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Folkeskolen står over for høje forventninger. Eleverne skal 
opnå bedre resultater i kernefagene, de skal være mere inno-
vative og kreative, 95 % skal tage en ungdomsuddannelse, 
Danmark skal være i top-5 i verden. Og det i en tid med en 
samfundsøkonomi, der er ude af trit med ambitionerne.

Målene fejler ikke noget, men skal vi bevæge os i retning 
af dem, er der behov for at få skabt samfundsmæssig kon-
sensus om, at vi skal gøre det i fællesskab – de kan nemlig 
ikke nås af og i folkeskolen alene. Fra skoleledernes side øn-
sker vi ikke ’ro om skolen’, men vi ønsker et nationalt fælles-
skab om retningen. Vores udspil er at:

•	 Fokus	i	skolen	koncentreres	om	elevernes	læring	
•	 Læringsindholdet	relateres	til	kompetencer	og	ikke	alene	fag
•	 Skolens	faglighedsbegreb	må	i	det	hele	taget	styrkes,	så	

det bliver bredere
•	 Skolebegrebet	udvikles	mod	helhed	i	skoledagen,	fælles	

ramme om undervisning og fritid
•	 Der	sættes	fokus	på	skolens	fællesskab	og	rummelighed,	

så alle elever er med

Vi skal have bredt funderede værdier og pejlemærker for sko-
lens udvikling. 95 % målsætningen og andre mål skal gøres 
til nationale indsatsområder, der bakkes op af alle parter om-
kring skolen. Vi skal væk fra kontrolkulturen og snævre krav 
om dokumentation og metodikker – og i stedet fokusere på 
det, vi er enige om, som vi fx allerede gør det i samarbejdet 
om ’Vores Skole’.  
Vi	skal	gentænke	skolens	faglighed	og	kompetencebegre-

ber, så det påvirker skolens opgaveløsning helt ned i fagræk-

ken, i undervisningen og læringen. Vi skal sammen udvikle 
skolens indhold, kvaliteter og rammer, så alle børn og unge 
udvikles til deres yderste, får det bedste fundament for at tri-
ves, udvikles og rustes til et moderne globaliseret videns- og 
innovationssamfund.

Det kræver ledelse. Ledelsens betydning for skolens ud-
vikling og resultater er ikke til diskussion. Men skal vi magte 
opgaven, må der ske en opblødning af de stramme rammer 
og betingelser for ledelsen på den enkelte skole. Skolens le-
delse skal overdrages til skolelederne og ikke detailstyres 
centralt	fra.	Ledelsen	skal	styrkes	og	ikke	svækkes,	som	det	
sker i mange kommunale omstruktureringer. Vores hovedøn-
sker som skoleledere er at:

•	 Politikerne	sætter	rammer	og	retning,	mens	lederne	skal	
have det nødvendige ledelsesrum til at udfylde dem.

•	 Vi	skal	”genopfinde”	det	gode	lederskab	–	fra	fokus	på	
(ekstern) styring til fokus på ledelse

•	 Evalueringskulturen	udvikles	på	skoleniveau	for	at	opti-
mere daglig praksis

•	 Plads	til	visionær	strategisk	ledelse,	som	bl.a.	kan	udvikle	
strategier for læringsmiljøer

•	 Mulighed	for	tæt	opfølgende	personale-/faglig	ledelse

Vi skal læne os op af den forskningsbaserede viden, der er 
om skoleudvikling og skoleledelse. Her bidrager vi selv med 
resultaterne fra vores projekt ’Det gode skolelederliv’. Og 
blandt meget andet har vi fået understreget, at ledere, der 
trives bedst, oplever, at de har stor indflydelse på, hvordan 
de udfører og tilrettelægger deres eget arbejde.   

Ikke ro, men retning

LEDER

Af Anders Balle
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Rør ved 
matematikken
Eleverne på Aars Skole i Vesthim-
merland er gladere, og der er færre 
konflikter, siden skolen for to år si-
den startede det tværfaglige projekt 
’Værkstedet’.

Her søger man at give elever med særlige behov nye 
muligheder for at lære ved at inddrage en praktisk-musisk 
dimension	i	undervisningen	i	fag	som	matematik,	natur/
teknik, biologi, sløjd og hjemkundskab. Skolen blev af 
UVM udpeget som februars gode eksempel

Undervisningen sker således ikke ved hjælp af mate-
matikbøger og formelsamlinger. I stedet kan eleverne 
føle og røre sig frem til ny viden. Værkstedet er udendørs 
og har bl.a. køkken, bålplads og to ovne, som eleverne 
(og deres forældre) har været med til at bygge.
”Ved	at	gøre	undervisningen	mindre	abstrakt	og	mere	

tilgængelig oplever vi, at vores elever får øget selvværd, 
større	glæde	ved	skolegangen	og	et	bedre	udbytte”,	siger	
skoleleder Lars Olsen og inviterer gerne andre til at 
komme og se, hvordan det foregår.

Se mere på www.aars-skole.dk

Uden mad og...
Med taler af Københavns nye skoleborgmester Anne 
Vang, kulinariske frembringelser ved Claus Meyer, 
smagsprøver mm. har Amager Fælled Skole for nylig 

indviet sin såkaldte madskole.
Madskolen er en realitet efter 2 ½ års udviklings-
arbejde på skolen ud fra en vedtaget sundhedspro-
fil,	der	kombinerer	kost,	motion,	sundhed	og	

faglighed – ud fra en opfattelse af, at der er en 
direkte sammenhæng mellem sundhed, sund 
livsstil og indlæring.

Ved at fremstille sund mad i eget køkken og 
servere et godt måltid mad om dagen, skal skolema-

den være et vigtigt omdrejningspunkt for skolens hverdag 
og	profil.

Samtidig søges aktiviteter inden for madskolen, hjem-
kundskab	og	motion/idræt	koblet	til	forløb	i	fag	som	na-
turvidenskab,	geografi,	dansk,	historie	og	samfundsfag	
samt	til	skolens	sociale	og	integrationsmæssige	indsats.	

Se mere på www.afs.kk.dk

Ledelsesgrundlag
I	en	pjece	fra	Viborg	beskrives	kommunens	prin-
cipper	for	ledelse,	organisering,	og	personalepoli-
tik samt for samarbejdet mellem ledelse og med-
arbejdere.

Baggrunden er de omfattende ændringer af 
kommunens administration, forvaltnings- og insti-
tutionsstruktur, der er gennemført som følge af 
strukturreformen.	En	vanskelig	proces	har	det	væ-
ret, ligesom det kollegiale samarbejde og samhø-
righeden i det nye skolevæsen har været truet, 
bl.a. fordi der har skullet nedlægges skoler. 

Men kommunen har bl.a. satset på at gennem-
føre forandringerne på basis af en ordentlig dialog 
med inddragelse af ledere og medarbejdere. Man 
har	således	sammen	udarbejdet	principper	for	den	
nye forvaltning, nye ledelsesstrukturer, nyt ledel-
sesgrundlag og nye samarbejds- og personalepoli-
tiske retningslinjer, herunder søgt at afstemme 
forventninger	og	præcisere	pligter	og	rettigheder.

Skolelederne har fået gode muligheder for at 
deltage i udviklingsarbejdet og er tilfredse med 
processen	samt	med	at	have	fået	et	ledelses-
grundlag, der til forskel fra adskillige andre steder 
er	ganske	eksplicit	beskrevet.

Hent pjecen m.m. på viborg.dk 

Ledelse og personale

StORt & småt
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E-magasin om 
skoleledelse
ESHA	(European	School	Heads	Asso-
ciation),	som	søger	at	varetage	de	
europæiske skolelederes interesser 
både	i	og	over	for	EU/OECD,	og	som	
skolelederforeningen er medlem af, 
har	lanceret	et	nyt	magasin	om	skole-
ledelse.	Det	kan	downloades	ganske	
gratis.

Magasinet udsendes elektronisk, 
foreløbigt alene på engelsk og hver 
anden måned. Men der er ambitiøse 
planer om, at det skal blive til et må-
nedsmagasin	og	publiceres	på	hele	4	
sprog. Målet er at udveksle viden og 
erfaringer ledelsesfagligt og ledelses-
politisk på europæisk niveau.

Første eksemplar af det nye maga-
sin har set dagens lys og består pri-
mært af bidrag fra medlemsorganisa-
tionerne. Her fortæller Skolelederne fx 
om vores projekt ’Det gode skoleleder-
liv’. Herudover er bladet åbent over for 
relevante artikler fra praktiserende 
skoleledere, forskere m.fl. 

Få mere at vide på www.esha.org og 
www.eshamagazine.org

50 % gevinst ved valget
Sådan gik det nogle af skolelederne med kommunalpolitiske ambiti-
oner:	To	ud	af	de	fire,	som	Skoleledelse	portrætterede	i	november	
op til kommunalvalget, blev valgt ind.

Klaus Mygind, leder af Blågård Skole på Nørre-
bro, opstillede for SF til Københavns borgerre-
præsentation og blev valgt ind:
”Det	gik	forrygende	godt,	SF	fik	stor	fremgang	

i	København	og	22	procent	af	stemmerne.	Jeg	var	
nr. seks på listen, og de første 13 opstillede kom 
ind”.
”Det	beløb,	som	jeg	får	i	honorar	som	medlem	

af borgerrepræsentationen, er jeg gået tilsvarende ned i min skole-
lederløn. Det bruger jeg til at uddelegere nogle af de opgaver, som 
jeg	ikke	længere	har	mulighed	for	at	nå	i	skolen”.	

Lisanette Qvortrup, leder af Bregnbjergskolen i 
Vojens, der var opstillet som spidskandidat for Ra-
dikale Venstre i Haderslev, kom ikke ind i byrådet:
”Alt	tegnede	stærkt	på,	at	jeg	som	spidskandi-

dat kom ind, men der gik borgmesterkandidat i 
det. Mange ønskede en anden borgmester og 
brugte deres stemmer på det. Desuden er det 20 
år siden, at Radikale Venstre har siddet i byrådet i 

Haderslev	Kommune”.	
”I	forhold	til	mine	politiske	ambitioner	er	jeg	afklaret.	Det	har	væ-

ret utrolig spændende at være en del af valgkampen. Men jeg ved 
ikke,	om	jeg	vil	investere	i	det	igen”.	

Ann-Marie Christensen, skoleleder på Treldeve-
jens	skole	i	Fredericia,	stillede	op	som	S-kandidat	
i Kolding. Hun har tidligere siddet i Kolding Byråd 
fra 1998-2001, men kom ikke ind.
”Socialdemokratiet	havde	et	katastrofevalg	i	

Kolding. Efter 89 år ved magten mistede partiet 
borgmesterposten. Den seneste havde siddet i 
stolen	i	24	år”.
”Jeg	har	sat	mine	politiske	ambitioner	på	vågeblus.	I	stedet	har	jeg	

nok at se til i den fagpolitiske del, da jeg er blevet aktiv i Skoleleder-
foreningen	her”.

Jens	Otto	Dalhøj,	skoleleder	på	Stige	Skole	i	
Odense, opstillede for Venstre i Bogense, og blev 
valgt ind med et højt personligt stemmetal:
”Jeg	er	særdeles	tilfreds	med	mine	udvalgspo-

ster i kommunens økonomiudvalg samt sundhed - 
kultur og fritidsudvalg og endvidere folkeoplys-
ningsudvalget. Da mit arbejde går forud for det 
politiske, har jeg måttet melde afbud til nogle po-

litiske møder. I det nye skoleår har jeg større mulighed for at navi-
gere	mig	ud	af	udfordringerne”.					

ESHA magazineeuropean school heads association march 2010

Shaping the future of Education
ESHA Conference in Macedonia
The attractiveness ofschool leadership

Se skoleleder-TV
Dette blad er gået i trykken inden af-
holdelsen af foreningens repræsen-
tantskabs- og årsmøde i Odense. Der-
for er det ikke de mest dugfriske 
nyheder, vi kan bringe herfra.

Til gengæld har alle kunnet følge de 
to begivenheder på hjemmesiden, og 
fra årsmødet har vi som noget nyt 
uploadet video-klip fra de mange le-
delsesfaglige indlæg og fra den de-
batten med vores nye undervisnings-
minister. Se selv efter!
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Kristian Mikkelsen: Som 
fagperson kan jeg blot 
konstatere, at vi får et 
skolevæsen, som er 
uigenkendeligt i forhold 
til det nuværende.
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Et helt nyt 
  SKOLEVæSEN…

Skolerne i Silkeborg Kommune står foran meget store besparelser, 
der kan vende op og ned på undervisning og målsætning

Af	Jan	Kaare	•	Foto	Gert	Laursen

Grå	dis	og	usigtbarhed.	Danmark	er	
sluppet af med måneders snedække 
og ved at indstille sig på fuglekvidder, 
diverse forårsblomster og grønne  
marker...

Sådan er det dog ikke i Silkeborg-
området, hvor forårshu-
møret er til at overse. I 
alt fald hvis man leder 
efter det på kommu-
nens	websted.

Det er ganske vist 
forsynet med en top be-
stående af hvide bølger 
på lyseblå baggrund og 
et piktogram, hvor o’et  
i kommunenavnet er 
gjort til et hjerte, men optimismen på 
billedsiden står i skærende kontrast til 
sidens	hovedbudskab:	”Kommunen	
skal	spare	250	mio.	kr.”.	

Hvis nogen er i tvivl om ordlydens 
valør, kan man se den streamede vi-
deo samme sted, hvor borgmester 
Hanne	Bæk	Olsen,	Socialdemokratiet,	
bl.a.	siger:	”Der	er	ikke	flere	penge	at	
tage	af”.

Byrådet har besluttet at nedsætte 
serviceniveauet	for	at	styrke	den	
trængte økonomi. Pengene skal bl.a. 
findes	på	skoleområdet,	hvor	der	må-
ske skal spares 68 mio. kr. eller syv 
procent.

Usikkerheden om beløbet skyldes, 
at politikerne i første omgang valgte at 
inddrage borgerne. Det gjorde de ved 

at	udarbejde	et	”Mulighedskatalog”,	
med en række forslag til, hvordan be-
sparelserne kan udmøntes, og hvor 
der var lidt at give af, så borgerne 
kunne	sige	”her	skal	der	ikke	spares,	
mens	det	er	ok	at	spare	der”.

I april er politikerne så gået i gang 
med at træffe de beslutninger, der skal 
til for at gøre besparelserne til virkelig-
hed. 

Lægger ansvaret fra sig
Borgerne tog politikerne på ordet. 
Midt i den tre uger lange høringsfase 
havde tæt på 15.000 borgere klikket sig 
ind for at studere sparemulighederne. 
Halvdelen	havde	koncentreret	sig	om	
skoleområdet, hvor der er blevet de-
batteret 37 forskellige emner.

Det lyder meget demokratisk, men 
Kristian Mikkelsen, formand for Silke-
borgafdelingen af Skolelederne, frem-
hæver et andet aspekt:
”Politikerne	ønsker	at	lægge	ansva-

ret fra sig, og de tager ikke kommu-

nens udvikling alvorligt. Hvis de gjorde 
det, ville de have opstillet nogle visio-
ner og have sat sparekravene i sam-
menhæng med udviklingsplanen for 
kommunen. I stedet har de givet bor-
gerne	en	perspektivløs	opgave”.

På skoleområdet handler de 
fleste debatindlæg om, hvad 
det vil betyde, hvis konkrete 
skoler bliver lukket.

Mulighedskataloget skal in-
spirere borgerne, men de kan 
kun blive inspireret til at følge 
den tankegang, som politi-
kerne allerede har udstukket, 
mener Kristian Mikkelsen.
”Det	er	oplagt	at	spørge,	

hvordan det kan gå så galt, at vi skal 
spare så mange penge? Man bliver be-
kymret,	når	de	samme	politikere	fire	år	
i træk budgetterer med et stort under-
skud, så vi i 2009 generer et minus på 
238 mio. kr. Er den politiske ledelse i 
stand til at redde os ud af den suppe-
das, som vi er havnet i? Det er værd at 
overveje”.

Uigenkendeligt skolevæsen
For to år siden skulle skolerne spare 16 
mio.	kr.	Det	fik	Kristian	Mikkelsen	til	
på folkeskolen.dk at foreslå skolerne 
sat under administration. 
”Det	forslag	er	der	mere	grund	til	at	

fremsætte	i	dag”,	siger	lokalforman-
den.	”Måske	skulle	hele	kommunen	
administreres et andet sted fra, så der 

Det slår alt, hvad vi har oplevet før. 
Silkeborg må høre til de kommuner 
i landet, hvor folkeskolen bliver 
skåret hårdest ned

Kristian Mikkelsen

„
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kunne komme et friskt syn på, hvordan 
pengene	bruges”.
Syv	procent	lyder	måske	ikke	af	me-

get, men besparelsen, betyder for-
mentlig, at skolerne skal gå ned på mi-
nimums timetal og at støttefunktioner 
og de fleste tiltag inden for inklusion 
bliver droppet.
”Som	fagperson	kan	jeg	konstatere,	

at vi får et skolevæsen, som er uigen-
kendeligt i forhold til det nuværende. 
Fra at være en dannelses- og udvik-
lingsinstitution bliver folkeskolerne til 
opbevarings-	og	aktivitetscentre.	Det	
er resultatet, når der kun er råd til en 
lærer til en klasse i en time, og vel at 
mærke så stor en klasse som muligt. 
Der er ingen grund til at tro, at vi kan 
opnå lige så gode resultater med så 
store nedskæringer. Vi vil ikke kunne 
leve op til Fælles mål eller til de ambi-
tioner, som regeringen har fremlagt på 
folkeskolens	vegne”.

Konsekvenserne for skoleledernes og 

lærernes ar-
bejdssituation er 
til at få øje på. 
De	skal	tackle	
forældre, hvis 
børn får en dårli-
gere undervis-
ning, og de skal 

nedjustere egne forventninger om kva-
litet i undervisning og pædagogik. 
”Det	centrale	i	folkeskolen	er	lærer-

nes samvær med eleverne. Derfor er 
det	oplagt	at	koncentrere	kræfterne	
her. Spørgsmålet er, om der så er 
grundlag for at opretholde en skoleaf-
deling med udviklingskonsulenter og 
hjælpefunktioner. Nabokommunen 
Skanderborg har lagt det hele ud på de 
enkelte	skoler”.	

tænke helt anderledes
Kristian Mikkelsen har som skoleleder-
nes mand særlige interesser at pleje. 
Selvom de i den konkret situation går i 
retning af at male med mørke farver, 
kan han godt se en mulig positiv effekt 
af nedskæringerne.
”Vi	bliver	nødt	til	at	tænke	anderle-

des omkring, hvordan vi holder skole. 
Måske kan vi mobilisere nogle poten-
tialer hos elever, forældre og ansatte, 
som vi hidtil ikke har gjort brug af. Si-

Måske skulle hele kommunen 
administreres et andet sted fra, så 
der kunne komme et friskt syn på, 
hvordan pengene bruges, siger 
den lokale skolelederformand.

tuationen kan måske betyde et opgør 
med industrisamfundets skole og en el-
ler anden form for overgang til viden-
samfundets	skole”.

Det er uvist, hvor dybt politikerne i 
Silkeborg ender med at skære på skole-
området, men lokalformanden kunne 
godt tænke sig, at foreningen Skole-
lederne	følger	processen	nøje.
”I	denne	tid	bliver	der	i	mange	kom-

muner meldt ud om besparelser. Nogle 
af dem er til at overse, andre er drasti-
ske. Silkeborg hører vist til den sidste 
gruppe. Derfor er det oplagt, at Skole-
lederne går ind i, hvordan situationen 
påvirker	folkeskolen”.

Borgmester Hanne Bæk Olsen har 
denne kommentar:
”Jeg	er	enig	med	Kristian	Mikkelsen	i,	

at det går den forkerte vej, hvis vi skal 
leve op til regeringens målsætning på 
skoleområdet, men kommunerne har 
kun få områder, som de kan skrue på 
uden at komme i konflikt med lovgiv-
ningen.Skolerne	er	et	af	dem”.

Hun mener, at mange flere kommu-
ner vil skære på skoleområdet i de kom-
mende år.
”Silkeborg	er	ikke	noget	særtilfælde.	

Vi er blot tidligt ude. Kommuner overalt 
i landet kommer i samme situation, når 
de	har	brugt	deres	kassebeholdning”.		  

Det er barskt, at mange lærere 
formentlig skal fyres, men også 
for dem, der er tilbage. De får 
meget ringere arbejdsvilkår

Kristian Mikkelsen

„
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Af	Jan	Kaare	•	Foto	Gert	Laursen

Skoleteater 
uden sammenhæng

Regeringens forestilling ”Folkeskolen skal have et 360-graders eftersyn” falder 
tilsyneladende fra hinanden allerede i premieremåneden.

Den 1. marts: Lederen	af	regeringens	rejsehold,	Jørgen	
Søndergaard,	annoncerer,	at	den	danske	folkeskole	skal	
flytte sig fra at levere faglige resultater på det jævne til 
at levere resultater på den internationale top fem.

Den 9. marts: Silkeborg er langt fra ene om at skære 
på skoleområdet i 2010. Hver fjerde kommune har ifølge 
en undersøgelse foretaget af Danmarks Lærerforening 
planer om at fyre lærere, og flere kommuner har genåb-
net budgetterne.
De	to	scener	illustrerer	til	fulde	svagheden	i	statsmini-

ster Lars Løkke Rasmussens manuskript fra nytår om at 
sætte særligt ind i folkeskolen: Det lyder smukt, men 
holder ikke i virkeligheden.
”Ambitionsniveauet	skrues	op	på	nationalt	plan,	sam-

tidig med at regeringen bevarer en så stram styring af 
kommunernes økonomi, at de ikke har andre mulighe-
der end at skære ned. Det kan ikke undgå at gå ud over 
kvaliteten i undervisningen. Folkeskolen bliver bragt hen 
et sted, hvor resultaterne formodentlig også bliver rin-
gere”,	siger	formanden	for	Skolelederne,	Anders	Balle.

I sin nytårstale nævnte Lars Løkke Rasmussen, at 
den danske folkeskole hører til blandt de dyreste.

Er det bare klynk at sige, at de kommunale skolevæ-
sener ikke kan klare nedskæringer? 
”Nej”,	siger	Anders	Balle.	”Den	aktuelle	sparerunde	er	

ikke den første. Mange skoler er i forvejen på mini-
mumstimetallet, og alle ved, at der skal undervises 
mere og ikke mindre, hvis vi skal komme i nærheden af 
regeringens	mål	om,	at	95	procent	af	en	årgang	skal	
have en ungdomsuddannelse, og hvis vi skal ligge nr. 
fem	i	skole-verdens	mesterskaberne”.		
”De	aktuelle	nedskæringer	er	et	udtryk	for	et	sam-

menfald mellem skattestop og økonomisk krise. Et 
sammenfald, der kunne undgås. Danskerne vil jo gerne 
betale,	hvad	kvalitet	koster”,	siger	skolelederforeningens	
formand.   

 

På bedste kafka’sk manér  
bliver der sagt ét, men  
gjort noget andet
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Selv om skole og SFO både fysisk og psykisk her er én institution, vil 
Hørsholm Skole helst ikke påklistres etiketten ’helhedsskole’

Helhedsskolen er noget, som alle 
gerne vil have, men som ingen rigtig 
kan	definere,	lyder	det	fra	Per	Høx-
broe, skoleleder på Hørsholm Skole. 
”For	mig	er	det	en	politisk	afgørelse	

og ikke så meget en pædagogisk. Der 
er mange interessenter, der skal ind-
drages og overenskomster, der skal 

ændres, før en egentlig helhedsskole 
kan realiseres. Og der er spørgsmålet 
om fastholdelse af det frie valg af SFO 
og klubtilbud, som man formentlig vil 
blive	nødt	til	at	tage	stilling	til”,	forkla-
rer Per Høxbroe.
Sammen	med	viceskoleinspektør	

Jette	Fischer	Lohse	fortæller	han	om	

strategien på Hørsholm Skole. En stra-
tegi som har rigtig meget tilfælles med 
tankerne bag helhedsskolen, men som 
i udmøntningen er væsensforskellig, 
blandt andet fordi 40 % af eleverne på 
mellemtrinnet vælger skolens klubtil-
bud fra. Det tal er endnu højere i ud-
skolingen. Derfor er det primært i ind-

Peter	Rewers	•	Foto	Heidi	Maxmiling

Ud fra en filosofi om at skabe helhed og sammenhæng, arbejder ledelsen på Hørsholm Skole på at gøre skolens hverdag optimal.

Helhed Helhed
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skolingen, at helhedstanken tydeligst 
skinner igennem, fordi her går 90 % af 
børnene både i skole og SFO. Men 
hele skolens værdiggrundlag og perso-
nalepolitik er skabt ud fra tanken om, 
at Hørsholm Skole er én institution be-
stående af både skole og SFO.
”For	os	handler	det	om	at	skabe	så	

meget helhed i børnenes hverdag som 
muligt. Det er derfor, vi blandt andet 
har det tætte samarbejde mellem 
skole	og	SFO”,	siger	Høxbroe.

samme elever i samme lokaler
I skolens 1. og 2. klasse er klassepæda-
gogen med i og ansvarlig for noget af 
undervisningen. 
”Det	giver	en	rød	tråd	og	sikrer	sam-

menhæng, at en voksen kender bør-
nene fra både skole og fritidsdelen. 
Samarbejdet med skolens kompeten-
cecenter	giver	øget	faglighed	for	pæ-
dagogerne til at tage ansvar for og un-
dervise	i	sociale	kompetencer	og	det	
giver en helhedsforståelse mellem 
skole	og	SFO”,	forklarer	Jette	Fischer	
Lohse,	viceinspektør	og	afdelingsleder	
i indskolingen. 
”Fra	ledelsens	side	har	vi	gjort	meget	

ud af at betone ligeværdigheden mel-
lem de to faggrupper. Før i tiden kunne 
der godt være en lidt barnlig kulturfor-
ståelse om, at nogen var de rigtige og 
de andre var tjenende ånder. For mig 
er det vigtige, at vi arbejder efter 
samme værdigrundlag og det, der 
iværksættes i skolen, følges op i SFO. 
Vi har selvfølgelig forskellige funktio-
ner,	men	vi	er	alle	sammen	fælles”,	si-
ger skoleleder Per Høxbroe.
”Vi	arbejder	fysisk	i	de	samme	rum”,	

supplerer	Jette	Fischer	Lohse.	”Da	vi	i	
begyndelsen skulle indstille os på de 
fælles fysiske rammer, var det ikke så 
let. Men i dag er det blevet helt natur-
ligt”.

Begge ledere mener, at den gensi-
dige respekt mellem lærere og pæda-
goger er steget markant siden klasse-

værelserne på Hørsholm Skole for syv 
år siden både skulle rumme undervis-
ning og fritid, og de to faggrupper be-
gyndte at arbejde væsentlig tættere 
sammen. 

snak over en kop kaffe 
Broen, der er bygget mellem lærere og 
pædagoger på Hørsholm Skole, er pro-
jekteret af skolens ledelse. Men det er 
sket i tæt samarbejde med resten af 
personalet. Det er nemlig kernen i le-
delsesstilen og en tilgang, der gerne 
skulle gennemsyre hele institutionen.
”Hos	os	siger	vi,	at	god	ledelse	er	at	

gøre det muligt for andre at være kom-
petente”,	forklarer	Per	Høxbroe.
”Det	betyder	også,	at	god	undervis-

ning er at gøre det muligt for eleverne 
at være kompetente. Og hvis det er 
tankegangen, så foku-
serer man også 
automatisk på at 
skabe muligheder, 
frem for at spænde 
ben”.
Den	filosofi	skin-

ner ifølge både sko-
lelederen	og	vicein-
spektøren igennem i 
skolens politikker, 
som er udarbejdet af 
udvalg med repræ-
sentanter fra begge 
faggrupper og som 
signalerer Hørsholm 
Skole fokus på aner-
kendelse.

Der er fx formule-
ret sundhedspolitik, 
der ud over de fysi-
ske aspekter har fo-
kus på de ansattes 
mentale sundhed, 
fordi man også i for-
hold til den enkelte lærer og pædagog 
ønsker at tænke i helhed. Der er ligele-
des stor opmærksomhed på efterud-
dannelse, både hvad angår den enkel-

tes ønsker og kurser for hele personale- 
	gruppen.	Ifølge	Jette	Fischer	Lohse	er	
der skabt mulighed for, at hver lærer 
kan komme på minimum et kursus om 
året.

Den tilgang har givet udslag i nogle 
meget positive APV-undersøgelser, li-
gesom Hørsholm Skole heller ikke har 
oplevet problemer med rekruttering, 
selv i tider med generel lærermangel. 
Ofte er det ligefrem skolens egne læ-
rere og pædagoger, der anbefaler be-
kendte, at søge ansættelse på Hørs-
holm	Skole,	bemærker	Jette	Fischer	
Lohse. 

Det glæder naturligvis også Per 
Høxbroe, men han understreger sam-
tidig, at det skal ses som et resultat af 
fokus på institutionen som et hele og 
dermed i sidste instans skolens elever.

”Det	er	vigtigt	at	forstå	sammen-
hængen. Når vi stiller en ny kaffema-
skine op i personalerummet, er det 
selvfølgelig for at lave en god persona-

Fakta om helhedsskolen

Ordet helhedsskole har mindst to betydninger. Oprindelig 
dækkede	ordet	over	en	særlig	form	for	specialskole	for	børn	
med emotionelle og adfærdsmæssige problemer, som tilbrin-
ger det meste af dagen i et struktureret pædagogisk miljø.

Men i løbet af 1980’erne blev det almindeligt at bruge ordet 
til generelt at beskrive en skoleudvikling, der modarbejdede 
det opsplittede og fragmenterede. En bevægelse, som daterer 
sig tilbage til skolens tidligste år og som ikke mindst reform-
pædagogikken arbejdede for.

Et stort udviklingsarbejde iværksat af Folkeskolens Udvik-
lingsråd i 1989 indeholdt også temaet «Projekt Helhedsskole». 
Her	arbejdede	forskerne	med	en	bred	definition	indeholdende	
følgende temaer: Mere helhed i det fysiske miljø; mod helhed 
i tid; mod helhed i menneskelige relationer; mod helhed i ind-
holdet; mod helhed i undervisningen.

Kilde: Leksikon for det 21. århundrede.
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lepolitik og en bedre kaffe. Men det er 
også gjort ud fra den betragtning, at 
den positive stemning, som læreren 
eller pædagogen kan blive bragt i, bli-
ver	ført	ud	i	kontakten	med	eleverne”,	
siger skolelederen.

dygtige og trygge elever
At dømme på eleverne fungerer Hørs-
holm Skoles helhedsorienterede til-
gang rigtig godt, vurderer Per Høxbroe 
og	Jette	Fischer	Lohse.	Fagligt	er	sko-
len blandt de 30 bedste i landet og det 

såkaldte læringsmiljø-termometer vi-
ser, at elevernes synes, at det er trygt 
og lunt, at have deres gang på skolen.
”Jeg	tror,	at	vores	børn	har	en	stærk	

opfattelse af Hørsholm Skole som væ-
rende deres sted. De ser det virkelig 
som en helhed, de kan fortsætte legen 
om eftermiddagen, med ham eller 
hende, som de begyndte legen med 
om morgenen. Det giver en stor tryg-
hed”,	siger	Jette	Fischer	Lohse.

Per Høxbroe er enig i den vurdering. 
Han oplever, at eleverne netop illustre-
rer, hvad der er så godt ved at have en 
helhedsorienteret skole. 
”Det	er	en	fantastisk	fordel	for	bør-

nene, at de kender så mange af sko-
lens medarbejdere. Og de har lige stor 
respekt for pædagogerne som for læ-
rerne. Det, at de har flere voksenrelati-
oner, giver dem også en større tryg-
hed”,	siger	skolelederen.

Helhedstænking fremover 
De to ledere på Hørsholm Skole har le-
delsesmæssigt fokus på at styrke sam-
menhængskraften både generelt og in-
dividuelt, for personale såvel som for 
elever, og fremtidens udfordring består 
ifølge Per Høxbroe i, at fortsætte den 
helhedsorienterede linje samt forny og 

udvikle den i takt med, at nye medar-
bejdere og elever kommer ind ad sko-
lens port.
”Sammensætningen	af	teams,	hvor	

nye medarbejdere skal integreres og 
det gode budskab videreføres, er ofte 
et svært puslespil, men det er ledel-
sens opgave og den måde, vi bedst 
kan løse den på, er i samarbejde med 
de	eksisterende	lærere	og	pædagoger”.
”Vi	skal	løbende	italesætte,	hvad	det	

er, vi vil og holde fokus på, hvordan vi 
kan gøre hinanden kompetente hele 
vejen rundt, så vi samlet set repræsen-
terer noget godt. Vi vil fortsat satse på, 
at der er sammenhæng imellem skole 
og fritid – særligt i indskolingen – men 
tilstræbt over alt. Medarbejderne an-
ses som én enhed – med forskellige 
funktioner, men alle arbejdende mod 
samme	mål”,	lyder	det	supplerende	fra	
Jette	Fischer	Lohse.

Hørsholm Skole er som nævnt ikke 
en erklæret helhedsskole. Per Høxbroe 
har dog en fornemmelse af, at fremti-
dens skole ligger et sted i den retning.
”Der	er	som	nævnt	uklarheder	i	hel-

hedsskoledefinitionen,	og	der	er	politi-
ske aspekter ind over. Men før man har 
fundet ud af de ting, er det en skole-
model i stil med den, vi arbejder på, 
man	kan	udvikle”,	slutter	skolelederen.	
Og så kan man jo kalde det vi gør, hvad 
man vil…   

Det mener Skolelederne

Anders	Balle,	formand	for	skolelederne	siger	om	helhedsskolen:	”Det	er	en	
stor politisk dagsorden, sat af statsministeren selv tilbage i efteråret 2009. 
Rejseholdet er i øjeblikket ude i landet og jeg er da sikker på, at de vender 
hjem med en række anbefalinger i retning af et mere helhedsorienteret sko-
letilbud”.
”Generelt	synes	vi,	at	der	er	nogle	gode	perspektiver	og	vi	støtter,	at	sko-

len udvikles i retning af at brede læring ud over mere af dagen. Børnene skal 
til at gå mere i skole, der er for mange kommuner, der ligger på minimum-
santallet af undervisningstimer. Med helhedstanken støtter skole og fritids-
delen	hinanden	og	arbejder	sammen	på	at	sikre	børnene	læring”.
”Den	store	udfordring	ligger	i	at	udnytte	potentialet	i	samarbejdet	mellem	

lærere	og	pædagoger	og	den	åbne	skolegang	bedst	muligt”,	siger	forman-
den. 

Enhed, helhed, fællesskab og samarbejde 
giver resultater, fastslår Jette Lohse.

Det er vigtigt at betone ligeværdigheden 
mellem faggrupper, siger Per Høxbroe.
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Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 •  aqualine.dk

Miljøvenlig 
drikkevandskøler 
til miljøbevidste 
skoler

Tak for jeres besøg på vores stand 
på Skoleledernes Årsmøde 
den 25.- 26. marts 2010. 

Rigtig mange kiggede forbi vores stand for at se og 
opleve Danmarks mest miljøvenlige drikkevands-
køler. Interessen for at være både miljøbevidst og 
sikre elevers sundhed - er stor. 

Fik du ikke set vores miljøvenlige 
drikkevandskøler eller ønsker du at 
få mere at vide om den, så ring til os på 
tlf. 46 48 03 90 eller besøg aqualine.dk

 SKL_april 2010.indd   1 23/03/10   9:29:08
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StORt & småt

I anledning af rokaden…

Du kan selvfølgelig kongerækken, men hvad med 
alle undervisningsministrene siden den begyndende 
indførelse af demokrati i midten af 1800-tallet: 

•	 1848,	22.	marts:	D.	G.	Monrad	
•	 1848,	16.	november:	J.	N.	Madvig	
•	 1851,	07.	december:	P.	G.	Bang	
•	 1852,	03.	juni:	Carl	Simony	
•	 1853,	21.	april:	A.	S.	Ørsted	
•	 1854,	12.	december:	C.	C.	Hall	
•	 1859,	06.	maj:	D.	G.	Monrad	
•	 1859,	02.	december:	V.	A.	Borgen	
•	 1860,	24.	februar:	D.	G.	Monrad	
•	 1863,	31.	december:	C.	T.	Engelstoft	
•	 1864,	11.	juli:	E.	Heltzen	
•	 1865,	30.	marts:	Georg	Quaade	
•	 1865,	07.	april:	Cosmus	Bræstrup	
•	 1865,	06.	november:	T.	Rosenørn-Teilmann	
•	 1867,	04.	september:	P.	C.	Kierkegaard	
•	 1868,	06.	marts:	C.	A.	Fonnesbech	
•	 1868,	15.	marts:	A.	Hansen	
•	 1869,	22.	september:	E.	E.	Rosenørn	
•	 1870,	28.	maj:	C.	C.	Hall	
•	 1874,	14.	juli:	J.J.A.	Worsaae	
•	 1875,	11.	juni:	J.	C.	H.	Fischer	
•	 1880,	24.	august:	J.	Scavenius	
•	 1891,	06.	juli:	J.	Nellemann	
•	 1891,	10.	juli:	Carl	Goos	
•	 1894,	07.	august:	V.	Bardenfleth	
•	 1897,	23.	maj:	H.	V.	Sthyr	
•	 1900,	27.	april:	J.	J.	Bjerre	
•	 1901,	24.	juli:	J.	C.	Christensen	
•	 1905,	14.	januar:	E.	Sørensen	
•	 1909,	28.	oktober:	M.	C.	B.	Nielsen	
•	 1910,	05.	juli:	Jacob	Appel	

Small is beautiful
Det kræver nytænkning, når der kun er tre elever i 0. 
klasse. Det er det dilemma, skoleleder Anders Ahrens 
står med på Lindbjerg Skole med 100 elever og 14 an-
satte.
”Der	var	egentlig	syv	børn,	men	de	to	forældrepar	ville	

vente til næste år, og så synes forældrene til to børn, at 
det	blev	for	småt”,	siger	han.

Der er dalende elevtal på mellem 12 % i hele Varde  
Kommune, og jo længere væk fra byerne, man ligger 
som skole, desto mere kan det mærkes.

Planen er nu, at børnehaveklassen får 10 samlæste 
lektioner i august 2010 med 1. klasse. Det stiger gradvist 
til 25 samlæste lektioner i juni 2011, så de to klasser er 
kørt sammen. Men der bliver brug for ekstra lærerkræf-
ter i det skoleår.
”Det	er	jo	en	økonomisk	udfordring,	når	der	skal	to	

lærere på de 15 elever, der samlet går i 0. og 1. klasse. 
Men jeg går ud fra, at jo tættere vi kommer på juni, jo 
færre	tolærertimer	er	der	brug	for”,	siger	Ahrens,	der	har	
været skoleleder på stedet i 13 år.

•	 1913,	21.	juni:	S.	Keiser-Nielsen	
•	 1920,	30.	marts:	Thorkild	Rovsing	
•	 1920,	05.	april:	P.	J.	Pedersen	
•	 1920,	05.	maj:	Jacob	Appel	
•	 1924,	23.	april:	Nina	Bang	
•	 1926,	14.	december:	J.	Byskov	
•	 1929,	30.	april:	Fr.	Borgbjerg	
•	 1935,	04.	november:	Jørgen	Jørgensen	
•	 1942,	09.	november:	A.	C.	H.	Christensen	
•	 1945,	05.	maj:	A.	M.	Hansen	
•	 1945,	07.	november:	M.	Hartling	
•	 1947,	13.	november:	Hartvig	Frisch	
•	 1950,	11.	februar:	Julius	Bomholt	
•	 1950,	30.	oktober:	Flemming	Hvidberg	
•	 1953,	30.	september:	Julius	Bomholt	
•	 1957,	28.	maj:	Jørgen	Jørgensen	
•	 1961,	07.	september:	K.	Helveg	Petersen
•	 	1964,	26.	september:	K.	B.	Andersen	
•	 1968,	02.	februar:	Helge	Larsen	
•	 1971,	11.	oktober:	Knud	Heinesen	
•	 1973,	27.	september:	Ritt	Bjerregaard	
•	 1973,	19.	december:	Tove	Nielsen	
•	 1975,	13.	februar:	Ritt	Bjerregaard	
•	 1978,	22.	december:	Knud	Heinesen	
•	 1979,	05.	januar:	Dorte	Bennedsen	
•	 1982,	10.	september:	Bertel	Haarder	
•	 1993,	25.	januar:	Ole	Vig	Jensen	
•	 1998,	23.	marts:	Margrethe	Vestager	
•	 2001,	27.	november:	Ulla	Tørnæs	
•	 2005,	18.	februar:	Bertel	Haarder
•	 2010,	23.	februar:	Tina	Nedergaard

Som man ser, er det blevet til en del ministre, nogle 
har heller ikke siddet på posten så længe…



Skoleledelse • april 2010 • 15

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. Herunder 
at undersøge på hvilken måde magt og indflydelse udspiller sig – 
både som en barriere og ressource i ledelsesarbejdet, når man ser 
det fra medarbejdernes og fra ledelsens side.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

En udforskende 
workshop af, hvordan 

der skabes et godt 
skolelederliv i balance i 

eget ledelsesrum
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Tina Nedergaard (V) har haft travlt 
siden sin tiltrædelse. Meget travlt. 
Som relativt ny på den nationale 
medie-politiske	scene	har	alle	revet	
og hevet i ministeren for at få hende 
i tale: Hvem er hun, hvad mener 
hun, og hvad vil hun?

I al hurlumhejet har Skoleledernes 
formandskab dog fået bragt et møde 
med hende i stand. Så har hun, in-
den dette blad er kommet på gaden, 
været i ’duel’ med Anders Balle på 
foreningens årsmøde. Det kan man 
læse om – og se videoklip af – på 
hjemmesiden. Endelig er det lykke-
des Skoleledelse at få klemt et tele-
foninterview	ind…

Frihed under ansvar
Den vigtigste udfordring for folkesko-
len i den kommende tid er at ’gøre en 
rigtig god skole endnu bedre’, siger 
Tina Nedergaard. Og for hende er det 
ikke	en	kliche!
”Jeg	mener	det	dybt	alvorligt.	Vi	har	

et utroligt godt fundament at arbejde 
videre på, og vi har nogle dygtige le-
dere til at påtage sig opgaven. Men når 
vores elever forlader folkeskolen, er 
der som bekendt for stor en andel, der 
ikke magter at gennemføre en ung-
domsuddannelse. Det skyldes ikke kun 
folkeskolen, men har de unge ikke de 
grundlæggende	kvalifikationer,	faglig-
hed, alsidighed med sig, er det van-

skeligt at klare de udfordringer, der er 
videre	i	uddannelsessystemet”.	
”Og	det	er	jo	derfor,	vi	har	skolen	–	

dér skal man lære noget – og det ved 
jeg, at både lederne og lærerne er op-
taget af. For det er også skolens med-
arbejderes målsætning og deres faglig-
hed,	der	er	i	spil.	Jeg	tror	fortsat,	at	vi	
kan lære af de gode eksempler, og jeg 
afventer med stor spænding, at rejse-
holdet slutter deres tur rundt i landet. 
Deres anbefalinger bliver en slags me-
dianer for gode ideer, som vi så skal 
implementere	i	videst	mulige	omfang”.

Tina Nedergaard peger på, at der i 
det arbejdsgrundlag, som statsmini-
steren har lagt frem, står, at regerin-

Vil lytte til lederne

Af	Michael	Diepeveen	•	Foto	Scanpix

Den nye undervisningsminister har først og fremmest sat sig for at indhente 
erfaringer og viden om skolen, inden større politiske beslutninger træffes

Skolen bliver 
aldrig bedre, 
end de læ-
rere og le-
dere, der er, 
og jeg har 
derfor meget 
høje forret-
ninger til 
dem, siger 
undervis-
ningsmini-
ster Tina Ne-
dergaard. 



Skoleledelse • april 2010 • 17

gen vil give mere frihed til kommuner-
ne og institutionerne til at forvalte – og 
at målet med 360 graders eftersynet 
bl.a. er at få sat flere ord på, hvordan 
det skal gøres.
”Det	ser	jeg	bestemt	også	som,	at	vi	

kan italesætte et øget handlerum for 
skolelederne, idet jeg samtidig må til-
føje, at når vi ønsker at give større lo-
kal frihed, så er det også fordi, at vi 
gerne ser, at der kommer bedre resul-
tater	ud	af	det”,	siger	ministeren.

Faglighed og kontinuitet 
Tina Nedergaard opfatter læringsbe-
grebet bredt – det er at lære at læse, 
skrive og regne, men også at kunne 
begå	sig	socialt	og	samarbejde.		
”De	to	sider	er	ikke	adskilt,	men	hin-

andens gensidige forudsætning. Hvor 
der i en periode var for meget fokus på, 
at	bare	man	havde	de	sociale	kompe-
tencer,	var	det	fryd	og	gammen,	havde	
vi også en periode, hvor man sagde, 
jamen bare eleverne kan læse, regne 
og skrive, skal vi nok klare os i ver-
denskonkurrencen.	Mit	synspunkt	er,	
at	vi	skal	stræbe	efter	at	finde	en	kom-
bination	–	efter	at	finde	den	rigtige	ba-
lance”.
”Jeg	oplever	en	folkeskole	i	dag,	som	

heldigvis er meget bevidst om dobbelt-
heden. Og derfor bliver det spændende 
at se, hvilke metoder der kan styrke 
kombinationen af de to sider af læring. 
Skolerådets formandskab har jo anbe-
falet, at vi særligt kigger på den alsi-
dige udvikling og på, hvordan vi kan 
styrke både den og den mere traditio-
nelt	faglige	side”,	siger	undervisnings-
ministeren.

Tina Nedergaard vil følge de senere 
års skolepolitiske kurs med krav om 
dokumentation, testning mv. Men er 
det tiltag, der eventuelt skal forstær-
kes?
”Jeg	agter	at	fastholde	det,	regerin-

gen har lovet – de test, som statsmini-
steren også har sagt, at han mener, 
skal offentliggøres. Det arbejder jeg 
naturligvis for. Men om vi skal 10, 20 
skridt videre ad samme vej er ikke af-
gjort. Vi må få os et overblik over, hvor 
meget dokumentation vi har og være 
meget opmærksom på ikke at lave 
flere	indberetninger	centralt	eller	i	
kommunerne, end vi har brug for til at 
lave	en	bedre	skole”.

Men grundlæggende – er al den 
testning og dokumentation ikke bare 
tid, som går fra kerneopgaven, nemlig 
at lære børnene noget?
”Det	er	en	interessant	problematik.	

Nu har jeg været ude og se nogle rigtig 
dejlige	skoler.	Jeg	har	også	haft	gode	
og	fine	oplevelser.	Og	når	jeg	har	mødt	
lærere og skoleledere, er jeg blevet be-
taget af, hvor meget gnist og glæde, 
de har, selv om opgaverne kan være 
store og vanskelige. Alt i alt har jeg 
fået fornemmelsen af, at her går det 
bare fremad ... og hvorfor så interve-
nere?”.
”Det	skal	man,	fordi	de	fremskridt,	

man gør på denne og hin skole ikke bør 
stå og falde med, at ildsjælene går på 
pension eller får job et nyt sted, og at 
det smuldrer, når de er væk. Så for at 
sikre en god overdragelse i overgange, 
hvor et ledelsesteam, en leder eller 
centrale	lærere	forsvinder,	og	for	at	
fastholde fremskridtet, er det vigtigt at 
have et fundament og en systematik, 
som fungerer mere uafhængigt af, 
hvad det er for personer, der er til 
stede”,	pointerer	Tina	Nedergaard.

Uudnyttede resurser
Den nye undervisningsminister var 
hurtigt fremme med, at den danske 
folkeskole er blandt verdens dyreste – 
vel underforstået, at vi skal have mere 
for pengene. Men kan hun pege på 
områder, hvor man kan drive skolen 
mere rationelt?
”Der	er	steder	i	Danmark,	hvor	sko-

lerne bestemt ikke er blandt de dyre-

ste, men stadigvæk når flotte resulta-
ter.	Jeg	er	ikke	blind	for,	at	det	er	en	
forskellig udfordring at drive skole ét 
sted frem for et andet. Men der kan 
også være meget store forskelle i præ-
stationerne blandt sammenlignelige 
kommuner og skoler, og her må vi vur-
dere	nærmere,	hvorfor	det	er	sådan”.
”Jeg	tror	bl.a.	det	handler	om	at	se,	

hvad det er i organiseringen af skolen, 
der kan betyde, at man nogle steder 
præsterer	rigtig	fine	resultater	med	be-
skedne resurser, men også hvorfor 
man andre steder bruger temmelig 
mange penge pr. elev, men ikke når re-
sultater, der står mål med det. Igen må 
vi prøve at lære af de gode eksempler 
og vurdere kritisk om på, om resur-
serne bliver brugt rigtigt. Bliver de fx 
brugt på eleverne eller på administra-
tion?”,	siger	Tina	Nedergaard.

Hun peger på, at der i den forbin-
delse er fokus på den kommunale le-
delse og de lokale ledere, herunder 
som sagt deres frihed til at løse opga-
verne bedst og billigst. Rejseholdet har 
fx	til	opgave	at	identificere	skoler,	der	
formår at give de særligt udfordrende 
elever en god læring, uden at det træk-
ker betydelige resurser væk fra den or-
dinære undervisning.
”Specialundervisningsdelen	tager	en	

større og større andel af vores samlede 
resurse i folkeskolen. Vi må derfor stu-
dere, hvordan vi kan håndtere det 
bedre. Kan vi skabe nye modeller eller 
bygge	på	det,	vi	har.	Jeg	vil	ikke	tage	
udgangspunkt i økonomien, men i hvad 
der er pædagogisk bedst at gøre. Men 

tina Nedergaard
Tina Nedergaard (V), født 1969 i Århus, datter af fhv. gårdejer Per 
Nedergaard og fhv. gårdejer Birtha Nedergaard. Hun er bosat i 
Sæby sammen med sin seksårige datter, der går i børnehaveklasse.

Efter 9. klasse på Solhverv Kost- og Realskole 1985, tog hun ma-
tematisk-samfundsfaglig	studentereksamen	på	Hobro	Gymnasium	
1988	og	blev	cand.scient.pol.	på	Aarhus	Universitet	i	1997.	Tina	Ne-
dergaard har bl.a. arbejdet som konsulent i Dansk Arbejdsgiverfor-
ening.

Hun har været folketingsmedlem siden 2001, medlem af Venstres 
gruppebestyrelse fra 2005 og har varetaget forskellige ordførerpo-
ster i partiet, heriblandt været uddannelsespolitisk ordfører i 2005-
07 og er blevet ny undervisningsminister fra 23. februar 2010. 

»
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hvis det så også betyder, at vi kan fri-
gøre lidt resurser, vil det være godt, for 
der	er	en	meget	stor	vækst	på	special-
området”,	siger	ministeren.

Hun peger også på, at både skolerå-
det og rejseholdet vil vurdere, om skole 
og SFO som en formel organisatorisk 
enhed kan bruge de fælles resurser 
bedre end i dag.
”Jeg	tror,	at	der	er	et	uudnyttet	poten-

tiale. Elevernes hverdag skal tilrette-
lægges optimalt. Så vi kombinerer alle 
de stringente færdigheder, kundskaber 
med faglighed bredt set, alsidig udvik-
ling, motion, kendskab til ernæring mv. 
og at kunne begå sig generelt. Her 
modtager jeg gerne anbefalinger fra 
omverdenen, for jeg har ikke den pæda-
gogiske baggrund til at vurdere, hvad 
der nøjagtigt er godt, og jeg vil gerne 
lave politik, som er videns- og erfa-
ringsfunderet”.

Konkret har ministeren netop haft et 
lovforslag til førstebehandling, hvor der 
gives mulighed for at udvide skoleda-
gen længde op til syv timer for de små 
klasser. 
”Det	kan	give	nogle	kommuner	mu-

lighed for at give flere undervisningsti-
mer på de første klassetrin, hvis man 
lokalt ønsker at styrke en særlig faglig 
indsats i et eller flere fag, for eksempel 
idræt,	natur/teknik	eller	måske	i	læs-
ning. Nogle kommuner har gennem de 
sidste år ønsket at udvide den daglige 
undervisningstid til mere end det hidti-
dige loft på seks timer af integrations-

mæssige hensyn. Ved en uge med læn-
gere skoledage kan de yngste tosproge- 
de børn få bedre muligheder for at til  - 
egne sig dansk sprog og kultur  ved at 
deltage i legebetonede undervisnings-
aktiviteter	i	skolens	regi”.

Forventninger til lederne
Tina Nedergaard har i skrivende stund 
været undervisningsminister i knapt en 
måned og udtrykker, at hun i denne 
fase er interesseret i at sætte sig ind i 
tingene og suge viden fra alle kanter. 
Det gælder ikke mindst fra skoleleder-
nes side.
”Vi	har	brug	for	alle	gode	kræfter,	hvis	

det skal lykkes at få skabt forandringer. 
Jeg	ser	mig	derfor	i	starten	som	en	ko-
ordinator, der gennemfører en række 
konsultative	processer	–	og	så	træffer	
beslutninger. Ikke mindst på grundlag 
af rejseholdets tilbagemelding. Og her 
er det klart, at skolelederne som nær-
meste ansvarlige i forhold til elever og 
forældre, og som i praksis skal formidle 
og udføre beslutningerne, er vigtige 
medspillere”.
”Jeg	har	troen	på,	at	man	træffer	de	

bedste beslutninger, når de berørte in-
teresser bliver hørt. Vi skal derfor i mi-
nisteriet være bevidste om at lytte ind i 
mellem implementeringen af nye tiltag. 
Jeg	tror	nogen	gange,	at	lederne	–	og	
kommunerne for den sags skyld – har 
følt sig lidt rådvilde om, hvad var det 
egentlig, politikerne mente? Så den 
proces	skal	vi	blive	bedre	til”,	siger	mini-

steren. Men hvilke forventninger har 
hun på den anden side til de kommu-
nale ledere? 
”Tårnhøje.	Tårn-hamrende-høje.	Det	

er især lederen som sparringspartner, 
øverste ansvarlige og beslutningstager, 
der sikrer, at der er en fastlagt retning. 
Så kan det muligvis være, at alle er ikke 
100 % enige i retningen, men bare det, 
at der er en retning, betyder meget. Det 
er grundlaget for at tage hånd om pro-
blemstillingerne og gå i aktion, og det 
er	det	afgørende”.

Tina Nedergaard efterlyser nye ledel-
sesprofiler	i	folkeskolen,	og	at	vi	bliver	
bedre til at beskrive, hvad det er for le-
dere, der er brug for nu og i fremtiden. 
Det bedste udgangspunkt er, at lederne 
har pædagogisk baggrund, mener hun, 
men der skal bygges ovenpå, og det er 
vigtigt også at tænke utraditionelt – 
fordi der sker en stor aldersmæssig ud-
skiftning af ledere i folkeskolen. 
”Jeg	har	egentlig	ingen	præference,	

om det er den ene, den anden eller den 
tredje type menneske eller fagperson. 
Det handler om at være dækket ind, og 
at der er holdsport i ledelsesteamene 
samt et ordentlig uddannelsestilbud til 
lederne, hvilket vi foreløbigt har på 
plads	med	trepartsaftalen”,	slutter	mini-
steren,	der	også	netop	har	annonceret	
et nyt projekt for ledertalentudvikling i 
folkeskolen, hvor der er afsat 6 mio. kr. 
til mere systematisk at spotte og ud-
vikle nye lederemner.   

LÅN TIL 
lav rente
uden gebyrer  

& omkostninger

H.C. Andersens Boulevard 38 • 1553 Kbh. V. 
Tlf. 33123228 • tjl@tjlaan.dk • www.tjlaan.dkTjenestemændenes Låneforening

– Renten nedsættes til 5,5% p.a. med virkning fra 15.10.2009
–  Mulighed for at lån på mindst kr. 150.000 nu kan afvikles over 8 år– Ny hjemmeside – www.tjlaan.dk – hvor der også er låneberegner til beregning af ydelse og renteudgift.– Fortsat ingen omkostninger  eller gebyrer.
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StORt & småt
Negativ 
differentiering

Over de sidste tyve år har Sve-
rige oplevet en generel nedgang 
i elevernes skoleresultater. I 
samme tidsperiode har det 
svenske skolesystem, ligesom 
mange andre skolesystemer, 
været præget af flere forskellige 
skolereformer.

Skolverket har i en ny analyse 
forsøgt	at	finde	frem	til	årsa-
gerne til nedgangen i de sven -

ske elevers skolepræstationer – og der peges på for-
værrende faktorer såsom:

•	 Flere	klasser	med	samme	type	af	elever
•	 Utilstrækkelig	ressourcefordeling	til	skolerne
•	 Øget	undervisningsdifferentiering,	herunder
•	 Elevernes	øgede	ansvar	for	egen	læring	

Sveriges klassesammensætninger er i den analyse-
rede periode er blevet mere og mere ens. Dvs. at ele-
ver	med	samme	sociale	baggrund	oftere	samles	på	de	
samme skoler. Det har samtidig vist sig, at forskel-
lene i karakterer bliver større mellem forskellige skoler 
og forskellige elevgrupper.

En konklusion er, at forældrenes uddannelsesniveau 
og deres ensartede, målrettede valg af skole betyder 
meget for elevernes resultater. Når kommunerne til-
deler	ressourcer	til	skolerne,	bør	man	derfor	tage	
højde for denne faktor, konkluderer Skolverket.

En anden årsag til nedgangen i de svenske elevers 
skolepræstationer	findes	i	den	øgede	brug	af	under-
visningsdifferentiering, som anvendes til at håndtere 
elevernes forskelligheder. Herved skabes der nemlig 
endnu flere ens elevgrupper.

Hertil skal føjes, at undervisningen i den svenske 
skole samtidig bevæger sig i retning af en stigende in-
dividualisering, hvilket betyder, at læreren har fået  
en mere tilbagetrukket rolle, og at eleverne har fået 
større ansvar for deres egen læring i form af mere in-
dividuelt arbejde. 

Nye svenske undersøgelser tyder på, at undervis-
ningsdifferentiering generelt påvirker elevernes resul-
tater negativt, bl.a. ved at mindske elevens selvtillid 
og motivation, og at lærernes forventninger til de sva-
gere grupper også sænkes, hvilket sænker elevernes 
præstationer.

 
Undersøgelsen ’Vad påverkar resultaten i svensk 
grundskola?’ ligger på www.skoleraadet.dk

To sprog – én 
udfordring
47 % af de tosprogede elever læser dårligt, når de 
forlader folkeskolen, jf. PISA Etnisk 2005. Det er 
vanskeligt for dem at forstå, bruge og reflektere 
over, det de læser. Det betyder bl.a., at de vælger 
ungdomsuddannelserne fra, og de få, som går vi-
dere, har svært ved at gennemføre.

I en ny kampagne, som den relativt nye Tosprogs-
Taskforce	(et	samarbejde	mellem	Skolestyrelsen	i	Un-
dervisningsministeriet og Integrationsministeriet) og 
Danmarks Radio står bag, gives der forslag til planer 
og initiativer for undervisningen af de tosprogede samt 
er materiale og tv-klip fra igangværende aktiviteter. 

Se mere på kampagnesitet www.dr.dk/tosprog 
Se også www.tosprogstaskforce.dk

Ministre på  
skolebesøg
Man må indrømme, at statsministeren og undervis-
ningsministeren ikke bare udtaler sig om folkeskolen 
fra Chr.borg. For tiden besøger begge flittigt landets 
skoler, og bl.a. har Egedalsskolen i Kokkedal og 
Strandgårdskolen i Ishøj haft besøg. 
”Vi	oplevede	begge	som	åbne,	videbegærlige	og	

positivt	anerkendende”,	fortæller	skoleleder	på	
Strandgårdskolen Birgit Lise Andersen til forenin-
gens nyhedsbrev SkolelederNyt. Hun fortæller også, 
at de to ministre var optaget af ledelsens rolle og 
betydning i den udvikling, som skolen er undergået, 
og som derfor blev valgt ud til besøg.     

Hvis ikke du får SkolelederNyt, så tilmeld dig  
på hjemmesiden

Leder-TR aftaler
På et nyt kort på hjemmesiden kan du 
se de leder-TR aftaler, der indtil nu er 
indgået i de enkelte kommuner. Alle 
beløb er i 31.3.2000-niveau.

Se www.skolelederne.org
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Sygeligt?
Nogle mener, at (dårlig) ledelse ligefrem kan være 
sygdomsfremkaldende for medarbejderne. Og på et 
nyt site gives der eksempler på slagsen.

Her peges således på den autoritære leder, tem-
posætteren,	bureaukraten,	laissez-faire-lederen,	
psykopaten, der i skikkelse af såvel den faglige som 
politiske leder kan rumme patogene-psykopatiske 
træk, der fx viser sig ved forvanskning af kommuni-
kationen og ansvarsforflygtigelse.

Se www.patogenledelse.dk

StORt & småt

Blind passager?
Du	har	sikkert	set	den	ejendom,	du	bor	i	på	Google	
Maps. Du har sikkert været i orbit omkring planeten 
med	Google	Earth…
Nu	kan	du	i	et	samarbejde	mellem	Google,	You-

tube og de russiske statsbaner tage turen med den 
transsibiriske jernbane og tilbagelægge 9.226 km 
gennem	syv	tidszoner	fra	Moskva	til	Vladivostok.	

Vil man ikke nøjes med den beroligende rytme fra 
lokomotivet, kan man lytte til Lev Tolstojs ’Krig og 
Fred’ på originalsproget. Hvis man vil tage turen i 
virkeligheden, varer den otte dage. Her er den klip-
pet meget ned…

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Farvergade 17 � 1463 København K � Tlf 3311 7755 � www.lb.dk

Meddelelse om

Indkaldelse til generalforsamling
Lærerstandens Brandforsikring G/S afholder ordinær general-
forsamling på adressen Kompagnisalen, Kompagnistræde 39,
1208 København K.
Tidspunkt: Lørdag den 24. april 2010, kl. 10.00.
Med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapport for 2009.
4. Beslutning om anvendelse af overskud i henhold til det god-

kendte regnskab.
5. Bestyrelsens forslag til ændringer i selskabets vedtægter.
Det væsentligste indhold i bestyrelsens forslag er: 
a) Oprettelse af et valgudvalg, som i tilfælde af vakance blandt 

de delegerede kan indstille kandidater til godkendelse på 
generalforsamlingen (§§ 5, 8, ny 8A og 11). 

b) Ophævelse af kravet om, at stillere skal have bopæl i valg-
området, idet disse dog ikke må være delegerede (§ 8). 

c) Præcisering af, at visse beslutninger i henhold til lovgivningen 
kræver kvalificeret flertal (§ 12). 

d) Ophævelse af reglen om, at delegerede kun kan udøve deres 
stemmeret ved personligt fremmøde og ikke ved fuldmagt (§ 12). 

e) Præcisering af, at medlemmer af direktionen ikke kan vælges 
som medlem af bestyrelsen (§ 14) samt præcisering af, at 
direktionen kan bestå af 1-3 medlemmer (§ 15). 

6. Valg til bestyrelsen. 

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.
Senest 8 dage før generalforsamlingen vil dagsorden, de fuldstæn-
dige forslag til vedtægtsændringer og årsrapport m.v. være fremlagt
til eftersyn for medlemmerne på selskabets kontor. Materialet vil
også kunne findes på www.lb.dk under menupunktet ”Om LB” og
underpunktet ”Generalforsamling”. 
Adgang til generalforsamlingen har samtlige delegerede, der tillige
har stemmeret. Endvidere har medlemmer af Lærerstandens Brand-
forsikring G/S ret til at overvære generalforsamlingen og tage ordet
der, dog uden stemmeret. 
Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen skal være
Lærerstandens Brandforsikring G/S, Direktionssekretariatet, i hæn-
de senest mandag den 19. april 2010, hvorefter adgangskort vil
blive tilsendt.

På bestyrelsens vegne
Knud Erik Bang
Formand

www.lb.dk
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Det gode skolelederliv…
Oplæg til drøftelse
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Forord
Skolelederforeningen igangsatte i foråret 2009 et projekt om 
det gode skolelederliv med fokus på ledelsesrum, magt og 
kraft. I Greve, Frederiksberg, Ikast-Brande og Randers kom-
muner gennemførtes et delprojekt med det formål dels at til-
vejebringe faktuel og valid viden, dels at understøtte udviklin-
gen af det gode skolelederliv bl.a. ved anvisning af mulige 
konkrete tiltag. Ialt deltog 205 skoleledere.  

De fire kommuner blev udvalgt ud fra et ønske om, at de 
skulle afspejle en række forskelle på skoleledelsers sammen-
sætning, omfang af ledelsestid og opgavevaretagelse. På et 
mere overordnet plan afspejler de også variationer i skole-
struktur og konsekvenser af kommunalreformen. 

Med bistand fra Konsulenthuset Cubion A/S og Anne Jøker, 
Analyse og Rådgivning gennemførtes en række aktiviteter 
bl.a. fokusgruppeinterviews, en elektronisk spørgeskemaun-
dersøgelse og workshops med indlagte gruppedrøftelser.

 På baggrund af aktiviteterne i projektet har det været  
muligt dels at udlede nogle statistisk signifikante sammen-
hænge, herunder forhold, der påvirker ledelsesrummet og le-
delsesrummets generelle betydning for det gode skolelederliv, 
dels at identificere forhold, der hhv. fremmer og hæmmer det 
gode skolelederliv. 

Sammenhængene er repræsentative for de fire deltagende 
kommuner, og givet, at disse fire kommuner tilsammen re-
præsenterer landets kommuner generelt, er det muligt at 
tegne en ”landsprofil” af de forhold, der betinger det gode 
skolelederliv.

I det følgende gennemgås de i vore øjne vigtigste resultater 
af 4-kommuneprojektet, og vi håber, at oplægget kan være til 
inspiration for drøftelser i såvel det enkelte ledelsesteam som 
i kommunale skolevæsen generelt.

Terminologi
Betegnelsen skoleleder er en samlebetegnelse for 
alle ledere i stillingskategorierne: Skoleleder (den 
øverste leder af ledelses-teamet), Viceskoleleder/el-
ler pædagogisk leder, Afdelingsleder, Administrativ 
leder og SFO-leder. Hvor der specifikt henvises til 
skolelederen, forstået som den øverste leder af sko-
lens ledelsesteam, præciseres dette.

Det gode skolelederliv 
 – undersøgelse i 4 kommuner
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Ledelsesrummet opfattes som bestående af ledelsesmagt og 
ledelseskraft. 

Ledelsesmagten er det formelle ledelsesmæssige mandat og 
den del af ledelsesrummet, der lader sig beskrive ved hjælp af et 
organisationsdiagram, referatforhold, instrukser, værktøjer mv. 

Ledelseskraften er den faktiske ledelsesudøvelse, hvordan 
man som leder træder i karakter og tager ansvaret på sig, sæt-
ter kursen, begejstrer sit team og sine medarbejdere, håndterer 
konflikter mv. 

Både ledelsesmagten og ledelseskraften er nødvendige og vil 
befrugte hinanden gensidigt i det gode skolelederliv.

Ledelsesrummet kan ikke isoleres til alene at handle om 

Projektets forståelsesramme

1. For en nærmere beskrivelse af konteksten i de 4 kommuner, se Cubions rapport – kan hentes på www.skolelederne.org.
2. Forståelsesrammen bygger på ”Ledere med magt og kraft. En undersøgelse af hvordan ledere udfolder deres handlemuligheder” Af Gitte Bøcher 

Carlsen og Anne Jøker, Danmarks Forvaltningshøjskole, 2008.

magt og kraft. Det er også nødvendigt at medtænke den orga-
nisatoriske kontekst1, ledelsen udøves i, ligesom ledelsesrum-
met er påvirket af de personlige værdier og dyder, som brin-
ges i spil. Det gode skolelederliv handler om lederens egen 
arbejdsglæde og trivsel samt evne til at “overkomme” ledel-
sesopgaven på en ubesværet måde. 

Det gode skolelederliv er derfor – ligesom den gode skole – 
påvirket af ledelsesrummet. 

Ledelsesmagt
Handler om:
Mandat
Regler, instrukser mv.
Styringsværktøjer 

Ledelseskraft
Handler om:
At træde i karakter 
som leder
Kommunikative værktøjer

Ledelsesrummet

Kontekst
Offentlig sektor

Kommunal forvaltning
Den aktuelle styringstænkning og
autoritative værdier i kommunen

Det gode skolelederliv
Afklaret ledelsesrum

Påtaget sig lederskabet
Overkommer ledelsesopgaven

Personlige værdier og dyder
Ex: Være troværdig

Være synlig
Være anerkendende
Være handlekraftig

Output
Produktivitet

Kvalitet 
Medarbejdertilfredshed

Figur 1. Projektet tager afsæt i denne forståelsesramme2 vedrørende ledelsesrummet.



Lederen med det gode skolelederliv... 

•	 er	selv	læreruddannet	
•	 har	mere	end	8	års	erfaring	som	leder	
•	 kan	være	ansat	hvor	som	helst	i	landet	
•	 oplever	at	have	indflydelse	på	udførelse	og	tilrettelæggelse	
 af eget arbejde
•	 får	inspiration	og	oplever	daglig	meningsfuldhed	ved	at	
 indgå både i de lokale relationer på skolen og i den fælles- 
 kommunale sammenhæng 
•	 har	et	godt	samspil	med	kompetente	medarbejdere	
•	 har	et	godt	samspil	med	egen	nærmeste	leder	
•	 vægter	den	daglige	sparring	med	ledelsesteamet	meget	højt
•	 oplever	helt	konkret	at	få	støtte	og	sparring	både	i	teamet	
 og i forvaltningen
•	 oplever	en	tydelighed	i	opgave-	og	ansvarsfordeling

Profil af skolelederen, der trives

•	 oplever,	at	der	er	tid	til	at	udføre	arbejdet	
•	 har	adgang	til	de	nødvendige	informationer	for	at	kunne	
 udføre arbejdet
•	 oplever	at	have	indflydelse	på	relevante	politiske	tiltag	
•	 oplever	en	tydelig	sammenhæng	mellem	indsats	og	
 anerkendelse 
•	 har	udviklingsmuligheder,	der	tager	hensyn	til	egne	evner	og	
 ønsker 
•	 bruger	relativt	mere	tid	på	langsigtede	visioner	for	skole	og	
 SFO
•	 har	tiltro	til	egne	kompetencer	
•	 føler	ansvar	for	sine	medlederes	trivsel
•	 kan	være	ansat	såvel	i	en	sammenlægningskommune	som	i	
 en ikke sammenlagt kommune

Undersøgelsen i de fire kommuner viser, at 
86	%	af	lederne	trives	godt	eller	meget	
godt	i	deres	lederliv,	men	også	at	ca.	14	%	
vurderer, at de trives mindre godt. 

Betragtes det gode skolelederliv på de 
enkelte funktioner i ledelsesteamet, frem-
går det, at lederne af ledelsesteamet er 
dem, der trives allerbedst, og at afdelings-
lederne er dem, der trives mindre godt.

Hvad betinger det gode skolelederliv?

Skoleleder

Viceskoleleder

Afdelingsleder

SFO-leder

Administrativ leder

0 10 20 30 40 50 60 70 80 %

Jeg trives meget godt i mit lederliv
Jeg trives godt i mit lederliv
Jeg trives mindre godt i mit lederliv
Jeg trives ikke i mit lederliv

Figur 2. Det godt skolelederliv – fordelt på funktioner i ledelsesteam.
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Ovenstående er de forhold, som flest ledere på tværs af 
funktioner har fremhævet som hhv. fremmere og hæmmere. 
I det følgende præciseres forskellene mellem de enkelte 
funktionsgruppers udsagn.

 Formålet med at præcisere forskellene er at stille skarpt 
på, dels hvad der kan gøres for at skabe et endnu bedre 
skolelederliv for den enkelte, dels hvorfra initiativerne hertil 
må forventes at komme. Indkredsningen af forskellene kan 
endvidere være med til at skærpe forståelsen af, hvilke fak-
torer der er udefrakommende, og hvilke forhold man som 
ledelse selv vil være i stand til at ændre på.

De mest iøjnespringende forskelle er:

Skolelederen (lederen af teamet)
Lederen af teamet fokuserer mindre eksplicit på ledelses-
teamet, men nævner et godt arbejdsmiljø og undervis-
ningsmiljø som kilde til et godt lederliv. Skolelederne næv-

ner også i højere grad end deres kolleger i teamledelsen 
vigtigheden af handlefrihed og råderum.

Hæmmende for det gode lederliv er primært unødven-
dige/meningsløse opgaver og dokumentationskrav, samt 
ikke-velfungerende PPR og socialforvaltning.

Viceskolelederen
Viceskoleledere fremhæver et godt samarbejde i ledelses-
teamet som den væsentligste forudsætning for et godt le-
derliv. Derudover nævner viceskolelederne i højere grad end 
deres kolleger i ledelsen opgavefordeling efter optimal 
kompetenceudnyttelse som kilde til et godt lederliv. 

Blandt de forhold, der hæmmer, fremhæver viceskolele-
derne også meningsløse opgaver og dokumentationskrav, 
men de fremhæver endvidere manglende vilje og opbakning 
til forandringsprocesser. Endelig er utydelighed i ledelsen en 
oplevet barriere for det gode lederliv hos viceskolelederne.

Fremmere og hæmmere – funktionsopdelt

Skolelederne har identificeret nedenstående forhold som hhv. 
fremmende og hæmmende i det gode skolelederliv. Der er 
ikke tale om statistiske sammenhænge, men om deltagernes 
oplevelser.

Ledelsesmagten skal være klar og præcis. Er den ikke det, 
spilder lederne deres tid på at finde ud af, hvad de må, skal og 
forventes at gøre – og det dræner ledelseskraften. Det samme 
sker, hvis man som skoleleder ikke har ledelseskraften til at 
udnytte magten – eller omvendt har mere ledelseskraft, end 
magten giver mulighed for at udfolde.

En langtidsholdbar og robust ledelsesudøvelse kræver ba-
lance mellem magt og kraft, og denne balance er en forud-
sætning for det gode skolelederliv. 

Lederne udpeger følgende betingelser som de vigtigste 
fremmere for et godt skolelederliv:

 
•	 Indflydelse	på	udførelsen/tilrettelæggelsen	af	opgaverne
•	 Et	godt	samspil	med	nærmeste	leder
•	 Et	godt	samarbejde	i	ledelsesteamet	byggende	på	tillid,	
 åbenhed og respekt
•	 Engagerede	og	kompetente	medarbejdere

Andre forhold, der fremmer det gode skolelederliv, er fx til-
strækkelig tid til arbejdet, netværk, efteruddannelse, tilstræk-
kelige ressourcer samt anerkendelse.

Det gode skolelederliv 
     – fremmere og hæmmere

De tre hyppigst nævnte forhold, der hæmmer det gode sko-
lelederliv er – i prioriteret rækkefølge:

•	 Manglende	sammenhæng	mellem	opgaver	og	tid
•	 Manglende	kompetencer	til	at	løse	en	udlagt	opgave	
•	 Utydelighed	i	ledelsen	og	uafklarede	roller	i	ledelsen

Herefter nævnes unødvendige dokumentationskrav, menings-
løse opgaver samt manglende anerkendelse af professionen 
m.m.

Desuden nævnes forhold, som forudsætter afklaring og 
samspil mellem skoleledelserne og den kommunale forvalt-
ning. Forholdene omkring handlefrihed og råderum, samarbej-
det med PPR/Socialforvaltning, dokumentationskrav samt op-
levelsen af meningsløse opgaver er eksempler herpå. Disse 
forhold nævnes især af skolelederen, der som leder af ledel-
sesteamet skal lede opad og er første led i oversættelsen af 
de politiske mål og indsatsområder (se desuden næste afsnit). 

Endelig peger nogle skoleledere på, at der i forbindelse  
med kommunesammenlægningen er kommet længere mel-
lem ”Rådhuset” og dem. Det betyder konkret, at ledere, især 
vice skoleledere, i mindre omfang end tidligere deltager i skole- 
 ledermøder, hvilket medfører en oplevelse af at blive afskåret 
fra relevant information og sociale relationer på tværs af skole - 
væsenet.
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Tydeliggørelse af ledelsesmandatet 
Omkring	40	%	af	lederne	peger	på	behov	for	tydeliggørelse	af	
ledelsesmandatet inden for følgende områder:

•	 Organisering	af	samarbejdet	mellem	skole	og	SFO
•	 Ledelse	af	pædagogiske	processer,	herunder	præcisering	af	

indskolingsgrundlag
•	 Specialpædagogisk	indsats,	visitation	og	indberetninger
•	 Overordnet	personaleledelse	samt	forhold	omkring	
 afskedigelse

En nødvendig forudsætning for at skabe klarhed omkring op-
gaver, kompetencer og ansvar internt i skolernes ledelses-
team er, at der er en vis klarhed opadtil. 

Der er imidlertid betydelige forskelle både inden for kom-
munerne og kommunerne imellem, og inden for samme kom-
mune kan nogle ledere opleve større behov end andre for 
præcisering af ledelsesmandatet. 

Ændrede rammevilkår 
Lederne peger på især to forhold, der vil betyde, at de vil 
kunne trives endnu bedre. Det ene er ”Mit samspil med ledel-
sesteam, kolleger, medarbejdere m.fl. på skolen” og det an-
det er ”Ændrede rammer for mig som leder”. 

Skoleledelse og ledelsesmagten

Her fokuseres især på de ændrede rammer for ledelse, hvor 
et flertal peger på den manglende sammenhæng mellem le-
delsestid og antallet af opgaver, udtrykt i et ønske om dels 
mere tid til ledelse dels færre administrative opgaver. Herud-
over peges på vigtigheden af:

 
•	 Kendskab	til	rammerne	–	præcisering	af	ledelsesmandatet,	
 herunder tid, ansvar, og at kunne styre dagsordenen 
•	 Klare	forretningsgange	i	forbindelse	med	samarbejde	med	

PPR, økonomisk forvaltning og teknisk forvaltning
•	 Bedre	kommunikation	mellem	de	forskellige	forvaltninger
•	 Større	fokus	på	ledelse	og	ikke	afrapportering
•	 Ændret	ledelsesstruktur	i	form	af	ansættelse	af	en	admini	- 

strativ leder 

Støtte og sparring fra forvaltningen 
Et af de forhold, der har betydning for ledernes trivsel, er ople-
velsen af at få konkret støtte og sparring fra den kommunale 
forvaltning. 
Godt	50	%	af	lederne	oplever,	at	de	får	denne	konkrete	

støtte og sparring. Der er dog her store forskelle mellem de 
fire kommuner, der har deltaget i projektet.  

SFO-lederen
SFO-lederne fremhæver, ligesom viceskolelederne, et godt 
samarbejde i ledelsesteamet som den vigtigste fremmer for 
det gode lederliv. Derudover er SFO-lederne den eneste funkti-
onsgruppe i skoleledelsen, som nævner anerkendelse af profes-
sionen som kilde til et godt lederliv.

Oplevelsen af manglende anerkendelse af professionen går 
igen som den væsentligste hæmmer for det gode SFO-leder-
liv. Ligesom viceskolelederne fremhæver også SFO-lederne 
utydelighed i ledelsen og uklare roller som en væsentlig hæm-
mer. SFO-lederne skiller sig ud fra kollegerne i ledelserne ved 
at fremhæve manglende kompetence til at løse en udlagt op-
gave.   
 

Afdelingslederen og de administrative ledere
Samlekategorien afdelingsledere og administrative ledere ud-
gør den antalsmæssigt mindste gruppe blandt lederne i pro-
jektet. De udpeger tydelig opgave- og ansvarsfordeling som 
fremmende for deres lederliv. De adskiller sig fra deres kolle-
ger ved i højere grad at pege på kommunikation, kompetence-
udvikling og netværk som fremmere. 

Afdelingsledere og administrative ledere fremhæver mang-
lende mentorordning og manglende faglige netværk som for-
hold, der især hæmmer.
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Deltagerne udarbejdede en række forslag til handlinger, som 
kan understøtte fremmerne.

Tydeliggørelse af opgave- og kompetencefordeling – fremmes 
bl.a. ved at:
•	 Udarbejde	et	fælles	årshjul	og	kompetencefordelingsplan	
 i ledelsen 
•	 Indgå	samarbejdsaftale	i	teamet	–	en	ledelsesmæssig	
 grundlov 
•	 Uddelegering	af	flere	opgaver	(ud	af	teamet)
•	 Afklare	balancen	mellem	teamwork	og	uddelegering
•	 Afstemme	forventninger	og	relationer	opadtil	–	opgaver	og	
 tid, forståelse af arbejdet i et politisk system
•	 Introducere	nye	ledere	i	kommunen	til	opgaven	–	klæde	
 dem ordentligt på 

Engagerede og kompetente medarbejdere – fremmes bl.a. 
gennem:
•	 Politik	for	nyuddannet	personale
•	 Kortlægning	af	medarbejdernes	kompetencer
•	 Strategi	for	anerkendelse,	synliggørelse	af	”personalegoder”
•	 Forventningsafklaringer	i	forbindelse	med	team-	og	
 medarbejderudviklingssamtaler
•	 Uddannelse	af	funktionslærere/pædagoger	

Forslag til handlinger med fokus på 
ledelsesmagten

Et godt undervisnings- og læringsmiljø – fremmes bl.a. ved at:
•	 Skabe	klare	retningslinjer	for	kommunikation	mellem	skole	
 og hjem
•	 Gøre	forældrehenvendelser	til	teamopgave
•	 ”Udnævne”	ressourcepersoner	til	den	vanskelige	samtale

Temaer til drøftelse i kommuner og ledelsesteam:
•	 I	hvilket	omfang	giver	de	første	år	efter	strukturreformen	
 anledning til justering og præcisering af ledelsesmagten?
•	 Hvordan	slår	omlægninger	i	forvaltningerne,	fx	enhedsfor-
 valtning eller ændret ledelsesstruktur, igennem på oplevel-
 sen af klarhed omkring ledelsesmagten?
•	 Hvilke	muligheder	og	redskaber	har	ledelsesteamet	i	f.t.	
 skabelse af klarhed omkring opgaver og kompetencer internt 
 i temaet?
•	 Vil	et	bedre	greb	om	styringsinstrumenter	og	et	stærkere	
 sprog kvalificere dialogen med forvaltningerne om mål- 
 og resultatstyring?

Ledelseskraften handler om det personlige lederskab, om at 
kunne træde i karakter. Optimalt udfoldes ledelseskraften på 
en måde, så man oplever, at man som leder er i flow og får 
brugt sig selv på en god måde, og at andre oplever, at man 
gør en forskel.

Hovedtemaerne omkring ledelseskraften har bl.a. været:

•	 Opgaver,	der	motiverer	og	giver	mening	
•	 Evner	til	og	muligheder	for	at	kunne	begejstre	og	motivere	

medarbejderne
•	 Udvikling	af	kommunikative	kompetencer,	der	dels	gør	le-

derne bedre i stand til at lede opad ved at omsætte skole-
virkeligheden til målrettede og strategiske forvaltningste-
maer og dels ved at oversætte politisk-administrative tiltag i 
kommunen til skolekonteksten 

•	 Personaleledelseskompetencer,	der	gør,	at	man	som	leder	
bliver i stand til bedre at facilitere den pædagogiske, faglige 
og professionelle udvikling

Ledelseskraften lader sig lettest udfolde i opgaver, man som 

Skoleledelse og ledelseskraften 
leder er motiveret af – og som giver mening. Flere eksempler 
hentes fra ledelse af pædagogiske processer, personalele-
delse og visionsopgaver, som fx at:

•	 Igangsætte	anderledes	processer	ved	pædagogiske	møder,	
bruge refleksive processer, introducere dilemmaer for at 
bryde vanetænkning fx via dialogspil og forhandlingsspil 

•	 Skabe	rum	og	rammer	for	fordybelse,	mening	og	ejerskab	til	
værdigrundlag og forandringsprocesser

•	 Ville	være	ledere	for	hele	skolens	medarbejdergruppe	–	
også SFO’en – indføre fælles studieture og møder mv.

Flere ledere nævner, at de gerne vil være bedre til at lede 
opad, gå i dialog og sætte dagsorden i forbindelse med bl.a. 
aftale- og kontraktstyring. Dette skal ses i lyset at, at øko-
nomi- og administrationsopgaver er de opgaver, lederne i min-
dre grad motiveres af. 

Nogle ledere føler sig ”på udebane” vedr. indhold, metode 
og kultur knyttet til disse opgaveområder. Ansættelse af ad-
ministrative ledere opleves at have givet bedre betingelser for 
ledelse af personalet og for at holde fokus på det strategiske. 
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Deltagerne i projektet udarbejdede bl.a. en række forslag til 
handlinger, som kan understøtte fremmerne.

Godt samarbejde i ledelsesteamet – fremmes bl.a. ved:
•	 Rum	til	fordybelse	og	relationer	–	fælles	teamoplevelser,	

fagligt og socialt
•	 Muligheder	for	ekstern	hjælp	til	samarbejdsrelationen,	eks-

tern coach, udfordrende supervision
•	 Gensidig	opmærksomhed	på	arbejdsmængde,	kommunika-

tion og kollegial sparring
•	 Åbenhed	i	ledelsesteamet
•	 Tegning	af	ledelsesprofiler,	tydeliggørelse	af	styrker	og	for-

skellighed, anerkendende sprogbrug
•	 ”Kontorrokader”	–	flytte	sammen	i	ledelsen	som	ledelsesteam
•	 Omsorg	for	hinanden	i	teamet,	professionelt	og	personligt
•	 Kritiske	venner	på	forskellige	opgaver,	udfordrende	modspil	

og læringsskabende kvalitetssikring

Engagerede og kompetente medarbejdere – fremmes bl.a. ved: 
•	 At	lytte,	vejlede,	guide	medarbejderne,	den	coachende	leder
•	 Teamledelse	og	uddelegering,	så	ansvar	og	opgaver	passer	

til medarbejdernes kompetencer – og understøttelse af sy-
stematisk kompetenceudvikling i teamene, så teamet ud-
vikler sig med opgaverne 

•	 Faste	mødefora,	fælles	forældremøder	(SFO-Skole)
•	 Teamsamtaler	og	coaching	også	i	forhold	til	teamets	etik,	

professionalisme og ydeevne
•	 Støtte,	opbakning	og	rammesætning	af	ildsjæle
•	 Ledelsens	understøttelse	af	engagement	ved	at	udfordre,	

give ansvar og feed back ved anerkendende opfølgning
•	 Anerkendende	ledelse	af	selvledelse	på	afstand
•	 Efteruddannelse/mentorordning/videndeling	
•	 Udvikle	konceptet	for	teamsamtaler	m.h.p.	medansvarlig-

hed, udvikling og dagsorden fastsættelse 

Forslag til handlinger 
med fokus på ledelseskraften

Anerkendelse af professionen (understreget af SFO-ledere) 
fremmes bl.a. ved:
•	 SFO-konsulent	i	forvaltningen	–	kvalificering	og	udvikling
•	 Fælles	forældremøder	skole	+	SFO	
•	 Fælles	Pædagogisk	Rådsmøder
•	 Aftaler	om	synliggørelse	af	ledelsesroller	i	forskellige	situa-

tioner, kombinationer af skoleleder-SFO leder og af skif-
tende kombinationer af medarbejderen i ledelsesteamet 

•	 Aftaler	om	synliggørelse	af	ledelsesroller	i	forskellige	situa-
tioner

Temaer til drøftelse i kommuner og ledelsesteam:
•	 Hvilke	muligheder	er	der	for	at	styrke	kompetencerne	til				

at lede opad og gå i dialog på den politisk-administrative 
arena – konkret i f.t. indhold, form og fokus i aftale- og kon-
traktstyringen? 

•	 Mange	vil	gerne	tale	med	den	øverste	leder	–	at	delegere	
og bruge sit ledelsesteam, herunder SFO-ledelse, er også 
at træde i karakter og bruge ledelseskraften. Hvordan kan 
dette løses?

•	 Viceskoleledere	og	enkelte	ledere	af	ledelsesteamet	peger	
på, at deres føling med faget og ledelseskraft styrkes af at 
indgå i undervisning, men at det er svært at finde tid til. 
Hvordan kan dette løses?

•	 Hvorledes	kan	der	skabes	netværk	med	målbeskrivelser	på	
tværs af skolerne, idet disse betragtes som givende – især 
for viceskoleledere, SFO-ledere og administrative ledere, 
der i mindre omfang deltager i formelle mødefora?

•	 Eksemplerne	på	udfoldelse	af	ledelseskraften	peger	på	
kombinationen af tydelig rammesætning og igangsættelse 
af refleksive processer som effektfuld og motiverende. 
Hvorledes kan denne kombination foregå? 

•	 At	tale	med	”én	stemme”	og	agere	eksemplarisk	understøt-
ter engagement og motivation i forandringsprocesserne på 
skolerne. Hvorledes kan dette opnås?   

Skolelederforeningens selvevalueringsværktøj kan udgøre  
et nyttigt værktøj i dette arbejde. Materialet kan hentes på 
www.skolelederne.org



Generelle undersøgelsesresultater 
til drøftelse i kommune og ledelsesteam

Værdier og dyder
Skolelederne bl.a. blev spurgt om, hvilke ledelsesmæssige dyder, der primært kendetegner hhv. ledelses-
teamet på skolen og det fælles skolevæsen. Begrebet, det fælles skolevæsen, er ikke i undersøgelsen nær-
mere defineret, men tolkes her som en samlebetegnelse for skoler, forvaltning og politisk udvalg.

Der ses en spredning i værdier og dyder mellem det samlede 
skolevæsen og ledelsesteamet på den enkelte skole:
•	 Skolelederne	oplever,	at	skolevæsenet	er	væsentligt	mere	
resultatorienteret	(64	%),	end	skoleledelserne	oplever	sig	
selv	(8	%)

•	 Ledelsesteamet	opleves	i	højere	grad	som	kendetegnet	af	
troværdighed og anerkendelse end det samlede skolevæsen

Spørgsmål til drøftelse:
Hvilken betydning har denne spredning for det gode skolele-
derliv?

Ledelsestid
•	 60	%	af	lederne	angiver,	at	deres	fulde	arbejdstid	er	define-

ret som ledelsestid
•	 20	%	af	lederne	angiver,	at	75	%	af	deres	arbejdstid	er	defi-

neret som ledelsestid
•	 34	%	har	skemalagte	timer/vikartimer	mv.
•	 29	%	har	omlagt	ressourcer	for	at	skabe	mere	tid	til	ledelse

Spørgsmål til drøftelse:
Hvilke muligheder er der for at skabe sammenhæng mellem 
tid og opgaver?

%

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 3. Teamets og det fælles skolevæsens dyder.

n=185

Skolelederens (lederen af teamet) delegering af  
opgaver
•	 Skolelederne	delegerer	samlet	set	følgende	opgaver:

1.	 Almindelige	driftsopgaver	(95	%)
2.	Økonomi	og	administration	(92	%)
3.	Forældresamarbejde	(67	%)
4. Samarbejde med andre dele af den kommunale for-
valtning	(46	%)

5.	Evaluering	og	dokumentation	(40	%)
•	 Skolelederne	mener,	de	har	delegeret	så	meget,	det	er	mu-
ligt	(73	%)	

•	 Samstemmende	svarer	det	øvrige	ledelsesteam	i	de	fire	
kommuner	(85-89	%),	at	de	ikke	ønsker	yderligere	opgaver	
delegeret

Spørgsmål til drøftelse:
Er graden af delegering på et tilfredsstillende niveau?

Tydeligere ledelsesmandat
•	 66	%	oplever	generelt	set,	at	ledelsesmandatet	er	klart	
•	 33	%	ønsker	mandatet	præciseret
•	 40	%	ønsker	præcisering	vedr.	personaleledelse	og	ledelse	

af pædagogiske processer
•	 41	%	ønsker	præcisering	vedr.	specialpædagogisk	indsats,	

visitation og indberetninger

Spørgsmål til drøftelse:
Er der klarhed over ledelsesmandatet?
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(tre kryds) Skoleledere Viceskole-
ledere

Afdelings-
ledere

SFO-ledere Administrativ 
leder

I alt

Jeg vil gerne i højere grad kunne på-
virke de tiltag og opgaver, som vi får 
udstukket fra kommmunen

41,3	% 25,0	% 25,0	% 49,9	% 25,0	% 36,4	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne 
sætte tydeligere rammer

33,3	% 44,2	% 50,0	% 28,6	% 62,5	% 37,5	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne gøre 
det forståeligt for mine medarbej-
dere, hvorfor vi fx. arbejder i team, 
med kontrakter/aftaler mm.

28,6	% 42,3	% 16,7	% 20,4	% 37,5	% 29,9	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne mo-
tivere og begejstre mine medarbejde

36,5	% 59,6	% 75,0	% 67,3	% 62,5	% 54,9	%

Jeg vil i højere grad gerne kunne in-
spirere medarbejderne

41,3	% 44,2	% 41,7	% 40,8	% 0,0	% 40,2	%

Jeg vil gerne være mere visionær og i 
højere grad inspirere mine ledelses-
kolleger

33,3	% 25,0	% 58,3	% 40,8	% 37,5	% 34,8	%

I alt 63 52 12 49 8 184

Figur 5. Hvilke lederegenskaber ønsker du at udvikle?
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Opgaver, der motiverer mest
•	 Lederne	motiveres	samlet	set	af	pædagogiske	processer,	

personaleledelse og visionsopgaver
•	 Lederne	motiveres	i	mindre	grad	eller	slet	ikke	af	de	admi-
nistrative	driftsopgaver	(84	%)

•	 Lederne	motiveres	i	mindre	grad	af	økonomi	og	administra-
tion	(79	%)

•	 Ledelse	af	pædagogiske	processer	og	personaleledelse	er	de	
områder, der motiverer lederne mest, men samtidig er det 
netop disse områder, der trækkes frem, når lederne spørges 
om, hvor de har behov for at ledelsesmandatet præciseres

Spørgsmål til drøftelse:
Er der behov for en afklaring af ledelsesmandatet inden for 
pædagogiske processer og personaleledelse?

Lederegenskaber
•	 Lederne	ønsker	samstemmende	i	højere	grad	at	kunne	mo-
tivere	og	begejstre	(55	%)

•	 Lederne	ønsker	i	højere	grad	at	kunne	inspirere	medarbej-
derne med den nyeste viden inden for det pædagogisk fag-
lige	område	(40	%)

•	 Lederne	vil	gerne	i	højere	grad	kunne	påvirke	de	tiltag	og	
opgaver,	som	udstikkes	fra	kommunen	(36	%)

Spørgsmål til drøftelse:
Hvilke muligheder er der for at udvikle lederne inden for de tre 
nævnte områder?
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Figur 4. Opgaver der motiverer mest.
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Det er – som beskrevet i forordet – vort håb, at ovenstående 
gennemgang af resultaterne af 4-kommuneprojektet vil skabe 
interesse for at læse hele rapporten, som kan downloades på 
www.skolelederne.org, og at den sammen med foreningens 

Efterskrift
selvevalueringsværktøj, som kan downloades samme sted, 
kan danne udgangspunkt for drøftelser og tiltag til gavn for 
alle landets skoleledere.
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Figur 6. Kompetencer, som I oplever, at forvaltningen primært 
efterspørger – og kompetencer, som I gerne vil trænes i.

Kan kommunikere klart

Oversætte de politiske  
og administrative tiltag  

til en skolekontekst

Udvise større handlekraft

Beherske styringsinstrumenter

Facilitere den  
faglige/pædagogiske udvikling

Kan prioritere, fokusere og  
fravælge opgaver

Kan håndtere konflikter

Andet
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Kompetenceudviklingsbehov
Lederne vurderer generelt, at de har kompetencerne til at ud-
føre de opgaver, de har ansvar for, men de har samtidig et 
kompetenceudviklingsbehov inden for bl.a. facilitering af sko-
lens pædagogiske udvikling.

Lederne oplever, at forvaltningen primært efterspørger føl-
gende kompetenceudvikling: 

•		at	oversætte	de	politiske	og	administrative	tiltag	til	en	skole-
kontekst	(79	%)

•		at	beherske	styringsinstrumenter	(53	%),
•		at	facilitere	den	faglige	pædagogiske	udvikling	(47	%)

Lederne ser selv følgende kompetenceudviklingsbehov:
•	at	facilitere	den	faglige/pædagogiske	udvikling	(52	%)
•	at	prioritere,	fokusere	og	fravælge	opgaver	(49	%)
•	at	beherske	styringsinstrumenter	(40	%)	
•	at	kommunikere	klart	(36	%)

Der ses en spredning i efterspørgslen af kompetencer mellem 
lederne og forvaltningen. Lederne er for deres eget vedkom-
mende optaget af at kunne facilitere den faglige og pædagogi-
ske udvikling samt prioritere, fokusere og fravælge opgaver.  
Lederne oplever imidlertid, at forvaltningen er optaget af, at le-
derne skal kunne oversætte de politiske og administrative tiltag 
til en skolekontekst.

Spørgsmål til drøftelse:
Er denne spredning reel? Og i givet fald: Hvilken betydning har 
denne spredning for kompetenceudviklingsplaner m.m.?
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Ny skoleleder – og?
Hvordan er det så at starte som ny i lederjobbet? Hvad siger nogle 
af deltagerne på foreningens seneste kursus for nye skoleledere...

I efteråret var 25 nybagte skoleledere forsamlet på Hotel 
Sixtus i Middelfart på det senest afholdte kursus på 2 x 2 
dage for nye ledermedlemmer, som skolelederforeningen 
udbyder.

Her udvekslede man erfaringer fra den allerførste tid i le-
derjobbet og de mange indtryk, der ofte kommer både hur-
tigt og massivt. Her var også særligt fokus på det hamskifte, 
man gennemgår i overgangen fra at være medarbejder til at 
blive leder. Endelig blev de mange forskellige udfordringer 

Af	Michael	Diepeveen		•	Foto	Lars	Skaaning

»

1

23

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

inden for ledelse i skolen – på det administrative område, 
når det gælder personaleledelse, men også hvad angår pæ-
dagogisk ledelse og strategisk ledelse – gennemgået. 

Men hvordan er det gået? Hvilke udfordringer, vanskelig-
heder og sejre har man oplevet? Er der tid til de mange gø-
remål, hvordan føles ansvaret, hvordan går det med kom-
munikationen og samarbejdet? Får man trukket grænser, 
truffet valg, får man indtaget sit ledelsesrum? Det har vi bedt 
tre af de nye ledere fra kurset om at give en melding om. 
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det flytter sig... 

1. maj 2009. Der var ikke meget arbejdernes internationale 
kampdag over dagen for mit vedkommende. Derimod var det 
min første arbejdsdag som nyansat afdelingsleder.

Med begge ben solidt plantet i luften og uden praksiserfa-
ring med opgaven, ansat i en ny kommune på en ny skole 
med en anden kultur, men også med hjertevarm modtagelse 
af ledelse og ansatte, kunne jeg gå hjem kl. 17 med forvisning 
om, at jeg egentlig ikke anede, hvad jeg havde rodet mig ud i, 
men at det uden tvivl ville blive spændende.

Her 10 måneder senere kan jeg så lave en lille statusopgø-
relse. Hvad har overrasket mig, hvad har virket, hvad hjælper 
en ny leder? Kort sagt: Hvordan går det egentligt? Og – ja-
men, det går da egentligt meget godt! 

Da jeg startede, sørgede mine lederkollegaer for at afgræn se 
mit arbejdsområde, så jeg havde en klar ide om mine arbejds-
opgaver	og	samtidig	gav	de	plads	til,	at	jeg	fik	lov	til	at	sætte	
mig ind i opgaverne en efter en. Det med en arbejdsfordelings-
plan og en organisationsplan er ikke en selvfølgelighed har jeg 
hørt fra andre nye ledere, så tak for det.

Da både skole og kommune var ny for mig gjorde jeg i be-
gyndelsen meget ud af at fortælle medarbejderne, at det var i 
orden	at	sige:	”vi	plejer…”.	Det	gav	mig	værdifuld	viden	om,	
hvordan verden hang sammen i deres hoveder, og hvilken kul-
tur de tænkte ind i skolen.

Samtidig opfordrede jeg dem til at udnytte muligheden for 
”at	pleje”,	fordi	muligheden	var	tidsbegrænset.	I	dag	er	”vi	ple-
jer”	ikke	et	argument	og	alle	”mine”	medarbejdere	ved	det,	
men	jeg	er	glad	for	perioden	med	”vi	plejer”.	Den	gjorde	mig	
klogere på skolen.
Jeg	har	siden	starten	også	fået	”lov	til”	at	deltage	i	kursus-

virksomhed. Det er guld værd som ny leder at få lov til dele 
sine oplevelser og spørgsmål med andre ledere fra et andet 
sted en ens eget. Også her havde jeg – og har – nogle kloge 
lederkollegaer.

Ud over de gode oplevelser er der også oplevelsen af, at 
årets gang er vanskelig at overskue. At opgaver, jeg skulle 
løse, blev forsinket eller helt måtte opgives, fordi jeg ikke 
kunne	forudse	opgavernes	tidsmæssige	placering	og	deres	
omfang. Det er hårde lærepenge, men det gør også indlæ-
ringskurven stejl.

Der er dage med konstante afbrydelser, ti syge lærere, tre 
forældreklager og en elevhjemsendelse. Dage, der gør at jeg 
må	tage	aften	og	weekend	til	hjælp	for	at	nå	arbejdet.	Men	
også dage med drøftelser der giver Aha-oplevelser, supervi-
sion af medarbejdere, som synes jeg kan berige dem og store 
tanker under høje lofter i ledelsesgruppen.

At være ny leder har for mig både været en opgave og en 
rejse. En rejse som også har lavet om på mig undervejs. Litte-
raturen	taler	om	”lederpersonlighed”,	og	jeg	kan	bare	mærke	
at der sker noget med min personlighed.

Det bedste ved jobbet for mig er at se holdninger flytte og 
udvikle	sig.	Jeg	ser	ikke	skolen	på	samme	måde,	som	da	jeg	
blev ansat. Lærerne taler ikke om pædagogik og børn på 
samme måde, der bliver ikke talt om samarbejdet på samme 
måde og vi tænker ikke skole på helt samme måde. Noget 
har flyttet sig lidt og noget lidt mere; men det flytter sig. 

Hvis andre har mod på lederjobbet skal mit råd være: Tag 
jobbet, men sørg for at blive ansat et sted med arbejds- og 
organisationsplan. Et sted, hvor de har gjort sig tanker om, 
hvordan de kan byde velkommen til en ny leder.

Claus Seierup Jensen
Afdelingsleder
Rask Mølle Skole
Hedensted Kommune
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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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Gitte Aggerholm
Afdelingsleder 
Rosenlundskolen
Ballerup Kommune

2

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

Her kan du få vendt en problemstilling, ud-
veksle viden og erfaringer bilagt billede, lyd 
eller	video.	Gå	derfor	ind	NU	på	www.le-
derspace.dk	og	log	dig	på!	

tiden går godt...

Der er så meget, jeg gerne vil nå, når jeg er på arbejde, der er 
så meget, jeg kan gøre noget ved, der er så meget, jeg kan 
gøre bedre – over alt og hele tiden. Mest af alt går tiden hur-
tigt, fordi jeg rigtig godt kan li’ mit arbejde (siden 1. nov. 2008) 
som pædagogisk afdelingsleder med fokus på indskolingen 
på Rosenlundskolen, en 4-sporet skole i Ballerup kommune.   
Jeg	har	fået	en	ny	rolle/ny	kasket	på	den	skole,	jeg	har	ar-

bejdet på i 15 år, og selv om jeg vil mene, at jeg sætter min 
hat, som jeg vil, er det først nu efter et år, at jeg føler den 
passer. Det har været et år med mange nye udfordringer, for-
ventninger og gode oplevelser – et lærerigt år.
Jeg	har	været	heldig	og	er	blevet	en	del	af	et	godt	ledelses-

team, som lige fra start har givet plads, og så har der altid 
været gode råd og hjælp at hente. Kort tid efter jeg startede, 
tog skolens ledelsesteam væk fra skolen en hel dag, hvor vi 
lavede	en	ny	arbejdsfordeling.	Det	er	en	enestående	chance	
for	at	gennemgå	skolens	årshjul	og	få	defineret	skoleledel-
sens opgaver. Det gav mig mulighed for at melde til og melde 
fra	i	forhold	til	både	egen	kompetencer	og	interesser,	men	gav	
også	mulighed	for,	at	vi	fik	lavet	en	forventningsafstemning	til	
hinanden i teamet.
Jeg	oplevede,	at	jeg	efter	den	proces	stod	lidt	stærkere,	

mine opgaver stod klarere, og jeg kunne med god samvittig-
hed	sende	nogle	opgaver/spørgsmål	videre	til	de	andre	i	le-
delsen.	En	anbefalelsesværdig	god	proces,	jeg	ville	ønske	alle	
nye	ledere	fik	mulighed	for.

Nogle af de arbejdsopgaver, som jeg har brugt en del tid på 
i mit første år som pædagogisk afdelingsleder, er klassedan-
nelsen,	kompetenceudviklingskurser	og	så	indførelsen	af	
’Projekt	læsebånd’,	som	var	et	forslag	fra	lærerne	i	special-
centret,	har	været	en	sjov	opgave.	

Der blev nedsat et udvalg, som skulle udarbejde målformu-
lering og et konkret forslag. Der har i udvalget været en stor 

motivation for at få skabt nogle rammer for at projekt læse-
bånd skulle blive en realitet på skolen, men også efterføl-
gende at komme godt fra start. Vi har været to ledelsesre-
præsentanter i udvalget.

Vi er godt i gang, har omlagt skemaet, arrangeret kurser i 
faglig	læsning,	alle	lærere	har	fået	bogen	”at	læse	for	at	lære”,	
på personaleintra lægges der forslag til læsestrategier og må-
der man kan strukturere læsebåndstiden i teamet m.m. Vi er 
p.t.	i	gang	med	evalueringsprocessen,	og	jeg	er	spændt	på,	
om rådet fra lærerne til ledelsen bliver, at vi bør fortsætte 
med læsebåndstid.
Jeg	tror,	at	vi	bliver	rådet	til	at	fortsætte,	men	uanset	om	 

vi fortsætter eller ej, har det været et projekt, der har givet 
energi, et projekt der har givet anledning til nogle gode pæda-
gogiske diskussioner i de forskellige fagudvalg og årgang-
steam m.v., og så har der været fokus på faglig læsning. 

Klassedannelsen er et kæmpe og udfordrende puslespil, 
der starter med samtaler med mange pædagoger fra de for-
skellige børnehaver i distriktet. Det er en tidskrævende op-
gave, jeg løser sammen med BFO-lederen, men det giver en 
god indsigt i kommende elever og i klassesammensætnin-
gerne, og en god forståelse for børnehaveklasselederens og 
kommende 1. klasselæreres udfordringer, og et godt udgangs-
punkt at lede udfra. 

I Ballerup er inklusion på dagsordenen, og der har i år været 
afsat	18	timers	kursus	i	kompetenceudvikling,	hvor	6	af	dem	
gik til en fælles inklusionsdag for alle lærere og pædagoger, 
og de 12 skulle vi på skolen med BFO’en og klubber selv ar-
rangere.	Jeg	har	været	tovholder	på	vores	skole,	og	da	det	
ikke	er	hvert	år,	vi	får	chancen	for	at	lave	sådanne	skolekurser,	
har det været vigtigt for mig, at det er et ordentligt tilbud, vi 
giver lærere og pædagoger. Kurserne er pt. i fuld gang.

Hver gang jeg har hjulpet lærere og pædagoger på skolen, 
skabt bedre rammer for at kunne have fokus på kerneopga-
ven,	givet	lærere	mulighed	for	at	opkvalificere	sig	til	nye	op-
gaver og støttet i forhold til udfordrende elever – oplever jeg 
mit arbejde giver mening, og er det ikke det, det går ud på?

Der er til tider urimelige forventninger og opgaver til skole-
ledelsen i folkeskolen, og jeg behøver nok ikke at give eksem-
pler,	men	samtidig	tror	jeg	ikke,	at	man	finder	et	mere	alsidigt	
og varierende job. Et job, hvor man så ofte kigger på klokken 
og tænker, hvor bliver tiden af!
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et positivt afkast... 

Ja,	der	sidder	man	så.	Første	række,	midtfor.	Første	dag	
med medarbejdere. Første fællesbillede. Første dag på den 
nye arbejdsplads. Med intention om at gøre det bedste man 
kan. De første uger næres af en blanding af blå øjne og ge-
nerel undren – hvad er det egentlig, jeg har sagt ja til? Ny 
leder. Ny pædagogisk leder. 
Jeg	må	tilstå,	at	jeg	startede	med	at	flytte	rundt	på	møb-

lerne. Ikke at de stod forkert, men for at markere, om ikke 
for andre, så for mig selv, at der var sket noget. Det var som 
om det der ’ny’ skulle markeres. 

Set udefra virkede det måske en smule naivt. Du véd, sto-
lens position har nok ingen betydning for de tanker, der ud-
går – men når jeg eller andre tvivlede hjalp det, at det klas-
siske	bord	af	stål	&	finér	ikke	stod,	hvor	det	plejede!

Der var jo den nye struktur på skolen, og det ledelses-
rum,	der	var	ledigt,	var	afgivet	af	en	viceinspektør	med	26	
års erfaring. Min skoleleder og jeg var fra starten enige om, 
at jeg ikke var ansat som den nye ’gamle’, og da jeg i januar 
endte med at flytte møblementet tilbage (der ér nu en 
bedre udsigt!), skete det med ro i sindet. Om den daglige 
visuelle påmindelse om forandring har haft betydning er 

jeg lidt usikker på, men jeg vil bestemt ikke afvise det…
Som ny i jobbet kommer man af og til galt af sted. Som 

flaskedrengen, der taber en kasse sodavand eller dyrepas-
seren, der glemmer at lukke lågen ind til silkeaberne… og 
den pædagogiske leder vil jo gerne deltage i alle forældre-
møder ved skolestart. På alle årgange. På alle spor…
Jeg	vil	gerne	understrege,	at	det	positive	afkast	stadig	er	

overvældende – ligesom antallet af aftener tilbragt på sko-
len	de	første	måneder	var	det!	Jeg	kan	’Marken	er	mejet’	 
og ’Septembers himmel…’ bagfra og i adskillige tonearter. 
Chokoladekage, kaffekandekaffe og valg til forældreråd er 
mig i dag på ingen måde fremmed; men når jeg giver mig 
tid til en morgenrunde er jeg glad for at kunne nikke gen-
kendende til mange smilende ansigter.

Som guitarist er jeg vant til at skulle overskue seks 
strenge (og betragte bassister som enfoldige, idet de kun 
har	fire…).	Det	er	dog	for	intet	at	måle	overfor	et	lederjob	i	
den danske folkeskole!

Ved enden af en gennemsnitlig arbejdsdag, kan jeg kon-
statere, at jeg har taget stilling til (været i dialog, diskus-
sion, udskudt, truffet beslutning om) alt fra skæve fliser til 
skæve børn – regnet på millionbudgetter og (gen)indberet-
tet antallet af lektioner afviklet i perioden 2004-07.
Jeg	tror,	det	er	denne	dynamik,	der	giver	mig	så	stor	

glæde ved mit (nye) arbejde. Det er en udfordring at få det 
til at svinge, men det er målet – og når det lykkes, ja så 
smiler jeg hele vejen, når jeg skal hente børnene. 

Hold øje med udbydelsen af foreningens kursus for nye le-
dere på hjemmesiden under ”Kurser og konferencer” eller 
kontakt evt. foreningen på 70 25 10 08.

 

Jens Anker Hansen
Pædagogisk Leder
Frisholm Skole
Silkeborg Kommune 
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MASTERUDDANNELSER | EfTERåR 2010

DPU’S masteruddannelser

 
Ansøgningsfrist 3. maj 2010 
læs mere om dPu’s masteruddannelser på www.dpu.dk/master

Professionsudvikling
socialpædagogik
specialpædagogik
sundhedspædagogik
Vejledning
Voksenuddannelse

masteruddannelsen som fleksibelt forløb

Børnelitteratur
dansk som andetsprog
drama- og teaterpædagogik
evaluering af læring, undervisning og uddannelse
leadership and Innovation in Complex systems
medborgerskab
ledelse af uddannelsesinstitutioner
læse- og skrivedidaktik
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Af	Claus	Herbert	og	Christina	Helverskov	Langhoff		•	Foto	privat

Struktur og atter struktur. Overlevelsesinstinkt, vilje og 
sammenhængskraft er ingredienserne i et uddannelses-
system, der er blevet kaldt et mirakel

Vi var stillet et mirakel i udsigt! Forventningerne var derfor 
høje, da vi – to skoleledere fra Halsnæs Kommune –  tog på 
studietur til Singapore for at blive klogere på et land, et sam-
fund og en befolkning, der er ’ready for the future’!

Forandring starter med en selv
Skolelederen gik forrest og åbnede døren til klasserummet. En 
livlig og vital stemning mødte os, men den forstummede kort 
efter	vores	entre.	”Morning	sir	–	morning	mam”,	lød	det	sam-
stemmigt fra klassens 18 elever, efterfulgt af et kort nik. Der-
efter vendte de igen deres opmærksomhed på dagens opgave, 
hvor genbrug var temaet. 

Eleverne var fordelt  omkring 3 gruppeborde, og deres fælles 
brainstorm på ideer til gode vaner for klimahensyn skabte en 
begejstret summen blandt de engagerede børnestemmer. De 
omsatte	livligt	ideerne	til	stilrene	bogstaver	på	planchen	foran	
dem. Hvert bord var sirligt udstyret med en lidt kikset og knap 
så æstetisk plastikbøtte.

Man skulle dog ikke tage fejl af denne plastikbøttes betyd-

ning. På bøttens ydre var påhæftet en oversigt over gruppe-
medlemmernes	forskellige	titler	i	gruppen;	Group	leader,	lea-
der	of	english,	leader	of	math,	motivator	mm.	Glaskuglerne	
indeni, vidnede om gruppens arbejdsindsats gennem den sid-
ste bonusperiode. 

Begge langsider af rummet bestod af åbentstående vinduer, 
hvilket ikke overlod meget vægplads, udover den interaktive 
tavle på væggen foran eleverne. En svag brise mødte os fra 
ventilatorerne, der støjende optog pladsen i loftet, og efter få 
minutter var blevet vores utålelige følgesvend. Med ét gav det 
mening, at lærerne stod med mikrofoner omkring halsen, for 
at trænge bedre igennem til eleverne. Klasserummet var på en 
og samme tid minimalistisk og sprællevende. 

Eleverne var netop blevet færdige med at drøfte og ned-
skrive deres bud på handlemuligheder for at forbedre miljøet 
og	skulle	nu	til	at	cirkulere	i	klassen,	for	at	læse	de	andre	grup-
pers	plancher.	Herefter	var	det	tid	til	bonus	for	dagens	indsats,	
der	defineres	indenfor	flere	forskellige	felter	såsom	deltagelse,	
samarbejde mm.

Et mirakel?
En masterplan!
Singapores skoler…

»
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Med ét blev klasserummet delt i atomer, men kun for igen 
at blive samlet på ny. Stolene blev flyttet op foran den inter-
aktive	tavle,	hvor	der	nu	til	tonerne	af	Michael	Jacksons	”Man	
in	the	mirror”,	lød	spæde	drengestemmer	der	ihærdigt	og	ud-
tryksfuldt istemmede vokalen. Signalværdien og sangens 
budskab gjorde stort indtryk – enhver forandring begynder 
med dig selv!
Som	tilskuer	til	denne	seance	var	det	svært	at	underkende	

en snært af gåsehud. Læreren kunne klappe sig selv på skul-
deren	–	mission	completed!

Masterplan giver retning
Singapore	har	hverken	olie,	skove	eller	fiskeindustri,	og	politi-
kerne har derfor erkendt, at de må satse på den menneskelige 
kapital, og til det formål er deres uddannelsesprogram og ud-
dannelsespolitik indrettet på at være yderst fleksibelt. Derfor 
satser de benhårdt økonomisk på at udvikle et skolesystem, 
som	lever	op	til	de	kompetencer	der	kræves	af	eleverne	i	det	
21 århundrede. 

I et tæt samarbejde mellem undervisningsministeriet, forsk-
ningen og skolerne arbejdes der efter en masterplan for udvik-
lingen af skolesystemet, der omfatter en indsats på flere for-
skellige niveauer. To af områderne i masterplanen, vi i denne 
artikel har valgt at fokusere på, er udviklingen af læreren samt 
eleven.
Lederen	af	National	Institute	of	Education,	professor	Lee	

Sing	Kong,	påpeger	at	”fordelen	ved	udviklingen	af	uddannel-
sessystemet i Singapore er, at vi er enige om grundelemen-
terne og vejen og, at vi derfor hurtigt kan indarbejde og mærke 
forandringer”.

Udviklingen af læreren
Det, at være lærer, er så eftertragtet, at der år efter år har væ-
ret langt flere ansøgere, end der kan optages – til den sidste 
ansøgningsrunde var der seks gange så mange ansøgere som 
pladser. Det betyder, at de ansøgere der kommer gennem 
nøglehullet er i den bedste tredjedel af ungdommen.

For at fastholde deres dygtighed og faglighed laves i samar-
bejde med skolens leder og udvalgte undervisningsvejledere 
flere gange årligt supervision, observation samt udviklings-
samtaler.	Undervisningsvejlederne	findes	på	samtlige	skoler,	
og varetager opgaven med at udvikle den enkelte lærer inden-

for de fag, denne underviser i. Dét, at være vejleder fylder en 
tredjedel	af	en	fuldtidsstilling	–	og	disse	vejledere	findes	der	
inden for hvert af de store fag.

Det er således en del af masterplanen at udvikle den en-
kelte lærer. Flere gange om året får læreren besøg i undervis-
ningen af vejlederen, og disse besøg samles op af mindst to 
udviklingssamtaler, med fokus på undervisningen og de opga-
ver der ligger omkring denne. I udviklingssamtalerne drøfter 
vejleder og lærer, hvorledes læreren arbejder med:

•	 Den	holistiske	udvikling	af	eleverne
•	 Omsorg	for	eleverne
•	 Deltagelse	i	”efter-skole-aktiviteter”
•	 At	bidrage	til	udvikling	af	skolen
•	 Samarbejdet	med	forældrene
•	 Den	personlige	og	faglig	udvikling

De områder der eventuelt skal udvikles aftales med skolelede-
ren, og læreren kan til dette formål benytte nogle af de 100 
lønnede efteruddannelsestimer, som hver eneste lærer i Sin-
gapore	per	definition	har.	Nogle	af	timerne	går	til	fælles	udvik-
ling på skolen, men en stor del kan også benyttes til at tage 
en master i eksempelvis pædagogik.

Når udviklingssamtalerne er overstået, mødes skolelederen 
sammen med alle vejlederne, for at give en samlet vurdering 
af	lærerens	undervisningsmæssige	kompetencer.	Denne	vur-
dering ender med en karakter til læreren, og mulighed for bo-
nusløn.

Opfylder man ikke mindstekravet – og får tre dårlige karak-
terer i træk, bliver det meddelt fra undervisningsministeriet, at 
man ikke kan bruges som lærer. Der er med andre ord lavet et 
system, som beskriver mindstekravet for at virke som lærer i 
Singapore.

Character development program 
Et andet område af masterplanen dækker udviklingen af den 
enkelte elev i henhold til dennes talent og interesse. Eleven 
bliver udstyret med de nødvendige færdigheder og forberedes 
til den virkelige verden. Eleven får mulighed for at udvikle sine 
lederevner og  lærer at fungere og arbejde sammen med an-
dre	i	samfundet.	Målet	med	Character	development	er:

•	 At	give	muligheder	for	udvikling	af	lederskab	for	hver	elev.
•	 At	fremme	bevidstheden	om	de	forskellige	typer	af	ledel-

sesstil.
•	 At	fremme	bevidstheden	om	de	karaktertræk	og	sociale	

emotionelle færdigheder, der kræves for at være en fø-
ren de person.

De	personlige	kompetencer	bliver	blandt	andet	udviklet	i	for-
bindelse med udnævnelse af forskellige ledelsesroller, som 
eleverne skal udfylde i deres daglige virke på skolen. Eleverne 
kategoriseres på forskellige ledelsestrin i programmet. Der er 
fem trin i ledelseshierarkiet, men alle elever bliver tildelt et 
ansvarsområde. 

For at indtræde i en lederrolle på de øverste trin i hierarkiet, 
hvor blandt andet posten som elevrådsformand er, skal man 
stille op til udvælgelse og efterfølgende samtale med skole- 

Singapores skolevæsen

Efter den private forskole for 4-6-årige følger grund-
skolen,	der	er	af	seks	års	varighed.	Derpå	følger	den	fi-
reårige niveaudelte sekundærskole, hvor der betales 
skolepenge. Dette varierer dog og er indkomstbestemt. 
Dog skal alle som minimum betale 20 singa dollar – for 
filosofien	er,	at	intet	i	denne	verden	er	gratis.	
Endelig	fortsætter	man	enten	2-3	år	i	Junior	Colleges	

eller Pre-University Centres, 3-4 år i tekniske skoler el-
ler 2-3 år i en lærlingeuddannelse. 
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lederen. Der er mange ansøgere til posten, hvilket tyder på,  
at det er højt respekteret og æresfyldt blandt eleverne at be-
stride en sådan funktion.

Lederudviklingsprogrammet omfatter desuden engagement 
i	lokalsamfundet,	oplevelses	camps	og	ekspeditioner.	Sko-
lerne tilbyder en omfattende og helhedsorienteret undervis-
ning, som lægger vægt på individuelle talentudviklingspro-
grammer, livskundskab, visuel kunst og æstetik.

Skolerne tilbyder en bredt udvalg af eftermiddagsaktiviteter, 
som	omfatter	konkurrencepræget	sport,	uniformerede	grupper	
for	drengene	med	spejderlignende	aktiviteter,	æstetik,	scene-
kunst, klubber og samfund. Aktiviteterne bidrager til et udvi-
det	curriculum	og	kvalificerer	eleverne	yderligere	til	videregå-
ende uddannelse.

Skolerne opfordrer til opbygning af fællesskaber på alle ni-
veauer i klassen, i husene og i eftermiddagsgrupperne. Ele-
verne lærer at skabe venskaber, der er rummelige, udad-
vendte	og	serviceorienteret.	Man	er	indstillet	på	at	skabe	
muligheder og erfaringer for eleverne, så de kan leve deres 
værdier ud og derved bidrage til samfundet og gøre en forskel 
i andres liv.

stærkt styrede forandringer
Som	”Man	in	the	mirror”,	lød	i	klasselokalet,	starter	forandrin-
ger med os selv. Hjemme igen, hvor vi ser i spejlet og reflekte-
rer over oplevelserne i Singapore, ser vi et land langt borte, 

som har lagt en masterplan. Et land, som ønsker forandringen 
for at stå stærkere i den globale verden.

Der er ingen tvivl om, at Singapore er topstyret, men med 
en styringsform, hvor de, der styrer i undervisningsministe-
riet, er lærere og ledere som er på jobrotation, og håndplukket 
til at komme ind og drive en udvikling oppefra og ned. Det be-
tyder en tættere relation til virkeligheden ude i klasseloka-
lerne, end vi ser i Danmark, når de politiske visioner skal rea-
liseres i praksis.

I Danmark har det længe været en bekvem sovepude at 
sige, at danske elever måske ikke er de bedste til matematik 
og læsning, men til gengæld er de modne, ansvarsbevidste 
og	kreative.	Disse	kompetencer	er,	udover	de	faglige,	netop	
dem man i Singapore ønsker at udvikle hos den enkelte elev. 

Masterplanen indbefatter, at forskningen, undervisningsmi-
nisteriet og skolerne arbejder sammen på at uddanne og ud-
vikle elever så de er klar til det 21. århundrede. 

Dette sker blandt andet ved at efterleve nationens værdier, 
hvor den enkelte elev på et meget tidligere tidspunkt end her-
hjemme, bliver bevidst om uddannelsens betydning for frem-
tiden og hvor de tager fællesskabet og forpligtigelserne på sig 
i et langt større omfang, end vi er vant til. Lærerens autoritet 
sikres gennem en kontinuerlig udvikling af dennes faglighed 
og undervisningsmetodik, og rammerne for national skoleud-
vikling	er	veldefinerede.

Den massive økonomiske satsning på uddannelsesområdet 
bliver brugt til at udvikle et skolesystem, som inden for få år, 
hvis ikke vi passer på, har overhalet Danmark med de kompe-
tencer,	som	vi	i	mange	år	har	betegnet	som	vores	varemærke.

Lad os sammen kigge i spejlet og starte debatten om, 
hvilke forandringer der skal til i Danmark, for at ruste vores 
elever til fremtiden…   

Claus Herbert er skoleleder på Lerbjergskolen og Christina 
Helverskov Langhoff er skoleleder på Kregme Skole, begge 
Halsnæs Kommune

Læs også mere om ’Miraklet i Singapore’ på 
www.skolelederne.org. 

Singapores samfundssystem

Siden uafhængigheden i 1965 har Singapore været le-
det af det samme politiske parti. Det har skabt mulig-
hed for at føre en kontinuerlig økonomisk politik, som 
har været præget af en betydelig statslig regulering og 
statsligt ejerskab af en række virksomheder.

For at sikre de langsigtede udviklingsperspektiver 
har landet investeret betydelige beløb i uddannelses-
systemet – undervisningssektoren er i dag den anden 
største	finansielle	sektor.

Uddannelsessystemet er overvejende offentligt og 
uden skolepligt; i praksis gennemfører alle dog mindst 
ti års skolegang.

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

Anerkendende ledelse 

Hvem eller hvad er det, man leder som 
skoleleder? Mange vil svare mennesker, 
personligheder, lærere, individer o.lign. 
Svarer du således, vil du formentlig også 
genkende, at det kan være meget svært 
og ind imellem umuligt at forene de 
mange individuelle hensyn og ønsker, til-
godese de mange individuelle behov el-
ler løse de mange individuelle problemer 
og udfordringer. Måske er det heller ikke 
din opgave som leder?

Når lederen ser det som sin opgave at 
lede enkeltpersoner, kan det let betyde, 
at både leder og medarbejdere mister fo-
kus på den fælles sag. På skoler er den 
fælles sag, det vil sige kerneydelsen, ud-
dannelse og dannelse af børn og unge.

Ledelse, samarbejde og følgeskab kan 
med fordel tænkes og praktiseres ud fra 
en fokuseret opmærksomhed på dette 
fælles mål. Når ledere og medarbejdere 
glemmer, hvad de er sammen for at ud-
rette, kan det være vældig forstyrrende 
for alle parter. Det bliver svært at få øje 
på og blive enige om, hvad man skal 
med hinanden. Hvad skal man tale om? 
Hvad skal man blande sig i? Hvad skal 
man tage sig af og hjælpe hinanden 
med?	Hvad	er	acceptabelt,	og	hvad	er	
ikke? Hvad er nyttigt og relevant, og 
hvad er ikke? 

Hvilken nytteværdi har det? 
På mange skoler er både ledere og med-
arbejdere optaget af menneskelig udvik-
ling og trivsel. I skolers personalepoli-

tikker og missionserklæringer er det 
almin deligt at læse, at skolen som ar-
bejdsplads tilgodeser og arbejder på at 
tilfredsstille medarbejdernes individu-
elle behov for personlig udvikling, og at 
ledelsen skal og vil understøtte denne 
personlige udvikling. Men er det en del 
af det, som skolen som organisation er 
til for? Skal den enkelte medarbejders 
personlige udvikling være i fokus?

Enhver arbejdsplads eksisterer for at 
udrette, skabe og udvirke noget. Ingen 
skole er til for at danne rum og ramme 
for de ansattes udvikling som menne-
sker. At udvikle sig som medlem af ar-
bejdsfællesskabet kan derimod fungere 
som et godt bidrag til kerneydelsen og 
dermed være relevant. I stedet for at 
tænke i menneskelig eller personlig 
udvikling er det vigtigt at blive klogere 
på, hvilke handlinger der er nyttige bi-
drag til kerneydelsen.

Har medarbejdere eller ledere ønsker 
til egen eller andre organisationsmed-
lemmers personlige udvikling, er disse 
kun relevante for skolen som arbejds-
plads, hvis eller når der kan skabes en 
direkte kobling til kerneydelsen. For 
eksempel er et ønske om at blive 
bed	re	til	at	kommunikere	ikke	pr.	defi-
nition noget, som arbejdspladsen skal 
sætte	ressourcer	af	til.	Spørgsmålet	er,	
hvordan en medarbejders øgede viden 
om	og	kompetencer	udi	kommunika-
tion kan blive nyttig for skolen som ar-
bejdsfællesskab?

Hvordan	hjælper	denne	opkvalifice-
ring skolen med at nå dens overordnede 
og	specifikke	mål	inden	for	kerneydel-
sen? Hvad vil fungere bedre, når den 
ansatte	bruger	sine	nye	kompetencer?	
Hvordan vil det medvirke til at skabe 
bedre resultater i forhold til uddannelse 
og dannelse af eleverne? Der er ikke no-
get entydigt og klart svar på dette. Både 
leder og medarbejder må fokusere på, 
hvordan	kompetenceudviklingen	kan	
blive et nyttigt og relevant bidrag for ar-
bejdsfællesskabet. I mange organisatio-
ner bruges der vældig meget tid og 
mange penge på personlig udvikling, 
som aldrig kommer arbejdsfællesskabet 
til gode. Udvikling for udviklingens skyld 
er	ikke	pr.	definition	en	opgave	for	ar-
bejdspladsen. 

Relevant og irrelevant 
Det samme gør sig gældende, når vi ser 
på hvilke problemer, som arbejdsfælles-
skabet, lederen, kollegerne og medar-
bejderne skal tage sig af. Hvis en med-
arbejder gør sin leder opmærksom på, 
at andre taler om mistrivsel, er det så 
noget, lederen skal tage sig af? Når en 
kollega beklager sig over en samar-
bejdspartner, er det så noget, en anden 
kollega skal forsøge at hjælpe med? 
Hvis to medarbejdere ryger i totterne på 
hinanden, er det så noget, lederen skal 
gå	ind	i?	De	fleste	vil	svare:	”Ja,	be-
stemt”	til	disse	spørgsmål.	I	denne	arti-
kel	er	svaret	et	”Måske”.

Af	Maja	Loua	Haslebo	•	Foto	Scanpix	

Anerkendelse ja, men det hører ikke 
til jobbet som leder at tillade brug 
af arbejdspladsens ressourcer på 
alverdens problemstillinger…
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For det kommer helt an på, om eller 
hvordan disse problemstillinger er rele-
vante for den fælles resultatskabelse 
og endnu vigtigere: Hvordan og af 
hvem de kan håndteres på måder, der 
medfører noget godt for hele arbejds-
fællesskabet? Tanken er måske fjern 
for mange, men det er faktisk muligt 
at lykkes som arbejdsfællesskab på 
trods af, at nogle oplever problemer i 
arbejdslivet. Fuldstændig ro, trivsel, 
tilfredshed og tillid er ikke forudsæt-
ninger for, at organisationsmedlemmer 
kan passe deres arbejde og lykkes med 
at udrette det, de er sammen for at ud-
rette.
Som	Mark	Twain	sagde:	”Problemer	

har der været nok af i mit liv – heldig-
vis var det de færreste, der blev til no-
get”.	Det	er	en	illusion,	der	ofte	kom-
mer i vejen for et fælles konstruktivt 
fokus på kerneydelsen, at vi skal rydde 
alle tænkelige problemer af vejen, før 
vi kan yde noget.

Som skoleleder må man overveje re-
levansen for arbejdsfællesskabet af de 
problemer, som et enkelt eller nogle 
medlemmer måtte opleve. Det hører 
ikke til jobbet som leder at tage sig af 
eller at tillade brug af arbejdspladsens 
ressourcer	på	alverdens	problemstillin-
ger. Kun i de tilfælde, hvor aktørerne 
gennem en fælles indsats kan skabe 
forbedringer, der er til gavn og glæde 
for hele arbejdsfællesskabet og af ty-
delig relevans for kerneydelsen, er det 
en del af skolelederens job at afsætte 
ressourcer	til	denne	indsats.	

Skolelederen kan derfor håndtere de 
ovenstående problemstillinger (og lig-
nende) ved at spørge sig selv og med-
arbejderne:	”Hvordan	vil	forbedringer	
af denne situation hjælpe os til sam-
men at lykkes med at uddanne og 
danne vores elever? Hvordan kan vi 
sammen	skabe	disse	forbedringer?”.	I	
stedet for at påtage sig eneansvaret 
for at løse problemerne, kan de nævn- 
 te spørgsmål fra skolelederen være 
med til at ansvarliggøre samtlige aktø-
rer som kompetente og engagerede bi-
dragydere til arbejdsfællesskabets ve 
og vel. Som medlemmer af en organi-
sation er både leder og medarbejdere 
forpligtede til at fokusere på, hvad der 
kan hjælpe arbejdsfællesskabet som 
helhed og på, hvordan de selv kan være 
med til at gøre dette muligt. 

Helheder og  
perspektiver
Dette har stor be-
tydning for, hvilke 
roller lederen kan 
træde ind i. I skole-
verdenen tages det 
ofte for givet, at 
nære venskabelige 
relationer mellem 
leder og medarbej-
dere er vigtige og i 
hvert fald bedre end 
stringente leder-
medarbejderrelatio-
ner. At være lige for-
veksles ofte med at 
være ligeværdige. Men en leder-medar-
bejderrelation kan være ligeværdig, 
uden at parterne er lige i enhver hense-
ende. Det er jo en del af det organisato-
riske setup, at ledere og medarbejdere 
har forskellige opgaver, ansvarsområder 
og beføjelser.

Det giver selvsagt ikke mening for en 
organisation, hvis alle skal være ansat 
til samme job. Ligeværdigheden lever i 
det at se og respektere relevansen, be-
tydningsfuldheden og nytteværdien af 
hinandens bidrag. Når organisations-
medlemmer forholder sig respektfuldt til 
hinandens	kompetencer	og	indspark,	vil	
ulighed i beføjelser, indflydelse og an-
svarsområder ikke sætte ligeværdighe-
den over styr.

Når ledere forsøger at skabe ligevær-
dighed ved at træde ud af leder-medar-
bejderrelationen og ind i kollegiale eller 
kammeratlige relationer, er dette en 
blindgyde og en hæmsko for arbejdsfæl-
lesskabets	succes.	Arbejdsfællesskabet	
har brug for en leder, der tænker i helhe-
der, perspektiver på længere sigt, kob-
linger	mellem	resultater	og	ressourcer	
og træffer beslutninger på baggrund af 
disse hensyn – og ikke på baggrund af 
venskabelige, kammeratlige hensyn til 
den enkelte medarbejder.
Disse	tanker	udspringer	af	socialkon-

struktionismen som erkendelsesteori. 
Her er fokus på, hvordan vi sammen 
skaber, bekræfter eller ændrer den so-
ciale	verden,	som	vi	oplever	som	vores	
virkelighed.

Skolelederen hverken kan eller skal 
alene	skabe	den	sociale	verden.	Enhver	
ansat er med til skabe trivsel, tilfreds-
hed, tillid, engagement, fokus, begej-

string, arbejdsglæde og hvad man ellers 
måtte opleve som vigtigt og attraktivt i 
det pågældende arbejdsfællesskab. En-
hver ansat – leder som medarbejder – 
har derfor en række moralske rettighe-
der og forpligtelser over for arbejds- 
 fællesskabet. Netop medlemskabet af 
organisationen er med til at forme de 
moralske rettigheder og forpligtelser. 

Når man takker ja til jobbet på en 
skole, påtager man sig samtidig et både 
fagligt og organisatorisk ansvar. Det 
faglige ansvar er som regel tydeligt. Er 
man lærer, skal man undervise i sine 
fag. Det organisatoriske ansvar er ofte 
sværere at få øje på og tale om, men 
ikke desto mindre er det mindst lige så 
vigtigt som det faglige ansvar. Arbejds-
fællesskabet eksisterer i kraft af og fun-
gerer i det omfang, dets medlemmer 
gør det muligt gennem deres bidrag. 
Uden medlemmernes konstruktive og 
relevante bidrag til arbejdsfællesskabets 
ve og vel, er der ikke noget arbejdsfæl-
lesskab.
Ud	fra	en	socialkonstruktionistisk	for-

ståelse har skolen som arbejdsfælles-
skab derfor brug for, at skolelederen 
tænker, taler og handler som leder af et 
arbejdsfællesskab – og ikke som leder 
af enkeltpersoner, individer, mennesker 
eller personligheder. Herigennem vil le-
deren bidrage til, at samtlige aktører 
kan vise sig som kompetente og enga-
gerede bidragydere til skolen som et ar-
bejdsfællesskab, hvor kerneydelsen står 
lysende klar og prioriteres højt af en-
hver.   

Inspiration til din ledelsesindsats?

Denne klumme er den første af tre skrevet af Maja Loua Has-
lebo,	erhvervspsykolog,	cand.	psych.,	der	handler	om	den	an-
erkendende tilgang til ledelse, samarbejde og følgeskab, og 
som tager afsæt i sprogets skabende kraft og ledelse som vir-
keligheds- og kulturskabelse. 

Maja Loua Haslebo er forfatter og medforfatter til en række 
bøger om ledelse og organisationsudvikling, og hun arbejder i 
det erhvervspsykologiske konsulenthus Haslebo & Partnere, 
der gennemfører konsulentydelser, uddannelser, temadage og 
kurser ud fra systemisk tænkning, anerkendende udforskning 
og narrativ praksis.
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Analyse

Den PRO-reflekterende skole 

Et nyt, større forsknings-
projekt i Danmark inden 
for læring1 viser, at moti-
vationen for at lære fal-
der i takt med, at ele-
verne rykker op i klas- 
serne i folkeskolen. De 
ældste elever mister ly-
sten til at lære og risikerer 
at blive tabt i uddannelsessammen-
hænge. Ifølge Hans Henrik Knoop2 er 
skrantende	sociale	fællesskaber	en	del	
af forklaringen på den faldende motiva-
tion. Samtidig ved vi, at 20 % af en ung-
domsårgang ikke kommer gennem en 
ungdomsuddannelse. 

Folkeskolelovens § 1 siger ellers me-
get	præcist,	hvad	kerneydelsen	i	folke-
skolen er, nemlig i samarbejde med for-
ældrene at ”…give eleverne kundskaber 

og færdigheder, der forbereder dem til 
videre uddannelse og giver dem lyst til 
at lære mere…”. Det vil sige en kerne-
ydelse, som handler om at give ele-
verne de bedst mulige rammer for læ-
ring,	personlig-,	social-	og	kulturel	
dannelse.

Vi står over for et dannelsesprojekt, 
som kræver engagerede lærere med et 
stort hjerte og professionsoverblik, som 
kan	skabe	fællesskabsfølelse	og	social	

ansvarlighed i arbejdet med 
børn og unge. Det er et dan-
nelsesprojekt, der udfordrer 
lærere til at give meget af sig 
selv og til at ville videreud-
vikle	kompetencer	i	relatio-
ner,	kompetencer	fagligt og 
kompetencer	i	klasseledelse. 
Og et projekt, der bedst un-

derstøttes af bevidst pro-reflekterende 
skoleledelse. 

Fra kompleksitet til 
hyperkompleksitet
Vi synes at være gået fra en hierarkisk 
verden, hvor viden var objektiv og sand-
heden var objektivt givet, til en mere 
kompliceret	polycentrisk	verden,	der	er	
socialt	konstrueret	med	nye	krav	og	ud-
fordringer om relations- og forandrings-

Hvis skolen skal skabe 
vedvarende læring, må 
ledelsen i højere grad 
anvende strategier, der 
udfordrer vanetænkning 
og vante handlemønstre

Af	Ib	Kristensen	•	Illustration	Annette	Carlsen

Vi kan ikke løse problemer ved at 
tænke på samme måde, som da vi 
skabte dem...

Einstein

„



Skoleledelse • april 2010 • 43

kompetence,	ledelsesstil	og	kommuni-
kationshåndtering. 

Samtidig synes skolens kerneydelse 
at være udfordret af nye diskurser. 
Diskurser forstået som en ide om, at 
sproget er struktureret i forskellige 
mønstre, som vores udsagn følger, når 
vi	agerer	inden	for	forskellige	sociale	
domæner. 

I den politiske diskurs er der bl.a. 
kommet flere krav om mere og bedre 
læsning og bedre resultater i Pisa, jf. 
undersøgelser vedrørende de naturvi-
denskabelige fag.    

I kommunerne ses et stigende krav 
om bedre styring og udnyttelse af de 
kommunale skattekroner i den ratio-
nelle diskurs. 

I skolen løses de komplekse pro-
blemstillinger og undervisningsopga-
ver oftest af selvstyrende teams. Og 
ved indførelsen af selvstyrende teams 
som organisationsform i skolen for-
ventes et tættere kollegialt fælles-
skab,	kompetenceudvikling,	større	
mulighed for selvrealisering, innova-
tion og kvalitet i kerneydelsen læring. 
Noget som udfordrer den enkelte lærers 

samarbejds-	og	relationskompetencer	i	
den	sociale	diskurs.

I dette krydspres i organisationen sy-
nes skolelederne udfordret på deres  
ledelseskompetencer	i	arbejdet	på	at	
skabe forandring, udvikling og dermed 
læring. 

Fra regelstyring til værdistyring
Det kunne se ud som et forsøg på at 
skabe	en	skarpere	profil	af	folkeskolen	
anno 2010, at skolerne skal arbejde med 
skolens værdigrundlag.

Flere danske skoler er gået i gang 
med at få skabt – og vedtaget et værdi-
grundlag i fællesskab med skolebesty-
relser, forældre og elever. Spændende 
processer	om	at	ændre	på	skolens	kultur	
fra at være meget regelbaseret til at 
være mere motivations- og værdibase-
ret. Men hvordan går det med disse 
værdigrundlag?	Skaber	det	øget	læring/
motivation i skolen? 

Ikke altid. Det kunne se ud til, at vær-
digrundlaget oftest bliver anvendt som 
et statisk, passivt, stilbillede af skolen.

Et værdiarbejde kan både være udvik-
lende	og	fælles-skabende	som	proces,	

men skal produktets værdigrundlag 
være dynamisk og meningsfuldt, det vil 
sige. kunne fungere som et refleksivt 
værktøj, så må det løbende inddrages i 
hele skolens organisation og løbende 
evalueringer, bl.a. i alle relationer mel-
lem	lærer	og	elev,	i	skole/hjem-samar-
bejdet, mellem lærere og ledelse samt i 
teamsamarbejdet mm. 

Således brugt vil værdigrundlaget 
udgøre et bidrag til en fremadrettet, 
aktiv og lærende kultur for skolens 
medarbejdere og elever. 

Et statisk, ureflekteret værdigrund-
lag – i skolelederens skab – skaber 
mere støv og afvikling end gode lærere 
og udviklende læring. 

Fra produktorientering til refleksion
I og med at verden er blevet mere kom-
pleks, er der brug for flere tilslutnings-
muligheder i det faglige læringsmiljø 
end tidligere. Ved de ugentlige team-
møder mener jeg, der er brug for at 
rykke fokus væk fra de produktoriente-
rede samtaler og i stedet være mere 
optaget af de reflekterende samtaler. 

Refleksion som arbejdsform er en an-
ledning til som teammedlem at for-
holde sig undrende, undersøgende og 
reflekterende til egne og andres pro-
blemstillinger i skolens udfordringer. 
Den gode lærer er ud fra ovenstående 
en refleksiv praktiker, det vil sige udsty-
ret med sådanne pædagogiske kompe-
tencer,	at	hun	eller	han	i	situationen	kan	
trække på et stort lager af teorier, me-
toder og strategier.

Målet er gennem refleksion, dialog 
og aktiv lytning at få øje på flere per-
spektiver og handlemuligheder i skolens 
mange udfordringer i arbejdet med børn 
og læring. Målet er også at øge den in-
dre	kompleksitet	i	forståelsen/forstyr-
relsen af den ydre kompleksitet.
I	sin	bog	”Det	lærende	samfund”	taler	

Lars Qvortrup om refleksionskompe-
tence,	som	evnen	til	selviagttagelse

Det betyder bl.a., at den gode lærer 
ved hjælp af sin teoretiske ballast kan 
trække sig et skridt ud af sin egen prak-
sis og vurdere den udefra. For det der 
virkede i går, virker ikke nødvendigvis i 
dag. Og den gode lærer ligeledes har et 
så rigt begrebsmæssigt repertoire, at 
han	eller	hun	kan	tale	præcist	med	sine	
kolleger om, hvad der virker, og hvorfor 
det virker.  »
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om læring og udvikling
En mere reflekterende skole er for mig 
en vision om at skabe en mere me-
ningsfuld	og	strategisk	udviklingsproces	
hen imod øget understøttelse og udvik-
ling af læring	–	en	udviklingsproces,	
som både kan udvikle og passende for-
styrre læringen hos den enkelte leder, 
lærer og elev. 

I en reflekterende skole, set ud fra et 
socialkonstruktionistisk	perspektiv,	det	
vil sige med udgangspunkt i tesen om, 
at	virkeligheden	er	en	social	konstruk-
tion, hvor især sproget og måden, 
hvorpå vi taler sammen om verden og 
tingene, er det, som konstruerer virke-
ligheden, er det yderst interessant at 
belyse samspillet mellem: kvalifikatio-
ner, kompetencer, kreativitet og kultur. 

Lars Qvortrup beskriver forholdet 
mellem	kvalifikationer	og	kompeten-
cer.	To	perspektiver	er	værd	at	frem-
hæve: For det første, at vidensfor-
merne bygger på hinanden og forud- 
sætter	hinanden.	Dvs.	kompetence	
bygger	på	kvalifikation.	Man	kan	ikke	
være kreativ uden et indgående kend-

skab til både materia-
ler, redskabsbrug og 
tilegnelse af nye fær-
digheder. For det an-
det, at videnskaben 
er en relationel af-
fære.  

Lars Qvortrup og 
Sveinung Vaage skri-
ver på følgende måde 
om	læring:	”Læring	
er	den	proces,	i	hvil-
ken et menneskes 
bevidsthed gennem 
sine egne operationer 
ændrer sin forvent-
ningsstruktur. At 
lære er en måde at 
reducere	omverde-
nens kompleksitet 
på, og positionere sig 
til det, der giver me-
ning. Læring er rela-
tionel, den er knyttet 
til	andre	og	til	ting”.

I et videre skole-
strategisk perspektiv, 
er det lederens op-
gave at skabe ram-
merne og kulturen for 
den læringsmæssige 

kontekst, så at de refleksive samtaler 
bliver gennemført. Se boxen om lærin-
gens	fire	niveauer.	

Ledelse af den reflekterende skole
Skolens organisation synes at være 
gået fra hierarkisk kontrol til ledelse af 
selvledte, ansvarstagende medarbej-
dere.

Lærerne betragtes ikke som stabile, 
forudsigelige og kontrollerbare størrel-
ser, der kan og skal styres udefra. I ste-
det forventes de selv at kunne vurdere, 
tilrettelægge og træffe ansvarlige be-
slutninger om fag udvikling, selvudvik-
ling og organisationsudvikling: at være 
selvledte. 

I dette lys udfører personalelederen 
en ledelse af selvledte, der handler om 
at muliggøre medarbejdernes selvle-
delse og ansvarstagelse. En personale-
leder	skal	flytte	sin	ledelse	”fra	at	gøre	
til	at	muliggøre”,	dvs.	være	i	et	nærvæ-
rende fravær. 

Ledelse af selvstyrende teams hand-
ler	om	at	udforske/udfordre	og	udvikle	
menneskelige relationer, positioner og 

meningsstrukturer. At skabe rum for re-
fleksioner og skabe mening i refleksio-
ner og forandringer.
Jeg	mener	også,	at	det	handler	om,	at	

lederen selv går foran ved at reflektere 
kontinuerligt i sit eget lederskab og 
være nærværende i ledelsesstilen. Der 
findes	ikke	én	version	af	sandheden	
(univers-tanken),	der	findes	lige	så	
mange sande versioner af sandheder, 
som	der	findes	mennesker	(multivers-
tanken). 

Men er det muligt at være både re-
flekterende og produktive i det daglige 
arbejde i de selvstyrende teams? Og er 
det muligt at forbinde diversiteten af re-
fleksioner med fælles teamlæring og 
praktisk efterprøvning?

PRo-refleksion  
Refleksion handler ofte om bagudret-
tede erfaringer. Iagttagelser som ikke 
kan ændres, men er sket. 

Heroverfor er jeg af den opfattelse, at 
man kunne opstille en fremadrettet pro-
refleksion, som handler mere om at 
kombinere mangfoldigheden i et team, 
det vil sige diversiteten af alle team-
medlemmernes refleksioner til teamlæ-
ring, kreativ nytænkning og praktisk ef-
terprøvning (single loop eller double 
loop?), og hvor nøgleordene er kommu-
nikation og dialog. 
I	figur	1	anskueliggøres3 forholdet mel-

lem teamlæring og praksis efterprøv-
ning. Herudover kan de enkelte elemen-
ter i modellen uddybende beskrives 
således:

•	 Helhedsforståelse
 En grundlæggende forståelse af at 

være en del af hele organisationens 
sammenhængskraft. 

•	 De elastiske rammer
 Heri ligger mulighederne for medar-

bejdere	og	ledere	til	at	”tænke	ud	af	
boksen”	på	en	ny	og	utraditionel	
måde via kommunikationen, dialog 
og refleksion.

•	 Diversiteten
	 Her	er	ressourceperspektivet	frem	

for mangelsynet meget vigtigt i pro-
cessen	frem	mod	nye	måder	at	
kommunikere og gøre tingene på. 
Alle vidensperspektiver er i spil. 
Konflikter er et potentiale, og kom-

Læring i 4 niveauer

•	 1.	orden	er	lig	med	at	lære kvalifikationer eller faktuel 
viden. I de selvstyrende teams drejer det sig bl.a. om 
en mere struktureret brug af refleksiv kommunikation i 
det daglige arbejde i hverdagen.

•	 2.	orden	er	lig	med	at	lære at lære, dvs. at skabe kom-
petencer,	der	sætter	én	i	stand	til	at	tilpasse	sin	viden	
til situationen. En form for iagttagelse, der altid også 
iagttager kriterierne for iagttagelse, dvs. løbende iagt-
tager og vurderer kriterierne for skolepraksissen ud fra 
den forudsætning, at det også kunne gøres anderledes.

•	 3.	orden	er	lig	med	at omlære. Det kræver kreativitet at 
omlære hidtidig viden og tillære sig ny viden. Denne 
læring er refleksiv. Refleksion i et reflekterende team, 
som mødes hver 14. dag kan være et bud på rum og 
ramme for de refleksive samtaler i læringskulturen som 
ledelsesmetode.

•	 4.	orden	er	lig	med	at	lære at omlære. Her er tale om 
at skabe en kultur, der indebærer, at man stiller sig 
spørgende i forhold til sin viden og er parat til omlæ-
ring. Den ledelsesmæssige udfordring er at skabe og 
fastholde skiftet i kulturen i de selvstyrende teams til at 
forholde sig mere refleksivt frem for produktorienteret. 

Kilde: Lars Qvortrup.
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munikationen foregår i tillid og tryg-
hed til at fortælle hinanden om 
egne iagttagelser og positionerin-
ger.

•	 Teamlæring
 Det handler ikke nødvendigvis om 

mere fælles læring, men at man 
kan forholde sig autonomt reflekte-
rende	til,	hvordan	læring	foregår/
kan foregå. 

•	 Kreativ nytænkning
 Udspringer fra kommunikationen 

mellem teammedlemmerne i en 
åben	cirkulær	dialog	med	”passen-
	de	forstyrrelser”	og	troværdige	al-
ternativer.

•	 Double loop eller single loop i prak-
sis-efterprøvning

 Skal efterprøvningen være offensiv 
og dynamisk (double loop), hvor 
den går helt ind til kernen i stedet 
for symptombehandling, hvor der 
kan stilles spørgsmål ved normer 
og værdier? Eller skal efterprøvnin-
gen være mere statisk (single loop), 
dvs. defensiv og af mere teknisk 
karakter, og hvor det drejer sig om 
at minimere konflikter og uenighe-
der? Dette valg skal foretages in-
den refleksionerne bliver til nye pæ-
dagogiske strategier.

 
Afrunding
Skal arbejdet for at understøtte læring, 
samt motivationen hos de ældste ele-
vers lyst til fortsat læring i folkeskolen 
udvikles, vil der være behov for foran-
dringer i organisationskulturen. I form af 
fx et projekt, hvor reflekterende kommu-

nikation vil være en grundlæggende 
praksis i reflekterende teams, ledelse og 
hos den enkelte medarbejder.
Et	fremtidsscenarium	–	hvor	der	byg-

ges en faglig vision om læring. En vi-
sion,	som	kan	nås	gennem	ressource-
tænkning frem for mangeltænkning. En 
kultur, der indebærer, at man altid stiller 
sig spørgende i forhold til sin viden og er 
parat til at foretage omlæring. 

I skolen vil der være tale om foran-
dringer, hvor eventuel modstand aner-
kendes og lyttes til, men hvor kursen er 
sat. Der vil være tale om et skift i orga-
nisationens videnskultur til en videns-
kultur, der giver mening for den enkelte. 

En strategi for mere en fremadrettet 
læringsstrategi, det vil sige for pro- 
refleksion.      

Ib Kristensen er skoleleder på Odden 
Skole i Odsherred Kommune. 

Analysen er baseret på hans afgangsop-
gave (der fik topkarakter) ved diplomud-
dannelsen i ledelse. 
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Figur 1. Model for refleksion og læring.
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Skoleleder til Lundebakkeskolen
Skoleleder til Lundebakkeskolen 

den 1. august 2010. 

På Lundebakkeskolen, en lands- 

byskole i Næstved Kommune, er 

stillingen som skoleleder ledig til 

besættelse den 1. august 2010. 

Skolen er fysisk delt på to af- 

delinger 4 km. fra hinanden – 

den ene beliggende i Toksværd 

og den anden i Holme-Olstrup. 

Skolen er to-sporet skole med 

ca. 400 elever fra 0.-9. klasse,  

2 specialklasser og SFO med ca. 

140 børn. 

På Lundebakkeskolen er der an-

sat ca. 60 medarbejdere. 

På Lundebakkeskolen er an-

svar, respekt, ligeværd, 

omsorg og livsglæde overord-

nede værdier, som sætter sit 

præg på hele skolens daglige 

virke. 

Vi tilbyder dejlige elever stabile 

og engagerede medarbejdere 

med en stor fællesskabsfølelse 

en aktiv og engageret forældre-

gruppe. 

En skole, hvor du får mulighed 

for at sætte dit præg på udvik-

lingen, en hverdag med humor, 

energi og fællesskab, et pæda-

gogisk rummeligt miljø. 

Et velfungerende ledelsesteam 

bestående af skoleleder, vicesko-

leleder, afdelingsleder og SFO-

leder, et miljø hvor vi tilgodeser 

den enkelte elevs faglige udvik-

ling gennem pædagogiske 

principper og undervisningsfor-

mer. 

Vi forventer, at du har gode 

kommunikationsevner er visio-

nær, målrettet og struktureret 

synlig, empatisk og har humori-

stisk sans værdsætter skolens 

traditioner og kultur er med til 

at tegne skolens profil er tydelig 

og viser vejen i samarbejde med 

skolens personale har overblik 

og er i stand til at uddelegere 

opgaver er nærværende enga-

gerer dig i skolens sociale liv er 

rummelig og forstår værdien af 

menneskers forskellighed kan se 

skolen som midtpunkt i lokal-

samfundet ser budget og 

pædagogik i sammenhæng har 

evnen til at bevare det økonomi-

ske overblik. 

Skolerne arbejder efter værdier, 

der bygger på fællesskab, og 

som fremmer elevernes og 

medarbejdernes trivsel. 

Skolevæsenet arbejder i øjeblik-

ket på at udarbejde og imple-

mentere en ny skolestrategi med 

fokus på kvalitet i kerneydelsen/

faglighed, rummelighed/inklu-

sion samt attraktive arbejds-

pladser/rekruttering. 

Løn- og ansættelsesvilkår efter 

gældende overenskomst. 

Lønniveauet for denne stilling er 

løntrin 50. 

Næstved Kommune forlanger 

straffeattest og børneattest ved 

ansættelse.

Vil du vide mere er du velkom-

men til at kontakte skolechef 

Aase Schmidt tlf. 5588 3071, eller 

skolebestyrelsesformand Louise 

Hansen på tlf. 5556 1076. 

Besøg på skolen kan aftales med 

skolens kontor på tlf. 5556 2270. 

Ansøgningsfrist 18. april 2010. 

Ansættelsessamtaler finder sted 

i uge 20 og 22. 

Vi foretrækker, at du sender din 

ansøgning online via  

www.naestved.dk/job. 

Har du ikke mulighed for at søge 

via internettet, kan du sende din 

ansøgning i et almindeligt brev 

med dokumentation for uddan-

nelse og arbejdserfaring til: 

Næstved Kommune

Personaleafdelingen

Teatergade 8

4700 Næstved

Husk at mærke ansøgningen 

med stilling og arbejdssted. 

Har du oplyst en e-mail-adresse, 

vil du få besked her.

Læs mere om Næstved Kommune på www.naestved.dk

Stillinger
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Kendetegn:
Sønderskov-Skolen ligger tæt 
ved skov og strand. Den er 
bygget i flere etaper og hoved-
fløjen er fra 1955. 

Sønderskov-Skolen er en tre-
sporet skole med 670 elever 
i 0. - 9. klasse og 80 elever 
i 10’eren. Eleverne i 10’eren 
kommer fra hele Sønderborg 
Kommune. Der er 250 børn 
i Idræts-SFO’en og 39 børn 
i en klub for børn fra 4. - 6. 
klasse. Der er 100 dygtige 
og engagerede medarbejdere 
samt en god og aktiv skole-
bestyrelse.

Skolen har en stor gruppe 
dygtige elever samt elever, 
der kræver en ekstra ind-
sats. Begge grupper kræver 
opmærksomhed, faglighed og 
anerkendelse. Hverdagen er 
præget af udfordringer og stor 
tolerance over for forskellig-
hed. Vi arbejder udviklings-
orienteret og lægger vægt på 
faste rammer i elevernes dag-
ligdag. Vores elever kommer 
fra alle samfundslag, og der 
er ca. 25 % elever med anden 
etnisk baggrund end dansk. 
De kommer fra omkring 30 
forskellige lande.

Vi deltager i forskellige sund-
hedsprojekter, medfinansieret 
af Forvaltningen Sundhed og 
Handicap, og SFO’en er en 
certificeret Idræts-SFO. 

Skolen deltager i Skolestyrel-
sens Tosprogs-Taskforce i et 
forpligtende samarbejde med 
tre andre skoler i Sønderborg 
Kommune.

Yderligere oplysninger:
I Sønderborg Kommune er  
der tradition for, at skolele-
derne har et godt netværks-
samarbejde, og Byrådet har 
store ambitioner på skoler-
nes vegne. I 2009 indgik 
Sønderborg Kommune en 
partnerskabsaftale om House 
of Science. House of Science 
er bemærkelsesværdig og 
banebrydende ved at være et 
offentligt privat partnerskab 
om et stærkt og attraktivt 
naturfagligt læringsmiljø i 
Sønderborg Kommune.

Har du lyst til at besøge  
skolen, ønsker du at spørge 
os, hvad vi gerne vil være 
kendt for, eller ønsker du 
yderligere oplysninger, er  
du velkommen til at kontakte: 
Chef for uddannelse  
Niels Erik Thorgaard,  
tlf. 8872 5260 
skolebestyrelsesformand  
Thorsten Schumann,  
tlf. 7442 5220, eller 
kst. skoleinspektør  
Søren Levring  
tlf. 7442 3358 eller 
4019 7821. 

Du kan også finde yderligere 
oplysninger om skolen på 
vores hjemmeside  
www.soenderskov-skolen.dk. 
For nærmere oplysninger om 
Sønderborg Kommune se: 
www.sonderborg.dk

Stillingen aflønnes i henhold 
til gældende overenskomst.

I forbindelse med stillingens 
besættelse ønsker Sønderborg 
Kommune, at der udarbejdes 
en personprofil.

Ansøgning med relevante bilag 
skal være os i hænde senest 
den 16. april 2010.

Vi forventer, at modtage 
ansøgningen elektronisk enten 
via www.sonderborg.dk eller 
via www.ofir.dk

Ansættelsessamtalen forven-
tes afholdt på Sønderskov-
Skolen umiddelbart efter 
ansøgningsfristens udløb.

Forventet tiltrædelse  
den 1. august 2010.

Sønderskov-Skolen søger skoleleder 
- genopslag

En skoleleder, der: 

•  har fingeren på pulsen 
og lyst til at videreføre 
skolens udvikling

•  er læreruddannet og har 
ledelseserfaring og en 
eventuel lederuddan-
nelse 

•  kan lytte til og er synlig 
overfor sit ledelsesteam, 
skolens medarbejdere, 
eleverne og deres for-
ældre 

•  er dygtig til at kom-
munikere, har humor og 
kan samarbejde på alle 
niveauer 

•  ønsker at arbejde i en 
anerkendende organisa-
tion og lægger vægt på 
tydelig ledelse 
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StORt & småt

Nye toppolitikere
På KLs delegeretmøde i slutningen af marts satte Hor-
sens’	borgmester,	tidligere	forsvars-	og	trafikminister	Jan	
Trøjborg (S) sig i formandsstolen efter Erik Fabrin (V). 
Hans vigtigste opgave er som forgængerens at sikre et 
godt sammenhold i et pluralistisk KL.

Dertil kommer økonomi-forhandlingerne med regerin-
gen om næste års budget – en meget svær øvelse. På 
den ene side fastholder regeringen skattestoppet, på 
den anden side er der store problemer med den kommu-
nale økonomi. I skrivende stund er 17 kommuner – eller 
hver sjette kommune – på vej til at komme under stats-
ligt opsyn.
Kommunalbestyrelsesmedlem	Jane	Findahl	(SF),	Fre-

dericia,	der	oprindeligt	er	uddannet	som	socialrådgiver	er	
blevet ny formand for KL’s Børne- og Kulturudvalg. 
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Er der akutte pladsproblemer? Fx på grund af 
renovering eller pludselig elevtilstrømning? Så har 
Temporent et fl eksibelt modulsystem i høj kvalitet, 
der kan lejes – med egen indgang, klasselokale, 
grupperum og wc. Kort sagt, alt hvad der behø-
ves for at undervisningen kan fungere fra dag 1.

Modulsystemet KLOSS er udviklet i samarbejde med 
skoler, forældre og elever og kan både tilpasses 
eksisterende bygninger eller opstilles fritstående i op 
til to etager. Det betyder, at vi på kort tid kan skabe den 
plads, der er behov for – på lejebasis så længe, der er 
behov for det. www.temporent.dk

– NÅR DU SØGER MIDLERTIDIGE LOKALER
VI KOMMER TIL DIG 
– NÅR DU SØGER MIDLERTIDIGE LOKALER
VI KOMMER TIL DIG 

Eleverne og lærerne elsker deres nye, midlertidige klasselokaler    
Rene Van Laer, DirektørHandelsskole NORD
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Odder Kommune  

Skolelederstilling 
ved 

Hou Skole er smukt beliggende som en naturlig del af havnebyens kulturelle liv. De forskellige skole-
institutioner i byen og borgernes engagement er vigtige faktorer for udviklingen af Odder Kommunes 
næststørste vækstområde. 

Vil du agere i følgende spændingsfelter: 
	 •	Sans	for	detaljen	-	Helhedsorienteret	styring	
	 •	 Igangsætte	-	Opfølge	
	 •	Udvikle	-	Konsolidere	
	 •	Pædagogisk	vidsyn	-	Sans	for	den	enkelte	
	 •	Forældreforventninger	-	Lovkrav	
	 •	Skole	-	Fritid	
	 •	Synlig	kompetent	ledelse	-	Sparring	med	engagerede	medarbejdere	og	politikere
	 •	Åbent	og	humoristisk	miljø	-	Empati	og	situationsfornemmelse	

Hou Skole
	 •	 	består	af	155	elever	fordelt	børnehaveklasse	til	og	med	6.	klasse	og	en	specialklasse;	samt	6	elever	

på	Tunø	Skole	fordelt	på	4	klassetrin.	Vores	SFO	har	85	børn	tilmeldt.
	 •	er	lokalt	forankret	
	 •	har	udsyn	i	en	aktiv	pædagogisk	verden	
	 •	er	en	dynamisk	organisation	med	mod	på	forandring	
	 •	praktiserer	et	konstruktivt	samarbejde	mellem	alle	personalegrupper	
	 •	prioriterer	en	hjertelig	atmosfære	og	et	godt	hverdagsliv	for	alle	
	 •	har	et	højt	fagligt	niveau	og	stor	social	bevidsthed	

Der	gøres	opmærksom	på,	at	kommunen	vil	indhente	straffeattest.	

Løn	i	henhold	til	gældende	overenskomst.	

Uddybende oplysninger om stillingen og skolen: 
Viceinspektør	Anders	Stenkilde	tlf.	87803793	eller	87803790	
Skolebestyrelsesformand	Poul	Erik	Fink	tlf.	40267150	
Kulturdirektør	Gerda	Pedersen	tlf.	87803401

Ansøgningsfrist 23. april  kl. 12. 
Ansættelsessamtaler	forventes	at	finde	sted		3.	maj	og	5.maj.
Faktuelle	oplysninger	om	skolen	se:	www.hovskole.dk	Oplysninger	om	kommunen	se:	www.odder.dk	

Ansøgning med bilag sendes til: 
Odder	Kommune	som	e-mail	til:	odder.kommune@odder.dk	maks.	størrelse	8	mb.	

Skoleleder annonce 080310.indd   2 08/03/10   14:54:31

Stillinger
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Stillinger

Skoleleder på Bornholm

Bornholms Regionskommune søger skoleleder til 
specialskolen Kildebakken til besættelse 1. juni 2010 
eller snarest muligt derefter.

Du får:

Det administrative og pædagogiske ansvar for  • 
skolen og SFO’ en

Ansvar for strategi og økonomi• 

Handlefrihed indenfor de politisk vedtagne  • 
økonomiske rammer

60 topmotiverede medarbejdere, 65 glade  • 
elever og deres engagerede forældre

Du er:

Handlekraftig• 

Venlig og imødekommende• 

Målrettet• 

Visionær• 

Du har:

Relevant uddannelse og erfaring med ledelse• 

En formel lederuddannelse eller er villig til at  • 
erhverve den på diplomniveau

Erfaring med og interesse for det  • 
specialpædagogiske område

Du kan:

Trives med daglige udfordringer• 

Arbejde som en del af et team• 

Fastholde en sikker optræden med godt humør,  • 
når problematiske situationer skal håndteres

Motivere mennesker til at yde de bedste resultater • 
ved en anerkendende tilgang

Udfordre status quo for at sikre forbedringer• 

Hvem er vi?
Kildebakken er et helhedstilbud med undervisning og 
fritidsordning til børn, som har behov for vidtgående 
specialundervisning, og som ikke kan undervises i de 
øvrige folkeskoler på Bornholm. Vi arbejder ud fra en 
systemisk tankegang og er i gang med at implemen-
tere LP-modellen.

Folkeskoleloven er det fælles lovgrundlag og folke-
skolens målsætning er det overordnede mål for vores 
arbejde.

Bornholms Regionskommune styres efter princippet: 
”Central styring, decentral ledelse”. Det betyder, at 
det daglige driftsansvar er delegeret til den enkelte 
virksomhed inden for de politisk vedtagne rammer.

Skolen har gode fysiske rammer og er beliggende  
tæt på naturen.

Du kan se mere om os på Kildebakkens hjemmeside 
www.brk.dk/kildebakken

Løn
Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende 
overenskomst for ledere.

Nærmere oplysninger og detaljeret  
stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til:
Skolechef Steen Ebdrup, 5692 1267 
Souschef Bibi Arvidsen, 5692 6103
Skolebestyrelsesmedlem Christian Lund, 5697 8003

Ansøgning til: Boernogskole@brk.dk eller Børne-  
og Skolesekretariatet, Ullasvej 17, 3700 Rønne, bilagt 
oplysninger om tidligere beskæftigelse og kopi af  
eksamensbeviser

Ansøgningsfrist:  
Mandag den 26. april 2010 kl. 12.00
Der vil blive indhentet straffeoplysninger og  
ansøgere skal påregne at skulle deltage i en  
Thomas profilanalyse. Den 28. april udvælges  
ansøgere til samtale. Ansættelsessamtaler  
forventes afholdt den 6. maj 2010. 
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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

  

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
EMDRUPGÅRD

Emdrupgård er et skole- og behandlingshjem der består af 2 døgn-
afdelinger og 1 dagafdeling hvor der er tilknyttet 28 børn med psyko-
sociale og emotionelle vanskeligheder. Børnene er mellem 7 og 15 år. 

Skolen består p.t. af en intern skole for døgnbørnene og en 
separat skole til dagbørnene. 

Skolen står overfor en større omstrukturering og skal efter sommer-
ferien lægges sammen til en fælles skole for dag- og døgnbørnene.

Skolelederen vil indgå i et ledelsesteam, som udover skolelederen 
består af en institutionsleder og 2 afdelingsledere. Ved institutions-
lederens fravær, vil skolelederen fungere som stedfortræder.

Til nyoprettet stilling søges pr. 1.6.2010 en skoleleder med 
stedfortræderfunktion.

Socialforvaltningen

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?

Forstander
UNGDOMSSKOLEN I UTTERSLEV

Vi er en velfungerende skole med et ungdomsmiljø, hvor alle unge 
uanset handicap har deres plads i fællesskabet. Hos os er ligeværd, 
tolerance, tillid, dialog og respekt afgørende værdier i samspillet 
mellem ansatte, elever, forældre og bo-institutioner.
Ungdomsskolen i Utterslev ( UiU ) tilbyder undervisning til unge 
med udviklingshæmning efter ” Lov om ungdomsuddannelse til 
unge med særlige behov ”. Målet er at forberede eleverne til deres 
voksentilværelse.

Du skal have god forståelse for samarbejdet med en politisk ledet 
forvaltning og have et solidt overblik over økonomi og administration.

Tiltrædelse: 1. september 2010.
Ansøgningsfrist: 21. april 2010.

Se iøvrigt det fulde stillingsopslag på www.kk.dk

Ungdomsskolen i Utterslev søger ny forstander.

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
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Annonce
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 uforglemmeli
ge 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 – uan
set 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 Freds
senter og Oslos Råd
hus og mød blandt an
det den rådhusguide, 
som selv er tilstede, 
når ceremonien løber 
af stablen hvert år.

Vikingepakken
Se det hele i et større 
perspektiv, når I står 
ved siden af de kæmpe
mæssige vikingeskibe 
på Vikingskipshuset og 
Framm museet. Hør de 
blodige historier og få 
et godt indblik i hele 
Nordens fortid.

Vinterpakken
Mærk vinden suse om 
ørene i Tryvann Vinter
park. Her kan eleverne 
prøve kræfter med 
halfpipes, rails og  
xcrossløjper eller 
vælge at starte blødt 
ud i det formidable  
begynderområde.
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