

Af Michael Diepeveen • Tegning Annette Carlsen

er stort set kendt af alle, mens der for 
nogle – ikke mange, men en 15 % - er 
et begrænset kendskab til foreningens 
elektroniske medier. 

Sidstnævnte kan for de ældste sko-
leledere handle om, at man føler sig 
godt dækket ind gennem Magasinet 
Skoleledelse og andre informationskil-
der. I den yngre ende af skalaen, at 
man fra overgangen fra lærer til leder 
ikke er opmærksom på muligheden for 
fx at modtage Skoleleder-Nyt pr. mail, 
hvilket skal ske ved aktiv tilmelding via 
hjemmesiden.

Overordnet mener 90 %, at de får de 
informationer og nyheder gennem for-
eningen Skolelederes medier, som de 
kunne ønske sig. Blandt de resterende 
angives forskellige årsager til, at det 
ikke er tilfældet. Fx at man ikke ved, 
hvad man præcist ønsker sig…

Ellers tegner der sig et generelt bil-
lede af en skoleledergruppe, der be-
stemt ikke er underinformeret, idet 
mange modtager store mængder 
(elektronisk) information om skole- og 
ledelsesforhold fra deres forvaltning, 
DLF, UVM, KL m.fl. ud over det, der 
altså tilflyder dem fra Skolelederne 
centralt og fra lokalafdelingen.

I den forbindelse er der ros til for-
eningens medier for at samle op på, 
sortere fra og skabe overblik over de 

mange ting, det er relevant for skole-
ledere at være opdateret på.

Status på foreningens medier
90 % af de interviewede synes meget 
godt eller godt om Magasinet Skole-
ledelse. Ca. 10 % synes hverken godt 
eller dårligt om magasinet, eller har  
ingen eller vil ikke tilkendegive deres 
holdning. Ingen synes decideret dårligt 
om magasinet.

Den generelle holdning er, at maga-
sinet er et vigtigt redskab til at holde 
sig bredt orienteret om skoleledelse. 
Der er også enkelte kritiske røster, der 
peger på behovet for strammere redi-
gering og gerne mere spids og brod i 
vinklingerne. De fleste er godt tilfredse 
med indholdet. Enkelte har forslag til 
emner, der bør tages op eller dækkes 
bedre.

Der er tilfredshed med antallet af si-
der i magasinet og overskueligheden. 
Artiklernes længde er der heller ikke 
mange bemærkninger til, ud over at de 
gerne må variere i længde, hvis bare 
de dækker emnet grundigt nok. Gerne 
flere og kortere artikler om samme 
emne, lader nogle forstå. 50 % vil 
gerne have flere temanumre, men i 
den samme gruppe er en del, der er 
glade for den brede orientering, som 
magasinet giver.

En ny undersøgelse blandt 
medlemmerne viser, at der generelt er  
stor tilfredshed med Skoleledernes 
elektroniske og trykte medier 
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78 % kender Skolelederne.org, og har 
været inde på sitet mindst en gang. Af 
disse bruger hver fjerde webstedet re-
gelmæssigt (hver uge eller hver 14. dag), 
resten sjældnere. En stor gruppe bruger 
oftere hjemmesiden i forbindelse med 
konkrete behov for information, fx oplys-
ninger om lokale afdelinger, kontaktop-
lysninger, løn, love og aftaler.

De resterende, som ikke bruger web-
stedet, anfører forskellige årsager. 
Blandt nye skoleledere kender flere 
ikke sitet. Nogle anfører, at de får 
dækket deres behov for information via 
andre websteder. Blandt de, der ken-
der webstedet, synes hovedparten me-
get godt eller godt om det med i nogle 
tilfælde den tilføjelse, at brugerfladen  
kan være mere overskuelig. 

Det elektroniske nyhedsbrev Skole-
lederNyt kender 85 % og modtager det 
hver 14. dag enten direkte eller via den 
lokale afdeling af Skolelederne. Ho-
vedparten er meget godt eller godt til-
freds med nyhedsbrevet og med at 
modtage det med den nuværende hyp-
pighed. Selv om nogle dog kun åbner 
det, når de har tid, hvilket kan være 
hver anden gang eller sjældnere.

Vores fagre mediefremtid
Et af de spørgsmål, der er til overve-
jelse, er om kadencen mellem det tra-
ditionelle trykte medie og den mere 

moderne elektroniske kommunikation. 
Begge dele har deres fordele, hvor det 
måske er mere oplagt at gå i dybden 
med sager/historier i bladet og bringe 
kort nyt i elektronisk form, så er sidst-
nævnte medier mere fleksible og ny-
hedsorienteret. 

De fleste adspurgte ønsker magasi-
net Skoleledelse udgivet med samme 
hyppighed som nu (10 gange om året), 
men en tredjedel peger på, at hyppig-
heden kan nedsættes. Som årsag angi-
ves manglende tid til at læse alt, eller 

Foreningens medier
Målet med Skoleledernes medier er at formidle viden, erfaringer om skoleledel-
se og udvikling af folkeskolen og ledelsen af den samt foreningens politikker, 
aktiviteter og det arbejde, foreningen er engageret i. Hertil kommer orientering 
om nye regler, afgørelser etc. Der er pt. følgende medier:

• Bladet Skoleledelse, der udkommer 10 gange/årligt
• Nyhedsbrevet Skoleleder-Nyt, udsendes ca. 20 gange/årligt
• Hjemmesiden Skoleleder.org, der løbende opdateres 
• Netværket Lederspace, der ’lever’ af medlemmernes aktivitet
• SL-udsendelser, faktuel information, ca. 10-15 gange/årligt
• Formandsbreve og medlemsudsendelser efter behov

Der er selvfølgelig primært tale om formidling fra forening centralt, men vores 
medier er altid åbne for medlemsbidrag, indlæg, debat/chat-fora mv., ikke 
mindst på det nye Lederspace.

at tiden er moden til øget elektronisk 
kommunikation.

 Hovedparten af de interviewede øn-
sker dog ikke lige nu ændret ved vægt-
ningen mellem de to medieformer. 
Men et mindretal vil altså gerne have 
mere elektronisk information, og heraf 
peger nogle på, at det kan ske på be-
kostning af de trykte udgivelser. 

Hele undersøgelsen kan læses på 
www.skolelederne.org

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



Repræsentant  skabs 

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

Mød op på de lokale 
generalforsamlinger 

Husk også, at din lokale afdeling af Skole
lederne afholder ordinær generalforsam
ling én gang årligt i januar kvartal 2010. 

Dette år afholdes der også lokalt valg 
til formand / lederTR, bestyrelse 

m.m. og hermed findes den/
de delegerede til Skoleleder

nes Repræsentantskab.
De nærmere oplysnin

ger herom meddeles lo
kalt direkte til medlem
merne. Men det er en 
god idé at holde sig ori
enteret om begivenhe

den ved at kigge på lo
kalforeningens platform på 

hjemmesiden skolelederne.
org eller på lokalgruppen på 

lederspace.dk.
Gå ind på skolelederne.org → 

Lokale afdelinger, og klik dig videre til 
din afdeling og find eventuelt indkal
delse, 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’! 

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

På dette års repræsentantskabsmøde – da det er 
et lige år – skal der afholdes valg til formand, næst
formand og otte pladser i foreningens hovedbestyrelse 
samt valg til suppleanter m.m. alle medlemmer af Skole
lederne er i henhold til vedtægternes § 8, stk. 4 valgbare, 
og man kan stille op helt frem til afholdelsen af valghand
lingen 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.

På dagsordenen er desuden bl.a. den på forhånd ud
sendte skriftlige beretning og aflæggelsen af formandens 
mundtlige beretning samt en behandling af eventuelt ind
komne forslag samt en overordnet politisk drøftelse af om
råder, hvor foreningen 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.

 

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning
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Repræsentant  skabs 

Landskreds og 
faglige foreninger

I medfør af vedtægternes § 7 udskri
ves valg af to medlemmer fra Lands
kredsen, til repræsentantskabet for 
perioden 1.4.1031.3.12.  

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 1.4.1031.3.12.

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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De grundlæggende etiske normer og ide-
aler, som har deres oprindelse i kristne 
grundværdier og oplysningstidens tænk-
ning med fokus på individet, udmøntet i 
naturretten, menneskerettighedserklæ-
ringen, magtens tredeling og senere 1800 
tallets ideer om fællesskabet betydning 
ligger hos de fleste af os oftest ubevidst 
til grund for vores menneskesyn og vores 
opfattelse af demokrati.

De politiske love er en prioritering af, 
hvad der af dette fælles gods skal nyde 
fremme, bestemt af det til enhver tid 
siddende Folketingsflertal, valgt af be-
folkningen.

 Mit etiske ståsted som leder er der-
for en både vanskelig og kompleks 
størrelse at forholde sig til. Nogle 
gange går den hånd i hånd med den 
måde, lovgivningen realiserer idealerne 
på, f. eks. når jeg ser, at tingene lyk-
kes, og nogle gange er min etik på kol-
lisionskurs med mine beslutninger, 
fordi jeg som en del af et embedsværk, 
loyalt skal udføre de forvaltningsretlige 
handlinger, som lovgivningen tilsiger.

Situationen kan også være den, at 
de etiske overvejelser, der ligger forud 
for denne lovgivning, provokerer min 
opfattelse af, hvad der for mig er vær-
difuldt i skolen.

Ud med mangeltækningen
Mennesket er biologisk programmeret 
til at finde fejl. Hvis vi derfor ønsker 
også i skolens kerneydelser at tage ud-
gangspunkt i børns ressourcer og vise 
dem tillid, må vi arbejde på at ændre 
vore mentale modeller. Det er noget, 
vi på Bredagerskolen har arbejdet med 

Vi ved, du kan 
Det sjette indlæg i en serie artikler, hvor en række skoleledere fortæller  
om oplevelsen af lederjobbet deres rolle og – etiske – ståsted 

Af Helen Stokkendal • Foto Palle Peter Skov

og på i mange år. Senest i forbindelse 
med udarbejdelsen af elevplaner. Det 
er et evalueringsværktøj. Skønt for-
kætret og en udfordring, kan elevpla-
nerne give et kvalificeret løft til den lø-
bende vurdering og elevens inddragelse 
i egen læreproces, hvis vi vil. 

Således brugt arbejder vi i ledelsen 
på, at det skal blive et meningsfuldt 
redskab for de pædagogiske medarbej-
dere – smileys bruger vi ikke. Så langt 
så godt, lige indtil Skolestyrelsen med 
de nationale tests er inde og kradse i 
mine etiske holdninger. For hvad sker 
der? Ved prøvetesten, som for nylig er 
blevet gennemført, viser det sig, at det 
resultat, som til sin tid skal tilgå foræl-
drene til børn helt ned på 2. klassetrin, 
inddeler børn i kategorier: over middel, 
middel og under middel. 

Ordene, som beskriver indholdet i 
disse kategorier udtrykker en mangel-
tænkning, med andre ord: du er ikke 
god nok, og eleven har uden tvivl gjort 
sit bedste. Her er det så min opgave 
over for forældrene og eleverne at fast-
holde, at selv om det ser sådan ud for 
netop dig, så ser vi dig som værdifuld 
og vil hjælpe dig videre ud fra det, vi 
ved, du kan. Jeg og vi har i ledelsen til-
lid til, at det pædagogiske personale 
kender deres opgave og tænker og 
handler ud fra den grundholdning, de 
principper og det værdigrundlag, vi har 
på skolen, og som er en integreret del 
af den måde, vi arbejder på i alle team.

Læring foregår på mange måder. Vi 
har været gode til at se læring bredt. 
Det er mit håb, at vi kan fortsætte med 
det, selv om det ind imellem virker 

som om de centrale myndigheder har 
fokus på en indsnævring af begrebet. 
Vores elever skal nå de faglige mål – 
og de skal nå dem alle, også dem, der 
måske ikke er så konkret målbare. 

Hvordan måler man, om en elev bli-
ver en demokratisk samfundsborger af 
at gå i Den Danske Folkeskole? Hvor-
dan måler man, om samarbejdsev-
nerne rækker til et arbejde i netværk i 
fremtidens arbejdsmarked? Hvordan 
fremmer vi det innovative, og det krea-
tive hos eleverne?

I hverdag og fest
Hvert år afholder Bredagerskolen sko-
lefest fordelt over tre aftener. En del af 
denne fest består i opførelsen af en 
stor og professionelt opsat teaterfore-
stilling. Det er skolens lærere og ele-
ver, der står for hele arrangementet, 
det praktiske såvel som det kunstneri-
ske. I skolens lokalområde er der 1500 
mennesker der ser teaterstykket og 
næsten lige så mange, der deltager i 
festen bagefter. 

Forældrene er stolte af deres børn – 
og med god grund, de har rigtig dygtige 
børn. De ser resultatet, og det er kun 
toppen af isbjerget. Jeg sidder nede i 
mørket og funderer over al den læring, 
de ikke ser. Den virkelige læring ligger  
i den tid og den træning, det tog at 
komme dertil. Det er et kæmpeapparat, 
der sættes i gang, når 100 unge menne-
sker skal præstere et samlet resultat, 
som skal afvikles over tre aftener.

Der er 7. klasse drengene, som er lidt 
bøvlede i timerne og ikke rigtig gider 
skolearbejdet. De er nu betydningsfulde 
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medarbejdere med betroede opgaver: 
borde og stole, som skal opsættes, så 
de kan godkendes af brandmyndighe-
derne bagefter. De skal vise publikum 
på plads, og de skal organisere opryd-
ningen bagefter, når det hele er slut. Jeg 
iagttager skoleorkesteret, og jeg ser på 
basguitaristen, som til daglig er en in-
desluttet og psykisk skrøbelig dreng, 
som lever i sin egen verden. 

Han har fremragende musikalske ev-
ner. På det område kan vi ikke lære 
ham så meget. Hans læring består i at 
være en del af et fællesskab, at tage 
det ansvar på sig at overholde øvetider 
og lære at vente, når skuespillerne 
øver en bestemt scene. Vente – øve – 
vente, at være der og være med. Og 
han er der, og han er med. Så er der 
alle skuespillerne på scenen, nej, det 
er ikke X-faktor. De fik ikke alle den ho-
vedrolle, som de mente sig berettigede 
til, men de er stadig en del af truppen, 
en del af fællesskabet. 

Hver enkelt af de 70 medvirkende 
har et ansvar for, at det bliver et brag 
af en forestilling. Ja til, at det er ama-
tørteater, men det er godt nok med en 
professionel nerve. Her overskrider de 
unge mennesker deres egne grænser. 
Den arrogante dreng stiller sig op og 
synger, og de, der viser et spirende ta-
lent, er ydmyge over for opgaven, lyt-
ter til instruktøren og lærer. Prøven be-
står i, om alle anstrengelserne kan 
give det resultat, som de ved, kræves. 
I år skal det være mindst lige så godt 
som sidste år.

Tør man som leder stå fast på at 
støtte ildsjælene – for rønnebærrene 
kan også være sure – så kan det kon-
stateres, at disse unge mennesker har 
fået rigtig meget med i livsbagagen af 
de kompetencer, som nok så mange 
nationale tests ikke formår at afdække.     

Hver for sig og sammen
En tilfældig skoledag:To drenge sidder 
på mit kontor, rollerne er klart fordelt. 
De har haft en konflikt, den ene er den 
forurettede, den anden foruretteren; 
det erkender de begge to.

I dag er det sådan, andre gange kan 
de sagtens finde ud af at være sammen. 

Helen Stokkendal er skoleleder 
på Bredagerskolen i Vejle. 
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Vi taler lidt frem og tilbage om, hvordan 
de nu kan komme på den anden side af 
konflikten, og hvad de hver især skal 
være opmærksomme på og gøre ander-
ledes. Alt foregår i en fordragelig tone, 
mediatoren ved bordenden – skolelede-
ren – har egentlig en nem opgave.

Alligevel kan jeg se på den foruret-
tede, at han ikke helt har sluppet episo-
den mellem de to, så jeg spørger: ”Har 
du brug for at snakke med nogen om 
det, f. eks Peter fra AKT’en”. Drengen er 
stille lidt, så lyder det fra foruretteren: 
”Det skulle du ta’ og gøre, han er rigtig 
go’ at snakke med, det har jeg gjort 
mange gange. Vi kan gå over til ham 
med det samme”. Og sammen – ved si-
den af hinanden – forlader de kontoret.   

Sådan en dag er en god dag at få ef-
terprøvet om det etiske grundlag, vi si-
ger, vi arbejder efter på skolen, også er 
synligt, når det handler om børns tillid 
til de voksne. 

Niels går i 5. klasse, far og mor er 
begge er psykisk syge, og har intet 
overskud til at tage sig af ham. Derfor 
hutler han sig gennem hverdagen, pas-
ser sig selv og bestemmer selv. Det er 
ikke godt for en 11-årig, og hans lærere 
er fortvivlede. Rasmus lærer ikke no-
get, han går bare rundt og kan ikke 
koncentrere sig om skolearbejdet. 

Vi vil alle gerne gøre noget for Niels, 
både skolen og familieafdelingen i kom-

munen, men der er mange ting, der skal 
falde i hak, og der sker ikke rigtig noget 
lige nu. Min etiske grundholdning er sat 
på en stor prøve, og jeg synes ikke, jeg 
gør det godt nok for Niels. Men når jeg 
ser mine læreres appellerende blik, som 
ordløst fortæller mig, at jeg da må kun-
ne gøre noget, tager jeg mig sammen 
og fortæller mine medarbejdere, at vi 
ikke kan give Niels de forældre, som han 
ligesom alle andre børn har brug for.

Men vi kan gøre det så godt for ham 
som muligt på skolen. Han kommer 
her troligt hver eneste dag, og det gør 
han, fordi I giver ham det nærvær og 
den omsorg, som han har så hårdt 
brug for, og nej, han lærer ikke meget i 
øjeblikket, og så må det være sådan. 
Niels er på min dagsorden hver dag.

Fra ord til handling
Den danske folkeskole er ifølge lovgiv-
ningen struktureret på en sådan måde, 
at bortset fra indskolingen skal skolen 
organiseres i aldersopdelte klasser. 
Det har der uden tvivl engang været 
gode grunde til, da Danmark var et in-
dustriland. Den etiske tænkning, der 
ligger bag, vil vi gerne udfordre, og vi 
er allerede i gang. I indskolingen har vi 
gjort det i mange år, og det gør man 
rigtig mange steder i landet.

Jo flere vi er, som udfordrer organisa-
tionen ikke bare ved at sige det, men 

ved at gøre det, jo tydeligere må det 
vel blive for regering og folketing, at 
det er på tide at tænke en helt ny 
måde at organisere folkeskolen på. 
Som ung lærer stillede jeg ikke spørgs-
målstegn ved de etiske idealer bag 
denne struktur. Her må jeg konstatere, 
at mit etiske ståsted har rykket sig. 

I mellemtiden du´r det jo ikke at 
sætte sig hen og vente, vi finder også 
her andre veje, som fremmer de kom-
petencer, vi tror, der er brug for i frem-
tidens samfund. Det allervigtigste for 
mig er imidlertid at turde holde fast i 
Folkeskolelovens formålsparagraf, og 
at sætte handling bag ordene.

Man kan skrive sig ud af hvad som 
helst, men enhver original tanke er altid 
i fare for at miste pusten i det øjeblik, 
papiret forlader printerbakken, hvis der 
ikke også er handling og de rigtige men-
nesker bag til at gennemføre de gode 
intentioner, og til at se dem virke i den 
daglige praksis i skolen. Det bestræber 
jeg mig på som leder.

Det lykkes heldigvis nogle gange, og 
det gør det kun, fordi det sker i samar-
bejde med mit ledelsesteam og i dia-
log med mit personale.  

Helen Stokkendal sender  
stafetten videre til skoleleder  

Carsten Hermannsen, Lemvig

Laver jeres skole et spændende og kreativt  
projekt inden for de praktiske/musiske fag, kan  
I deltage i konkurrencen, hvor Springfrøprisen  
for første gang uddeles. Der er tre priser på  
henholdvis 25.000 kr., 15.000 kr. og 10.000 kr.

Springfrøprisen

Ny pris til kreative projekter inden 

for de praktiske/musiske fag.

Klik ind på Springfrøprisens hjemmeside og læs mere om, hvordan I kan deltage. 
www.uvm.dk/Uddannelse/Tvaergaaende%20omraader/Priser/Springfroeprisen.aspx

Ansøgningsfristen er  
1. marts 2010
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Afdækning af skolelederens 
ressourcer og potentialer med 
henblik på fortsat udvikling

NYT KURSUS

Det gode skolelederliv

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

et tilbud  
til de kommunale 

skoleledergrupper om 
udforskning af det 
gode skolelederliv
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Flere års diskussion om, hvad rumme-
lighed er, og hvordan det bedst prak-
tiseres, har fået mig til at tvivle på, 
hvorvidt vi gør det rigtigt, når vi disku-
terer den specialpædagogiske indgri-
ben.

I arbejdet med kunne rumme synes 
det som om, vi oftere og oftere glem-
mer en gruppe elever; nemlig de der 
skal have et fagligt løft, der kræver 
specialundervisning. Elever, som har 
behov for en segregering, for at kunne 
få en faglig optimal undervisning – i 
forbindelse med et fagspecifikt pro-
blem. 

Har vi ikke underkendt det faktum, 
at der findes elever, hvis behov kræver 
en lineær tilgang til problemet, og at 
deres faglige vanskelighed kræver en 
dygtig specialunderviser, der varetager 
netop den enkelte elevs særlige faglige 
udfordring.

Det specielle og det almene
I de senere år er det blevet en special-
pædagogisk opgave at bistå med råd 
og vejledning, og dette har fået karak-
ter af at være en mere konsultativ op-
gave, hvad enten der er tale om den 
kommunale PPR-afdeling eller skoler-
nes specialcentre.  

De specialpædagogiske elevers van-
skeligheder kan være af mangfoldig 

Gør vi det

Charlotte Grummesgaard Nielsen • Tegning Annette Carlsen

Klumme

godt nok
Størst mulig rummelighed og inklusion i 
folkeskolen er næppe noget, man kan være. 
Eller kan det blive for meget af det gode? ?

slags, og med det samme vil jeg un-
derstrege, at det handler om den 
gruppe elever, der rummes i den al-
mene undervisning, men som viser sig 
at have et indlæringsproblem, der kræ-
ver en særlig indsats; nemlig faglig 
specialundervisning.  

Bruges ressourcerne rigtigt, når spe-
cialunderviseren inddrages som kom-
petenceunderviser i almenundervisnin-
gen? Kunne ressourcerne i stedet for 
bruges på de, der trænger til et fagligt 
løft? Denne bevægelse på det special-
pædagogiske område ind i normalom-
rådet, ser jeg som en påstand om, at 
almenlæreren ikke er dygtig nok til at 
håndtere rummeligheden, og derved 
indsnævres det normale, mens det 
specielle udvides. 

Rummeligheden i den almene un-
dervisning bør være en opgave, det al-
mene professionelle team håndterer, 
med sparring fra ledelsen, og jeg me-
ner, at en refleksiv dialog mellem pro-
fessionelle, kan udelukke den special-
pædagogiske bistand, hvis alle impli-
cerede parter er enige om at arbejde 
refleksivt med forandringer til gavn for 
eleven.

Det er derfor en ledelsesopgave at 
støtte dette arbejde – ikke ved at be-
stemme eller lave regler, men ved at 
skabe rum for den refleksive dialog, 

der kan skabe udvikling til gavn for 
eleverne og den faglige undervisning. 
Det er gennem den dialog, det kan 
besluttes, om skolens samarbejds-
partner – PPR – skal inddrages og på 
hvilken måde inddragelsen skal finde 
sted; test, udredning eller råd og vej-
ledning.

Ved på denne måde at tildele kom-
petencen, til de, der kender problemet, 
frigøres også ressourcer i den special-
pædagogiske bistand, til at arbejde 
med de elever, der er i vanskeligheder.

Lineært og cirkulært
Specialundervisningen kan sikkert med 
fordel inddrages, når der skal tales me-
toder, eller gives råd i forbindelse med 
en bestemt form for indlæring – hvilket 
professor Niels Egelund også konklu-
derer i sin rapport1 om specialundervis-
ning. Naturligvis er der de tilfælde, 
hvor elever rummes i almenklassen,  
af grunde, der ikke er åbenbare faglige, 
her er den systemiske dialogbaserede 
tilgang eksemplarisk, idet den kan fri-
tage specialunderviserne for megen 
enkeltmandsundervisning.

Så for de elever, for hvem én til én 
undervisning har en effekt – er det må-
ske, selv i disse moderne tider med re-
fleksive samtaler og cirkulære dialoger, 
helt i orden at erkende, at det lineære 
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er disse elevers cirkulære form. Kunne 
man med fordel bruge flere ressourcer 
på én til én undervisning, når nu under-
søgelser viser, at ”én til én rent faktisk 
virker?”.

Efter min bedste overbevisning kan 
man derfor heller ikke anvende den sy-
stemiske fortolkning om at være ”i” 
vanskeligheder, men derimod tale om 
at have et problem, eller have vanske-
ligheder, når den faglige vanskelighe-
den forhindrer eleven i at kunne indgå i 
en normal klasses almindelige under-
visning, med den undervisningsdiffe-
rentiering og holddannelse, som et 
kompetent team har valgt.

Hvis eleven har brug for kompense-
rende undervisning for at kunne del-
tage i klassen, risikerer vi, ved ikke at 
tilbyde én til én undervisning, at tabe 
eleven, hvis vi forestiller os, at en kon-
sultativ specialpædagogisk bistand kan 
håndtere problemet.

Rigtig mange af disse vurderinger 
kan med fordel drøftes og besluttes, 
når PPR mødes med skolens ledelse 
og specialcenter, hvis alle parter er 
indstillet på at arbejde for elevens mu-
ligheder. På sådanne møder kan ledel-
sen også afklare med PPR, hvilken 
form for ydelse de forventer i forbin-
delse med et specifikt barn, hvilket er 
både tidsbesparende, men ikke mindst 

respektfuldt 
overfor al-

menlærerens 
kompetencer.

Megen snak, lidt handling?
Hvis vi ikke overvejer, om der findes en 
gruppe elever, vi har overset, forudser 
jeg, at vi værste fald ikke ender med 
en reducering af specialundervisningen 
i folkeskolen, men en udvidelse, når vi 
lader den specialpædagogiske bistand 
overtage teamets forpligtigelser.

Vi ender med, at flere og flere elever 
kommer til at høre under kategorien 
specialundervisningskrævende, end 
det måske var nødvendigt, hvis vi blot 
erkendte at den professionelle lærer 
har kompetencer til at se et problem 
og også søge det løst, i tæt dialog med 
kolleger og ledelse?

Jeg forudser, at vi ender med at tale 
med hinanden om eleven i vanskelig-
heder, mere end vi agerer til fordel for 
eleven. Dette vil naturligvis blive mod-

Gør vi det

sagt af eksperter inden for det special-
pædagogiske felt, der nok tænker, at 
rådgivningen er den mest kompetente 
tilgang til eleven i vanskeligheder, men 
jeg tillader mig at tvivle.

Intet kan stå alene, men vi glemmer 
i vores iver og begejstring over dialo-
gen som udviklingsmulighed, den elev, 
hvis faglighed er den mest betydende 
årsag til elevens specialpædagogiske 
udfordringer. Tværtimod ender vi med 
at tale rigtig meget med hinanden, og 
derefter kalde det en specialpædago-
gisk handling, hvilket er et svigt overfor 
de særligt udsatte børn. 

Charlotte Grummesgaard Nielsen  
er viceinspektør på  

Hvidebækskolen i Jerslev

Note
1  Effekter af specialundervisningen, DPU 2009.

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk
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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!

Vil du vide mere 
det vægtløse internet ikke formår.

I hvert fald får man en samlet frem-
stilling om vores moderne tid. Her bin-
des sløjfer på epokernes forgrenede 
strømninger inden for politik, historie, 
litteratur, arkitektur, kunst, økonomi, 
teater, medicin, idræt, marketing og – 
ja – klima. Eller gør de? 

For selvsamme tid er mere end no-
gensinde præget af uhæmmet og til 
dels uforløst udforskning af verden, 
samfundet, rummet, sindet og you 
name it: There must be some way out 
of here, said the joker to the thief. 
There’s too much confusion, I can’t get 
no relief (All along the watchtower, 
først Dylan, senere Hendrix). Men så 
bærer tiden alligevel præg af, at der 
tages indtil flere big steps for mankind, 
og at mørket og den værste overtro 
lægges bag os.

Bogen om modernitet er fyldt med 
flotte, trykte illustrationer, der bryder en 
stift opsat tekst med fast margen, vel i 
forsøget på at fastholde, hvad der er 
svært at fastholde. Generelt lykkes det 
de 40 bidragydere, heraf tre kvinder, 
alle dybt forankret i deres fagspeciale, 
at holde læserens interesse fanget. Læ-
rerigt er det og iblandt spændende og 
så også lidt tungt. 

Kapitler med titler som ”Denne sæt-
ning kan ikke bevises” eller ”Oftalmo-

skopiens betydning for medicinens ud-
vikling” viser bogens bredde.

Interesserer du dig for Berlin og by-
planlægning eller sport som tidernes 
æstetiske agent, tilbydes fordybelse. 
Samtidig føres man rundt i hjørner, 
man næppe anede eksisterede. Hvem 
vidste fx, at en af vores fremmeste, 
modernistiske billedhuggere var en 
halv-missionsk præst fra Hjallerup,  
der mente, at evangeliet mest af alt 
skulle forarge? 

Hvad (vestlig) modernitet er søges 
beskrevet i et indledende kapitel, uden 
rigtigt at holde dette op over for det 
post- eller hypermoderne. Det kan 
komme i et femte bind. Så står det 
måske klarere i Woody Allens afgræns-
ning andetsteds i bogen: Det moderne 
menneske defineres som enhver født 
efter Nietzsches ’Gud er død’, men in-
den Beatles’ ’I wanna hold your hand’. 

For 15-20 år siden ville antologien 
pryde skolens bibliotek. I dag er der  
vel plads til den som opslagsværk i det 
pædagogiske servicecenter. Den er 
god at have stående, hvis strømmen 
pludseligt går, eller når der er brug for 
noget åndeligt rugbrød og ikke fast-
food-løsningen. 

Michael Diepeveen
Redaktør

 

Modernitetens verden 
Tiden, videnskab, historie og kunst
Red. Ole Høiris og Thomas Ledet
Aarhus Universitetsforlag
572 s., 498 kr. 

Med dette fjerde bind efterfølges de 
tidligere tre om hhv. renæssancen, op-
lysningen og romantikken på samme 
grundige, flotte og vægtige vis.

Værs’go: Over 10 kilo lærdom! Det er 
en del i dag, hvor pc’erne og virtualite-
ten har taget over, og hvor bøgerne er 
blevet dinosaurerne. Massive er disse 
eksemplarer i hvert fald og ikke egnet 
til at tage med (sig) i seng. Men igen 
kan de indtaget 100 gram ad gangen 
fastholde interessen på en måde, som 

Anmeldelser
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Sæt mere økologi på skemaet  

Projektet er støttet af :

Bestil ”økopakken” her:  
www.okologi.dk/skole  
eller skriv til: dr@okologi.dk 

Vi rykker ud med:

•  Introworkshop 

•  Forslag til aktiviteter 
 på skolen 

• Rådgivning af 
 kantinepersonale 

•  Kursus i brug af under- 
 visningsmaterialerne 

Få en gratis pakke fra Økologisk Landsforening

Fortabt i skolen
Ross W. Greene
Forlaget Pressto
299 kr., 272 s.   
   

Børn med udfordrende adfærd er et af de fel-
ter, som optager praktikere. Med bogen får 
man et værktøj til at arbejde sammen med 
børnene om at løse de vanskeligheder, baar-
net har – vanskeligheder, som kommer til ud-
tryk i udfordrende adfærd.

Centralt i bogen står mantraet, som også er 
overskriften på kapitel 2: ”Børn gør det rigtige, 
hvis de kan”. Og bogen giver, via sine mange 
cases, en ide om, hvordan samarbejdsbaseret 
problemløsning kan fungere i praksis. 

Bogen introducerer også tankegangen om, 
at børn med udfordrende adfærd mangler vig-
tige kognitive færdigheder, ikke på de fag-fag-
lige områder, men i forhold til det sociale-,  
følelsesmæssige og adfærdsmæssige. Der  

arbejdes ud fra en systematisering via ske-
maer, og endelig præsenteres de tre elemen-
ter i den samarbejdsbaserede problemløs-
ning; empati, definering af problemet og 
invitation.

For skoler som arbejder med LP-modellen 
giver bogens værktøjer et supplement til sy-
stematiseringen af de iagttagelser lærerteams 
arbejder ud fra. 

Jeg vil anbefale bogen til alle som arbejder 
med mennesker, idet værktøjerne, og det bag-
vedliggende menneskesyn, kan anvendes over-
alt, hvor vi er sammen med hinanden om noget.

Lisa Svensson, afdelingsleder
Abildgårdskolen, Frederikshavn

 

Samarbejdets kunst

MASTERUDDANNELSER | FORÅR 2010

DPU’S MASTERUDDANNELSER
DPU holder åbent hus om masteruddannelserne 

Hør mere uddannelserne og mød underviserne 

Tirsdag den 25. marts 2010 kl. 17-20

DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Ansøgningsfrist 3. maj 2010 
Læs mere om om åbent hus og DPU’s masteruddannelser på www.dpu.dk/master
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Da Rovvig Efterskoles forstanderpar igennem de seneste 9 år, har 
valgt at søge nye udfordringer, søger vi hermed en ny forstander 
eller et forstanderpar, som vil føre skolen videre i den ånd, som 
elever, medarbejdere og bestyrelse har skabt igennem årene. 

Rovvig er en Grundtvig/Koldsk efterskole med 80 elever i 9. og 
10. klasse. Hvis man turde bruge ordet, kunne man kalde os en 
”almen” efterskole med profilering indenfor: Natur og friluftsliv, 
Sang og musik, Design og kreativitet, Havkajak og sejlads og Mad 
og gastronomi.

Vi bor midt i den skønneste natur på Mors – med 22 hektar jord 
direkte ved fjorden med strand, skov og masser af tumleplads.

Her er fra naturens side højt til loftet og det forsøger vi at leve 
op til, ved at drive en skole, hvor der er plads til forskellighed – 
også selvom det kræver ekstraordinære foranstaltninger for en 
mindre gruppe elever med særlige behov.

Personalegruppen er erfaren, godt sammentømret, kompetent og 
der hersker en god stemning med latter og megen dårlig humor på 
stedet.

Vi søger en forstander:
•  Som vil tage udgangspunkt i den ”ånd” som allerede hersker på 

stedet.
•  Som har hjerte for eleverne og vil inkludere frem for at 

ekskludere.

•  Som er lyttende, kan skabe tryghed og arbejdsglæde blandt 
personalet.  
•  Som er visionær, idérig og kan skabe udvikling på stedet. 

 
Tiltrædelse 1. august 2010.

Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst imellem 
finansministeriet og Lærernes Centralorganisation, løninterval 
413.649,58 - 484.910,71 (april 2009).
Skolen har en rummelig forstanderbolig.

Ansøgningsfrist d. 7. april
Vi forventer at afholde samtaler torsdag d. 15/4 og at præsentere 
den nye forstander/forstanderpar for skolekredsen på skolens 
generalforsamling d. 27/4.

Yderligere oplysninger på skolens hjemmeside www.rovvig.dk eller 
hos forstander Jens Skovgaard Pedersen – tlf. 97741750 (skolen), 
97741002 (priv.), 21642765 (mobil) eller hos skolens formand 
Birte Aarup – tlf. 97951192 (priv.), 21920338 (mobil)

Ansøgning sendes til:    
Ansættelsesudvalget, Birte Aarup, Ettrupvej 3, 7760 Hurup. 
Mail: ettrup@dlgtele.dk

Stillinger

www.skanderborg.dk 

 Stilling Skole 

Skoleleder – genopslag
”Ingen forståelse uden at gå i dybden, ingen viden 
uden at gå i bredden.”

Du har mod og visioner til at bringe en attraktiv skole 
videre mod nye mål. Det er vigtigt, at du har blik for 
udvikling, kommunikation og synlighed. Du skal sørge 
for handling bag ordene.

Vi ligger skønt som samlingspunkt i lokalsamfundet. 
Tæt på alt. Vi har en stærk kultur og udvikling, hvor vi 
også har fokus på den internationale dimension med 
udveksling.

Vi er 52 lærere og 15 pædagoger, alle engagerede 
på et højt fagligt niveau. Herudover et velfungerende 
team af sekretærer og servicemedarbejdere, der 
tager sig af al det tekniske og administrative. Vores 
skolebibliotek har fået nye rammer, og vores SFO er 

certifi ceret bevægelses-SFO. Vi synes selv, at vi har 
en rigtig dejlig arbejdsplads.

Hør mere
hos pædagogisk leder (viceinspektør) Mogens 
Christensen på 8794 2610 / 3016 9220, skolebestyrelses-
formand Jonna Haubro, 8657 3072 og børn og unge 
chef Annie Noes, 8794 7200. Du er velkommen til at 
ringe og aftale besøg, inden du søger. Se også mere 
på stilling-skole.dk og skanderborg.dk.

Vi glæder os til at få din ansøgning
Send den med bilag mærket ”Skoleleder” til anna.
marie.olesen@skanderborg.dk, alternativt: Skander-
borg Kommune, Postboks 526, 8660 Skanderborg. 
Fristen er mandag den 15. februar 2010, kl. 12.00.

Vi indhenter straffe- og børneattest.

Forstander søges
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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

  

Pædagogisk leder med 
personaleansvar på N.J. 
Fjordsgades Skole
Stillingen som souschef og pædagogisk leder  
på N.J. Fjordsgades Skole er ledig til besættelse  
1. august 2010.

Vi søger en udviklingsorienteret og empatisk pæda-
gogisk leder, der kan indgå som inspirerende samar-
bejdspartner i såvel skolens ledelsesteam som i hele 
medarbejdergruppen.

Den vigtigste opgave er sammen med skolelederen, 
den øvrige ledelsesgruppe og alle medarbejdere at 
fortsætte den igangværende pædagogiske og organi-
satoriske udvikling.

Konkret betyder det bl.a. at inspirere, motivere lærere 
og pædagoger i arbejdet omkring vores pilotprojekt 
kompetencebaseret rullende skolestart og aldersinte-
greret indskoling (KRAI). Det samme gælder arbejdet 
med undervisningsdifferentiering med særlig vægt på 
implementering af vores strategiske arbejde med læ-
ringsstile på alle klassetrin. 

Vi forventer en leder, der tager ledelsesmæssigt  
ansvar for 

Lærerpersonalet – udvikling og trivsel, herunder  • 
teamudvikling

Skoleudvikling, indsatsområder, mål - og  • 
handlingsplaner

Ledelse, coaching og vejledning af det pædagogiske  • 
personale i forhold til skolens mål

Pædagogisk ledelse af processer omkring nyt  • 
visionært skolebyggeri.

Vi lægger desuden vægt på at vores nye pædagogiske 
leder er dialogorienteret og handlekraftig, og kan 
bringe sin teoretiske og praktiske ballast i spil til gavn 
for børnenes faglige og personlige trivsel og udvikling.

Yderligere information om stillingen kan fås hos skole-
leder Jette Bjørn Hansen, på tlf. + 45 29 20 80 57

Ansøgningen sendes til:

fjo@aaks.aarhus.dk, att. Jette Bjørn Hansen

Ansøgningsfristen er fredag den 26. februar 2010 og 
samtalerne forventes gennemført i uge 11 og 12. 

N. J. Fjordsgades Skole er beliggende på Frederiks-
bjerg, en ældre bydel i Århus, hvor forældregruppen 
er positivt engagerede og deltager aktivt i alle skolens 
aktiviteter.   

Skolen er centralt placeret i byen og omgivet af 
idrætsforeninger, beboerhus, svømmehal, ungdoms-
skole, juniorklub, offentlig legeplads og samtidig tæt 
på skov og strand.

Skolens personale rummer en stolt faglighed og har 
en positiv tilgang til de fælles opgaver.

Se www.fjordsgades-skole.dk for yderligere  
information om skolen og KRAI.

Læs mere om visionært skolebyggeri på  
Århus Kommunes hjemmeside under ”RULL”. 
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