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Regeringen vil gennemføre et 360-graders serviceeftersyn 
af den danske folkeskole. Det overordnede mål med efter-
synet er at afdække styrker og svagheder ved den danske 
folkeskole og komme med konkrete forslag til forbedringer. 

Statsministerens rejsehold, som skal udføre dette ar-
bejde, har begyndt sin funktionsperiode. De skal i den kom-
mende tid bl.a. besøge en række skoler i landet for at gå i 
dialog med elever, forældre, lærere og ledere – og for siden  
på Vækstforums møde i juni at komme med en afrapporte-
ring. Skole lederne har haft lejlighed til at mødes med rejse-
holdet for at høre deres planer for arbejdet og for at give vo-
res input til fokuspunkter for deres arbejde.

Vi lagde bl.a. vægt på, at der i skolen kan være behov for 
at flytte fokus fra undervisningen til et stærkere fokus på 
børnenes læring. Vi skal sikre fastholdelsen af det brede 
sigte med skolen, så alle tre områder i formålsparagraffen 
tilgodeses ligeværdigt. Der er behov for styrkelse af moti-
vation, fællesskab og faglighed for at sikre alle børn det 
maksimale udbytte af skolegangen, og der skal øget fokus 
på læsefærdigheder i hele skoleforløbet.

Fagligheden skal styrkes, så vores elever bliver bedre til 
læsning, matematik og sprog. Men eleverne skal kunne 
mere end det. Mere end nogensinde er der i dag behov for 
at kunne forstå og agere i en mangfoldig, globaliseret ver-
den i hastig forandring. Det betyder, at vi skal udvide opfat-
telsen af begrebet faglighed, så viden og kundskaber ses i 
en kombination med fx kreativitet, samarbejdsevne, selv-
stændighed, initiativtagen mv. 

Det er herudover afgørende, at folkeskolen – fortsat – 
løfter alle elever. Alle skal lykkes, og det er derfor ikke kun 
fagligheden, der skal i fokus, men også lysten og motivatio-

nen til viden og læring. Jeg er i den forbindelse glad for, at 
den nye undervisningsminister Tina Nedergaard har udtalt, 
at hendes ’faglighedsbegreb er bredt’, at ’eleverne skal tri-
ves i skolen, ellers kan de ikke lære noget’, samt ’at faglige 
og sociale kompetencer er hinandens forudsætninger’.

For skoleledelsens vedkommende har vi peget på, at det 
handler om at finde den rette balance mellem generel le-
delse og professionsfaglig ledelse. Når ledelsen påtager sig 
opgaven, er det afgørende, at vi går fra at opleve os som 
værende i et krydspres til at opleve os som værende i et 
kraftfelt med mulighed for stærk ledelsesmæssig indsats. 

Derfor efterspørger vi bedre vilkår for de primære ledel-
sesopgaver. Der kan være behov for en styrkelse af evalue-
ringskulturen i sammenhæng med en styrkelse af vores ar-
bejde (i form af faglig ledelse og personaleledelse) med at 
følge op og evaluere i forhold til medarbejderne på skolen. 
Vi efterspørger i den forbindelse også systematiske meto-
der til at evaluere, om en lærer yder en god eller mindre 
god indsats.

Der er brug for udvikling af strategier for udvikling af  
læringsmiljøer (strategisk ledelse). Vi kan også ønske os 
endnu bedre mulighed for delegeret ledelse gennem brug 
af resursepersoner (fx faglige vejledere og teamledere). Vi 
havde flere – konkrete både kort- og langsigtede – anbefa-
linger til rejseholdet, og som jeg oplevede det, lyttede de 
pænt til vores ønsker og tog dem med i bagagen. Vi øn-
skede dem til gengæld en god tur rundt i landet!   

Læs mere om Marienborg-mødet, 360 graders eftersyn og 
om rejseholdet i dette blad s. 56 og på hjemmesiden.

Go’ rejse!

LEDER

Af Anders Balle

Foto: Colourbox
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Sangkonkurrence
Hvem skriver den aller-allerbedste fællessang 
om det gode skolelederliv?

Foreningens medlemmer indbydes hermed 
til at deltage 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). Præmie: 6 gode flasker vin. 

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

OBS! Allerr-allersidste frist 15. marts 2010

Jorden rundt 
I Hviderusland, den sidste rigtige 
kommunistiske bananstat i europa, får 
lærere og skoleledere, der er medlem af 
andre partier end det regerende, valget 
mellem at melde sig ud – eller miste jobbet.

Det er lykkedes det nationalistiske parti Lega 
Nord i Italien at komme igennem med en ny lov, der lægger loft på max. 30 % 
indvandrerelever i klassen.

Hærværk på skoler i New Zealand er opgjort til over 150 mio. kr. over de sid-
ste tre år og udløser nu en hærværkspulje, der uddeles til skolerne efter risiko-
kategori og elevtal. Lykkes det skolen at reduceres hærværket, kan skolen be-
holde pengene.

Frankrig er på vej med et totalforbud mod burka og anden total tildækning af 
ansigtet i offentlige transportmidler, på offentlige kontorer, hospitaler og på 
skoler. I Grækenland skal alle offentligt ansatte 5% ned i løn.

I Dannevang har udspillet sig en voldsom debat på baggrund af, at en køben-
havnsk skole har holdt et møde om forebyggelse af mobning i en klasse for ele-
vernes mødre alene. Sagen var tophistorie et par dage og døde ud næsten lige 
så hurtigt, som den opstod...

Foto: Colourbox

StORt & småt

Kritik-selvkritik
I en 52 sider lang årsberetning for 
2009 gennemgår Dansk Center for 
Undervisningsmiljø sit arbejde med 
at nedbringe mobning og i det hele 
taget fremme det gode undervisnings-
miljø på skoler og andre børne/unge-
institutioner.

Her kan man finde inspiration og ud-
mærkede værktøjer til at tage emnet 
op, indgå i vidensdeling og netværks-
grupper mv. Centret har også gennem-
ført undersøgelser, bl.a. en meget om-
talt en sidste år på 7. kl. niveau, der 
indikerede, at lærermobning skulle 
være et særdeles alvorligt problem, 
hvilket mødte protester fra bl.a. DLF  
og Skoleledere.

Men desværre er beretningen kemisk 
renset for kritik af DCUM’s metodik og 
arbejde, som her fremstilles som helt 
fejlfri. Men sådan er årsrapporter vel? 

Se www.dcum.dk

Hvad du 
ønsker… 
en ’ønskevist’ bruges bl.a. til at 
finde vand, men kan også være en 
model til at evaluere kvalitet i per-
formativ kunst og sågar i vurdering 
af undervisning, ledelse mv.  

Således er ”Ønskekvist-model-
len” udviklet på Institut for Æste-
tiske Fag, Århus Universitet. Her 
tages udgangspunkt i refleksion 
over, hvordan og hvorfor man la-
der sig styre af indefra- eller ude-
frakommende kræfter, der træk-
ker i hver sin retning… det være 
sig fx villen (V), kunnen (K) og 
skullen (S), således:

Pilene kan have forskellig 
længde og visualisere styrkefor-
hold, dilemmaer, valg mv., og 
modellen kan bruges som ud-
gangspunkt for en diskussion om 
kvalitet i opgaveløsningen.

Læs mere på: 
www.aestetik.au.dk/onskekvisten

V K

S
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Flere
 privatskoler? 

Center for Grundskoleforskning på DPU med professor 
Niels egelund i spidsen forudsiger, at der vil komme flere 
privatskoler i de tyndt befolkede områder. Det vil ske i takt 
med, at mange mindre folkeskoler har udsigt til at blive 
nedlagt som følge af dårlig kommunal økonomi.

Bladet Kommunen har lavet en ’Top 15 liste’ over ande-
len af elever på private skoler og friskoler i landets kom-
muner. Skole ledernes formand Anders Balle forstår, at 
kommunerne er nødsaget til hårde prioriteringer, men 
han er bekymret for konsekvenserne.

”Jeg kan godt frygte en eventuel udvikling med flere 
privatskoler, for det er en dårlig udvikling. De protestsko-
ler, man laver, kan nemt blive meget små. De tilgodeser 
ikke børnene, men handler om lokalsamfundspolitik”, si-
ger han.

De privates top 15
Kommuner med højest andel elever  
på privat- eller friskole:

• Gentofte 33 %
• København 28 %
• Frederiksberg 28 %
• Faaborg-Midtfyn 27 %
• Samsø 26 %
• Morsø 26 %
• Gribskov 25 %
• Holbæk 24 %
• Fredensborg 24 %
• Nyborg 23 %
• Lolland 23 %
• Hillerød 23 %
• Kalundborg 22 %
• Tønder 21 %
• Gladsaxe 21 %

Kilde: UVM og Kommunen

små 
Ny undervisningsminister
Så kom ministerrokaden, lige inden dette blad gik i trykken. 
Tina Nedergaard (V), cand.scient.pol, 44 år, er blevet ny un-
dervisningsminister, mens Bertel Haarder er udnævnt til ny 
indenrigs- og sundhedsminister.

Tina Nedergaard har bl.a. arbejdet som konsulent i Dansk 
Arbejdsgiverforening, været folketingsmedlem siden 2001, 
medlem af Venstres gruppebestyrelse fra 2005 og har vare-
taget forskellige ordførerposter i partiet, heriblandt været ud-
dannelsespolitisk ordfører i 2005-07. 

Skoleledernes formand Anders Balle takker for et rigtigt 
godt og personligt samarbejde med 
Bertel Haarder og byder Tina Neder-
gaard velkommen på posten:

”Jeg håber, at den tætte kontakt 
fortsætter, og at vi sammen kan 
medvirke til at sikre en velfunge-
rende folkeskole med stor anerken-
delse i og høj opbakning i samfundet”, 
siger Anders Balle, der ser frem til 
drøfte folkeskolen og ledelsen af 
den med den nye minister på 
Skoleledernes årsmøde i Odense 
den 25-26. marts. 

Ad eller af?
Hedder det ad vejen eller af vejen? Begge dele er rigtigt, det 
kommer an på, hvad der sker, og hvad du vil fortælle. Få hjælp til 
sproglige spørgsmål på hjemmesiden sproget.dk. 

Her mestrer et nyt elektronisk opslagsværk alle spidsfindige 
sproglige spørgsmål, retskrivning og kan svare på typiske proble-
mer i forbindelse med sprog og sprogforhold i Danmark. Hvornår 
hedder det for resten vores eller sine? eller vore og vores?

#
!?

; &}
Dom for vold 
Seks måneders ubetinget fængsel fik den far, der i efteråret i forbindelse med en skole/hjem-samtale på Abildgård-
skolen i Odense spyttede, sparkede og slog elevens lærer.

Dermed er det signaleret, at vold er uacceptabelt, og at man skal kunne passe sit arbejde uden at risikere vold. I 
det konkrete tilfælde er den overfaldne lærer i psykologbehandling og har kun så småt kunnet starte sit arbejde igen 
på deltid. I Skoleleder-Nyt og på Skolelederne.org er sagen løbende blevet fulgt…

Fik du læst indstikket ’Vold og trusler i skolen’ i sidste blad?

Tina 
Nedergaard 
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Med en fri omskrivning af en bøn af 
den amerikanske 1800-talsteolog Rein-
hold Niebuhr indleder chefkonsulent 
Claus Holm, Konsulenthuset Cubion, 
den sidste workshop i Det gode skole-
lederlivs ”4-kommuneprojekt”:

”Chef giv mig klarhed over mit ledel-
sesmandat, så jeg ikke skal spilde min 
tid med at gå og finde ud af, hvad der 

for egen dør
Det gode skolelederliv skal først og fremmest findes i det enkelte 
ledelsesteam, lød konklusionen, da skoleledere fra Frederiksberg og 
Greve var til workshop

Af Jan Kaare • Foto Jacob Nielsen

er af forventninger til mig, så jeg kan 
aktivere min ledelseskraft og mit mod 
til at gøre en forskel og påvirke mit le-
delsesrum”.

Dagen byder på en opsummering af 
hele projektet og på de sidste to grup-
peforløb, før deltagerne hjemme på 
deres skoler skal i gang med at bruge 
deres nye viden.

Fælles viden generer energi
I salen på Falkonercentrets 1. etage 
sidder 75 skoleledere fra Greve og Fre-
deriksberg Kommmuner foruden re-
præsentanter fra de to kommuners 
skoleforvaltninger og foreningen Skole-
lederne.

”Hvis vi bliver i fugleflugtsperspektiv, 
er det kendetegnende for det gode 

Fej

Nils Nørbo 
Skolechef, Greve Kommune  

Udgangspunktet for vores deltagelse var en trivselsundersøgelse, 
der viste, at der var noget, der skulle arbejdes med. Vi har siden sat 

en lokal undersøgelse af skoleledernes arbejdspres i gang, og så kom 
4-kommuneprojektet nærmest som appelsinen i turbanen. Projektet giver 
mulighed for at komme dybere ned, så vi kan give vores ledere de mest 
optimale forhold. Næste trin er et internatophold med skolelederne, så vi 

kan sætte fokus på de elementer, der er særlige 
for Greve. Her skal vi se på, hvor vi kan skabe 
forbedringer, og hvordan kan vi være med til at 
sætte den politiske dagsorden for god ledelse. 
Det afgørende parameter er at vise vores politi-
kere, at hvis tingene bliver ændret, så gør det 
en forskel for eleverne i 4B.

et konkret område, vi skal til at kigge på, er 
signaler i kommunikationen mellem forvaltning 
og skoleledere. Vi skal undersøge, hvad der 
virker og ikke virker.

Hva’ sagde deltagerne?

Sandra Nøk Nielsen 
SFO-leder, Lundegårdskolen, Greve

Det har været spændende at få afdækket begreber-
ne ledelsesmagt og ledelseskraft og at få afklaret 

vilkårene for, hvad jeg selv kan præge. Det er vigtigt at 
være klar over, hvad der er selvforskyldte barrierer, og 
hvilke begrænsninger forvaltningen sætter. 4-kommune-
projektet har gjort mig opmærksom på, at jeg selv kan 

handle på mange områder, og 
at det er der, min energi skal 
bruges.

SFO er også blevet mere syn-
ligt og projektet har generelt 
været med til at åbne døre mel-
lem SFO-lederen og resten af 
ledelsesteamet. Det har været 
med til at give SFO-lederne 
mere selvfølelse. Det vil styrke 
den samlede ledelse fremover.  
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Skolelederne fra Greve 
og Frederiksberg kommuner 
fik rig lejlighed til at snakke 
om, hvordan de kan udvikle 

deres ledelsesteam på 
den sidste workshop i 
4-kommuneprojektet.  

Lise-Lotte Havbo Hansen 
Skoleleder Krogårdskolen, Greve

Det er sundt af få sat fokus på, hvad der er godt ved 
skoleledelse, og at få kigget både indad og udad. 

4-kommuneprojektet har afdækket, hvordan vi gerne vil ses, 
hvordan vi opfatter os selv, og hvad vi skal være opmærk-
somme på i forhold til ledelse. Det har været meget inspire-
rende at sidde sammen med folk fra Frederiksberg Kommu-

ne, fordi det giver indblik i andre 
måde at opleve tingene på. Jeg 
vægter meget det kommunikative 
og projektets undersøgelse viser, 
at det er en god idé, og at det 
gælder om at være tydelig i for-
hold til sine omgivelser. Man skal 
som leder turde sætte egne me-
ninger og holdninger i spil for at 
komme ud med et fælles tredje. 
Det har projektet også bekræftet. 

Hans Nymarsk 
Souschef, Skolen på Duevej, Frederiksberg

Jeg har fået mest ud af diskussionen om ledelsesmagt og le-
delseskraft og behovet for at skabe afklaring omkring de to 

størrelser. Den indsigt vil gøre det lettere at sortere opgaverne og 
skabe en bedre kommunikation omkring vores arbejde. Diskussio-
nen kan også virke afklarende på de indbyrdes relationer i teamet 
og i forhold til forvaltningen. Noget af det, som den gennemførte 

undersøgelse afdækker, er, at de for-
skellige lederroller afstedkommer for-
skellige opfattelser af, hvad der er vig-
tigt. Andre undersøgelser peger i andre 
retninger og jeg tror, det er nok så vig-
tigt, hvilken profil man har i forhold til, 
hvordan man indgår i samarbejdet i 
teamet. erfaringerne fra vores instituti-
on er i alt fald, at alle uanset placering 
vægter samarbejdet meget højt. Det 
afviger lidt fra det generelle billede. 

skolelederliv, at der er kort mellem de 
åndehuller, som giver mening. Altså 
hvornår det er sjovt at være leder. Så 
er der etableret en fælles viden hos 
alle parter – forvaltning og ledere i le-
delsesteamet – om hvilke muligheder 
og begrænsninger, som ligger i ledel-
sesmagten. Den fælles viden er med 
til at generere energi, flow og mod til 
at udfolde ledelseskraften”, fortsætter 
Claus Holm.

I løbet af formiddagen bliver kon-
klusionerne i den endelige rapport om 
4-kommuneprojektet gennemgået. 
De bygger på en undersøgelse blandt 

skolelederne i de fire kommuner, der 
har deltaget, og forsamlingen tager 
dem mere eller mindre til efterret-
ning (se s. 12 ff.).

enkelte kritiske bemærkninger fra 
salen bliver det dog til. 

”Jeg synes I trækker den i halen med 
nogle af jeres konklusioner”, siger en 
deltager. Han synes, nogle af rappor-
tens bemærkninger ikke er dækkende, 
fordi der ikke tages hensyn til, at man i 
de enkelte ledelsesteam har en opga-
vefordeling, der betyder, at kun en en-
kelt leder er specielt opmærksom på et 
område.

Det, der rykker
Anne Jøker fra Anne Jøker Analyse og 
Rådgiving tager over senere på dagen. 
Hun sætter fokus på, hvad rapportens 
konklusioner kan bruges til.

”Mange gange kan man være tilbø-
jelig til ligesom at holde lidt afstand til 
det, man selv kan gøre noget ved. Det 
er altid lidt nemmere at hakke på det 
politiske niveau. Det, jeg synes, der er 
det supergode ved den her undersø-
gelse er, at det kan konstateres, at det 
for alvor rykker i forhold til det, at det 
gode skolelederliv er det, I selv kan 
styre. Tænk! Det, der har allerstørst 
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betydning for de ledere, der trives, er nogle gode inklu-
derende relationer i eget ledelsesteam”, lyder en af hen-
des bemærkninger.

Der er så mange håndtag at dreje på, der kan etable-
res så meget trivsel ved at arbejde med eget ledelses-
team, så den måske vigtigste konklusion på hele projek-
tet lyder: 

”Kære ledelsesteam, fej for egen dør. Få præciseret 
den interne magt, understøt hinanden i udvikling af le-
delskraft, vend dernæst blikket mod forvaltningen, og 
bed om de rette vilkår og supporter dem, så de kan gå til 
det politiske niveau, og I kan få endnu bedre rammer og 
vilkår”, siger Anne Jøker.

Understøtter, hvad vi ved
Der lyder ingen protester over den udlægning. Som en af 
deltagerne efterfølgende siger. 

”Der er sådan set ikke noget nyt i det her, men det er 
rigtig godt, at vi har været med, og at det understøtter, 
hvad vi i forvejen har gjort os af overvejelser og gerne vil 
arbejde videre med”.

Sidst på dagen får konsulent Søren Teglskov, og ho-
vedbestyrelsesmedlem Michael Rasmussen, begge 
Skolelederne, ordet. De vil gerne vide, om forsamlingen 
kan anbefale 4-kommuneprojektet – måske i en mindre 
udgave – til andre kommuner.

”er det noget, vi politisk kan lancere, og som vi kan 
forvente, at andre forvaltninger vil være interesseret i?”, 
spøger Michael Rasmussen.

”Ja”, lyder det fra flere sider. ”Og husk at fortælle de 
gode historier, når de begynder at dukke op fra de kom-
muner, der har været med”, tilføjer en deltager. 

Mikkel Lunding 
Administrativ leder, Skolen ved Bülowsvej,  
Frederiksberg

4-kommuneprojektet startede meget lovende, men 
der har været holdt et par workshops, hvor temaet le-

delsesmagt og ledelseskraft har været for styrende, og hvor 
vi har holdt os til ledelse på et generelt plan. Jeg ville gerne 
have, at der havde været mere fokus på ledelsesforhold i 
dagligdagen. Sådan noget som relationerne mellem ledelse 
og tillidsrepræsentant måtte gerne have været taget op. 
Projektet har været interessant, og det har været godt at få 

bekræftet, at den måde vi har 
gjort det på i Frederiksberg, hvor 
en administrativ leder indgår i le-
delsesteamet, fungerer godt. Det 
er også positivt, at man har fået 
gjort opmærksom på, at de admi-
nistrative ledere er en gruppe, 
som forvaltningen må forholde 
sig til. Hvad er det, man forventer 
af os, hvad er det for en bag-
grund, vi kommer med.  

Hva’ sagde deltagerne?

ASF-Dansk Folkehjælp

har udviklet klasseopdelt
undervisningsmateriale i 

førstehjælp

Kom og mød os på 
stand 13

læs mere på www.av-av.nu
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COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) er den førende læringspartner inden for 
offentlig kompetenceudvikling. 25.000 kommunale politikere, ledere og medarbejdere gør hvert år brug 

af COKs tilbud. COK og KL samarbejder om en række formidlingsopgaver med relation 
til den kommunale opgavevaretagelse

Er du i målgruppen? 
Nyudnævnte skoleledere (skole-, viceskoleinspektører og afde-
lingsledere). Det bedste udbytte opnås, når man har ca. et års 
erfaring i lederjobbet. 

Hvor og hvornår? 
Den Kommunale Højskole i Grenaa

Modul 1:  Den 2.-6. november 2009
Modul 2:  Den 3.-5. marts 2010
Modul 3:  Den 8.-10. september 2010
Modul 4:  Den 3.-5. november 2010
Modul 5:  Foråret 2011

Pris 
49.000,- for hele uddannelsen inkl. internatophold. 
De enkelte moduler faktureres særskilt. 

Holdene, der starter i 2010, er endnu ikke dato-fastlagt, men du 
kan allerede nu forhåndstilmelde dig på www.cok.dk, hvis du vil 
sikre dig en plads!

Hør mere om uddannelsen og tilmelding
Koordinator Jane Rasmussen T: 8959 5369 M: jr@cok.dk eller
Udviklingskonsulent Jens Steenberg T: 2337 4365 M: js@cok.dk

Få inspiration til at udvikle din holdning til ledelsen af skolens 
pædagogiske processer – med respekt for den aktuelle skole-
lovgivning og tradition. Og bliv styrket i din personaleledelse og 
de personlige sider af lederrollen. Uddannelsen tilbyder desuden 
indsigt i de administrative elementer i ledelsen.

Hvad omfatter uddannelsen? 
Uddannelsen er på 150 timer og består af fem moduler:

1. modul:  Skoleledelse - rammer og vilkår
2. modul:  Pædagogisk ledelse
3. modul:  Styring og forandringsledelse
4. modul:  Personaleledelse
5. modul ligger i foråret 2011 og vælges ud af 3 mulige*:
 A: De personlige kompetencer og lederrollen
 B: Budget og regnskab for skoleledere
 C: Ledelsesudfordringer i den rummelige skole

*NB! Der kan forekomme ændringer i indholdet af valgmodulerne.

I uddannelsen indgår en selvvalgt gennemgående opgave, der 
skal resultere i en skriftlig rapport, der afsluttes efter det fjerde 
modul.

Skoleledelse – grunduddannelse giver merit for de 3 valg-
moduler i DKL – Den Kommunale Lederuddannelse.

Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med Under-
visningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchefforeningen, 
Danmarks Lærerforening, Skolelederforeningen og Danmarks 
Pædagogiske Universitet.

Skoleledelse – grunduddannelse

Få et godt fundament 
som leder i folkeskolen 

Få inspiration til at udvikle din holdning til ledelsen af skolens 
pædagogiske processer – med respekt for den aktuelle lovgivning 
og tradition. Og bliv styrket i din personaleledelse og de personlige 
sider af lederrollen. 

Hvad omfatter uddannelsen?
Uddannelsen er på 150 timer og består af 5 moduler:

1.   modul: Skoleledelse – rammer og vilkår
2.   modul: Pædagogisk ledelse – fagprofessionel ledelse
3.   modul: Styring og forandringsledelse
4.   modul: Personaleledelse
5.   modul: Vælges ud af 3 mulige:
 A: De personlige kompetencer og lederrollen
 B:  Budget og regnskab for skoleledere – ledelse og 

økonomistyring
 C:  Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering

Uddannelsen er tilrettelagt i samarbejde med 
Undervisningsministeriet, KL, Børne- og kulturchefforeningen, 
Danmarks Lærerforening, Skolelederne og Danmarks Pædagogiske 
Universitet.

Er du i målgruppen?
Nyudnævnte skoleledere (skole-, viceinspektører og 
afdelingsledere). Det bedste udbytte opnås, når du har ca. et års 
erfaring i lederjobbet.

Hvor og hvornår?
Kystvejens Hotel og konferencecenter – Den Kommunale Højskole 
i Grenaa.

Hold BF:
Modul 1: 13. september 2010 – 17. september 2010
Modul 2: 27. oktober 2010 - 29. oktober 2010
Modul 3: 8. december 2010 - 10. december 2010
Modul 4: 19. januar 2011 – 21. januar 2011
Modul 5: Marts 2011

Hold BG:
Modul 1: 15. november 2010 – 19. november 2010 
Modul 2: 2. marts 2011 – 4. marts 2011
Modul 3: 7. september 2011 – 9. september 2011
Modul 4: 2. november 2011 – 4. november 2011
Modul 5: Foråret 2012

Pris?
Kr. 50.250,- for hele uddannelsen inkl. internatophold. De enkelte 
moduler faktureres særskilt.
Holdene, der starter i 2011, er endnu ikke dato-fastlagt, men du kan 
forhåndstilmelde dig på www.cok.dk, hvis du vil sikre dig en plads!

Nyt! Nu har du mulighed for at tilføje en ekstra teoretisk 
dimension til din skoleledergrunduddannelse!
Ved tilkøb af pensumliste, vejledning og eksamen svarer modul 
2 samt modul 5B og 5C til valgmoduler på Den Offentlige 
Lederuddannelse (DOL). Den Offentlige Lederuddannelse kan 
umiddelbart meriteres ind i Diplom i Ledelse.

Hør mere om uddannelsen og tilmelding
Koordinator Jane Rasmussen T: 8959 5359 M: jr@cok.dk eller
Udviklingskonsulent Jens Steenberg T: 2337 4365 M: js@cok.dk

Sæt dit Grenaa-netværk stævne!
Besøg COK i stand 16 ved Skoleledernes årsmøde 2010 og vind en 
taske med muligheder..!

Skoleledelse – grunduddannelse

Dit faste fundament 
som leder i folkeskolen

Mød COK på Skoleledernes 

årsmøde 2010 – stand 16

OvErtEGNEt
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I forbindelse med 4-kommuneprojektet 
under ’Det gode skolelederliv’ er der 
gennemført en spørgeskemaundersø-
gelse blandt 205 skoleledere i Greve, 
Frederiksberg, Ikast-Brande og Ran-
ders kommuner. 

Undersøgelsen sætter fokus på le-
dernes arbejdsforhold og på, hvordan 
de på en række områder har det i deres 
lederjob.

et af spørgsmålene i undersøgelsen 
drejer sig om, hvordan den enkelte le-
der trives i sit lederliv lige nu. Resulta-
tet viser, at 14 pct. trives mindre godt, 
46 pct. trives godt og knapt 40 pct. 
meget godt.

Udsagnene på dette opslag bygger 
på en sammenligning mellem de le-
dere, der trives meget godt, og alle, 
der har deltaget i undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelsen er gen-
nemført af Konsulenthuset Cubion og 
Anne Jøker Analyse og Rådgivning for 

foreningen Skolelederne. 

Læs artiklen med hovedresultater-
ne fra undersøgelsen s. 12 ff. og 
mere på skolelederne.org

God, bedre, bedst…
Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

Der er nu med 4-kommuneprojektet afdækket en række faktorer og 
omstændigheder, man kan sige fremmer et godt lederliv
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God, bedre, bedst… Ledere, der trives bedst…

…får mere daglig sparring med deres ledelsesteam 
27 procent af alle, og 43 procent af de ledere, der trives meget 
godt, oplever i meget høj grad, at de får daglig sparring med deres 
team.

…oplever, at de har indflydelse på, hvordan de udfører og  
tilrettelægger deres eget arbejde
42 procent af alle og 65 procent af de ledere, der trives meget 
godt, oplever i meget høj grad, at de har indflydelse på udførelsen 
og tilrettelæggelsen af deres arbejde.

…har mere positivt samspil med sin nærmeste leder
38 procent af alle og 54 procent af de ledere, der trives meget 
godt, oplever i meget høj grad, at de har et godt samspil med de-
res nærmeste leder.

…har mere positivt samspil med kompetente medarbejdere
46 procent af alle og 68 procent af de ledere, der trives meget 
godt, oplever i meget høj grad, at de har et godt samspil med 
kompetente medarbejdere.

…får i højere grad anerkendt sin indsats
49 procent af alle og 61 procent af de ledere, der trives meget 
godt, oplever, at der er en synlig sammenhæng mellem indsats og 
anerkendelse.

…føler mere medansvar for trivsel og det gode lederliv hos 
kolleger i ledelsesteamet
64 procent af alle og 78 procent af de ledere, der trives meget 
godt, føler sig i meget høj grad medansvarlig for trivslen og det 
gode lederliv hos deres kolleger i ledelsesteamet. 

…har bedre adgang til de informationer, der er behov for
71 procent af alle og 85 procent af de ledere, der trives meget godt, 
oplever, at de har adgang til de informationer, som de har brug for 
i deres arbejde.

…tager mere ansvar for sin ledelsesfaglige udvikling
65 procent af alle og 76 procent af de ledere, der trives meget 
godt, oplever, at de selv tager ansvar for deres ledelsesfaglige ud-
vikling.

…har i flere tilfælde en leder, der tager ansvar for sin  
ledelsesfaglige udvikling 
46 procent af alle og 59 procent af de ledere, der trives meget 
godt, oplever, at deres nærmeste leder tager ansvar for deres le-
delsesfaglige udvikling. lic.dk

Tlf. 44 85 46 00

Besøg os på  
Skoleledernes Årsmøde

i Odense Congress Center
den 25.-26. marts

Bliv LICs kontaktperson på din skole.  
De 300 første får en lille gave fra 2 af 
vores udvalgte mærkevareleverandører.

GAVE
GRATIS

Kig forbi stand 36 og få en snak om  
alle medlemsfordelene eller se vores 
messetilbud og gør et godt køb!

Bliv medlem af LIC - det koster kun 100 kr.  
for livsvarigt medlemskab.

LIC giver dig masser af medlemsfordele,  
du kan bl.a.:

•  få et gratis LIC MasterCard,  
der giver adgang til rabatter  
i 3.700 butikker

•  få 5% i rente på din lønkonto 
 

•  handle på lic-netshop.dk  
eller i de 2 LIC varehuse med 
over 27.000 mærkevarer  
til faste, lave priser

Vi ses på stand 36!

LIC har indgået et samarbejde med Lån & Spar og 
etableret LIC Bank. Flyt din privatøkonomi og få 
5 % i rente på de første 50.000 kr. på lønkontoen 
og 0,25 % på resten.* 

Er du blevet nysgerrig efter at vide mere om dine 
medlemsfordele? 
Så ring til LIC Bank på 33 78 19 25 eller send en 
mail til lic@lsb.dk.

Du kan blive medlem af LIC, Lærernes Indkøbscentral, 
hvis du er pædagog eller underviser i en statsanerkendt 
læreanstalt minimum 8 timer ugentligt - også studerende 
ved lærer- eller pædagogseminarier kan blive medlem. 
Hent indmeldelsesblanket på lic.dk

Danmarks suverænt 
bedste bankrente til 
LIC medlemmer

LIC Bank
licbank.dk

Tlf. 33 78 19 25

* Rentesatserne er 
variable og gældende 
pr. 29. januar 2010.

5%
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De skoleledere, som påtager sig lederskabet, trives i højere 
grad end de kolleger, som ikke udfylder ledelsesmagten og 
udvikler ledelseskraften. I 4-kommuneprojektet, der netop 
er afsluttet, viser det sig, at det gode lederliv baserer sig på 
en balance mellem magt og kraft.

Både den enkelte leder, ledelsesteamet og det fælles sko-
levæsen har et ansvar for at sikre balancen. Og lever de op 
til dette ansvar, kan det forventes, at mere end de aktuelle 
86 pct. af lederne vil få et godt lederliv.

I 4-kommuneprojektet har skoleledelserne fra Greve, Frede-
riksberg, Ikast-Brande og Randers siden august bidraget med 
faktuel viden om det gode skolelederliv. Gennem en spørge-
skemaundersøgelse, fire workshops og en række fokus-inter-
views har lederne i de fire kommuner genereret en lang række 
ideer til, hvordan skolelederne selv kan være med til at un-
derstøtte det gode lederliv.

Nedenfor opsummeres et udpluk af de pointer 
og resultater, der er afdækket – og på årsmø-
det 25-26. marts vil deltagerne få sat flere ord 
og billeder på 4-kommuneprojektet. 

Skoleledelse med magt og kraft
Afklar dit ledelsesrum, og påtag dig lederskabet. 
Sådan lyder det første kodekspunkt for god skole-
ledelse1. Men hvad kræver det at afklare sit ledelses-
rum og påtage sig lederskabet? Hvad karakteriserer 
det gode skolelederliv? Hvad kan den enkelte skolele-
der, ledelsestemaet og det samlede skolevæsen gøre 
for at understøtte det gode skolelederliv?

Formålet med 4-kommuneprojektet 
har været at udfolde og udfylde ko-
dekspunktet med afsæt i begreberne 
magt og kraft.

Ledelsesmagten handler om det formelle ledelsesmæs-
sige mandat, altså hvilke beslutninger lederen har mandat 
til at træffe, hvilke styringsinstrumenter lederen er pålagt at 
bruge mv. Skoleledelsen kan i sin dialog med forvaltningen 
til en vis grad selv påvirke magten og dermed eget ledelses-
rum. Ledelseskraften handler om den faktiske ledelsesud-
øvelse, altså hvordan lederen træder i karakter og tager le-
derskabet på sig, sætter kursen, begejstrer og motiverer 
medarbejdere, håndterer konflikter mv. 

Et lederliv i

balance
Et afbalanceret, godt skolelederliv handler bl.a. om at påtage sig 
lederrollen og etablere gode relationer til lederkollegaerne…

Kontekst
Sammenlagt – ikke sammenlagt

Skolestørrelse
Administrative ledere

Fuldtidsledere (?)
Aftalestyringens karakter

Autoritative værdier i kommunerne

Temaets værdier og dyder
Være anerkendende

Være troværdig
Være udviklende

Udvise tillid
Være nærværende

Det gode skolelederliv
85 pct. trives godt eller meget godt

Output
Produktivitet

Kvalitet

Medarbejdertilfredshed

Ledelsesmagt
2 af 3 oplever et klart mandat
1 af 3 ønsker mandatet præciseret 
60 pct. er fuldtidsledere
75 pct. bekræfter at SFO-lederen 
indgår i ledelsesteamet

Ledelseskraft
Motiveres af pædagogiske processer,  
personaleledelse og visionsopgaver
92 pct. føler sig klædt på til opgaven
Bred vifte af kompetenceudviklingsbehov: 
Bl.a. at kunne motivere og begejstre 
medarbejderne

Ledelses
rummet

Figur 1. Ledelsesrummet består af både ledelsesmagt og ledel-
seskraft. Det gode skolelederliv er betinget af en balance mellem 
magten og kraften.

Af Claus Holm og Anne Jøker • Tegning Annette Carlsen
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Med de aktiviteter, der nu er gennemført i 4-kommune-
projektet, er det rent faktisk dokumenteret, at de ledere, der 
udnytter magten og udvikler kraften, trives bedst med deres 
ledelsesopgave. I fig. 1 er forståelsesrammen illustreret med 
de sammenhænge, der er afdækket i 4-kommuneprojektet.

En kontekst med administrative ledere
Frederiksberg Kommune er den eneste af de fire kommuner, 
der har en ledelsesstruktur med administrative ledere.

Vi kan ikke på baggrund af projektet udlede, hvordan en le-
delsesstruktur med administrative ledere påvirker skoleleder-
nes trivsel, men vi kan bl.a. konstatere, at forholdsvis færre 
skoleledere i Frederiksberg Kommune (18 %) end i de tre øv-
rige kommuner (mellem 30 og 42 %) peger på, at tid til at ud-
føre opgaverne har en væsentlig betydning for deres trivsel.

Omvendt kan vi også se at, de administrative ledere ople-
ver, at de ikke får konkret støtte og sparring fra kommunen 
(86 %), og mere end halvdelen (57 %) savner adgang til de 
nødvendige informationer. Blandt skoleledere og viceskole-
ledere er andelen der savner adgang til informationer hen-
holdsvis 25 og 23 %.

Der er således noget, der noget tyder på et ikke-uudnyttet 
potentiale i en ledelsesstruktur med administrative ledere  

Strukturreform og supporterende forvaltning
I de sammenlagte kommuner Randers og Ikast-Brande er 
der som følge af kommunalreformen sket en række ændrin-
ger i konteksten.

Randers har med 23 skoler næsten dobbelt så mange sko-
ler som Ikast-Brande. Som følge af sammenlægningen i 
Randers Kommune er det alene lederen af ledelsesteamet, 
der deltager i skoleledelsesmøder. Det oplever nogle af le-
derne som et tab (ift. information og indflydelse) og en ud-
fordring for samarbejdskulturen.

I Ikast-Brande er etableret et ledelsesforum med delta-
gelse af skolernes samlede ledelse. Samtidig er der hele 85 
% af lederne i Ikast-Brande, der oplever at de får konkret 
støtte og sparring fra forvaltningen, mens tallet for de øvrige 
tre kommuner ligger mellem 37 % og 50 %. 

Greve Kommune indførte i 2007 enhedsforvaltning, hvor-

efter skoleledelserne refererer til en række fagcentre. Orga-
nisationsforandringer medfører som bekendt nye snitflader 
og kommandoveje. Vi kan ikke på baggrund af projektet ud-
lede, hvordan dette konkret påvirker lederlivet i Greve, men 
vi kan konstatere nogle sammenhænge. 

Forholdsvis flere skoleledere i Greve Kommune (53 %), end 
i de tre øvrige kommuner (mellem 28 og 31 %), ønsker en 
præcisering af ledelsesmandatet mht. forældresamarbejde 
og klagebehandling. Ser man på ledelsesmandatet vedr. 
personaleledelse, ønsker 56 % af skolelederne i Greve Kom-
mune en præcisering, mens det samme gør sig gældende 
for mellem 35 og 41 % i de øvrige tre kommuner

Forskelle i værdier og dyder 
Når skolelederne skal karakterisere eget ledelsesteam er det 
i høj grad de kommunikative kompetencer – som det at 
være anerkendende – der peges på. Anderledes forholder 
det sig, når skolelederne skal karakterisere det fælles skole-
væsen. Her oplever et stort flertal af skolelederne, at for-
valtningens værdier primært handler om at være resultatori-
enteret, jf. fig. 2.

At være troværdige

At være nærværende

At være udviklende

At kunne begejstre

At være resultatorienteret

At vise rettidig omhu

At være anerkendende

At udvise tillid

Andet

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Skolevæsenet
Teamet

Figur. 2. Teamets og det fælles skolevæsens dyder.

n=185
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Men hvilken betydning lægger man i det at være resultat-
orienteret? Og hvilke resultater tænker de forskellige parter 
på? Disse spørgsmål er oplagte temaer for afstemmende 
drøftelser først og fremmest mellem forvaltninger og skole-
ledelser, men også mellem de nye udvalg og de nye skole-
bestyrelser i kommunerne.

Udnytter magt og kraft
Trivslen er størst hos ledere, der udnytter ledelsesmagten 
og udvikler ledelseskraften.

en klar og tydelig ledelsesmagt er en nødvendig forudsæt-
ning for et godt skolelederliv. Lederen af ledelsesteamet og 
forvaltningen har en fælles opgave, når det gælder præcise-
ring af ledelsesmandatet, hos lederen af teamet.

På samme måde har lederen af teamet og de øvrige med-
lemmer en fælles opgave, når det gælder præcisering af den 
interne ledelsesmagt i teamet. Som det fremgår af fig. 3, 
mener især den øverste leder af teamet, at de har overblik 
over opgave- og kompetencefordeling i ledelsesteamet. 

Skolelederne har bidraget med konkrete ideer til at afklare 
og udnytte ledelsesmagten:

•  Udarbejdelse af fælles årshjul og kompetencefordelings-
plan i ledelsen

•  Kortlægning og præcisering af arbejdsgange i forbindelse 
med PPR-samarbejde

•  Skoleledelserne skal selv lave oplæg til visioner og mål for 
skoleområdet – som oplæg til politikernes arbejde

Det gode SFO-samarbejde 
Én af kilderne til et endnu bedre lederliv er at udnytte poten-
tialet i samarbejdet mellem skole og SFO. De skoleledere, 
der trives bedst er således i højere grad end deres kolleger 

enige i, at SFO-ledere fx kan tildeles ledelsesansvar i ind-
skoling. 

At der er et potentiale i udviklingen af samarbejdet illu-
streres også ved, at kun 63 % af SFO-lederne oplever at 
indgå på lige fod i ledelsesteamet, mens der er hele 76 % af 
lederne af ledelsesteamet, der oplever at deres SFO-ledere 
ind går på lige fod. På den sidste workshop pegede en 
gruppe deltagere på konkrete ideer til udnyttelse af ledel-
sesmagten og udvikling af ledelseskraften i samarbejdet 
mellem skole-del og SFO-del:  

•  Lederne kan løse medlemskab af den samme fagforening
•  Ryk sammen i skole- og SFO-ledelsen – også fysisk
•  Skolens øverste leder skal være god til at give ansvar til 

SFO-lederen

Det kræver ledelseskraft at udnytte ledelsesmagten, og  
skolelederne er også meget opmærksomme på, at de relati-
onelle aspekter har stor betydning for deres trivsel. Lederne 
påpeger, at et godt samarbejde i ledelsesteamet byggende 
på tillid, åbenhed og respekt, er fremmende for det gode 
skolelederliv.

39 % af samtlige skoleledere, herunder 46 % af viceskole-
lederne, peger på, at udvikling af samspillet med ledelses-
team, kolleger, medarbejdere m. fl. er vejen til et endnu 
bedre lederliv. Det enkelte ledelsesteam kan altså selv gøre 
meget for at understøtte det gode skolelederliv. Skoleleder - 
ne har også konkrete ideer til udvikling af ledelseskraften:

•  Indgåelse af samarbejdsaftale i teamet som en slags le-
delsesmæssig grundlov

•  Gensidig forventningsafklaring i forbindelse med team- og 
medarbejderudviklingssamtaler

•  Tag ud af huset og skab tid og rum til fordybelse og afsæt  
til handling 

•  Udnævnelse af ressourcepersoner til ’den vanskelige samtale’

Kompetenceudvikling er vigtig 
Skolelederne er bekendte med egne styrker og behov for 
kompetenceudvikling. Der efterspørges en udvikling af 
egenskaber, der kan styrke ledelseskraften, fx at kunne mo-
tivere, inspirere og være visionær.

Samtidig ses et behov for at styrke forhold, der kan præci-
sere ledelsesmagten, fx at påvirke de tiltag og opgaver, som 
udstikkes fra kommunen, sætte rammer og gøre strukturer 
forståelige samt lette og øge overblikket over interne forret-
ningsgange. 92 % af skolelederne er enige eller meget enige 
i, at de har kompetencer til at udføre de opgaver, de har an-
svar for. 

Kompetenceudvikling understøtter det gode skolelederliv. 
Men hvad er det så for en konkret træning, som lederne ef-
terspørger? Det fremgår af fig. 4.

52 % af skolelederne ønsker at træne kompetencer vedr. 
facilitering af den faglige-pædagogiske udvikling og 49 % af 
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Viceskoleleder

Afdelingsleder

SFO-leder

Administrativ leder
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Figur 3. Oplevelse af tydelig opgave- og ansvarsfordeling i ledelsesteamet.
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skolelederne ønsker at blive bedre til at prioritere, fokusere 
og fravælge opgaver.

Heroverfor står, at 79 % af skolelederne oplever, at forvalt-
ningen efterspørger kompetencer til at kunne oversætte de 
politiske og administrative tiltag til en skolekontekst og 53 %, 
at forvaltningen efterspørger beherskelse af styringsinstru-
menter. Der er således behov for en forventningsafstemning.

Fremtidens skoleledelse
Med afsæt i 4-kommuneprojektet har vi følgende bud på 
holdbare perspektiver for fremtidens skoleledelse:

•  Skoleledelsesopgaven er kompleks. Skolernes ledelses-
team har behov for eksplicit afklaring af roller og kompe-
tencer, og vi vurderer, at den eksplicitte afklaring især er 
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Figur 4. Kompetencer, som lederne oplever, at forvaltningen  
efterspørger, og kompetencer, som lederne gerne vil trænes i.

vigtig for fastholdelse af yngre ledere og for rekruttering af 
kommende ledere.

•  Knap 1/4 af skolelederne i 4-kommuneprojektet har færdig-
gjort en uddannelse på diplomniveau. Vi vurderer, at den 
stigende uddannelsesfrekvens fordrer, at de kommunale 
forvaltninger i stigende grad er i stand til at nytænke de 
supporterende funktioner og nyttiggøre skoleledelsernes 
kompetencer. 

•  De ledere, der trives bedst, formår at udnytte det ledelses-
rum, der findes på den politisk-administrative arena. Vi 
vurderer, at der er behov for intelligent afbureaukratisering, 
hvor den lærende evaluering styrkes. 

•  Komplekse ledelsesopgaver fordrer stringent styring og doku-
mentation. Vi forventer stigende krav om stringens samt 
kompetent og relevant dokumentation. Vi vurderer, at det bli-
ver skoleledere med magt og kraft, der tager førsteserven. 

I det gode skolelederliv er der fælles viden hos alle parter om, 
hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i ledelsesmag-
ten. Der er energi, flow og mod til at udfolde ledelseskraften. 
Den foreløbige evaluering af projektet viser, at deltagerne har 
fået input til at udvikle et godt lederliv og til at holde fokus på 
det der lykkes, frem for det der ikke lykkes…

Netop fokus på det der lykkes, og det man som leder selv 
kan gøre, er udtryk for mod og nytænkning i forhold til lig-
nende undersøgelser af lederes arbejdsvilkår”. Rapporten, 
som dokumenterer og sammenfatter undersøgelsen, kan 
læses på Skoleledernes hjemmeside.  

Claus Holm er seniorkonsulent i Konsulenthuset 
Cubion A/S og Anne Jøker, chefkonsulent, 

Anne Jøker ANALYSE OG RÅDGIVNING

Note
1.   Kodeks for god skoleledelse, Skolelederne 2007,  

se www.skolelederne.org.

PBJ er et konsulenthus 
med ekspertise i HR 
og løn. Vi udvikler 
og implementerer 
it-systemer, der styrker 
HR-processerne og 
lønhåndteringen. 
- Vi er din strategiske 
samarbejds partner 
på alle niveauer i 
organisationen.

�   www.pbj.dk
�   Telefon: 43 62 74 00

Vi udvikler systemer 

og processer, der understøtter de

menneskelige ressourcer

n=185
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Hvorfor skal man sidde stille på en stol for at lære noget?

PRÆSENTERER DET BEVÆGELSESVENLIGE 

KLASSE- ELLER FÆLLESLOKALE

KLASSE- ELLER FÆLLESLOKALE

                  er med når der skabes bedre læringsmiljøer
Det er ofte et stor kropsligt, bevægelses- og legemæssigt spring, vi ud-
sætter børnene for ved skolestarten. De møder mange steder et klasse-
rum med et traditionelt stole/borde miljø, som lægger op til, at man skal 
sidde stille i undervisningen. 

Fordelene er blandt andre:

• De ”urolige børn” har mulighed for at sidde uroligt,
  uden at forstyrre undervisningen, og kan herved 
  bruge energien på at lære i stedet for på at skulle
  sidde stille

• Børnene vil opleve mindre negativ kommunikation 
  fra underviseren, hvilket naturligt medfører højere 
  motivation

• Underviseren får frigivet ressourcer og oplever nye
  styrker hos børnene

• Produkterne er valgt, så de hurtigt kan ryddes til 
  side og stables, hvilket giver mulighed for aktiviteter,
  hvor der skal bruges megen gulvplads

• Produkterne inviterer til leg og bevægelse.

Nyt aktivt miljø til SFO’en 
Mange undervisningslokaler bruges også af SFO’en. De viste udstyrsdele er meget oplagte til fx bygge-
projekter, hyggerum, balancelege og redskabsbaner. 
De robuste, fl eksible og let fl ytbare elementer gør rummet indbydende til både læring og leg.

Danmarksvej 34 • 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 22 00 • www.tress.dk

Danmarksvej 34 • 8660 Skanderborg
Tlf.: 86 52 22 00 • www.tress.dk

MØD OS PÅ STAND NR. 31.

MØD OS PÅ STAND NR. 31.

Skoleleder12010.indd   1 19/01/10   14.01
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Mine etiske trædesten

Med hvilken motivation har jeg nu på 
tyvende år kunne opretholde mit enga-
gement i special-pædagogikken – hvad 
vil jeg svare, hvis nogle stiller mig 
spørgsmålet?

Skal svaret findes i etikken omkring, 
hvad der er god opførsel, og hvad der 
ikke er god opførsel og dermed gøre mig 
til talsmand for, hvad der godt, og hvad 
der er forkert. eller skal svaret findes i, at 
jeg vil være med til at sikre rammer, så 
elevernes muligheder for den gode hi-
storieskrivning sikres ud fra den skole-
kultur som er gældende på skolen. 

en skolekultur, der skabes og be-
stemmes i en skole for alle i henhold til 
folkeskolens begreb og formål, Lemvig 
kommunes værdigrundlag, der bygger 
på åbenhed, tillid, ansvarlighed/hand-
lekraft og redelighed og skolens mål-
sætning og værdigrundlag som er tryg-
hed, trivsel, ligeværdigt samarbejde, 
samspil og demokrati og engagerede 
medarbejdere.

Alt sammen en skolekultur som jeg 
kan arbejde under, i og med – så Nørre 
Nissum Skole kan være et godt sted at 
være og at lære. Og med disse be-
tragtninger in mente betragter jeg mit 
”etiske ståsted” som de sten, jeg be-
træder på min vej for ”god skoleledelse”, 
her nogle eksempler.

At blive set og hørt…
Jeg mener, det er vigtigt at være sig sin 
stilling bevidst for derigennem at sikre 
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Mine etiske trædesten
Det syvende indlæg i en serie artikler, hvor en række skoleledere 
fortæller om oplevelsen af lederjobbet deres rolle og – etiske – ståsted

Carsten Bruhn Hermannsen • Foto Anne Mette Welling

gode relationer i samspillet med hinan-
den.

Kompetencen er derfor at kunne ”se” 
sig selv, ”se” den relation, man er i og 
”se” det menneske, man er i relation 
med. Vi kan også bøje ordet at ”se” til at 
være ”set” som elev, være ”set” som an-
sat, og man har ”set” i hvilken relation 
man indgår i. Det er nemlig således, at 
det at blive set positivt på, er udviklende 
for den menneskelige personlighed, fordi 
mine omgivelser anerkender mig som 
person, og i anerkendelsen ligger ikke at 
blive bedømt, men et ja til mig som et 
selvstændigt menneske.

et etisk synspunkt/trædesten som i 
praksis f.eks. betyder – sig god morgen 
til de personer, du møder 
på din vej, eller – rart at 
have dig tilbage på arbejde 
igen, håber at du er blevet 
rask. De små kommentarer 
til den enkelte gør, at man 
føler sig set og derved – at 
man betyder noget.

Ordets og tankens  
betydning…
Jeg har gennem en årrække 
bevidst fokuseret på egen retorik ud fra 
det synspunkt, at måden vi taler til, ta-
ler om og taler med hinanden også for-
tæller, hvordan man behandler den 
omtalte.

Jeg mener ikke, at vi som undervi-
sere/ledere i det ene øjeblik omtaler 

elever/ansatte negativt for i næste øje-
blik at ”møde” elever/ansatte og her 
være to ligeværdige subjekter. Dermed 
ikke sagt, at vi som ansatte/ledere ikke 
kan have holdninger om elevers/ansat-
tes gøre og laden, men det bør anføres 
med respekt. 

Jeg havde en overgang for vane, når 
jeg gik ned til en klasse, at lade blikket 
fæstne sig ved, om alle elevers jakker 
hang på deres plads i garderoben – 
manglede en bestemt elevs gav det 
anledning til en rar fornemmelse. 
Denne tanke og handling var jo dybt 
uprofessionel, men dog forklarlig – 
hvilket ikke uddybes i denne artikel. 

Jeg vil bare pege på, at jeg via tan-
kens kraft over tid fik vendt min adfærd 
til noget positivt, så når jeg efterføl-
gende passerede klassens garderobe fik 
tænkt, at det er rart at alle jakker hæn-
ger der i dag – for kun således kunne 
jeg møde alle elever i børnehøjde. 

Være reel og troværdig… 
At være leder betyder i mange hense-
ender bl.a. at lede/dirigere/kommuni-
kere/anvise de ansatte og hjælpe dem 
til målet via de forhindringer, vi måtte 
støde på ud fra de kompetencer, vi har.

Derfor synes jeg, at det er yderste  
relevant i forbindelse med medarbej -
der-udviklings-samtalen MUS at drøfte 
med den enkelte, hvilken ledelsesform 
den ansatte trives bedst ved og hvilken 
omgangsform, vedkommende fore-
trækker. efterfølgende spørger jeg, 
hvordan de ser på ledelsen og på min 
ledelsesform. Sluttelig spørges direkte 
til, hvordan de vil ”ledes”, når de hen-
vender sig om en given udfordring.

Nogle ønsker dialog og råd-
givning og andre vil have kon-
krete anvisninger på, hvorle-
des de skal løse opgaven og 
andre igen ønsker begge dele. 
Jeg fortæller i denne forbin-
delse, at ledelse: ikke er at 
gøre de ansattes arbejde – 
men være behjælpelig, så op-
gaven kan løses af den an-
satte.

Jeg synes, det er på sin 
plads, at have afklaret og kommunike-
ret sine principper, om hvorledes vi 
agerer i givne situationer. et eksempel 
er, når døren til mit kontor er lukket, 
betyder det ingen adgang – men synes 
alle det? ikke nødvendigvis, så en klar 
og tydelig kommunikation om, hvad 

Vores skole skal sikre den gode 
historie – den enkeltes følelse af, 
at Nørre Nissum Skole er og var 
et godt sted at være og at lære…

„

»
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der er ønskelig adfærd i en given situa-
tion er påkrævet af lederen.

Det skal være sådan, at enhver har ret 
til at snakke fortroligt med sin leder, hvil-
ket der må udvises respekt for. I denne 
forbindelse fortæller jeg altid personen, 
som ønsker fortrolighed (døren lukket), 
at dette respekterer jeg. Jeg gør også 
vedkommende opmærksom på, at for-
tælles der noget, som jeg finder af en 
sådan karakter, at jeg ser mig nødsaget 
til at dele min oplysning herom med sko-
lens leder, vil jeg gøre det.

Gi’ børnene ret

Gi’ børnene ret
til at lege og lære
at drømme og forme
leve og være

Kun der hvor børn
kan føle sig trygge
gror det, de gamle
kaldte for lykke

Uddrag af digt af Carl Scharn-
berg. Det hænger på min op-
slagstavle - jeg ”ser” ofte på det 
og tænker – selvfølgelig – over 
det...

Carsten Hermannsen

får følelsen af, at ”vi betyder noget”.
Derfor er en af mine replikker altid på 

et passende tidspunkt under besøget at 
udtrykke, at jeg kan se du er en dejlig 
pige/dreng. et oprigtigt udsagn, som jeg 
mærker gør noget ved den enkelte. Jeg 
fortæller dem også, at vores fornemste 
opgave er, at skolen skal være et godt 
sted at være for alle – ”også for dig”. 

Så viser/omtaler jeg dem vores 
skulptur ”stol” som er et kunstværk af 
Laila Vestergaard. Kunstværket er pla-
ceret ved indgangen til skolen. Stolen 
er hugget ud i granit og heri er grave-
ret/indprentet forskellige illustrationer 
af børnebøger, fagbøger og skønlitte-
rære bøger.

Stolen bruges af eleverne, hvor 
nogle sidder og sludre heri og andre 
drøfter de fine illustrationer – ”se den 
har jeg læst” fortælles stolt. Nogle sid-
der og venter på bussen – et godt hol-
depunkt i ”den gode historiestol”.   

Carsten Bruhn Hermannsen er uddan-
net folkeskolelærer juni ’90 fra Nørre 
Nissum Seminarium. PD i specialpæ-
dagogik juni ’05. Ansat pr. 1. august ’90 
ved Lemvig Kommune med ansættel-
sessted Nørre Nissum Skole. Ansat 
som afdelingsleder for specialafdelin-
gen samme sted pr. 1. marts ’09. 

Med denne artikel slutter serien om ’Mit 
etiske ståsted’. Tak til alle bidragsydere!

Afdelingsleder Carsten Hermannsen nærmer sig og indtager stenen, granitten, skulpturen, taburetten, stolen, tronen… 

At være reel og troværdig er gode 
sten at betræde på vejen > god skole-
ledelse.

Rammer og relationer…
et etisk holdepunkt, som ligger mig me-
get på sinde, er: elevers ret til at få ram-
mer, som giver dem et godt skoleliv. 

Rammer. hvori der er højt til him-
mels, hvor eleven kan slå sig i tøjret og 
mærke sig selv i forhold til grænser for 
acceptabel adfærd. Jeg tror nemlig på, 
at de drømme, håb, mål og intentioner 
et barn/den unge har for fremtiden, 
gerne skulle fortælles/frembringes i 
kontekster. 

Kontekster, som giver barnet/den 
unge mulighed for oplevelser af kvali-
tet og omsorg med andre, det vil give 
den enkelte mening om sig selv som et 
enestående individ. et individ, der 
magter at påtage sig forskellige roller 
og derved har kompetencer til at indgå 
i mangfoldigheden af relationer. Rela-
tioner, som giver forandringens mulig-
hed qua de gode drømme, den enkelte 
gør sig i de gode relationer.

Der er plads til alle…
I forbindelse med elevers optagelse i 
afdelingen aflægger eleven et besøg 
på skolen. Ved besøget er et af mine 
mål altid at fremstå så engageret som 
muligt og give de besøgende et oprig-
tigt billede af, hvilket skoletilbud vi ud-
gør, så barnet/den unge og forældrene 
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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
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Af Michael Diepeveen • Fotos SKL/privat

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

valghandlingen på repræsentantskabs-
mødet.

Der skal i henhold til vedtægterne 
indkaldes til repræsentantskabsmøde 
ved opslag i Skoleledelse, hvilket er 
sket i nr. 1/03 og 2/03 med angivelse af 
bl.a. en foreløbig dagsorden. Den en-
delige dagsorden samt bilag er ud-
sendt til repræsentantskabet i slutnin-
gen af februar. Læs mere på 
hjemmesiden. 

Der er repræsentantskabets ca. 100 
medlemmer, der skal vælge blandt de 
opstillede kandidater, og i den forbin-
delse har kandidater, der opstiller til 
bestyrelses-, næstformands- eller for-
mandsvalget fået mulighed for at blive 
præsenteret med navn, CV, billede og 
kortfattet valgprogram i dette nummer 
af Skoleledelse samt i foreningens 
elektroniske medier.

Ved redaktionens afslutning er mod-
taget følgende valgoplæg, der her brin-
ges i alfabetisk rækkefølge efter efter-
navn. Det skal derudover bemærkes, 
at alle medlemmer af Skolelederne i 
henhold til vedtægternes § 8, stk. 4 er 
valgbare til alle poster, og at man kan 
stille op helt frem til afholdelsen af 

Skolelederne afholder ordinært repræ-
sentantskabsmøde 2010 onsdag den 
24. marts 2010 kl. 10.00 til ca. 16.00 i 
Odense Congress Center. Og på dette 
års repræsentantskabsmøde – da det 
er et lige år – skal afholdes valg til for-
mand, næstformand og otte pladser i 
foreningens hovedbestyrelse samt valg 
til suppleanter m.m. Helt præcist skal 
der efter foreningers vedtægter § 8 og 
§ 7, stk. 6 vælges:

• 1 formand 
• 1 næstformand
• 8 hovedbestyrelsesmedlemmer 
• 2 suppleanter til hovedbestyrelsen  
• 2 revisorer
• 1 revisorsuppleant 
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Valg til næstformand

Anders Balle
Født 20. april 1950
Uddannet lærer 1972
Lærer, klasselærer, skolevejleder, tillidsrep.
Formand for lærerne i Ringkøbing Amt 
Hovedstyrelsesmedlem i DLF 1989
Skoleleder på Bording Skole fra 2000
Næstformand i Lederforeningen 2006
Formand for Skolelederne fra 2008

Tak for den tillid I har vist mig i den forgangne 
valgperiode!

Det er med stor glæde og stolthed, jeg ser til-
bage på de første godt to år af Skoleledernes eksi-
stens som forening. Det er lykkedes os at skabe en 
slagkraftig, synlig og indflydelsesrig forening med 
en unik stor opbakning. 

Det er en succes, som i høj grad forpligter ikke 
blot formandskab og hovedbestyrelse, men også 
alle lokale foreningsaktive – som er de primære 
drivkræfter i forhold til medlemmerne. Den synlig-

hed og det nærvær, vi har fået skabt, har 
vist sin robusthed og holdbarhed. 

Vi har efter min opfattelse en for-
ening, som formår at leve op til de 
krav, som medlemmerne med rette 
kan stille. Vi varetager skoleledernes 
overenskomst ’ud i yderste led’, hvil-

ket skal forstås både geografisk og 
indholdsmæssigt. Vi sikrer det enkelte 

medlems retsstilling. Vi aftaler løn- og an-
sættelsesforholdene. Vi står også stærkt i interes-
sevaretagelsen. Vi er respekterede og anerkendte 
af vore samarbejdsparter.

Dette foreningsfundament skal vi bygge videre 
på, udvikle og udfordre, med det hovedmål, at vi 
organisatorisk og organisationssamarbejdsmæs-
sigt skal stå stærkest muligt. Vi skal være en aktiv 
del af det aftaleretslige system i Danmark – være 
organiseret og placeret der, hvor indflydelsen er 
størst. 

Vi står formodentlig overfor store krav om æn-
dringer af skolens organisation og bemanding. Vi 
skal sikre en stærk position for hver enkelt skoles 
ledelsesteam, og udvikle skolens ledelsesforhold, 
så vi både magter opgaven med den pædagogiske 
ledelse, den administrative og ikke mindst den 
strategiske ledelse, og så vi samtidig får arbejds-
vilkår, så vi også kan blive i opgaven i et langt og 
godt skolelederliv.

Jeg er stolt over at have medvirket til at skabe 
denne forening, og jeg har stor lyst og energi til at 
fortsætte arbejdet som formand. Derfor stiller jeg 
mig til rådighed for endnu en periode.

Claus Hjortdal
50 år, skoleleder siden 1992,
på henholdsvis en meget lille skole, 
viceskoleleder på en stor overbyg-
ningsskole og som leder på en skole 
med flere afdelinger 
Flere års organisationsarbejde i 
Danmarks Skolelederforening,
bl.a. som amtsformand og i en  
periode som formand
Næstformand i Skolelederne i 2 år

Jeg er kandidat til næstformandsposten. Jeg 
håber på at blive genvalgt, da jeg gerne vil vi-
dereføre og videreudvikle den velfungerende 
fagforening for alle landets skoleledere, vi har 
fået skabt – og i de to år, jeg har været næst-
formand, har jeg arbejdet på flere fronter.

I forbindelse med foreningens interessevare-
tagelse har jeg – sammen med hovedbestyrel-
sen og formanden – arbejdet for at skabe en 
klar profil for skoleledelse, hvor omdrejnings-
punktet er hele skolens virksomhed med fokus 
på elevernes udbytte. Jeg vil ved et genvalg 
også fremover sikre, at vi bliver hørt, og at der 
bliver holdt fokus på skolens kerneydelse i den 
offentlige debat, herunder forfølge muligheder 
for at være proaktive i debatten.

Jeg sidder i øjeblikket som foreningens re-
præsentant i BrancheArbejdsmiljøRådet. Gen-
nem mit fokus her på især skoleledernes psyki-
ske arbejdsmiljø og ikke mindst via vores eget 
projekt ’Det gode skolelederliv’, som jeg er pro-
jektleder for, vil jeg fortsat arbejde for at for-
bedre skoleledernes arbejdsvilkår.

På det organisatoriske plan vil jeg arbejde  
for en maksimal selvstændig håndtering af 
medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Vi skal 
opsøge og samarbejde med øvrige lederfor - 
e ninger i ledelsesspørgsmål. Samtidig skal vi 
udfordre organisationsverdenen, så vi sikrer 
skolelederne den bedste placering og den  
mest relevante selvstændighed, vi til enhver  
tid kan opnå. 

Det betyder, vi skal være åbne for de bevæ-
gelser, der finder sted. Samtidig skal vi udnytte 
mulighederne inden for det bestående til at 
finde nye platforme for samarbejde. Vi er nået 
langt – synes jeg – på den korte tid, vi har væ-
ret én forening, men der er stadig plads til ud-
vikling og forbedringer.
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Lena Gaarde
Født 29. januar 1962
Uddannet lærer 1992
Lærer, klasselærer, læsevejleder, to-
sprogsunderviser, AKT-konsulent
PD i specialpædagogik 2006
Den kommunale lederuddannelse 2007
Forstander ved voksenspecialskole 2007-
Medlem af Skoleledernes repræsentantskab 2007-  

Skolelederne er bredt favnende 
Jeg er forstander på Lysbro Uddannelsescenter – en vok-
senspecialskole i Silkeborg, hvilket jeg har været de sidste 
3½ år. Inden da havde jeg min gang i folkeskolen med sær-
lig fokus på specialundervisningen.

Siden sammenslutningen har jeg siddet i repræsentant-
skabet, og nu er jeg klar til lægge energi i hovedbestyrel-
sen, da jeg repræsenterer en minoritetsgruppe i vores for-
ening – medlemmer fra det gamle S81, dvs. medlemmer, 
som er ansat ved institutioner inden for Specialundervis-
ning for Voksne såvel kommunalt som regionalt.

Medlemmer for hvem det opleves at være meget svært 
at blive hørt og set i deres ansættelser. Medlemmer, som 
oplever en manglende interesse for de ledelsesmæssige  
og komplekse udfordringer, de står i, og som må kæmpe 
for at få en ordentlig og sammenlignelig løn i forhold til  
andre skoleledere. 

Den væsentligste forskel på os og de fleste andre med-
lemmer af Skolelederne er, at vi forholder os til voksne, 
mens alle andre har med børn at gøre. Det giver en masse 
forskelle med hensyn til lovgivning og overenskomst.

Mange af de medlemmer, jeg repræsenterer, arbejder 
bl.a. ud fra takstfinansiering af deres ydelser. Måden at be-
drive ledelse sker her med udgangspunkt i nogle markeds-
mekanismer, hvilket sætter den faglige, den administrative, 
den personalemæssige og den strategiske ledelse i spil på 
en meget spændende måde. 

Vi har en forening, der favner bredt skoleledelsesmæs-
sigt, og som sådan også har brug for viden om alle med-
lemmernes mangeartede ledelsesopgaver. Jeg er af den 
overbevisning, at jeg med min viden vil kunne bibringe ho-
vedstyrelsen nye vinkler på opgaveløsningerne. 

Jeg har desuden deltaget i foreningens organisationsud-
dannelse og dermed erhvervet en indsigt i TR-uddannel-
sen. Denne indsigt bekræftede mig i vigtigheden af – som 
jeg ser det – at vores forening har brug for sådan én som 
mig. Og netop fordi vi i vores forening har brug for alsidig-
heden set i et ledelsesperspektiv. Vi har alle brug for at 
blive hørt. 

Jeg kan hermed love, at jeg vil yde mit ypperste for alle 
foreningens medlemmer med udgangspunkt i dialogen.

Axel Bay-Petersen 
Skoleinspektør på Provstegårdskolen, Odense
Formand og næstformand i Lederforeningen 
Odense 2000-06 
Hovedbestyrelsen i Lederforeningen 2004-08 
Hovedbestyrelsen i Skolelederne 2008-

Godt gået
Skolelederne har nu eksisteret i 2 år og har vist stor 
berettigelse lokalt og centralt. Lokalt er kredsene i 
Skolelederne nu færdige med at forhandle OK’08 
og er allerede i gang med at opstille krav til OK’11.

Det har været en stor udfordring, som langt de 
fleste steder er løst på fornemste vis, fordi der lo-
kalt er kollegaer, som har taget denne vigtige op-
gave på sig. Skoleledernes succes og gennem-
slagskraft er afhængige af dette engagement, da 
det er det lokale niveau, som er bærende for for-
eningen.

I hovedbestyrelsen har arbejdet været koncen-
treret om opbygningen af en forening med den 
gennemslagskraft, som er nødvendig for at skabe 
respekt om skoleledernes arbejde og position. 
Projektet ”Det gode skolelederliv” er nu ved at 
være afsluttet med forslag til forskellige fremad-
rettede initiativer. 

Skolelederne skal have udsyn og have øje for, 
hvilke skolepolitiske initiativer, der er nødvendige, 
for at tilpasse folkeskolens indhold og struktur til 
kravene i en globaliseret verden. PISA-resultater 
er et for snævert kvalitetsparameter

OeCD er med Talis-undersøgelsen i gang med 
at opstille indholdskrav til en international skole-
ledelse. De værdier, de bygger på, ligger langt fra 
vores. Det er derfor overordentligt afgørende, at vi 
som forening er tydelige i vores udmelding.

Vi skal indgå i kommunale arbejdsgrupper for at 
være med til at sætte vores præg på den kommu-
nale skolepolitik og skolestruktur, herunder ud-
formning af ledelsesstrukturen. Det er os, der har 
den viden og erfaring, der er nødvendig for at gøre 
det bedst muligt.

Vi skal have fokus den nye lærer-
arbejdstidsaftale og tydeliggøre, 

hvordan ledelsesretten kan ud-
møntes indenfor alle områder.  

Det er vigtigt, at hovedbestyrel-
sen er sammensat af medlem-
mer, som repræsenterer store og 

små kommuner, og som samtidig 
er geografisk spredt. For at under-

støtte dette og for at være med til at 
fortsætte det spændende arbejde, stiller jeg op til 
en ny periode.
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Claus Heiredal
Skoleleder på Bylderup Skole, Aabenraa Kommune
Tidligere amtskredsformand, Sønderjylland 
Sidste periode i hovedbestyrelsen for Lederforeningen
Hovedbestyrelsen i Skolelederne 2008- 

Jeg genopstiller hermed til hovedbestyrelsen. efter en 
spændende periode, hvor første del har været at få 
lagt et godt fundament for foreningen, er vi nu i gang 
med at lave politikudvikling. Med vores egen overens-
komst består arbejdet i hovedbestyrelsen både i en 
fagpolitisk og pædagogisk retning samt en kommuni-
kationsstrategi.

Jeg var oprindelig ikke tilhænger af stående udvalg, 
men med de mange arbejdsopgaver, vi bliver mødt 
med, er det en fordel, at de tre udvalg kan lave nogle 
velforberedte oplæg til bestyrelsesmøderne.

Jeg har plads i ’Fagpolitisk udvalg’, der primært ar-
bejder med medlemmernes løn- og arbejdsforhold 
(overenskomst) og uddannelse af vores tillidsvalgte. Vi 
har besluttet, at vi bl.a. vil undersøge, hvad lærernes 
nye arbejdstidsaftale har af betydning for vores ar-
bejdsforhold.

OK’11 står for døren. Vi vil nok ikke denne gang have 
så meget medvind som ved OK’08. Rammen tyder på 
at blive mindre. et vigtigt spørgsmål bliver løn, herun-
der skal vi fastholde taktreguleringen, hvordan forhol-
der vi os til lokalløn, problematikken omkring trin 46?

Lokalløn har indtil nu været en fordel for os, samlet 
set, men kan vi blive ved med at ’låne’ penge hos an-
dre? Det tror jeg ikke. Jeg mener, at vi skal fastholde 
den nuværende ramme for lokalløn, at lokalløn skal 
være organisationsopdelt, og at der skal være ud-
møntningsgaranti inkl. evt. tilbageløbsmidler.

I en tid med store forandringer på ledelsesforhol-
dene i skolen, vil jeg ikke anbefale, at vi afskaffer trin 
46. De problemer trin 46 evt. giver skal klares ved de 
lokale forhandlinger.

I hovedbestyrelsen har vi i denne periode sat tre 
store skibe i vandet: 1) Projekt ”Det gode skoleleder- 
liv” om vores psykiske arbejdsmiljø, 2) Udvikling af vo-

res interne og eksterne kommunikation 
samt 3) egen overenskomst, som vi 

skal i gang med at forny. Disse 
spændende projekter vil jeg gerne 
fortsat arbejde med, derfor har 
jeg valgt at genopstille og rejser 
gerne fra Sønderjylland til Køben-

havn et par gange om måneden.
Jeg finder det vigtigt, at hovedbe-

styrelsen består af repræsentanter fra 
hele landet, da vilkårene for at bedrive skoleledelse i 
folkeskolen er meget forskellig fra sted til sted.

Birgit Henriksen
Formand for Skolelederne, 
Glostrup Lokalafdeling 
Viceskoleinspektør på Skov-
vangskolen, Glostrup Kommune
Diplomuddannelsen i ledelse, 52 år

Overenskomstansat mellemleder
Begejstringen over Skoleledernes opståen og resul-
tatet af OK’08 med TR-aftalen er stor blandt med-
lemmerne i foreningen. Men i festens rus skal man 
huske at se rundt i krogene af balsalen, om der sid-
der bænkevarmere, der ikke helt føler, at de er med 
til festen.

I den nuværende hovedbestyrelse er der ingen 
overenskomstansatte og ingen mellemledere. Det 
vil jeg gerne lave om på, og som hovedbestyrelses-
medlem vil jeg konstant være opmærksom på, om 
alle medlemmer synes festen er sjov og værd at 
være med til. 

Det er vigtigt, at vi undgår en opsplitning af for-
eningen, som det skete i forhold til Lærerforeningen. 
Det er ligeså vigtigt, at foreningen arbejder for for-
bedring af de overenskomstansattes ansættelses- 
og pensionsforhold. Som overenskomstansat skal 
man ikke bare vente på måske at komme med i den 
eftertragtede gruppe af tjenestemænd.

Fagforening?
Skal ledere overhovedet have en fagforening? Vi be-
stemmer jo selv vores arbejdsvilkår, vil nogen påstå. 
Jeg mener, at vi som ansatte i det kommunale sy-
stem er underlagt de samme vilkår som andre med-
arbejdere, vi har blot den særlige opgave, der hedder 
ledelse.

Vi skal ikke ud på barrikaderne og strejke eller blo-
kere, men gennem dialog synliggøre vores vilkår og 
gennem forhandlinger og argumentationer fremme 
vores forhold.   

Skolelederne/DLF
Skolelederne er stadig en del af DLF med en stor 
økonomisk forpligtelse. Jeg vil arbejde for, at DLF og 
Skolelederne er to ligeværdige foreninger med folke-
skolen og læreruddannelsen som fælles udgangs-
punkt.

er der områder, hvor fælles drift og udnyttelse af 
sekretariatskompetencer kan komme medlemmerne 
til gode, skal det udnyttes. Men der skal være åben-
hed i samarbejdet, og Skolelederne skal betale en 
fair andel af udgifterne. 
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Allan Lundby-Hansen
Skoleleder siden 1981
Formand for Lederforeningen i Roskilde Amt 1999-06
Hovedbestyrelsesmedlem i Lederforeningen 2006-08
Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederne 2008-

Jeg genopstiller hermed til hovedbestyrelsen.
Den første valgperiode i hovedbestyrelsen i ”Skole-

lederne” er ved at rinde ud. Det har været et travlt og et 
spændende arbejde. Den nye bestyrelse, i vores nye 
fælles forening, skulle finde deres ben efter fusionen, og 
de fandt dem!

en af de opgaver, som repræsentantskabet satte på 
den politiske dagsorden, var skoleledernes psykiske ar-
bejdsmiljø. Bestyrelsen har arbejdet målrettet med 
denne opgave, og ”Det Gode Skolelederliv” er blevet sø-
sat med stor succes. Årsmødet i marts 2010 vil næsten 
udelukkende dreje sig om dette store projekt.

en anden af de store opgaver har været uddannelsen 
af foreningens tillidsmænd i forbindelse med OK’08. Der 
har været afholdt to kursusgange i Odense, og det har, 
efter min mening, rystet foreningen godt sammen.

Hvis nogen havde frygtet, at hovedbestyrelsens ar-
bejde ville bære præg af, at medlemmerne kom fra to 
foreninger, har bestyrelsesarbejdet gjort denne frygt til 
skamme. Hovedbestyrelsen arbejder godt sammen, 
trods uenigheder her og der, men hele tiden med sigtet 
på at optimere foreningens indflydelse til gavn for med-
lemmerne. 

Jeg vil lægge vægt på, at vores forening vil bruge erfa-
ringerne fra ”Det gode skolelederliv” målrettet i fremti-
den. Ledelseskraften er også truet ved de mange skole-
sammenlægninger, der vil ramme såvel små, som store 
skoler. Her skal foreningen fortsat arbejde stenhårdt 
med at påvirke beslutningstagerne.

Jeg vil også arbejde for at sikre sammenhængskraften 
i foreningen, ikke mindst set i lyset af de kommende nye 
medlemmer fra Københavns Kommune. Lokalafdelin-
gerne, de regionale netværk og formandsmøderne bliver 
vigtige brikker i dette arbejde.

Jeg håber, at repræsentantskabet vil 
stemme på de hovedbestyrelsesmed-
lemmer, der genopstiller til valget, 
så vi kan fortsætte vores gode 
samarbejde i bestyrelsen.

Kurt Kristensen
Lærer på Næshøjskolen, Århus Kommune 1981-93
Viceskoleinspektør på Højvangskolen,  
Århus Kommune 1993-00
Skoleleder på Katrinebjergskolen,  
Århus Kommune 2000-
Bestyrelsen i Århus Skolelederforening 2003-06
Formand for Århus Skolelederforening 2006-
TR for skolelederne i Århus Kommune 2009-

Jeg stiller op som kandidat til hovedstyrelsen med 
stor respekt og anerkendelse for det arbejde, der 
hidtil er lavet.

Mine overvejelser – i forbindelse med min kan-
didatur – går på et ønske om at være med til at 
fortsætte udviklingen af Skolelederne til en stærk 
lederforening, som både centralt og lokalt har 
gennemslagskraft i forhold til ledelsesvilkår i fol-
keskolen. Det er afgørende for foreningens styrke, 
at vi er stærke både centralt og lokalt.

Jeg vil arbejde for, at der fortsat i hovedstyrel-
sen vil være fokus på, hvorledes vi kan under-
støtte de lokale foreningers selvstændige virke 
ude i kommunerne. Stærke lokale afdelinger er 
afgørende for en stærk landspolitisk forening.

Jeg vil ligeledes arbejde for, at skolelederfor-
eningen bliver en forening, som varetager interes-
serne for hele skolens ledelse. Jeg mener, at for-
eningen skal arbejde for den samlede skoleledelse 
og dermed for alle niveauer af ledelse i skolerne. 
Sammenhængskraften i den lokale ledelse skal 
understøttes af foreningen.

Det kan bl.a. ske ved, at vi i første omgang får 
et samarbejde med de øvrige foreninger, som re-
præsenterer SFO-ledere og administrative ledere 
uden lærerbaggrund. Hensigten er at få skabt en 
platform, som på sigt kan føre til en fælles for-
ening for alle i skoleledelsen. 

Vi skal som forening tydeligt signalere, at vi er 
en forening af ledere. Det betyder, at vi skal mar-
kere, at vi er en anderledes forening end en tradi-
tionel lønmodtager-fagforening.

Vi er stadigvæk alt for stærk bundet til Lærer-
foreningen, som vi helt sikkert har mange interes-

sefællesskaber med, men på afgø-
rende punkter omkring ledelse, har 

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

 

Når skolen mangler en 
læreruddannet vikar.

Er du uddannet lærer 
med lyst til varierende 
udfordringer?

Så henvend dig på 
tlf. 70 27 12 18

Se også vores 
hjemmeside 
www.pvb.dk

ESROMGADE 15  
2200 KBH N   ·   TELEFON 70 27 12 18   

WEB  WWW.PVB.DK   ·   EMAIL  PVB@PVB.DK

Pædagogisk Vikarbureau har 
overenskomst med LC og herunder 
Danmarks Lærerforening

Når skolen mangler en 
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Se også vores 
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ESROMGADE 15  
2200 KBH N   ·   TELEFON 70 27 12 18   

WEB  WWW.PVB.DK   ·   EMAIL  PVB@PVB.DK

Pædagogisk Vikarbureau har 
overenskomst med LC og herunder 
Danmarks Lærerforening

Når skolen mangler en 
læreruddannet vikar.

Er du uddannet lærer 
med lyst til varierende 
udfordringer?

Så henvend dig på 
tlf. 70 27 12 18

Se også vores 
hjemmeside 
www.pvb.dk

ESROMGADE 15  
2200 KBH N   ·   TELEFON 70 27 12 18   

WEB  WWW.PVB.DK   ·   EMAIL  PVB@PVB.DK

Pædagogisk Vikarbureau har 
overenskomst med LC og herunder 
Danmarks Lærerforening

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

web www.pvb.dK   •   email pvb@pvb.dK

Torben Mørup 
Skoleinspektør, Nordvangskolen, 
Esbjerg
Tidl. formand for DS Ribe Amt
Tidl. HB-medlem i Danmarks Skolelederforening
Siden 2008 Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederne
Medlem af Kommunikationspolitisk udvalg

Det, jeg vil gerne have skal præge Skolelederne i den 
kommende valgperiode, er følgende:

•  en tydelig og stærk kommunikation internt i foreningen 
og i medierne

•  en styrkelse af det lokale arbejde i Skolelederne kom-
munalt/regionalt – især ’TR-rollen’

•  Skolelederen op fra ”maskinrummet” og flere ”fiskered-
skaber” til medarbejderne

•  Skolelederne er proaktive på internationale og natio-
nale rapporter

•  Skolelederne bør sætte dagsordenen på ledelse og 
skole

•  At Skolelederne styrker sin internationale profil nordisk 
og europæisk

•  Og at drøftelserne om relationen til DLF fortsat foregår, 
herunder arbejdet for løsrivelse og dannelse af nye ’le-
delsesforbund’.

Sinne Pedersen
Skoleinspektør på Abildgårdskolen i Frederikshavn
Formand for DS i Nordjylland 2000-06
Hovedbestyrelsen i DS 
Hovedbestyrelsen for Skolelederne siden 2008
Medlem af Styregruppen vedr. ’Det gode skolelederliv’
Formand for Ledelsesfagligt udvalg

Skolelederne har nu fungeret som en samlet forening 
for skolelederne i Danmark i 2 år. Det har været 2 me-
get spændende år, hvor vi har kunnet se resultater. 

Vi har fået meget større mulighed for eksponering af 
skolelederforeningen både centralt og lokalt og derved 
for at få skabt synlighed om vores ledelsesvilkår og le-
delsesfaglighed.

Hovedbestyrelsen besluttede sidste år at organisere 
sig med 3 faste udvalg samt ad hoc-grupper. Som for-
mand for det ledelsesfaglige udvalg, har jeg hovedsa-
geligt arbejdet med oplæg til hovedbestyrelsen omkring 
ledelsesfaglige og pædagogiske temaer.

Da der fra mange sider er ekstrem fokus på skole-
ledelsens betydning for skolens resultater, har vi haft 
særligt fokus på diverse nationale og internationale un-
dersøgelser, der beskæftiger sig med området. Skole-
lederforeningen skal i sine aktiviteter og politikker være 
klar på krav og forventninger til skoleledelse, herunder 
den udvikling vi ser i det kommunale skolebillede og 
dermed ledelsesforhold. 

Som medlem af styregruppen for projektet ’Det gode 
skolelederliv’ har jeg haft store muligheder for at ar-
bejde med en af de for mig meget vigtige opgaver for 
foreningen, nemlig skoleledernes arbejdsvilkår og ar-
bejdsmiljø. Vi har valgt at tage udgangspunkt i det, der 
lykkes rundt omkring, og det har været vigtigt for mig, 
at formidle det på en måde, så det både bliver brugbart 
for den enkelte leder og for det organisatoriske arbejde 
med skoleledernes vilkår.

Med vores selvstændige overenskomst og dermed 
øgede indflydelse både centralt og lokalt, er det vigtigt 
at arbejde med foreningens sammenhængskraft. De lo-
kale bestyrelser repræsenterer de lokale medlemmer i 
forhold til hovedbestyrelsen og omvendt. 

Med en selvstændig overenskomst er vi nået et 
stykke ad vejen mod en selvstændig forening med ret 
til og mulighed for at handle på egne vegne og dermed 
varetage egne interesser. Fremover bør der løbende sø-
ges efter fællesskaber, der kan være 
nyttige for os som gruppe – det være 
sig omkring løn- og arbejdsvilkår, 
men også omkring ledelsesfaglige 
områder.
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Årsmøde og generalforsamling i FDB

brug din stemme!
Er du interesseret i sundhed, miljø, klima og 
etisk handel? Eller er du bare glad for din butik? 
Kom bag om butikshylderne – mød op til  
årsmøde eller generalforsamling i din lokale 
butik og brug din stemme til at påvirke 
fremtidens ansvarlige forbrug.

Se hvornår der er møde i din lokale medlemsbutik
og læs mere på fdb.dk

     Kvickly, SuperBrugsen, Dagli’Brugsen og LokalBrugsen

Lis Spang-Thomsen
Lærer 1975-94. Diplom i ledelse 2006
Konst. viceinspektør på Langbjergskolen, 
Brøndby 1994-95
Viceinspektør på Langhøjskolen, Hvidovre 1995-97
Skoleinspektør på Brøndbyvester Skole, Brøndby 1997-
Amtsbestyrelsesarbejde i Danmarks Skolelederforening fra 1997
8 år som formand for DS-amtsbestyrelsen i København
Suppleant til hovedbestyrelsen i Skolelederne 2008
Indtrådt i hovedbestyrelsen i Skolelederne 1. januar 2009
Medlem af Kommunikationspolitisk udvalg
Tilknyttet HB-medlem til Region Storstrøm

Selv om der allerede er gået et år med arbejdet i hovedbestyrelsen – 
et år med mange spændende opgaver – føles det som om, jeg først 
lige er kommet rigtigt i gang. Det er derfor et naturligt valg at stille 
op til endnu en periode i hovedbestyrelsen.

I lyset af regeringens 360 graders eftersyn og alle mediers bevå-
genhed er det vigtigt, at Skolelederne stadig præger debatten med 
den faglighed, vi besidder. Vi skal være i front, når dagsordenen 
om folkeskolen sættes, så vi er med til at sikre, at evidensbaseret 
viden ligger til grund for den folkeskole, vi ønsker at lede og ud-
vikle. Dette er vigtigt for skolen og børnene, men også for, at vi gør 
det tydeligt, at det er faguddannede ledere der skal til, når nye 
skolelederstillinger skal besættes.

Når kommunernes økonomi er trængt, og skolelukninger er  
på tale, må vi deltage i debatten, være troværdige og ikke for en-
hver pris kræve alle skolestørrelser bevaret. Det er derimod vigtigt, 
at vi både centralt og i høj grad også decentralt ser på, hvad der 
skal til, for at den nødvendige ledelse er til stede, så vi stadig kan 
sikre optimale forhold for at drive en god folkeskole. I mine øjne 
handler det om skolestørrelser med en økonomi, der sandsynlig-
gør, at skolen har et ledelsesteam.  

Som fagforening har vi allerede markeret os stærkt og opnået  
en flot overenskomst. Det er vigtigt, at vi også fremover forhandler 
gode forhold for alle skoleledere, men også nødvendigt, at vi i for-
eningen bevarer sammenhængskraften, selv om vi ved skoleluk-
ninger og skolesammenlægninger ser nye overordnede skole-
lederstillinger opstå. Vi opnår størst indflydelse i alle forhold ved  
at fremstå som en stærk samlet skolelederforening.

Michael Rasmussen
52 år, lærer, Haderslev Statsseminarium 1982
Lærer, Bjergsted Kommune 1982-95
Skoleinspektør, Kalundborg 1995-
Lederforeningens hovedbestyrelse 2002-08
Hovedbestyrelsen i Skolelederne 2008-  

Valget mellem den faglige forening og fagforeningen er 
let – det er begge dele. Skolelederne har siden sam-
menslutningen formået at løfte denne opgave – at ud-
fordre og berige skolelederlivet samtidig med at spænde 
et sikkerhedsnet ud under medlemmerne både med 
hensyn til løn og beskyttelse i stillingen.

 Mit særlige fokus har været arbejdsmiljøet. Det gode 
skolelederliv er båret af tanken om eget ansvar og tillid 
til støtte i den lokale gruppe og den lidt større forening. 
Som projektleder på selvevalueringsværktøjet har jeg 
været med til at udvikle et redskab, man kan anvende 
lokalt enten på skolen eller i kommunen – og hvor mu-
ligheden for dialog både med kollegaer og ledelse ligger 

snublende nær. 
Jeg er formand for Kommunikationspolitisk 
udvalg. Udvalget har ansvaret for input til 

udvikling af foreningens medier. et af må-
lene gennem den sidste periode har været 
at få mere kant – at skabe et levende blad 
i en kritisk dialog med medlemmer og of-

fentlighed. Succesen for det elektroniske 
nyhedsbrev taler sit eget sprog. Lederspace 

er en satsning på noget nyt. Kan vi skabe et fo-
rum for kritisk dialog sparring? Jeg tror på det.

Med min kandidatur vil jeg gerne fortsætte dette ar-
bejde. Den nye opgave i den kommende periode er ker-
neydelsen for ledelsesopgaven – undervisning af ele-
verne. Skolelederne må komme med et udfordrende 
bud på Fremtidens skole. Vi skal sikre, at eleverne op-
når de mest fundamentale kvalifikationer og giver dem 
kompetencer til at skabe deres eget liv på helt egne 
præmisser – ligesom som vi har fået liv til det!
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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 MED
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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
Lektor, Ph.d., Th.M., cand.theol. 
Copenhagen Business School 
Leder af Center for skoleledelse (partnerskab mel-
lem CBS og Professionshøjskolen UCC)

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
Tina Nedergaard
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 1483 m2 STORE udstilling!

Christine Feldthaus

*NB: Er inviteret, men har pt. ikke givet endeligt tilsagn
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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
• Tina Nedergaard, 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 Tina Nedergaard Jørn Sørensen Klassens tykke dreng Partymaskinen Mads Hermansen Lisbeth Dahl

MEDLEMSFEST aften kl. 19.15-01.00 

*NB: er inviteret, men har pt. ikke givet endeligt tilsagn
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Hovedbestyrelsen byder alle velkommen!

Formand Anders Balle Claus Heiredal 

Sinne Pedersen 

Lis Spang-Thomsen

Næstformand Claus Hjortdal 

Allan Lundby-Hansen Michael Rasmussen 

Axel Bay-Petersen 

Torben Mørup 

Per Ungfelt 

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

Årsmøde 2010
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Skoleledelse er at lede komplekse situationer, at udvikle en kompleks 
organisation og gøre den overskuelig, både for medarbejdere og ledel- 
s e – samt at give den retning.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

NYT KURSUS

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

Intensivt 
2-dages kursus for 

skoleledere 
i forbindelse med 

’Det gode 
skole lederliv’

Praktiske oplysninger

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

Det vestlIge kursus:
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.
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Går det så godt som sidste år, bliver 
der også i år fuldt hus på Skoleleder-
nes årsmøde torsdag den 25. marts og 
fredag den 26. marts 2010 i Odense 
Congress Center.

Alle landets skoleledere, skoleche-
fer, børne- & kulturdirektører og for-
valtningsansatte er i hvert fald inviteret 
og velkomne til at deltage, og veder-
lagsfrit er det oven i købet!

Kun fortæring og evt. overnatning må 
man selv afholde – kontakt OCC og tjek 
i øvrigt programmet for årsmødet, det 
findes på dette blads midtersider og er 
til at tage ud (og tage med på årsmø-
det). Det ligger også på hjemmesiden, 
hvorfra det kan printes ud.

Årsmødet er en kulturel-social be-
givenhed, idet man er sammen med 
lederkollegaerne og også cheferne, li-
gesom man næppe undgår at blive 
genkendt af gamle kammerater. Og 
ikke mindst er det ledelsesfagligt re-
levant. en perlerække af foredrags-
holdere vil fortælle dig ting om folke-
skolen og ledelsen af den, du næppe 
vidste? 

Det kan også være vigtigt at få til-
meldingen til braget af en skoleleder-
medlemsfest på plads. Den finder sted 
torsdag aften kl. 19 også på OCC, hvor 

Whiteboard, ny kopimaskine eller ordentlige stole? Alt dette og meget  
mere finder du på den 1483 m2 store udstilling på årsmødet i Odense!

Af Michael Diepeveen • Foto OCC

Klassens Tykke Dreng underholder og 
Partmaskinen spiller til dans!

Det gode skolelederliv 
De vigtigste resultater fra skolelederfor-
eningens store indsatsområde ’Det 
gode skolelederliv’ vil blive fremlagt og 
drøftet på årsmødet i en kombination af 
lærde, praktikere og politikere.

Her er lagt op til et tempofyldt reflek-
terende skifte mellem forskellige positi-
oner med henblik på at søge at nå det 
umulige – veje skoleledergrisen, fange 
skoleledelsen i sin flugt, finde skole-
ledelsens element... og det har vi måt-
tet hyre en ekstraordinær dygtig ordsty-
rer til at holde styr på, nemlig journalist 
m.m. Lotte Hansen.

For det ikke skal være løgn er også 
livsstilseksperten Christine Feldthaus 
inviteret til at se på skoleledere som in-
divider og flokdyr – og ad iagttagelsens 
og måske intuitiv vej at tegne et por-
træt af folkeskolelederen anno 2010. 
Der er meget andet på programmet,  
gå i hvert fald ikke glip af at høre et af 
dansk underholdnings største ikoner 
Lisbeth Dahl slutte af fredag.

Mød den nye minister? 
Der er lagt op til, at den nytiltrådte un-

dervisningsminister Tina Nedergaard, 
KL’s børne/kultur-udvalgsformand Jørn 
Sørensen og Anders Balle mødes i 
duel, og en heftig debat kan udspille 
sig på baggrund af resultaterne fra ’Det 
gode skolelederliv’ og ellers om 360 
graders eftersynet, den kommunale 
økonomi, ændrede skole- og ledelses-
strukturer, dokumentationskrav etc. 
Den nye minister er inviteret, men har 
pt. ikke givet endeligt tilsagn. 

Herudover byder årsmødet på under-
holdning, musik, sang og ikke mindst 
den i år (ja nu igen) rekordstore udstil-
ling i Hal A, hvor de mange firmaer (se 
udstillerlisten) tilbyder deres produkter, 
og hvor der er lejlighed til at se det ny-
este nye inden for indretning, materia-
ler mv. til folkeskolen – og måske få en 
vareprøve med hjem…

På vores egen stand (se pilen på teg-
ningen) kan du møde Skoleledernes 
konsulenter og politikere – samt i år 
forskerne/foredragsholderne i forbin-
delse med fremlæggelsen af de store 
projekter i ’Det gode skolelederliv’. 
Kom forbi og få en faglig eller bare en 
hyggelig snak og svar på de spørgs-
mål, der måtte dukke op. 

rsmødeudstillingenÅ

Elektroniske tavler, ergonomiske 
møbler, skolefoto, ledelseslitteratur, 
undervisningsprogrammer, ny edb, 
pædagogiske spil, kuglepenne, ka-
lendere, vand, øl, kaffe m.m.
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 Standnr.  Firmanavn

 41  A/S Søren Frederiksen

 26  abc Skolefoto

 63  Alinea Akademi

 49  Aqua Line

 13  ASF - Dansk Folkehjælp

 69  A-sport

 61  Atelier 71

 6  AV Form

 67a  Bendt Brandt

 25  Borks Patenttavler AS

 53  Calamus Danmark A/S

 16   COK - Center for Offentlig Kompetenceudvikling

 67  Creativ Company A/S

 28  Cubion

 52a  Dafolo

 38  Dansk Skolefoto

 20  Dansk Skoleskak

 1  DICA

 15  Djeeo APS

 24  DK Foto

 58  easy Photo ApS

 71  elverdal A/S

 3  exakt

 2  Flexformstolehuset A/S

 30  Fournaise-Thomsen ApS

 50  Fronter

 66a  Fødevarestyrelsen, Region Syd

 53a  Hopla A/S

 17  Højer Møbler

 74  HÅG A/S

 11  Ikadan Sport & Fritid A/S

 55  INVeNTARLAND A/S

 76  INVeNTARLAND A/S

 9c   Kalenderforlaget GTe /Grafisk Trykcenter AS

 68  Kinnarps A/S

 46  KMD

 4  Kombi-Skilte A/S

 33  KOMPAN Danmark A/S

 8b  Kontor Syd A/S

 75  Le-Dana Furniture

 77  Leika

 39  Lekolar A/S

 36  LIC - Lærernes Indkøbscentret

 44  Lions Quest Danmark

 59  Lærerstandens Brandforsikring G/S

 64  Martin Guld Fotografi

 66b  Midform A/S

 65  Mikro Værkstedet A/S

 9d  Mylocker

 9a  Møbel-Gruppen

 70  Netkom

 7  Norberg Foto

 35  Nordisk Skoletavle Fabrik

 12  Nova Nordic A/S

 19  OJ Skolemøbler

 73  PBJ A/S

 10  Phonic ear A/S

 29  PolyVision

 40  PROTAC

 54  Safegroup AS

 43  SamSoc ApS

 9b  Scanoffice

 18  Sinatur Konferencehoteller

 5  SIS Funktional Furniture

 48  Skandinavisk Skoleinventar ApS

 V1  Skolelederne

 42  Solutors A/S

 66  Sonesson Indretning

 57  Soundear A/S

 27  Sp / f Kelvin

 52  ST Skoleinventar

 37  Sønderjysk Skolefoto

 22  Tabulex

 34  Tango Consult

 23  Thorsø A/S

 21  Totalinventar as

 31  Tress A/S

 8a  University College Lillebælt

 51  University College Nordjylland

 56  Uridan A/S

 72  VIA Universiry College

 60  Videncenter for Arbejdsmiljø

 62  Vilen

 14   Vine & Hendriksen erhvervsmøbler A/S

 47  Virklund Sport

 9  VS Danmark

 8  Waldner Danmark

 45  Waterlogic Danmark

Besøg Skoleledernes stand - vi glæder os til at se dig!

Hal�B

Vandrehal�1

Café

Hal A

Vandrehal�2

Port A
b:�440�x�h:�475

Bar

Teknisk
Service

Udfærdiget�af

Odense�Congress�Center
Messenavn������������Mål:

flugtvej
slangeskab
håndslukker
flugtvejsplan�ophæng

Rev.:

Skoleledernes�Årsmøde�2010

JBM�15.02.2010
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Følger du også de lovpligtige eftersyn af ALLE elektriske håndværkermaskiner 
og stiger på din skole ?
Alt lige fra boremaskiner, søjleboremaskiner, elhøvle, vinkelsliber, ect.

Iht. Arbejdsmiljøloven skal håndværkermaskiner 230 V efterses minimum 
hver 12. måned og store maskiner 400 V skal efterses hver 6. måned. 
Stiger skal efterses minimum hver 12. måned. Dette gælder både for private 
og offentlige institutioner og virksomheder.

ISS Teknik forestår planlægning, indkalder til og gennemfører eftersynene. 

Alt sker i tæt samarbejde med jer, således  at vi forstyrrer jer mindst muligt  
i jeres daglige undervisning.

ISS Teknik
ISS Teknik er en landsdækkende Aut. Elinstallatør, der via vores SKS system 
(Sikkerheds-Kvalitets-Styringssystem), har etableret et set-up, der sikrer, at 
ISS Teknik overholder lovgivningen.
Gennem en eftersynsaftale med ISS Teknik, baseret på vores set-up, kan I 
få en lettere hverdag og sikkerhed for at loven overholdes.

ISS Teknik giver jer:
Sagkyndigt eftersyn af apparater og stiger•	
Planlagte eftersyn med mindst mulig forstyrrelse af•	
daglig drift
Web adgang til oversigter over alle eftersyn –•	
gennemførte som planlagte

Ring og få en professionel rådgivning allerede i dag.
København tlf. 39 77 21 00
Århus tlf. 86 29 64 00

ISS Teknik tilbyder også: 

El
Fejlsøgning, styring, tavler, regulering og  
overvågning. 

Teknisk Facility Service
Systematisk vedligehold af bygninger eller  
maskinanlæg. Vi har multiteknikere, der både 
kan se efter el, vvs, ventilation og køl.  

Tele & Data
Vi tilbyder rådgivning, salg, installation og  
servicering af telefoniløsninger. Både IP,  
digitale og mobile. 

Tyverisikring
Alarmer, adgangskontrol og TV-overvågning. 
Vi er certificeret efter de nye kravspecifikationer 
og er godkendt af forsikringsselskaberne.

Brandalarmer
Vi dækker både brandalarm ABA,  
brand-ventilation ABV og automatisk  
branddørslukning ABDL.

Netværk
Datanet, rackskabe, trådløs, fiber-splidsning, 
netværksanalyse og rådgivning. 

Videoovervågning
Vi designer, projekterer og installerer  
videoovervågning.

Døgnvagt
Ring direkte til vores vagt
på 21 61 02 00.

Kære Skoleleder, Klik ind på www.iss-teknik.dk eller ring på
København: 39 77 21 00
Århus: 86 29 64 00



Ledelse

Ledere

Det er ikke til at se det, hvis 
man ikke lige ved det. Må-
ske var cheferne lidt nydeli-
gere i fremtoningen end 
skolelederne? Men ellers 
var det ikke let at kende for-
skel blandt de ca. 80 delta-
gere på Børne- og Kultur-
chefforeningens og Skole-
ledernes konference ’Le-
delse af ledere’.

Mange er også rundet af 
samme kultur bygget på læ-
reruddannelse, folkeskole, 
arbejdet med børn og unge 
mv. endnu da – for på chef-
niveau har der for længst 
sneget sig cand.polit’er o.a. 
godtfolk ind, og ved ansæt-
telse af nye skoleledere er 
det heller ikke længere gi-
vet, at folk med den traditio-
nelle uddannelsesmæssige 
baggrund foretrækkes. 

Formålet med konferen-
cen var at sætte fokus på 

Ledelse af ledere
Rammerne for skolechefers og skolelederes arbejde – og ikke mindst 
samarbejde – var temaet for en fælles konference i februar

Af Michael Diepeveen • Foto André Andersen 

samarbejdet. Hvordan ud-
spiller det sig mellem le-
derne i forvaltningen og på 
skolerne, hvilke forventnin-
ger har man til hinanden? 
Hvordan sikres balancen 
mellem institutionernes 
autonomi og det kommu-
nale fællespræg?

Er med i en gyser...
På konferencen perspektive-
rede teoretikere og prakti-
kere emnet. Lektor Gunnar 
Gjelstrup, Institut for Stats-
kundskab, Københavns Uni-
versitet, tog udgangspunkt i 
den pt. ultimativt ramme-
sættende faktor for kommu-
nalt ansattes virke – struk-
turreformen. Den påvirker 
alle arbejdsmæssige og  
kulturelle sammenhænge. 

Samtidig er der sket et 
doktrinskift i styringen af 
det offentlige. Vi er tilbage 

til 70-ernes tro på planlæg-
ningens velsignelse, omend 
den i dag ikke bruges så li-
neært, men er indsvøbt i en 
New Public Management 
kåbe med mål- og ramme-
styring, uden trin-for-trin 
vejvisning. Og alligevel. For 
med en øget (detail)lovgiv-
ning, Klare Mål, test mv. er 
vi der næsten.

 Ud over et øget fokus på 
ledelsens betydning i foran-
dringsprocesser, opfattes le-
delse i dag som et fag på 
tværs af faggrænser. Det 
vidner en række kodekser for 
ledelse om. Også selv om 
skoleledere og andre fagpro-
fessionelle ledere føler sig 
som noget særligt. Ledelse 
er noget objektivt, der som 
sådan indgår i organisations- 
og planlægningsopskrifter.

Status på strukturrefor-
men er, at der stor variation 

i forandringsprocessen i 
kommunerne og på instuti-
onsniveau. Nogle steder er 
der vendt grundigt op og 
ned på tingene, andre ste-
der er der reelt ikke endnu 
sket så meget, her udspiller 
forandringerne sig mest på 
symbolplanet.

”Strukturreformens 2. 
fase efter kommunalvalget 
minder frem for alt om en 
gyserfilm: Stor travlhed, 
fortsatte magtkampe, et 
kommunaløkonomisk pres, 
utryghed og mange steder 
mangel på mening med re-
formen”, sagde Gjelstrup og 
pegede på, at dette er ud-
fordringen for chefer og le-
deres arbejde – og i deres 
samarbejde. 

Styringstiltagene og de 
drejebøger, der skal følges, 
skal gøres overførbare og le-
vende. Det er svært, men »

Viborg Kommune har indgået aftaler om honorering og tid til Skoleleder-TR-arbejdet, som vi føler vi har stor nytte af, fortalte skole-
chef Karen Margrethe Eriksen (tv.) blandt andet.
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Ledelse af

Ledere

lader sig gøre, sagde han og 
understregede vigtigheden 
af at skabe positive billeder, 
afdække snitflader – ikke 
kridte baner op, men ind-
drage de forskellige aktører 
og få talt tingene godt igen-
nem i fokusgrupper mv.

Dyrk relationerne
et praksisnært eksempel 
på, at det er muligt at skabe 
gode, arbejdsduelige og læ-
rende relationer i en kom-
mune, der også på skoleom-
rådet er vokset til det tredob-
belte, er Viborg. 

Her berettede skoleleder 
Ole Birch og skolechef Ka-
ren Margrethe eriksen om, 
hvordan chefer, ledere og 
medarbejdere har satset på 
i fællesskab at komme gen-
nem ændringerne af kom-
munens administrative, le-
delses- og skolestruktur. 
Bl.a. er kommunens forvalt-
ning forvandlet fra en klas-
sisk opdelt forvaltning til 
tværgående specialiserede 
rådgivningscentre.

De mente med afsæt i 
hver deres virkelighed, at pro-
cessen er godt i gang med at 
lykkes, og hvad kan andre så 
lære af det? Jo, først og frem-
mest, at det er vigtigt at gøre 
tingene sammen – og på en 
ordentlig måde! Og så give 
arbejdet tid. I Viborg har man 
fx ventet et par år, før æn-
dringer ne de facto blev iværk-
sat – for at opnå den størst 
mulige konsensus inden.

Ud fra storkommunens 
nye politiske vision under 
overskriften ’Vilje, vækst og 
velfærd’ har man udarbejdet 
principper for den nye for-
valtning, nye ledelsesstruk-
turer, nyt ledelsesgrundlag 
og nye samarbejds- og per-
sonalepolitiske retningslinjer 
mv. Noget, der cleares opad 
gennem dialogmøder med 
kommunalpolitikerne to 
gange årligt. 

ellers er vejen er gået 
over mange møder, med alt 
fra peptalks og forsøg på at 
styrke de sociale relationer 
mellem aktørerne til nøje 
identifikation af forventnin-
ger, herunder af pligter og 
rettigheder (her kom den 
nye skoleleder-TR funktion 
ind) på de forskellige ni-
veauer. Der er på tværs af 
skoler etableret netværks-
grupper, hvor man har ind-
gået kontrakter med hinan-
den om at være åbne, og 
give hinanden kollegial op-
bakning, 

en vanskelig proces har 
det været, da forandrin-
gerne på institutionsniveau 
har truet samhørigheden. 
Hårdest har nedlæggelsen 
af seks skoler været, men 
også her blev der lavet et 
grundigt forarbejde og gen-
nemført en så ordentlig dia-
log, at det ikke skadede det 
lederkollegiale samarbejde.

I det hele taget var der ro-
ser fra skoleledergruppen til 
processen, der bygger på 

høj tillid – og som også gi-
ver gode påvirkningsmulig-
heder og indflydelse. 

”Det har været en kæmpe 
fordel hurtigt at lære hinan-
den at så godt kende, at 
storebror-mentaliteten o. 
lign. forsvandt i oplevelsen 
af at have et fælles menne-
skesyn og værdier i skolear-
bejdet og i samarbejdet”, 
sagde skoleleder Ole Birch, 
der også havde ros til den 
stedlige lærerkreds, der hele 
tiden har spillet med og har 
medvirket til at få en frem-
synet ny lærerarbejdstidsaf-
tale på plads. 

Skolelederne har fået 
gode muligheder for at del-
tage i udviklingsarbejdet, 
som indebærer indførelse af 
teamledelse på samtlige 
skoler, også de små – og 
opsøger selv forvaltningen 
til baggrund, sparring, løn- 
og HR-spørgsmål, og skole-
chef Karen Margrethe erik-
sen accepterer, at meget 
sker uden om hende. Hun 
forventer såmænd bare om-
vendt, at øget tillid følges af 
øget ansvar!

Lidt socialpsykologi
Ledere er også selv ansatte, 
som har samme behov som 
alle andre: Tryghed, udfor-
dring, selvrealisering og an-
erkendelse fra fællesskabet. 
Den ledelse, som lederen 
selv får, har derfor stor be-
tydning. Det var udgangs-
punkt for et indlæg af Jacob 

Alsted, erhvervsforsker, 
ph.d. og cand.scient.pol. 

Han tog fat om, hvordan 
der næsten naturgivent i 
alle organisationer opstår et 
kollektivt psykologisk for-
svar mod forandringer, og 
om at man kan tale om or-
ganisationers modenhed i 
forhold til at kunne komme 
videre, blive mere produktiv. 
Der optræder i hvert fald tre 
gængse reaktionsmønstre:

•  Splitting: et primitivt psy-
kologisk forsvar – hvor ver-
den deles op i god/ond, 
sort-hvid og man idealise-
rer sin egen virkelighed og 
dæmoniserer andre som 
uansvarlige mv. og fx har 
200 argumenter mod sko-
leudvikling…

•  Fortrængning: et mere 
modent forsvar, hvor man 
accepterer ændringer af 
strukturer, hierarkier, mv., 
selv om de føles modsæt-
ningsfyldte. Det sker ikke 
bevidst, men bearbejdes 
ubevidst, mens mellem-
regningerne, de konkrete 
konflikter springes over...

•  Integration: er funderet på 
en stærkere, meget mod-
net selvfølelse, hvor man 
tør åbne for konflikter, 
uden at være bange for at 
blive væltet eller regredi-
ere… Og hvor det lykkes at 
holde fokus på fælles mål, 
uden magtkampe, men 
baseret på legitime faglige 
etc. diskussioner. 
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Strukturreformen er én stor forandringsproces, instrumentalt (styrende) og institutionelt (udøvende), såvel topdown hierarkisk som i 
dialog og forhandlinger, sagde Gunnar Gjelstrup, KU. Se hans og de andres PP-oplæg på hjemmesiden.
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Ledere

Det sidste stadie er det 
mest modne, og ser enkelt 
ud, men er det sværeste. 
Det kræver stor (indre) 
styrke i form af at rumme 
andre synspunkter, samtidig 
med at man fastholder sit 
eget. Samtidig er en moden 
organisation vanskelig at 
have gøre med, da den ikke 
er strømlinet og har en 
masse ting i gang på én 
gang, sagde Alsted.   

”Det handler gennem sam-
tale på alle niveauer om at 
tage fat på uenigheder og 
problemer, få dem på bordet. 
Blive bedre til at (gen)kende 
reaktionsmønstre, om der nu 
gås i (forsvars)positioner, 
hvornår der er tale om inklu-
sion/eksklusion, projektion, 
modprojektion, hvornår tin-
gene bliver for unuancerede, 
men også for perfektionisti-
ske”, sagde han og pegede på 
Viborg Kommune som et 
godt eksempel.

Generelt og også i ledelse 
af ledere er det vigtigt at er-
kende, at ingen ved alting 
100 %, og intet er fejlsikkert. 
Man skal vise anerkendelse, 
opmærksomhed og omsorg 
og prøve at flytte, ikke igno-
rere eller overtrumfe hinan-
den. I sidste ende handler 
det også om, at man på be-
stemte punkter må blive 
enige om at være uenige. 

Også ledere er medarbej-
dere, sagde Alsted. Og jo 
mere motiveret man er, jo 
større frirum til at udtrykke 
sig og til en vis grad også 
status, man har og får, 
desto bedre fungerer det

Krydspres og kraftfelt
Leder af KL’s center for le-
delsesudvikling Mikkel Ha-
arder (ikke at forveksle med 
og dog alligevel lidt) talte 
om samme emne, men på 
et mere personligt plan – 
om de udfordringer det kan 
give at lede fagprofessio-
nelle ledere – ildsjæle, pri-
madonnaer og dem, der fø-
ler sig kaldet? 

Med inspiration i bl.a. de 
(mange) kodeks for offentlig 
topledelse, institutionsle-
delse, skoleledelse m.fl. be-
skrev han facetterne ved le-
delse, ledere, lederskab, 
management samt hvordan 
indre og ydre omstændighe-
der i et mix af udfordringer, 
uddannelse, mål, krav om 
udvikling og også mening 
gør det til et stort område.  
I vrimlen kunne han dog 
pointere følgende: 

•  Ledelse er på alle niveauer 
den vigtigste faktor for in-
stitutionens kvalitet – hi-
storisk set som den stærke 
autoritet, men i dag gen-
stand for en masse konno-
tationer, hvor ledelsesud-
øvelsen bæres af forstå-
else, intuition, indsigt, at 
kunne rammesætte, kom-
munikere etc. 

•  Ledelseskompetencer er – 
omend de udspiller sig i di-
verse kontekster – gene-
relle. Det handler bl.a. om 
troværdighed, karakter og 
synergi. Noget er med-
født, måske relationel for-
ståelse, men meget le-
delse kan læres og bl.a. 
dette gør, at man kan tale 
generelt om lederskab.

•  Specialiteter i ledelse bør 
ikke skygge for helheden – 
der er ikke behov for at 
’opfinde’ særlige ledelses-
former fx på skoleområ-
det. Påståede særheder 
kan betyde, at der bygges 
skyttegrave, og det er der 
faktisk ikke brug for i det 
samlede kommunale fæl-
lesskab.

Vi skal væk med standard-
koncepterne og se al ledelse 
som noget mere konkret og 
udadrettet. Så kan kryds-
presset blive afløst af et 
kraftfelt, håbede Haarder. 

Han pegede på, at fremti-
den kan byde på færre le-
dere (i forhold til medarbej-
dere) og måske på mindre 
styring, målinger etc. Dette 

afhænger faktisk netop af, 
om vi får større og stærkere 
ledere, der ikke er bange for 
at hæve sig og præcist for-
tælle, hvad der foregår, og 
hvad resurserne går til. 

Black Box & New Deal
På konferencen var indlagt 
en times ’walk-and-talk’, 
hvor deltagerne kunne re-
flektere over dagens oplæg. 
Nogle foretrak godt nok en 
sit-and-talk indendørs, men 
de fleste tog på en spadse-
retur ud i de flotte snedæk-
kede, solbeskinnede stor-
byomgivelser.

Her var der mulighed for 
på to-, tre- eller firmands-
hånd at komme det nær-
mere, hvilke behov for le-
delse, man mere præcist 
kan have som leder, og 
hvilke udviklingspunkter  
der er i samarbejdet, når 
man kom hjem igen. 

Dagen sluttede med en 
drøftelse mellem forman-
den for BKF Klaus Majgaard 
og Skoleledernes formand 
Anders Balle om, hvordan 
samspillet mellem forenin-
gerne kan øges, herunder  
relationerne mellem de to 
ledelsesniveauer.

Klaus Majgaard fandt det 
paradoksalt, at hvor det er 
dokumenteret, at skole-
ledelse har afgørende be-
tydning for elevernes ud-
bytte af undervisningen, ved 
man ikke præcist, hvilke 
kompetencer og hvilken ad-
færd, skolelederne besidder 
for at nå det mål. Der er 
derfor behov for at blive klo-
gere på, hvad der er inde i 
skoleledelsens Black Box.  

Anders Balle nævnte, at 
projekterne i ’Det gode sko-
lelederliv’ og særligt 4-kom-
mune projektet (læs s. 12) 
netop har det fokus – og re-
sultaterne nu begynder at 
blive fremlagt, kulminerende 
på foreningens årsmøde.

Han pegede desuden på, 
at lederoverenskomsten med 
den nye skoleleder-TR rolle 

gav en styrket lederidentitet, 
hvor det nu var tydeligere, 
hvilken kasket skolelederne 
har på, når det drejer om le-
delsesudøvelse, ledelsesvil-
kår eller ledelsesrum. Ikke 
sådan at dette kommer af sig 
selv – det er en proces, der 
ta’r tid, men til gengæld kan 
skabe fastere rammer. 

Majgaard og Balle drøf-
tede den eksisterende knap-
hedsøkonomi, der stiller fæl-
les krav til i en slags New 
Deal at vurdere og prioritere, 
hvad er det vigtigste, hvad 
skolens kerneydelse er, og 
hvad andre må tage sige af. 
Der var enighed om, at der 
bl.a. ligger en stor opgave i 
at trodse en truende ny pola-
risering af de unge – alle 
skal have muligheden for at 
udvikle sig fagligt og socialt. 

Fra salen blev spurgt: ’Og 
hvornår går I i gang? For det 
er vigtigt med fokus på ker-
neydelsen og at inkludere, 
men når vi bruger tiden på 
sagsbehandling, så er den 
gået væk fra fx udvikling og 
strategisk ledelse?’.

”evaluering og dokumen-
tation skal begrænses til 
det, der giver mening og så 
behøver ikke alt være skrift-
ligt. Måske man ikke lige-
frem skal ’danse’ en skoles 
resultater frem, men mundt-
ligt kan det gøres fremlæg-
ges i samtaler – der er i 
hvert fald brug for at mini-
mere tidsforbruget og for at 
gøre vores erfaringer le-
vende og sikre ejerskab til 
dem”, sagde Majgaard.

”Vi har et problem i, at der 
bliver talt om behovet for 
mere ledelse, men at der 
bliver færre ledere til at 
lede, samtidig med at vi  
overtager opgaver fra andre 
fagområder. Det holder ikke, 
og det har jeg derfor bl.a. 
sat på dagsordenen på mø-
det på Marienborg med 
stats- og undervisningsmi-
nisteren”, sluttede Anders 
Balle.  
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Vi vil gerne ind 
paådin SKOLE

o

Kig ind på vores stand 8B 
ved Skoleledernes årsmøde 

den 25. og 26. marts

Møbler/Indretning - Kontorartikler - IT  
Skole/elev artikler - Videoovervågning 
Print/Kopi - IT System/Support/Hosting 

Tlf. 7412 3200    www.kontorsyd.dk   info@kontorsyd.dk

Sønderborg    Padborg    Haderslev    Vejen    Herning    Holstebro    Odense    Aalborg

Pressemeddelelse

Etableret firma kommer med nyt frisk pust til nutidens og fremtidens 
skoleindretning 

Kontor Syd A/S med hovedsæde i Sønderborg og med seks afdelinger i 
Jylland og på Fyn går nu massivt ind på skolemarkedet med en bredere 
vifte af produkter og ydelser end hidtil set på skolemarkedet. 

Kontor Syd møder op på Skoleledernes årsmøde med nye smarte produkter 
til skolerne bl.a.  BuzziSpace, der er en unik ny serie af møbler, som er 
udviklet af genbrugsplast.

Kontor Syd ønsker at skabe en debat omkring de traditionelle indretninger 
og håber at få mange nye input og ønsker, fra de besøgende.
 
Kontor Syd A/S er med sine 130 ansatte og 31 år på bagen en 
veletableret, sund og utraditionel kontorforsyning med stor ekspertise på 
produktområderne; Møbler/Indretning– Kontorartikler – Skole/elev artikler – 
IT – Print/Kopi  – IT System/Support/Hosting – Videoovervågning.

Kontor Syd A/S er med sin ekspertise på førnævnte områder en seriøs total 
leverandør og samarbejdspartner.

Kontor Syd A/S vil gerne fremme dialogen og står derfor allerede klar på 
det årlige ”Skoleledernes Årsmøde” hvor vi håber, at mange vil tage sig tid 
til en snak på vores stand hvor vi kort vil præsentere virksomheden. 

Yderligere oplysninger får ved henvendelse til

Brian Erichsen, tlf. 7412 3221, e-mail: be@kontorsyd.dk

StORt & småt
Dom for trusler 
en nu 18-årig mand er idømt 20 dages betinget fængsel for 
trusler på Facebook mod lærere på HF på VUC Fyn. Her 
havde han bl.a. skrevet ’Hvis nogen har en riffel, kan jeg lige nå at 
skyde mine lærere’. episoden fandt sted maj sidste år.

I retten forklarede den 18-årige, at han havde skrevet truslerne på 
Facebook efter en temauge om skolenedskydninger i USA og europa. 
Ifølge den dømte, var meningen med truslerne, at de skulle skabe de-
bat, og at han ikke havde tænkt sig at gøre alvor af dem. efter truslerne 
blev han bortvist fra skolen og overflyttet til en anden skole.

Forsvareren påstod frifindelse i sagen med henvisning til, at Facebook 
er et lukket system, og ingen af lærerne havde læst det, den dømte 
havde skrevet. Han pegede desuden på, at voksne bør have en vis forstå-
else for unges friere sprog, og at den dømte ikke havde et våben til at 
gøre alvor af sine trusler.

Men politiets anklager fik dømt den unge efter straffelovens § 266, 
der handler om at true andre på livet og skabe frygt for andres liv og hel-
bred – og også bruges ved fx telefoniske bombetrusler. Domsmandsret-
ten tog i sin afgørelse hensyn til den unge mands alder og ustraffede 
fortid, og dommen blev derfor gjort betinget.

Læs indstikket ’Vold og trusler i skolen’ i sidste nr. af Skoleledelse om, 
hvordan man som ledere kan forebygge og i øvrigt reagere i konkrete til-
fælde – se også materialet på hjemmesiden!

Tur mæ æ spritte?
Bortset fra, at sangen er alsisk, der minder 
om sønderjysk, er sidstnævnte et af 2.400 
sprog, der er i fare for at uddø ud af i dag ca. 
6.700 talte sprog. Det viser Unescos liste over 
verdens truede sprog, og organisationen vur-
derer, at kun 10 % af verdens sprog vil over-
leve de næste 100 år. 

Få overblik over klodens sproglige forar-
melse og tag en tur i sprogenes verden via et 
interaktivt atlas, der gør det enkelt at finde 
rundt – på www.unesco.org (endangered lan-
guages). 

Vil du være med til at bevare det gamle 
danske grænsesprog, er der mulighed for at 
støtte ”Æ Synnejysk Forening”, hvor der er 
’manne, som æ bløwn træt af, at de kom-
mende generationer æ begynt å snak rigs-

dansk’, og at hvis ’vi i æ 
fremti ska blyw væ mæ å 
kold voss synnejyder æ 
vi nøj tæ å bevar voss 
synnejysk sproch’.
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Synspunkt

et højere ambitionsniveau for skolen må gå hånd i hånd med 
en stærkere vidensbase for udvikling af skolens undervis-
ning. Som skoleleder ser jeg en væsentlig opgave i at del-
tage i lærernes undervisning med fokus på såvel elevernes 
faglige resultater, alsidige udvikling og trivsel.

Vi vil i formandskabet for Skolerådet gerne støtte op om 
de ambitiøse mål for folkeskolen, statsministeren introduce-
rede i årets nytårstale.

De næste ti års udvikling af folkeskolen skal skabe grund-
laget for, at danske elever opnår faglige færdigheder og er 
blandt verdens bedste, når det fx gælder evnen til at samar-
bejde samt at tænke og arbejde selvstændigt, innovativt og 
problemløsende.

Skal vinde et års læring
Skal målet nås i 2020, skal der allerede nu igangsættes en 
reform af Fælles Mål med en dynamisk tilpasning af trin- og 
slutmål. Ambitionsniveauet skal hæves for de nye årgange 
af elever, så de når cirka et år længere med hensyn til kom-
petencer og færdigheder i løbet af det samlede skoleforløb 
svarende til cirka fire uger pr. år.

For at sikre, at arbejdet med elevernes alsidige udvikling 
prioriteres lige så højt som arbejdet med de ambitiøse fag-
lige mål, foreslår vi, at der indføres trinmål for elevernes al-
sidige udvikling på 3., 6. og 8. klassetrin samt udvikles et 

Af Grethe Andersen • Foto: Elbo

ledelse
Reform af Fælles Mål på vej, trinmål for elevernes alsidige 
udvikling på 3., 6. og 8. klassetrin, skolearbejdet skal gøres 
mere vidensbaseret…

redskab til at evaluere, om elevens alsidige udvik-
ling svarer til trinmålene. evalueringen af eleverne 
bør baseres på en projektopgaver, der gennem-
føres på de nævnte klassetrin. 

Samtidig er der et stort behov for at gøre sko-
leudviklingen mere vidensbaseret. Vi har en væ-
sentlig opgave som skoleledelser i at basere sko-
lens udvikling på viden i form af fx undersøgelser 
fra eVA samt danske og international forskning.

International forskning dokumenterer, at skole-
ledelsen har en afgørende betydning for skolens resul-
tater ved at sætte ambitiøse mål og følge op på undervis-
ningen med feedback til lærerne. Det forudsætter at vi i 
skoleledelserne prioriterer god forskningsbaseret undervis-
ning højt. I et stærkt fagprofessionelt fællesskab, hvor læ-
rere lærer af hinanden, samarbejder skolens ledelse og 
medarbejdere om udvikling og konstant forbedring af prak-
sis.

Det kan også ske ved, at skoleledelsen skaber klare ram-
mer for skolens særlige ressourcepersoner, som for eksem-
pel læsevejledere, AKT-vejledere, it-vejledere osv.

Særlige ressourcepersoner
en ny evaluering fra eVA af særlige ressourcepersoner i fol-
keskolen, som vi har igangsat, viser netop, at særlige res-
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sourcepersoner kan styrke undervisningen, specielt hvis de 
særlige ressourcepersoner får mulighed for at komme med 
faglig sparring om de øvrige læreres tilrettelæggelse af un-
dervisningen. 

Som skoleleder ser jeg en væsentlig opgave i at deltage i 
lærernes undervisning med fokus på såvel elevernes faglige 
resultater, alsidige udvikling og trivsel. Jeg har gode erfarin-
ger med at følge lærernes undervisning i flere sammen-
hænge inden medarbejderudviklingssamtalerne. Det er gi-
vende for eleverne, lærerne – og for mig.

Jeg har kamera med, tager masser af billeder, som efter-
følgende bliver lagt ud på elev- og forældreintra med fx en 
kommentar om, hvor vigtigt det er at læse dagligt, gøre sig 
umage, have styr på lektierne, anvendelse af vores elektro-
niske tavler, god trivsel mv.

Det giver ingen mening at sidde og tale med lærerne om 
undervisning, man ikke har set og forholdt sig til. Lærerne 
har brug for anerkendelse af alt det, de gør glimrende – og 
gode råd og vejledning til forbedringer. Vi bør bruge vores 
læreruddannelse til at bidrage kvalificeret til god undervis-
ning.

Apropos trivsel påpeger vi desuden, at kommuner og sko-
ler med fordel kan gennemføre – og følge op på – trivselsun-
dersøgelser hvert år (eventuelt af udvalgte områder, som 
der er behov for særlig fokus på) og ikke kun hvert tredje år.

Elevernes udbytte
I sidste ende skal skoleledelsens succes måles på, om den 
kan bidrage til elevernes udbytte af at gå i skole. en interna-
tional undersøgelse af skolelederens rolle i forhold til elever-
nes udbytte af undervisningen konkluderer, at skoleledelse 
har effekt på elevernes udbytte af undervisningen.

Det gælder især, hvis skolelederen opstiller udfordrende 
mål og skaber trygge omgivelser for lærerne til at arbejde 
mod målene. Vi påpeger desuden, at skolens samarbejde 
med forvaltning skal styrkes. Ledelsen på skolen varetager 
bedst sin funktion, hvis der fra kommunens side er opstillet 
klare mål og rammer for skolens arbejde, og hvis der er et 
godt samarbejde mellem forvaltningen og de enkelte skoler.

Både kommuner og skoler kan overveje, hvordan eksem-
pelvis samarbejdet om udarbejdelsen af den kommunale 
kvalitetsrapport kan bruges til at styrke samarbejdet mellem 
forvaltning og skoleledelse. 

Grethe Andersen er skoleleder på Vester Mariendal Skole, 
Aalborg og er medlem af formandskabet for Skolerådet og 
bestyrelsen for EVA

Læs også Skoleledernes kommentar til Skolerådets nye års-
rapport samt hele rapporten på skolelederne.org

Et undervisningsprogram 
for bæredygtig udvikling

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

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

Læs mere på www.groentfl ag.dk
Mød os på Skolebogmessen og hør nærmere.

Grønt Flag Grøn Skole er et samarbejde mellem 
Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, 
Biologforbundet og Geografforbundet
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Hvem ringer 
klokkerne for?
For 1½ år siden indførte ledelse og personale på Tune 
Skole et ’Teater-ring’, der kort og godt ud på, at der to 
minutter, inden undervisningen skal starte, ringes 
ind. Første gang!

Herefter har eleverne to minutter til at finde vej til 
deres klasselokale eller faglokale og den ventende 
lærer. Hensigten er så selvfølgelig, at alle elever sid-
der på deres pladser og er parat til undervisning på 
slaget, når klokken ringer ’rigtigt ind’. Men virker det? 
Ja, det gør det!

Ordningen er for nylig blevet evalueret, og både læ-
rere og elever peger på, at undervisningen i samtlige 
lektioner begynder 3-4 minutter før end tidligere. 

Også forældrene bakker op om ordningen. Og med 
20 lektioner om ugen betyder det helt konkret over 1 
times undervisning mere ugentligt – eller mellem 1 ½ 
uges og 2 ugers øget læring til eleverne om året. Så-
dan!

eleverne vil ikke komme for sent, og forældrene er 
blevet endnu bedre til at hjælpe 

dem af sted om morgenen. 
Samtidig er det tydeligt, at 
konflikter mellem eleverne er 
faldet betragteligt, særligt på 
mellemtrinnet op til undervis-
ningsstart. Det betyder ro i 
klasselokalet fra start af, og 
skole/hjem-diskussioner om 

emnet ’Dit barn kommer for 
sent’ er praktisk taget er 
forsvundet. 

StORt & småt

Brandgodt 
tilbud
I samarbejde med Beredskabssty-
relsen og Kommunale Bered-
skabschefer har TrygFonden udvik-
let et gratis e-læringsprogram/
kursus ’Brandskolen’ til bl.a. ansatte 
på skoler og i fritidsordninger, der 
kan underbygge brandberedskabet.

Her lærer brugeren at tænke i brand – hvad kan ud-
gøre en brandfare, og hvad kan konsekvensen af al-
mindelige handlinger være som at hygge sig med le-
vende lys? Hvordan handler man hurtigt og 
hensigtsmæssigt, hvis branden opstår? 

Er du interesseret i materialet, så kontakt forvaltnin-
gen eller læs mere på www.trygfonden.dk

Systemets ulidelige...
Langsomhed! Højesterets behandling af sagen mod 
Danmarks Skolelederforenings tidligere revisionssel-
skab for ikke at have udvist god revisionsskik i forbin-
delse med et underslæb mod foreningen på 3 mio. 
kr. er nu berammet.

Det bliver mandag den 28. februar 2011 kl. 9.00. I 
sagens behandling vil deltage fem dom-

mere, og der er afsat en retsdag til 
sagens behandling. Den endelige 
dom forventes afsagt ca. en uge ef-
ter og dermed ca. 7½ år efter, at un-

derslæbet blev opdaget. 

Skolernes foretrukne ( pt. ca. 1000 ) valg  

indenfor drikkevandsløsninger findes hos Waterlogic.

Markedets bedste drikkevandskølere 

Besøg os på stand 45 og få et fantastisk tilbud til netop jeres skole.

Tlf. +45 7023 8055 • Web: www.waterlogic.dk



Skoleledelse • marts 2010 • 45

Find den rejsepakke, som passer til netop din skole 
Der er mange forventninger til en skolerejse. Eleverne skal lære noget nyt og samtidig 
komme hjem med uforglemmelige minder i bagagen. Hvis rejsen skal blive en succes, 
er det vigtigt, at turen er nøje planlagt. Og det kan godt være et stort arbejde. Derfor 
tilbyder VisitOSLO rejsepakker, hvor der er styr på alt det praktiske og garanti for store 
oplevelser – uanset hvor jeres interesser ligger. Læs om 3 af rejsepakkerne nedenfor og 
på VisitOSLOs hjemmeside, hvor du også finder flere rejsepakker. 

OslO
store oplevelser for hele klassen

www.visitoslo.com/skolerejser

Fredspakken 
Besøg Nobels Fredssenter og 
Oslos Rådhus og mød blandt 
andet den rådhusguide, som 
selv er tilstede, når ceremo-
nien løber af stablen hvert år.

 

Vikingepakken
Se det hele i et større per-
spektiv, når I står ved siden 
af de kæmpemæssige vikin-
geskibe på Vikingskipshuset 
og Frammmuseet. Hør de 
blodige historier og få et godt 
indblik i hele Nordens fortid.

Vinterpakken
Mærk vinden suse om ørene i 
Tryvann Vinterpark. Her kan 
eleverne prøve kræfter med 
halfpipes, rails og x-cross-
løjper eller vælge at starte 
blødt ud i det formidable be-
gynderområde.

IN_Annonce_210x297mm_Oslo.indd   1 2/23/10   3:23:35 PM
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Strategisk 

Strategisk ledelse i folkeskolen 
behøver ikke at være reserveret til 
særligt forberedte lejligheder, men 
udfolder sig også i hverdagens små 
og store øjeblikke...

Danske Kommuner formulerede tilbage i 1990 deres bud  
på morgendagens skoleleder således: ”Fra Brandmand til 
Supermand: Fremtidens skoleleder skal være dynamisk, 
handlekraftig [og] visionær”. Heraf forstår man, at lederens 
rolle ikke er at slukke brande, men snarere at agere super-
mand, der kan hæve sig over hverdagens mylder. 

I dag 20 år senere har visionerne ikke ændret sig meget. 
Især Kvalitetsreformen sætter offentlig ledelse i spil som 
den kreative kraft, der skal motivere, innovere og skabe 
sammenhæng i en hverdag præget af modsatrettede for-
ventninger. 

Spørgsmålet er dog, om vi skal fastholde billedet af den 
strategiske skoleleder som én, der ikke må agere brand-
mand. Hverdagen på en skole er ikke blot præget af visio-
ner og strategier, men også af konflikter og brande – akutte 
situationer, hvor lederen tvinges ind i rollen som brand-
mand, der skal stoppe branden her og nu, inden den spre-
der sig. 

Man kan spørge, om denne brandslukning er det mod-
satte af strategi? Hvad sker der, hvis vi dropper forestillin-
gen om den strategiske leder som en supermand, der ude-
lukkende skaber fremtidsvisioner fra et helikopterperspek-
tiv? Hvad hvis vi i stedet ser strategi som noget, der bliver 
til i samspil med brandslukning og ikke på trods?

Dette tankeeksperiment vil jeg udfolde i nærværende ar-
tikel. Gennem en case1 vil jeg vise, på hvilke måder strate-
gisk ledelse og brandslukning er viklet ind i hinanden. Jeg vil 
også vise, hvordan den særlige ledelse, som brandslukning 
indebærer, kan forstås som en særlig form for strategisk le-
delse.

Fokus på strategi
Sjældent har man talt så meget om strategisk ledelse i 

Analyse

Artiklen er skrevet på baggrund af et kapitel til en antologi 
om Uddannelsesledelse, der udkommer i efteråret 2010.

Helene Ratner er PhD-studerende på Center for Skole-
ledelse, der er et samarbejde mellem Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi, Copenhagen Business School, og KLeO 
på UCC. Hun kan kontaktes på hr.lpf@cbs.dk. 
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den offentlige sektor som i dag. Folke-
skolen er ingen undtagelse. Ledelse 
synes at være tidens løsen til folkesko-
lens udfordringer, der rangerer fra suc-
cesfuldt at implementere politiske re-
former til at fremtidssikre det danske 
demokrati. 

I aktuelle diskussioner2 problemati-
seres især skolelederes manglende 
strategiske udsyn. Brandslukning næv-
nes derimod sjældent. I stedet formu-
leres en skuffelse over, at uforudsete 
opgaver tager tid fra strategi.

Aktuelle diskussioner om skoleledelse 
handler således primært om, hvordan 
skolelederen kan afklare sit strategiske 
ledelsesrum ved at skabe plads til at ud-
forme visioner og strategier. en plads, 
som mange skoleledere oplever, går til 
drift, administration, brandslukning og 
andre uforudsete opgaver. 

Strategi er også noget, der gøres
Inden for organisationsteorien er der  
de seneste 10-20 år fundet en såkaldt 
’praksis-vending’ sted. Man sætter i 
højere grad fokus på de mikro-proces-
ser og praksisser, der skaber organisa-
tioner, frem for at studere abstrakte 
målbeskrivelser, årsrapporter og orga-
nisationsdiagrammer. 

Hvor den klassiske ledelsesteori an-
klages for at skabe for stor afstand 
mellem teori og praksis, sætter prak-
sis-vendingen fokus på den menneske-
lige aktivitet. Praktikeres handlinger, 
snarere end deres nedskrevne strate-
gier, iagttages som det, der skaber or-
ganisationen. Som forsker får man 
herigennem et dynamisk indblik i kom-
plekse beslutningsstrukturer frem for 
stivnede strategipapirer, der ikke nød-
vendigvis afspejler de reelle aktiviteter. 

Med praksis-vendingen får vi derfor 
mulighed for at lade virkelighedens 
hændelser stille spørgsmål ved fore-
stillinger om strategi, der ellers tages 
for givet. I forhold til strategi-begrebet 
betyder det, at vi ikke nødvendigvis 
skal iagttage strategi som en top-down 
proces udtænkt fra et helikopter-per-
spektiv, men derimod kan forstå det 
som en aktivitet, der løbende udfoldes. 

Inden for den såkaldte ’strategy as 
practice’ litteratur skelner man for ek-

sempel mellem ’intenderet strategi’ 
(som vi kender det fra visionsseminarer 
og strategiworkshops) og ’emergerende 
strategi’ (som dukker op i hverdagens 
beslutninger). Ved at iagttage strategi 
som en proces frem for noget, man kan 
”have”, bliver strategisk ledelse til en 
bevægelse, der er i evig tilblivelse og 
konfiguration, og hvor forventninger til 
fremtiden løbende justeres. 

Lad os nu se, hvordan denne ledel-
sesbevægelse tager sig ud, når der op-
står turbulens og uforudsigelighed – 
når skolelederen tager rollen som 
brandmand på sig.

Rapportering om en brand
Overordnet kan vi karakterisere brande 
som situationer, der er præget af et 
akut handlingspres. Når brande opstår, 
tvinges ledelsen til at være midt i en 
begivenhed og forsøge at stoppe den. 
Situationen er ofte karakteriseret af et 
højt tempo, mange ubekendte og mang-
lende overblik. Som et eksempel herpå 
præsenteres en case om ’brandsluk-
ning’, hvor et ledelsesteam håndterer 
en konflikt, der udspiller sig omkring  
en bortvist elev.

Brandslukningen folder sig ud om-
kring Morten på 13 år, som både lærere 
og ledere over en længere periode har 
iagttaget som havende lærings- og ad-
færdsmæssige problemer. Morten har 
været igennem et langt handlingsfor-
løb, hvor skolen i samarbejde med 
Mortens kontaktperson og forældre har 
forsøgt at arbejde med ham, men der 
opstår løbende konflikter. 

På et tidspunkt vurderer ledelsen i 
samarbejde med klasselæreren, at 
konflikterne har nået en grad af alvor, 
der gør, at drengen må bortvises fra 
skolen. Beslutningen tages efter en 
særlig konfliktfyldt dag, hvor Morten 
har slået ud efter elever og lærere med 
en gren i et frikvarter og senere forsøgt 
at smide en stol ud af vinduet. 

Ledelsen beslutter, at han skal på den 
såkaldte 12-2 ordning med privatunder-
visning på en anden lokation end skolen, 
indtil der bliver plads på en specialskole. 
Både forældrene og Morten er orienteret 
om bortvisningen, men ikke desto min-
dre dukker han op på skolen dagen efter 

og sidder ude gangen foran ledelsens 
kontor. Skolesekretæren ringer forgæves 
efter hans forældre, og Morten bliver 
bedt om at gå hjem. 

Senere samme dag holder skolens 
ledelsesteam sit ugentlige møde. Mø-
det afbrydes af pedellen, der kommer 
med en besked fra boligforeningen ved 
siden af skolen. Nogle af skolens ele-
ver opholder sig ulovligt på deres grund, 
og de kører rundt på en knallert. Hele 
ledelsesteamet rejser sig og går med 
pedellen over på boligforeningen. 

Tempoet er hurtigt, og man deler sig 
i to grupper for at finde drengene på de 
grønne arealer mellem boligblokkene. 
Her finder man 5 drenge fra 8. klasse 
og Morten. Drengene trækker en stjå-
len knallert, der er spraymalet og star-
tet med kortsluttede ledninger. Ledel-
sen spørger drengene, hvad de laver. 
De benægter at have kørt på knaller-
ten og forsøger at trække sig væk. 

Nogle når at forsvinde ind i skolegår-
den, mens fire andre bliver taget med 
ind i på et kontor. I mellemtiden ringer 
skolelederen efter politiet, men de kan 
ikke komme med det samme. Den ad-
ministrative leder taler efterfølgende 
med en bange Morten og finder ud af, 
at han kørte på en vens knallert, at de 
ældre drenge tog den fra ham for at 
drille, og at han bruger knallerten til at 
køre hash ud for en pusher, der sidder 
på en bænk i boligområdet. 

efter politiet har været der og afhørt 
de forskellige drenge, genoptages mø-
det. Her planlægges et informations-
møde for lærerne om begivenheden og 
en omsorgssamtale med en lærer, der 
stadig er rystet efter at blive ramt af 
Morten, da han slog ud med grenen.

At stoppe branden
At kalde branden for en ’begivenhed’ er 
valgt bevidst. Hvor ledelse almindeligvis 
følger særlige procedurer, der etablerer 
en vis forudsigelighed, er den enkelte 
brand ofte unik og – forhåbentligt – et 
engangsforetagende. I modsætning til 
procedurer ved vi aldrig, hvordan en 
begivenhed ender – eller hvilke andre 
begivenheder, den kickstarter. 

I ovenstående eksempel kobler be-
givenheden ”Morten er bortvist, men »
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dukker alligevel op” sig på en række 
andre begivenheder (den stjålne knal-
lert, boligforeningens irritation, den  
lokale pusher, osv.), der i et hurtigt 
tempo ændrer ledelsens handlerum. 

Ledelse af brande bliver derfor ikke 
blot et spørgsmål om at ”finde Morten”, 
men om at stoppe begivenheden fra at 
sprede sig. Dette gøres ved fysisk at 
flytte drengene ind i et kontor, knaller-
ten i et aflåst kælderrum, om at få in-
formationer for at kunne orientere sig i 
en situation, der er præget af konflikt 
og uforudsigelighed.

Ledelsen er ikke herre over de forbin-
delser, der kobles mellem begivenhe-
der, så deres strategiske ageren bliver 
et spørgsmål om at handle på de aktø-
rer, der er involveret i branden – og 
lede på dem i tid og rum. At lede ”rum-
ligt” gør ledelsen her ved at flytte fy-
sisk rundt på knallert og elever. At lede 
”tidsligt” handler om på én gang at 
være til stede i et hektisk ”nu”, hvori 
branden udfoldes, og samtidigt for-
holde dette nu til fortidens erfaringer 
og fremtidige risici. 

Bevægelsen i dette ’nu’ kan vi forstå 
som en bevægelse på grænsen mel-
lem det aktuelle her i nutiden og det 
potentielle i fremtiden. Når ledelses-
teamet leder efter eleverne, skal det 
gå hurtigt. Aktuelt ved de, at nogle 
(ukendte) børn kører på knallert på na-
boens ejendom. Potentielt kan dette 

koble sig til en række andre konflikter: 

•  Der kan ske hærværk, hvorved sko-
lens gode relation til boligforeningen 
sættes på spil

•  Andre af skolens elever kan blive in-
volveret i konflikten

•  ’Branden’ kan sprede sig til dele af 
personalet, hvor nogle lærere gen-
tagne gange er blevet udsat for epi-
soder, hvorpå de reagerer med symp-
tomer på angst og stress

•  Endelig kan den nå ud til lokalavisen, 
hvor der løbende har været negative 
historier om skolen. 

Disse potentielle konflikter er forvent-
ninger skabt på baggrund af erfaringer 
med tidligere ”brande”. Således smelter 
fortidens erfaringsrum og fremtidens 
potentielle konflikter sammen i en nu-
tid, hvor ledelsen må handle ved at pla-
cere sig på grænsen af det aktuelle i 
nuet og det potentielle, den forestil-
lede fremtid. 

Her bIiver strategisk ledelse et spørgs-
mål om at placere sig på grænsen mel-
lem en given nutid og potentielle fremti-
der for at undgå, at branden spreder sig 
til flere begivenheder. Det strategiske 
består i hele tiden at forholde sig til mu-
lige fremtider og afskære forbindelserne 
til dem, man ikke ønsker. 

Igen – strategi gøres her – i kraft af 
ledelsesteamets nærvær i de hverdags-

konflikter, som udspiller sig på skole – 
og denne form for nærvær, som ledel-
sen må udføre under brandslukning er 
svær at tænke sig til gennem nutidens 
utallige refleksionsværktøjer. 

På kort og langt sigt
Når branden er slukket, fortsætter det 
strategiske arbejde. erfaringerne hø-
stes og kobles til fremtiden. Således 
kan den strategiske ageren i nutiden 
kobles til fremtiden. efter ’brandsluk-
ningen’ lægger ledelsen specifikke pla-
ner, hvor de både håndterer et infor-
mationsbehov, der er opstået i lærer-
gruppen efter politibesøg, men også 
tager hånd om en rystet kollega. 

På længere sigt beslutter ledelsen at 
arbejde med ’sociale kompetencer’ ved 
at sætte det på skemaet hver uge i 
samtlige klasser, så skolens elever får 
lettere ved at håndtere et barn som 
Morten med en diagnose. Det betyder, 
at lærerne nu har et særligt fokus på at 
udvikle sociale kompetencer gennem 
f.eks. samarbejdsøvelser i klassen. 

Hvor det klassiske strategiske ideal 
sagde ’den gode leder slukker ikke 
brande’, kan man i stedet opfordre til, at 
den gode leder engagerer sig i brande, 
udviser nærvær og leder efter lærings-
potentialet. I stedet for et skel mellem 
den kortsigtede brandslukning og den 
langsigtede strategi, kan man i stedet 
iagttage brandslukningens læringspo-
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StORt & småt
tentiale som noget, der kan føde videre 
ind i den langsigtede strategi.

Dømt til virkeligheden
Skoleledere vil altid være indspundet i 
praksis, og derfor giver det også me-
ning at forstå strategisk ledelse som 
ledelse af praksis. At være skoleleder 
betyder, at man leder en institution 
med mange forskellige interessenter 
og mennesker. Dette indebærer, at der 
altid vil opstå brande, som ikke nød-
vendigvis kan kontrolleres gennem 
klassisk strategi eller planlægning.

Igen kan vi vende blikket mod orga-
nisationsteorien. Denne skelner mel-
lem organisationen som et substantiv - 
en stabil uforanderlig størrelse – og 
organisering som et verbum – noget, 
der er i kontinuerlig tilblivelse. Forstår 
vi strategisk ledelse i forhold til organi-
sering, en skole i bevægelse, bliver 
strategi i højere grad et spørgsmål om 
at være nærværende i nutiden, frem 
for at udforme storstilede visioner for 
de næste fire år.

Jeg foreslår altså et strategibegreb, 
der opererer med en forståelse af sko-
len som en ’organisering’, som noget 
der løbende bliver til. Det betyder, at 
den strategi, vi lagde i går, ikke nødven-
digvis er den rette i dag, fordi skolen og 
dens omverden ser anderledes ud. 

Det betyder naturligvis ikke, at vi 
skal glemme den overordnede strategi. 
Det er også vigtigt at skabe rum for re-
fleksion, hvor hverdagen ikke presser 
sig på. Min pointe er derimod, at stra-
tegi ikke kun er refleksion og langsigtet 
planlægning. Og at der i formiddagens 
brandslukning måske gemmer sig vi-
den, man kan bruge i den mere lang-
sigtede strategi.

Hvis vi forstår strategi, som noget 
der gøres, kan vi se det som en lø-
bende følsomhed over for skolens ud-
vikling og ageren i forhold til pludse-
lige, uventede begivenheder – hvor 
irriterende og afbrydende de end må 
være. Det er præcis denne form for 
strategisk ledelse, jeg har været vidne 
til under mine observationer på danske 
folkeskoler, hvor skolelederne navige-
rer i de mulighedsrum, der ligger ud-
strakt foran dem på et givent tids-
punkt. 

At forstå strategi på denne måde  
anerkender måske i højere grad den 
komplekse virkelighed, som skole-
ledere dagligt skal navigere i. De 
mange flotte ord om strategisk ledelse, 
som vi hører fra ministerier, OeCD og 
kommissioner kan i værste fald produ-
cere en skuffelse over, at virkeligheden 
ikke ser ud, som den bør ifølge konsu-
lentverdenens mange mantraer. 

Præmissen for at være leder i dag 
synes at være, at det totale overblik 
ikke eksisterer. Det betyder, at strate-
gisk ledelse løbende folder sig ud med 
hverdagens rutiner, transformationer 
og bevægelser. Strategisk ledelse sker 
altså ikke kun gennem mål- og resul-
tatsstyringsteknologier eller gennem 
visionsseminarer. 

Implikationen er således, at en leder 
ikke kun kan lede ud fra en klassisk for-
ståelse af lederen som en autoritet 
med retten til at beslutte. I stedet skal 
lederen lede efter det, han leder, som 
filosof Ole Fogh Kirkeby så rammende 
har formuleret det.

Som leder er det nødvendigt at for-
holde sig undersøgende til skolen og 
se, hvordan den løbende transforme-
res. Det betyder, at lederen skal ud og 
have hverdagens smuds under neg-
lene. ellers risikerer hun at gå glip af 
hverdagens strategiske ledelse. 

Noter
1.   Casen er baseret på et antropologisk studie 

af skoleledere ifm. mit PhD-projekt, der sæt-
ter fokus på hverdagens skoleledelse.

2.  Dette påpeges fx i OeCD rapporten ’Impro-
ving School Leadership’ (2007), og i en ana-
lyse konkluderer Mandag Morgen på lig-
nende vis, at ”[skole]lederne skal have tid til 
strategisk ledelse” (MM 2009:32-35).

Strategisk 

 Den rette vej
Hans Hellighed Dalai Lama har 
også en del at sige om ledelse 
og til ledere. Skåret helt ind til 
benet handler det om at have: 

•  Den rette anskuelse – i dit 
sprog, dine 
grundholdnin-
ger. Det 
centrale er 
at ens 
handlin-
ger skal 
være til 
gavn for 
en selv og 
for alle de 
mennesker de 
påvirker. Udgangspunktet er, 
at intet er permanent, intet er 
uafhængigt, og alt har en år-
sag. 

•  Den rette adfærd – det vil sige 
omsæt den rette anskuelse til 
handlinger. en person er sum-
men af sine handlinger, gode 
og dårlige. Har man fx taget 
dårlige beslutninger kan den 
negative virkning reduceres 
gennem efterfølgende gode 
beslutninger. 

Det handler bl.a. om at opøve 
ens sensibilitet over for alts ind-
byrdes forbundenhed. Dalai 
Lama opfordrer ledere til at 
træne deres sind gennem medi-
tation hver dag gennem ånde-
drætsøvelser og mantraer m.m. 
og gerne med en kvalificeret ån-
delig lærer. 

Dalai Bstan-’dzin-rgya-mtsho 
Lama: Lederens vej, Borgens 
Forlag 2009  
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Mød os på 
Skolelederens 
Årsmøde 

Stand nr. 40

Få besøg af vores ergo-
terapeut/fysioterapeut 
på jeres skole med 
mulighed for afprøvning 
af Protac SenSit 
og Protac Kuglepude.

PROTAC A/S
Kystvejen 17, 1.
DK - 8000 Århus C
Tel +45 8619 4103
protac@protac.dk
www.protac.dk

Protac Kuglepuden

- giver impuls til god 
 siddestilling og bedre 
 koncentration

Anvendes til elever

- med koncentration-
 problemer

- der er let afledelige

- der har svært ved at  
 sidde stille

- med dårlig kropshold-
 ning





Protac SenSit

- en specialdesignet,  
 sansestimulerende stol,  
 der omslutter og bero-
 liger kroppen.

Anvendes i skolen til

- elever med særligt 
 behov for fysisk og 
 mental ro

- timeout i klasse og 
 stillerum, skabe ”sit
 eget” rum



MASTERUDDANNELSER | EfTERåR 2010

DPU’S masteruddannelser
dPu holder åbent hus om masteruddannelserne 

Hør mere om uddannelserne og mød underviserne 

Torsdag den 25. marts 2010 kl. 17-19

dPu, aarhus universitet, tuborgvej 164, 2400 København nV

Ansøgningsfrist 3. maj 2010 
læs mere om åbent hus og dPu’s masteruddannelser på www.dpu.dk/master
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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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Mange offentlige institutioner har en 
høj grad af selvledelse. Læreren, pleje-
hjemsassistenten, pædagogen osv. ud-
fører i meget høj grad den pædagogiske 
opgave uden lederens direkte indblan-
ding – og i teamsamarbejdet tales ofte 
om selvstyrende eller selvfungerende 
team. Hvad betyder det for ledelsen? 

Fra mine erfaringer som leder på tre 
forskellige skoler inden for de seneste 
25-30 år er der mange forhold, som 
ikke har ændret sig. Lederen har på en 
række overordnede områder beslut-
ningsretten, eller – som jeg ynder at 
kalde det – beslutningsforpligtelsen. 
Lederen skal udøve sin ledelsesmagt 
og sin ledelseskraft med henblik på at 
få opgaverne løst bedst muligt både 
kvalitativt og effektivt (så der bliver en 
acceptabel sammenhæng mellem brug 
af ressourcer og resultater).

Men verden har i forhold til offentlig 
ledelse ændret sig. I dag er der næsten 
ingen grænser for tilgængelig viden. Det 
er mere et spørgsmål om at finde til-
gængelig viden, prioritere og bruge den. 

At skabe mening
Brugerne, som i offentlige institutioner 
er mennesker, der skal lære, udvikle 
sig og trives, er blevet mere bevidste 
om, hvad de mener, at de har krav på, 
og politikere udtaler sig ofte gennem-
gribende og skråsikre ud fra en genera-
lisering af enkeltepisoder og -sager. 
Medarbejderne stiller mere præcise 

krav om ledelsesansvar for politiker til 
fremme af trivsel og indflydelse mv.

Der er en fare for, at ledere kommer 
til at bruge deres ledelsestid på at rea-
gere på medarbejderes ønsker og krav 
og ligeledes på brugernes og politi-
kerne udtalte ønsker og krav samt på 
almindelige driftsspørgsmål om øko-
nomi, virksomhedsplaner, kvalitetsrap-
porter mv. er det tilstrækkelige og ”rig-
tige” lederopgaver. Næppe. 

Lederopgaven skal findes et helt an-
det sted, nemlig i skabelsen af mening. 
Ledelse bliver både indadtil og ikke 
mindst udadtil at skabe mening og for-
ståelse for, hvad det er for et opgave, 
der skal løses, og som bliver løst. 

Ledelse handler om, at der er rum for 
innovation, og at innovationen ikke kun 
foregår som mere eller mindre vidtløf-
tige tanker, men viser sig i aktiv handlen. 
Det stiller krav om en ledelse, som ska-
ber rammer for interaktion og for ska-
belse af meningssammenhænge, kon-
tekster, hvor innovation/helt nye ideer 
eller nye idesæt, kan blive udviklet. 

Det kræver en ledelse, der skaber 
rammer for en løbende dialog med de 
konkrete brugere, og hvor der skabes 
åbne rum for opsamling af, hvad vi, 
medarbejdere og ledelse ser og hører, 
at de har brug for. At medarbejdere og 
ledelse får mulighed for med nysger-
righed og åbenhed af genfortælle og 
fortolke omgivelsernes krav til nutiden 
og fremtiden.  

Det er en ledelsesopgave at fremel-
ske medarbejderdialoger, hvor der er 
nysgerrighed i forhold til at se fortid, 
nutid og fremtid ikke som modsætnin-
ger og adskilte. erfaringer og billeder 
fra fortiden giver billeder og drømme 
om fremtiden, og det er lederens op-
gave, at der er udvikles værdier og 
samspilsformer, der virker åbnende for 
en fremtidsorienteret refleksion.

At skabe ro og balance
Her er vi ved en anden vigtig ledelses-
opgave, nemlig at udvise ro og en ba-
lance i forhold til selv at vise vejen til 
nysgerrighed, til at give plads til tvivl 
og til anerkendelse af forskellighed. 
Og til anerkendelse af, at meningsfor-
skellighed ikke behøver at føre til kon-
flikt, og da slet ikke på refleksionsni-
veauet.

I sådanne processer er lederens op-
gave at gå foran med tvivl, spørgsmål 
og åben refleksion. Forforståelser af, 
hvad bestemte medarbejdere nok me-
ner, og tanker om, hvad man selv vil 
føre som modargument, er i en sådan 
proces bandlyst.

Konteksten skal være klar. Hvad er 
det vi snakker om, hvem snakker, hvor 
længe snakkes, hvem samler op osv? 
Og der skal være en klarhed om, hvor-
når der sker skift i forhold til, hvad der 
kommer ud af refleksionen og på hvil-
ken måde, der skal handles i forhold til 
nye ideer/visioner. 

Selvledelse

Forandringsledelse i offentlige organisationer med medarbejdere med 
høj faglighed og selvopfattelse stiller særlige krav til lederne

Af Nis Christensen • Tegning Annette Carlsen

ledelse

Klumme



Skoleledelse • marts 2010 • 53

F.eks. 20 minutter til refleksion, 10 
min. til udledning af, hvad resultatet af 
refleksionen er, 10 minutter til skitsering 
af nye konkrete mål og en aftale om, 
hvornår der tales videre. eksemplet skal 
blot vise, at en systematisk refleksion 
ofte vil være mindre tidskrævende end 
endeløse problemdiskussioner.

At vælge og korrigere
Ledelse handler for mig at se herudfra 
bl.a. om:

•   At (ud)vælge de rigtige mennesker til 
opgaverne.

•   At lave en organisation, som har en 
indbygget respekt for, at medarbej-
derne kan (og skal) anvende og ud-
vikle deres faglige, sociale og per-
sonlige ressourcer ’effektivt’.

•   At lederen sørger for indbyggede an-
erkendelser af de enkelte medarbej-
deres konkrete faglige, sociale og per-
sonlige indsats, dels for at fremme 
medarbejdertrivslen og dels for at 
undgå at medarbejdere vælger ad-
færd ud fra, hvad systemet ubevidst 
giver anerkendelse for (f.eks. jeg kom-
mer et kvarter, før jeg skal, det er den 
måde, jeg bliver set af lederen på).

•   At lederen drager omsorg for, at der 
formuleres visioner og mål, som an-
giver retning og forventning til med-

arbejderne samt angiver værdier for, 
hvordan vi samarbejder udadtil og 
indadtil i forhold til målene. 

Lederen må også være garanten for, at 
der løbende kan indbygges ændringer i 
mål og retning, også i tilfælde, hvor 
ændringen skyldes en ledelsesmæssig 
fejldisposition.

Lederen må anerkende, at ledelse er 
ledelse af komplekse processer. Le-
delse er at kunne anerkende, at der i 
en organisation sættes mange skibe i 
søen. Det kan og skal ikke hindres. 
Men det er lederens opgave, at ski-
bene sejler i samme retning, og at det 
løbende er nødvendigt at følge nysger-
rigt med, korrigere og sørge for posi-
tive vindforhold.

Autencitet og nærvær
Hvad er det så for nogen ledere, der er 
behov for i fremtiden?

Jeg tror, at der er behov for ledere med 
stor autencitet, nærvær, beslutsomhed. 
Ledere, der kan agere og lede i en ver-
den med mennesker, der både har brug 
for stor individuel disponering og for en 
kærlig og balanceret vejledning.

Ledere der kan agere humant og pro-
fessionelt ved skabelsen af mening og 
ved dannelse af både nære og rent ar-
bejdsmæssige relationer. Og så skal 

lederen det, som ledere altid har skul-
let, sørge for en god balance mellem 
stabilitet og udvikling.

Selv i en global og hurtigt omskifte-
lig verden er der en masse muligheder 
for gentagelser og automatiserede 
handlinger, og de skal også tilgodeses. 
Det er med til at skabe de specialister, 
som enhver skole eller anden organisa-
tion har brug for.  

Det er min vurdering, at der stilles 
nye og mere personlig krav til fremti-
dige ledere og en følge heraf burde nok 
være, at ledere åbner sig for løbende 
sparring/samtaler. Det kræver sin 
mand/kvinde at kende sig selv, at være 
vågen i forhold til forståelse af andre 
og blive ved med at udvikle sig i for-
hold til at skabe rammer og selv indgå 
i bæredygtige arbejdsmæssige og 
menneskelige relationer. 

Nis Christensen har været skoleleder i 
knapt 30 år på Brøndagerskolen, Djurs-
landsskolen samt Firkløverskolen og er 
nu ledelseskonsulent associeret konsu-
lentfirmaet Mac Mann Berg, Århus og 
København. Se www.nischristensen.dk

Selvledelse



Anmeldelser

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

Vejen til bedre samarbejde
Lena Nevander Friström
KLIM

Inklusion – ideal og virkelighed
Kaj Struve
VIA systime

Lederskabelse – det personlige  
lederskab
Poula Helth (Red)
Samfundslitteratur

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

Det brændende engagement
Jakob Skov
Gyldendal Business

Medledelse med muligheder –  
institutionsledelse og det  
anderledes mulige
Jørgen Danelund og Tue Sanderhage
Forlaget Metropol

Den sorte skole – in memoriam…
Brita Lønstrup
Forlaget Klim

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

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

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

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

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

www.skolelederne.org
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Anmeldereksemplarer

klarskov-Skole Bue    
til differentieret undervisning
 

Folkeskolelærer
Anne Dorte

Vallensbæk Skole
“Der er ingen tvivl - møblet kan være 
med til at fremme læringsstile og 
differentieret undervisning”
“Noget af det jeg synes er vigtigt er, at møblet 
ikke kun kan bruges af en gruppe elever, men 
at alle på en eller anden måde kan få lov at 
bruge det. Nogle har brug for møblet til at få 
ro og fordybelse, andre bruger det til at være 
flere sammen når der skal læses” 
 

DR 2010 00002

NYHED
stol, bord, tavle og rumdeler i et mobilt møbel til børn fra 0-3 klasse 

www.klarskov.dk
klarskov A/S    e-mail:klarskov@klarskov.dk    tlf: 6447 1980  
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Den finske folkeskole – hvad kan vi lære?
Frands Ørsted Andersen, Henriette 
Skaarup Gejel Jensen
1. udgave, Filmkompagniet 2009
35 min., 240 kr. 

Indledningsvis i denne dvd-film nævner 
Frands Ørsted Andersen, at den finske og 
den danske folkeskole i store træk er ens, 
forskellen skal findes i detaljen. Neden-
stående vil muligvis bringe læseren i en 
situation, hvor dennes definition af begre-
bet detaljen vil blive rigeligt udfordret.  

Læreruddannelse er en af de mest 
populære uddannelser i Finland, hvil-
ket afspejler sig i, at kun 10 % af ansø-
gerne optages på studiet. Desuden er 
der i den finske befolkning stor tillid til 
lærere, mens samme tillid indimellem 
kan have trange kår i Danmark. Der 
ses ligeledes en betydelig lavere fre-
kvens af finske privatskoler, hvilket in-
dikerer en lav grad af utilfredshed med 
det finske skolesystem. 

Den finske læreruddannelse er 5-årig, 
hvor klasselærere er magistre i pædago-
gik og faglærere er magistre i deres fag 
suppleret med en pædagogisk overbyg-

DEN FINSKE FOLKESKOLE - hvad kan v i loe re?

Det er velkendt, at finske skoelelever scorer højt på fagligheden. Mere overra-
skende er det måske, at de finske skoler også er verdensmestre i at mindske
effekten af social ulighed. Hvad er forklaringen? Kan vi lære noget af finner-
ne, når vi ønsker at give alle elever – også dem med mindre gode forudsæt-
ninger – et godt udbytte af folkeskolen? Ja, lyder svaret fra et forskningspro-
jekt, der sammenligner den danske og finske folkeskole. Lærerassistenter, den
fysiske sundhed, de let forståelige koder og de højt specialiserede lærere er
eksempler, der gør en forskel. Filmen viser eksempler fra tre forskellige skoler.
Med filmen vil vi sætte det danske skolesystem til debat - måske bør vi bryde
nogle af vores vaner og traditioner!

MÅLGRUPPE: lærere, studerende, skoleledere, skolebestyrelser og forældre.

VARIGHED: 35 min.

FILMEN ER PRODUCERET I SAMARBEJDE MED
Frans Ørsted Andersen, ph.d Danmarks Pædagogiske Universitet
Henriette Skaarup G. Jensen, UC-Lillebælt, Center for Undervisning
Filmen er støttet af Undervisningsministeriets Tips og lottomidler.

PRODUKTION OG TILRETTELÆGGELSE
Line Gravesen, Jonas Gravgaard og Marianne Rasmussen.
Filmen er produceret af Newmedia Productions i samarbejde med
Filmkompagniet. Copyright Newmedia Productions.

Se filmen gratis på www.skoletube.dk eller køb en dvd for 240 kr
+ moms og forsendelse på www.filmkompagniet.dk

Filmkompagniet har produceret 11 film,
der formidler god praksis fra lærer til lærer.

www.f i lmkompagniet .dk
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h v a d k a n v i l oe r e ?

F I L M K O M P A G N I E T ning. Den danske læreruddannelse er 
trods dens 2-3 liniefag en mere all-round 
4-årig uddannelse på (professions)bache-
lorniveau. Optagelsen til læreruddannel-
sen i Finland finder sted efter tre prøver, 
en praktisk prøve, der skal afdække evne 
til at formidle, en teoretisk test samt en 
personlig samtale til uddybelse af motiva-
tionen. Finske lærere underviser kun i få 
fag. endvidere er finske lærere ikke tynget 
af mange møder, og forberedelsen fore-
går primært på skolen. 

Den danske enhedsskole modsvares af 
den todelte finske Normalskole (1.-6. årg.) 
og Högstadstadieskolen (7. årg.). I den 
finske högstadstadieskole er det eleverne, 
der er nomader, idet hvert enkelt undervis-
ningslokale er tildelt en lærer. Og så un-
derviser finske lærere. De bruger ikke tid 
på at løse konflikter eleverne imellem. 
Dette arbejde varetages i stor udstræk-
ning af lærerassistenter. I den finske folke-
skole er der klare tydelige regler, der ikke 
er genstand for vedvarende diskussion. 

I Finland er undervisningsmateria-
lerne nye, ydermere skal de godkendes 
af ministeriet, før de må indkøbes af 
skolerne, mens der i Danmark ikke er 
noget formelt godkendelseskrav end-
sige krav til, at undervisningsmateria-
lerne er af nyere dato. I de finske under-
visningsmaterialer er der indbygget 
løbende evaluering.

Lærerassistenter har gjort deres indtog 
på alle finske folkeskoler. De finske lærer-
assistenter har en 1-årig eller 2-årig ud-
dannelse og arbejder 37 timer om ugen. 
en del af deres tid anvendes til vikarar-
bejde, gårdvagt samt lektiecafé. 

Klassekvotienten er som i Danmark, 
dog er der oftest holddeling i sprogun-
dervisningen, hvor både engelsk og 
svensk er obligatorisk. Støtteopgaver va-
retages af universitetsuddannede spe-
cialpædagoger, som har en 6-årig ud-
dannelse. Fokus er særligt rettet mod 
eleverne i 1. klasse. De 25 % svageste 
elever i Finland er bedre end de tilsva-
rende svageste 25 % i Danmark. Hoved-
parten af elever kan bogstaverne, når de 
begynder i skolen. en tredjedel kan alle-
rede læse inden skolestarten.

Til forskel fra den danske folkeskole 
er der ligeledes gratis kantineordning på 
alle finske folkeskoler, der tilbyder mor-
genmad samt middagsmad. Generelt er 
der meget fokus på sundhed, hvor ele-
verne bl.a. skal udendørs i alle frikvarte-
rer året rundt. 

Opsummerende er finske lærere bedre 
uddannede, underviser mere, og eleverne 
er sundere. Fremstillingen mangler elever 
som kilde og dermed en vurdering i bør-
nehøjde, men det har givetvis ikke været 
undersøgelsens formål. 

Dvd´en kan naturligvis anskues uden 
koblingen til den danske folkeskole, 
men når forfatteren selv indledningsvis 
bringer den danske folkeskole ind i de-
batten, synes en sammenligning nær-
liggende, ikke mindst i relation til den 
pædagogiske debat, der undertiden hu-
serer, når Finland scorer højt i interna-
tionale undersøgelser (Pisa, OeCD).  

Benni Hauge Pedersen, 
Viceinspektør, HD

Ebberup Skole, Assens Kommune

Små og store detaljer

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk
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StORt & småt

Konference om 
lærerfaget
Næstformand i Skolelederne Claus Hjortdal og 
undervisningsminister Bertel Haarder var blandt 
talerne på en konference ’Respekt for lærerjob-
bet – rekruttering gennem anerkendelse’, af-
holdt i Skive. Formålet var at drøfte, hvad der 
skal til for at bringe lærerjobbet til ære og vær-
dighed igen.

Claus Hjortdal efterlyste et ’kodeks for, hvor-
dan landspolitikere behandler folkeskolen’, så 
skolen og lærerjobbet måske kan slippe for hele 
tiden at blive talt ned...

Han pegede også på, at lærerfagets image 
kan styrkes ved at gøre læreruddannelsen mere 
stringent og tydeliggøre, hvor mange linjefag, 
og hvad der bør tælle for, at man skal kunne 
kalde sig – og få løn som – lærer. en god lærer-
uddannelse og et godt lærerjob skal herudover 
indeholde relationskompetence, klasserumsle-
delse, didaktisk kompetence og faglig viden

Bertel Haarder talte varmt for den lærerud-
dannelse, de har i Finland, som er baseret på 
universitetsniveau. Han mente endvidere, at det 
gælder om at kommunikere, at de lærerstude-
rende faktisk er glade for deres uddannelse, og 
at langt de fleste lærere er glade for deres job.

I de kommende måneder vil Skoleledernes lo-
kale afdelinger og lærerkredsene i det gamle Vi-
borg Amt gøre en ekstra indsats for at gøre læ-
reruddannelsen mere attraktiv i de unges øjne. 

”De unge skal fx komme på skolerne og følge  
lærerne, for på den måde at få et indtryk af, 
hvad det vil sige at være lærer. Vi vil også lade 
nogle af de nye lærere besøge gymnasierne og 
fortælle om deres arbejde i folkeskolen”, siger 
Ole Birch, næstformand i Viborg-afdelingen af 
Skoleledere og skoleleder på Houlkærskolen i 
Viborg.

Desuden arbejder Skoleledernes afdelinger 
og de lokale lærerkredse, der stod bag konfe-
rencen, målrettet på at få flere gode historier 
om folkeskolen i lokale medier.

Se i øvrigt også www.bliv-lærer.nu

Fra Marienborg...
Skoleledernes formand Anders Balle var i slutningen af januar til 
møde med statsministeren m.fl. for at drøfte folkeskolens fremtid. 
Mødet var vellykket i den forstand, at det fra regeringens side blev 
slået fast med syvtommersøm, at folkeskolen er Danmarks vigtigste 
samfundsinstitution – og har prioritet som sådan.

At statsministeren kort inden mødet havde fremsat forslag om of-
fentliggørelse af de nationale test blev foreløbigt talt ned igen. Det 
må således formodes at have gjort indtryk, at samtlige parter bag 
projektet ’Vores Skole’, som tæller DI, KL, DLF, Skole og Samfund, 
Danske Skoleelever og Skolelederne, i den forbindelse havde gjort 
fælles front mod flere dokumentationskrav.

I stedet var der en fornuftig drøftelse af betydningen af at have 
velkvalificerede ledere og lærere, der skal overlades ansvaret for op-
gaverne og ikke detailstyres fra Christiansborg. Og så var der lejlig-
hed til at blive enige om, at faglighedsbegrebet i skolen er bredere 
end alene at være bedst i verden til at læse, skrive og regne, uden at 
forklejne betydning af dette.

Der var også enighed blandt parterne om, at skolen og samfundet 
står over for meget alvorlige opgaver, som skal løses. Den tiltagende 
globale konkurrence betyder, at arbejdspladser forsvinder, den of-
fentlige økonomi er presset, samtidig med at omkostningerne til sko-
levæsenet er høje, andelen af unge, der tager en ungdomsuddan-
nelse står i stampe mv.

Ledelse i skolen har fyldt og fylder meget i den samlede debat –  
og der er næppe tvivl om, at regeringen ønsker yderligere at løfte  
lederne. Der er behov for synlig ledelse, der stiller krav, ligesom der 
er brug for nye og flere ledelsesinstrumenter, lød det. 

Skolelederne og øvrige parter er inviteret til Marienborg igen til 
juni, hvor der skal samles op på bl.a. indstillingerne fra regeringens 
Vækstforum samt fra det rejsehold, der er nedsat til foretage det 360 
graders skoleeftersyn, stats-
ministeren annoncerede i sin 
nytårstale. Holdet skal kort-
lægge styrker og svagheder 
ved den danske folkeskole 
og udpege eksempler på 
bedste praksis. 

Læs lederen side 2 og 
mere www.skolelederne.org

360 graders eftersyn

Skolelederne har for nylig haft møde med rejseholdets medlemmer:
•  Jørgen Søndergaard (formand), direktør, SFI - Det Nationale Forskningscenter  

for Velfærd, formand for Skolerådet
•  Mats ekholm, professor emeritus, Karlstads Universitet, Karlstad, Sverige
•  Eva Hofman-Bang, direktør, CPH West - Uddannelsescenter København Vest, 

formand for Undervisningsministeriets Råd for de Gymnasiale Uddannelser
•  Henrik Berggren Jessen, skoleleder, Nørremarksskolen, Vejle
•  Tine Marie Balck Sørensen, lærer, Tre Falke Skolen, Frederiksberg
•  Hanne Them, lærer, Birkhovedskolen, Nyborg
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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!

Ønsker du en diplomuddannelse i skoleledelse, så kontakt os i 
UniversityCollege Syddanmark.

Vi skræddersyr gerne lederuddannelsen, så den passer præcist 
til lederjobsi jeres kommune.
- Hvad med et forløb fra ”lærer til leder”?

Ring til os på 73227127
Få mere info på ucsyd.dk

DIPLOM
UDDANNELSE
I SKOLE
LEDELSE
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Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

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

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

Klik et forspring
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Læs mere på www.struer.dk

Skoleleder  
Har du mod og lyst til
• kvalitet, kreativitet og trivsel med et internationalt  
 perspektiv?
• pædagogisk udvikling i et godt samarbejdsklima?
• et tillidsfuldt samarbejde med det administrative og  
 politiske niveau med stor grad af frihed under ansvar? 
• en kompetent, engageret og stabil medarbejderstab?

Så er du måske vores nye skoleleder pr. 1. maj 2010.

Du er
• visionær og skaber energi omkring dig
• en medmenneskelig og tillidsvækkende leder, der  
 via dialog og åbenhed kan samle trådene
• synlig og troværdig og har gode kommunikations-  
 og samarbejdsevner
• motiverende og anerkendende i din ledelsesstil
• parat til at udfolde og udvikle dine medarbejdere 
 og dit eget lederskab
• iderig, positiv og har humor 
• relevant uddannet og har ledelseserfaring.

Vi er
beliggende i et parcelhusområde tæt på naturen. Som 
nærmeste nabo har vi idrætsanlæg, sports- og svømme-
hal. Skolen har ca. 460 elever fra børnehaveklasse til 
og med 9. klasse. Vi har en international linje fra 7. 
klasse. Der er 65 medarbejdere heraf 38 lærere, der i 
en åben og tillidsfuld atmosfære samarbejder omkring 
skolens udvikling. I SFO’en er der 210 børn. 

Yderligere information
Konst. skoleleder Finn Toft tlf. 9785 2252, privat 
9785 3500 eller direktør Erik Østerby tlf. 9684 8220.

Ansøgningsfrist: den 12. marts 2010 kl. 12.00.

Ansøgning til: Struer Kommune, Postboks 19, 7600 
Struer. Att. P. Gadegaard eller sekretariatet@struer.dk

Samtaler afholdes den 22. marts.  Forud for samtalen 
gennemføres profi lanalyse.

Jobprofi l kan ses på: www.parkskolen-struer.dk.

PARKSKOLEN I STRUER

Da vores nuværende skoleleder har valgt at søge nye 
udfordringer, søger vi en ny skoleleder med tiltrædelse 
den 1. juni 2010.

Fjelstervang Skole er en landsbyskole beliggende 
i Ringkøbing-Skjern kommunes nordøstlige hjørne 
tæt på Herning. Fjelstervang ligger i et attraktivt 
naturområde, der er under stadig udvikling, hvor 
Momhøje Naturcenter, Jyllands Parkzoo og Haunstrup 
Brunkulslejer er nærmeste naboer. Fjelstervang er 
et innovativt område med lav gennemsnitsalder, 
nybyggeri og mod på at gå nye veje. 

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

Skoleleder til 
Fjelstervang Skole

Københavns Kommune ser mang-
foldighed som en ressource og værd-
sætter at med arbejderne hver især 
bidrager med deres særlige baggrund, 
personlighed og evner.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Vil du arbejde med KØBENHAVNS BØRN OG UNGE?

Skoleleder

Er du klar til at tage denne udfordring sammen med os?
•	Er	du	et	naturligt	samlingspunkt	med	masser	af	humør	og	stæ-
dighed?
•	Er	du	tilhænger	af	skæve	ideer,	skøre	projekter	og	store	ambi-
tioner?
•	Er	du	faglig	dygtig?

Så	er	du	måske	Sønderbro	Skoles	nye	skoleleder.

Vi	forventer,	at	du	som	ny	skoleleder	brænder	for	at	gøre	Søn-
derbro Skole til Københavns førende skole på det musisk kreative 
område og samtidig medvirke til, at vi fortsat udvikler undervisnin-
gen	og	styrker	eleverne	i	alle	fag.

Se det fulde stillingsopslag på www.kk.dk/job.

til KBH’S MUSISK KREATIVE SKOLE

Børne- og
Ungdomsforvatningen

Stillinger
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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

StORt & småt

Opmærksomheds-
forstyrrelse
Antallet af unge, som tilkendes førtidspension, er ste-
get. Det er især psykiske lidelser, der er årsagen, og 
udviklingen ser ud til at fortsætte. Det viser en analyse 
fra Center for Aktiv Beskæftigelsesindsats. Hovedre-
sultaterne viser, at: 

•  I 2004 fik 1.455 personer mellem 15 og 29 år  
tilkendt førtidspension. 

•  I 2008 er tallet vokset til 1.756. 
•  I første halvår af 2009 er 872 unge tilkendt  

førtidspension.  

Der er altså kommet næsten 30 % flere unge på før-
tidspension med psykiske lidelser over de seneste fire 
år. Antallet af unge, der får førtidspension på grund af 
alvorlige psykiske sygdomme 
som skizofreni og angst, lig-
ger nogenlunde stabilt. 
Derimod vokser antallet 
af unge med udviklings-
forstyrrelser som ADHD 
og Aspergers syndrom.
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Danmarks fremtid sidder i møblerne

better at work

Skab et bedre læringsmiljø med os

Kan gode møbler medføre gode resultater? Det vælger vi at tro. 
Vi kombinerer viden om indretning, teknik og pædagogik for at 
skabe fleksible, funktionelle og stimulerende læringsmiljøer til 
den moderne skoles mange lokaler og behov. Skolen er ikke bare 
Danmarks største arbejdsplads, men også den vigtigste. Få vores 
nye katalog med spændende produktnyheder og inspirerende 
læringsmiljøer på www.kinnarps.dk

Telefon: 70 15 10 10 e-mail: infomail@kinnarps.dk
Hovedkontor: Roskildevej 522, 2605 Brøndby Århus: Dusager 6, 8200 Århus N
Aalborg: Gasværksvej 2, 9000 Aalborg Middelfart: Stensgårdvej 5, 5500 Middelfart

Kinnarps har i mere end 
60 års skabt komplette 

indretningsløsninger til den 
private og offentlige sektor 

– fra kontorer, skole- og 
uddannelsesmiljøer til pleje- og 

sundhedssektoren. 

www.kinnarps.dk
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