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Gør du? Hvis ikke, håber jeg, at du kommer til det! For med 
vores elektroniske mødested har du fået en mulighed for at 
dyrke en åben form for sparring og udveksling af erfaringer 
med dine lederkollegaer. 

Lederspace.dk er et site, vi som forening vil bruge som 
platform til at kommunikere og informere. Men som så-
kaldt socialt medie er det primært brugerne selv – jer – der 
skaber indholdet. Derfor har det gamle ord ’gruppedynamik’ 
her en ny betydning. For det er jo jer, der lægger linjerne for 
brugen af det nye medie.

Jeg vil derfor opfordre formændene for vores lokalafdelin-
ger og de særlige klubber, vi har i foreningen, om – hvis 
ikke I har gjort det – at gå forrest og bruge de grupper, vi på 
forhånd har oprettet, ligesom jeg vil appellere til alle med-
lemmer om at oprette jer på sitet, deltage i de relevante 
grupper og gerne selv starte nye op. 

Som forening vil vi hermed understøtte og udvide det 
særlige fællesskab, vi har, og med 920 tilmeldte har Leder-
space fået en god start. Men vi har også måttet gøre os 
nogle erfaringer, der viser, at tilgængeligheden skal være 
endnu bedre. Så derfor er vi i færd med at videreudvikle si-
tet – primært, så der bliver lettere adgang til de over 130 
grupper, som er oprettet om alle former for ledelsesrele-
vante emner. Gå selv ind og se!

Det er klart, at nytteværdien skal være i højsædet. Som 
medlemmer af Skolelederforeningen har vi rigtig mange 
fælles interesser – i at støtte hinanden, i at udfylde leder-
jobbet bedst muligt, i at sikre os de bedste løn- og arbejds-
vilkår og på alle områder at drage nytte af hinandens erfa-

ringer og viden. Men der er heller ikke i tvivl om, at skole-
ledere ingen tid har til tomgang, så anvendelsen af og 
tilgængeligheden til sitet skal være i top.

Derfor har vi lavet en bedre navigation og bygget om, så 
de ledelsesfaglige, personlige grupper og ledelsespolitiske 
kommunegrupper på Lederspace har fået mere plads. Sø-
gefaciliteten er forbedret, så man hurtigt kan finde frem til 
det, der er relevant. Desuden kan man nu få mail-besked 
om, hvad der sker på sitet og i de grupper, man er tilmeldt. 
Endelig har vi gjort login-funktionen lettere.

Det er mit håb, at Lederspace udvikler sig til et nyttigt  
og brugbart kommunikationsværktøj for alle landets skole-
ledere.  

EKSEMPLER på eksisterende grupper:

• Det gode skolederliv 
• Ledere i voksespecialundervisningen 
• Skoleledernes taler
• Gruppen om psykisk arbejdsmiljø 
• Ledelse og IT
• Ledere på specialskoler
• Nye skoleledere 
• Tværkommunalt formandsnetværk 
• Private gymnasiers skoleledere

PS: Husk at Lederspace er et lukket forum alene for Skole-
lederforeningens medlemmer.

Jeg tror på Lederspace!

LEDER

Af Anders Balle
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Trivsel og arbejdsvilkår
I bogen om ’Det gode skolelederliv’ gøres foreløbig status 
over Skoleledernes store indsatsområde. Her beskrives re-
sultaterne af en række af delprojekterne, der tilsammen be-
lyser ledelsesmæssige kerneområder i det personlige leder-
skab og i lederens mange samarbejdsrelationer.

Bogen, der giver inspiration fra 
en række af projektets partnere og 
kolleger, som har ladet os kigge 
med ind i deres skolelederhver-
dag, blev uddelt gratis til del-
tagerne på årsmødet, men vi har 
herudover et restparti liggende.

Er du interesseret i et gratis ek-
semplar af bogen, så skriv på  
skolelederne@skolelederne.org   

StORt & småt

PISA og BNP
OECD har slået til igen. En ny analyse, der refereres i Uge-
brevet MM 8/10, har fokus på, at der kan spores en sam-
menhæng mellem elevers nationale PISA-score og landets 
bruttonationalprodukt. 

Det skulle så bl.a. betyde, at Danmark går glip af en mer-
vækst på 0,8 % i BNP-forøgelse årligt i forhold til Finland, 
fordi vores elever er fagligt bagud i forhold til de finske. Og 
lykkes det ikke at bringe de danske børn på niveau, vil det 
kunne give os et økonomisk tab på op til 10.000 milliarder 
kr. Godt nok i løbet af de næste 80 år, men alligevel…

Analysen bygger samtidig på en fremskrivning af, hvor-
dan et OECD-lands BNP kan forøges ved en forbedring på 
fx disse områder: 

•  Elevernes gennemsnitlige PISA-resultater øges  
med 25 point.

•  Alle elevers PISA-score løftes til 400 point (OECD- 
gennemsnit)

•  Elevernes gennemsnitlige PISA-resultater kommer  
på førerplads 

Disse præstationsforbedringer skulle angiveligt for Dan-
marks vedkommende kunne give et milliardløft på hen-
holdsvis 3, 4 og hele 6 gange vores nuværende årlige BNP 
over den 80-årige periode.

Analysen forklarer imidlertid ikke det forhold, at Danmark 
så længe, som der har været PISA-undersøgelser, har lig-
get absolut i top, når det gælder BNP pr. indbygger, og at vi 
fx forholdsvis konstant ligger pænt over fx Finland, jf. ne-
denstående tabel.

BnP pr. indbygger i euro (løbende priser) 2003-08
Land 2003 2004 2005 2006 2007 2008
EU-27 20.700 21.700 22.500 23.600 24.900 25.100
Finland 28.000 29.100 29.900 31.700 34.000 34.800
Danmark 35.000 36.500 38.300 40.200 41.500 42.300

Kilde: Folketingets EU-oplysning. EU-27 = gennemsnit for de 27 EU-lande.

Gennemsigtighed
Forældre vil fremover få væsentlig bedre mulighed for ind-
sigt i beslutninger, der er truffet i skolevæsenet. De og fx 
medierne får samtidig en ny ret til at se alle former for re-
gistrerede data – dog kun i anonymiseret form.

 Forældre vil således få ret til aktindsigt i alle de faglige 
vurderinger, der er indgået i en afgørelse i en konkret sag 
vedr. deres barn (fx støtte, specialundervisning mv.). Altså 
både dem der taler for, og dem der taler imod.

I dag er det tilstrækkeligt at give forældrene de faktiske  
oplysninger, som en skole eller en forvaltning bruger som 
grundlag for en afgørelse. 

Ændringerne er en konsekvens af en ny offentlighedslov, 
som er på vej. Den øgede åbenhed, som der er lagt op til her, 
vil smitte af på andre love som fx forvaltningsloven og per-
sondataloven, der bl.a. regulerer parters muligheder for akt-
indsigt.

En anden markant ændring er medier og borgeres øgede 
mulighed for at få adgang til alle former for offentlige da-
tabaser – fx oplysninger, som er registreret på en skole. 
Dataudtræk skal anonymiseres før de bliver udleveret, 
men ellers bliver der nærmest ubegrænsede muligheder 
indsigt i registrerede data.

Også selvom de pågældende oplysninger ikke bliver brugt 
eller findes som et egentligt dokument på skolen eller hos 
kommunen. Offentlige institutioner og myndigheder får der-
med pligt at dele deres data med offentligheden og medierne, 
fx til at sammenligne med andre skoler eller kommuner.

Formålet med den nye offentlighedslov er bl.a., at ”sikre 
åbenhed med henblik på at understøtte informations- og 
ytringsfriheden, borgernes deltagelse i demo-
kratiet, mediernes informationsformidling, 
offentlighedens kontrol og tilliden til den  
offentlige forvaltning”.

Se mere på www.borger.dk     

$$
$

ANDERS BALLE | CLAUS HJORTDAL | CLAUS HOLM | OLE JAKOBSEN | RENÉ GLUD JENSEN 

ANNE JØKER | JAN KAARE | KRISTIAN MIKKELSEN | ÅSE KROGH MIKKELSEN | MICHAEL RASMUSSEN

MARIE L. RYBERG | BIRTHE SKYDT | CAMILLA SLØK | SØREN THORUP

gode
Det

skoleleder
liv

REDAKTION  CLAUS HJORTDAL  DORRIT BAMBERGER  SIGNE HOLM-LARSEN

D
et g

o
d

e
 sk

o
leled

erliv

Bogen Det gode skolelederliv gør status over Skoleledernes indsatsområde af samme navn. Her beskrives resultaterne af en række delprojekter, der tilsammen belyser ledelsesmæssige 
kerneområder i såvel det personlige lederskab som i lederens 
mange samarbejdsrelationer -  grundpiller i et godt skolelederliv.
 

Bogen giver ideer og inspiration fra en række af projektets partnere og fra gode kolleger, som har ladet os kigge med ind i 
deres skolelederhverdag - et indkig, som giver varme og positiv 
energi.

 

Brug bogen som grundlag for drøftelser af trivsel og arbejdsvilkår 
i skolelederfunktionen, diskuter den med dine kolleger i ledelsesteamet eller i kollegiale netværk, og få inspiration til nytænkning, så du får endnu mere glæde af dit eget skolelederliv.

ISBN 978-87-7281-492-6

9 788772 814926



Skoleledelse • maj 2010 • 5

Skoleleder søges
Politikens uddannelsesredaktør Jacob Fuglsang har 
for nylig beskrevet skoleledernes manøvrerum bl.a. 
som øget frihed til selv at bestemme – over nedskæ-
ringerne. Tillige har han udarbejdet et bud på, hvor-
dan et stillingsopslag kunne se ud:

Almueskolen søger ny skoleleder, der
•  Er klar til at følge skiftende politiske signaler fra 

både kommunekontor og Christiansborg.
•  Er klar til at blive hængt offentligt ud, hvis der ar-

rangeres mødremøder med forældre til indvandrer-
børn, uden at Villy Søvndal (SF) og Pia Kjærsgaard 
(DF) har godkendt arrangementet i forvejen.

•  Er visionær. Men inden for budgettets rammer. 
Overholdes budgettet ikke, må fyring påregnes, 
som det allerede ses i flere kommuner. 

•  Er læreruddannet og har en solid pædagogisk bag-
grund. Andre uddannelser vil de hårde negle ved 
lærerværelsets stambord ikke acceptere. 

•  Har pædagogiske evner ud over uddannelsen, som 
skal bruges til at forklare de lærere, som skal fyres, 
hvorfor det er dem, der skal ud. 

•  Kan skaffe vikarer ud af det blå.  

skolen tilbyder
•  Skolebygninger, som har set bedre dage, og hvor 

renoveringsopgaver skal påregnes. 
•  530 elever med forskellig social baggrund, og hvor 

lærerne vurderer, at hver fjerde ikke kan modtage 
klasseundervisning.

•  Engagerede og krævende forældre, der med folke-
skoleloven i hånden kan kræve differentieret under-
visning rettet mod barnets niveau.  

kommunen tilbyder
•  Frihed til ledelse. Med 20 til 30 mål om alt fra bud-

get til arbejdsmiljø.
•  Frihed til at bestemme, hvilke timer der skal skæres 

væk. 
•  Ingen eller ringe sammenhæng mellem indsats og 

anerkendelse.
•  Ingen eller ringe indflydelse på de politiske mål, 

skolen skal leve op til. 
 

Stillingsannoncen er karikeret, men dog baseret på 
samtaler med skoleledere, skriver uddannelses-
redaktøren.

Anders Balle 60 år
Den 20. april fyldte formanden 60, hvilket blev fejret ved en  
reception i Skolelederforeningens lokaler i Kompagnistræde 22. 

Anders Balle er født og opvokset på Fyn, blev læreruddannet fra 
Jelling Seminarium i 1972 og ansat som lærer på Bording Skole ved 
Ikast. Her var han var klasselærer fra 1. til 10. klassetrin, skolevej-
leder og tillidsrepræsentant for sine kolleger. 

Sidstnævnte hverv førte ham ind på det fagpolitiske spor, først 
som formand for lærerne i Ringkøbing Amt, fra 1987, og dernæst 
som medlem af DLF’s hovedstyrelse i 1988-2000. 

I perioden 2000-05 var Anders Balle skoleleder 
på Bording Skole. Derefter gik han på ny ind i 
det poliske arbejde som næstformand i Leder-
foreningen, som han ikke alene var med til at 
føre sammen med Danmarks Skoleforening til 
det nuværende Skolelederforeningen, men også 
fra år 2008, da fusionen var en realitet, blev 
valgt – og nu genvalgt – som formand for.

Stort tillykke til Anders med dagen! 

Københavnermanifest 
En gruppe skoleledere fra de mere ’udsatte bydele’ i hovedsta-
den med mange tosprogede kræver elevspredning – nu. 

”Vi er dybt foruroligede over, at de københavnske politikere 
endnu en gang løber fra deres valgløfter om at styrke integrati-
onen i Københavns folkeskoler. Efter 10 års debat og et hav af 
undersøgelser får københavnerne nu at vide, at blandede sko-
ler er noget, de kan kigge i vejviseren efter”, fastslår de i alt 12 
underskrivere i deres såkaldte Københavnermanifest.

Nogle Nørrebroskoler har over 90 % tosprogede, mens der 
andre steder i Indre By og på Østerbro kun er 5-10 % elever 
med anden etnisk baggrund, hvilket får de 12 skoleledere til at 
advokere for, at der nødvendigt bruges tvang for at sikre en 
mere blandet elevsammensætning. Andre af hovedstadens 
skoleledere er mere delte på spørgsmålet og forholder sig af-
ventende.

Baggrunden er, at overborgmester Frank Jensen (S) som en 
del af sit valgprogram lovede at sikre »en bedre fordeling af to-
sprogede børn i byens folkeskoler« gennem »obligatoriske 
sprogtest før skolestart«. Men siden valget er der kommet en 
række hindringer i vejen. Der er således opstået uenighed om 
sprogtestene skal gælde for alle børn eller kun de tosprogede.

Samtidig er børne- og ungdomsforvaltningen gået i gang 
med at spare 320 millioner kroner, hvilket går forud for spred-
ningen af elever i folkeskolen. Derfor kan 
nye politiske initiativer tidligst træde i 
kraft til næste år, hvor »tvangsspredning 
kan være en del af løsningen«, lyder mel-
dingen nu fra overborgmesteren. 

Til Kultur- og Fritidsudvalget

Oversigt over delegerede beføjelser pr. 1. januar 2010 fra Kultur- 
og Fritidsudvalget til borgmesteren og forvaltningen

Kulturområdet
Bemyndigelse til at udbetale forskud på den til enhver tid 

1.
førstkommende rate af bevilgede tilskud til kulturinstitutionerKompetencen til at træffe beslutning om udbetaling af forskud på 

rater ligger i Kultur- og Fritidsudvalget. For at sikre en hurtig og 
smidig sagsgang og for at aflaste udvalget har udvalget fundet det 
hensigtsmæssigt, at forvaltningen kan foretage forskudsvis 
udbetaling af førstkommende rate af tilskuddet uden forelæggelse 
for udvalget.

Bemyndigelse til at notere transporterklæringer vedrørende 

2.
kommende rater af bevilgede tilskud til kulturinstitutionerKompetencen til at notere transporterklæringer vedrørende tilskud, 

der er givet på betingelse af, at rettigheder og pligter ikke kan 
overdrages til andre undtagen efter aftale, henhører under Kultur- 

Kultur- og FritidsforvaltningenSekretariatet

Sekretariatet

Rådhuset
1599 København V
Telefon
33 66 23 42

Telefax
3366 7035

Direkte telefon3366 2342

E-mail
klvoll@kff.kk.dk

EAN nummer5798009780515

www.kk.dk

7. januar 2010
Sagsnr.
1101-290112

Dokumentnr.
2009-769963

Sagsbehandler
Klaus Vollstedt

NOTAT
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Lidt over 100 medlemmer af Skoleleder-
foreningens repræsentantskab, hoved-
bestyrelsen samt sekretariatet var 24. 
marts forsamlet til ordinært repræsen-
tantskabsmøde i Odense Congress 
Center.

Her skulle man evaluere forenings-
året, der nu er gået – det 102’ende i for-
eningens historie – samtidig med, at 
linjerne for det kommende tids arbejde 
skulle lægges. Desuden var en række 
forslag fremlagt til beslutning, og der 
skulle afholdes valg til formandskab og 
bestyrelse.

til kamp mod populismen
Repræsentantskabsmødet blev ind-
ledt af formanden Anders Balle. I sin 
mundtlige beretning lagde han bl.a. 

Brug for ledelse & for en lederforening

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

I en tid med store forventninger og ligeså store krav om rationaliseringer, 
bliver behovet for ledelse i folkeskolen næppe mindre...

vægt på, at det er lykkedes Skoleleder-
foreningen at få skabt en stærk for-
ening – på såvel det centrale og decen-
trale niveau. En styrke, der i den grad 
fortsat bliver brug for...

”Vi står overfor store krav om æn-
dringer af skolens organisation og be-
manding. Vi skal derfor arbejde på 
sikre en stærk position for hver enkelt 
skoles ledelsesteam og udvikle skolens 
ledelsesforhold, så vi både magter op-
gaven med den pædagogiske ledelse, 
den administrative og den strategiske 
ledelse, og så vi samtidig får arbejds-
vilkår, så vi også kan blive i opgaven i 
et langt og godt skolelederliv”, sagde 
Anders Balle.

Han pegede på, at Skolelederfor-
eningen fortsat har som hovedmål at 

stå stærkest muligt organisatorisk. 
Foreningen skal være en aktiv del af 
det aftaleretslige system i Danmark og 
være organisatorisk placeret der, hvor 
indflydelsen er størst. Formanden fore-
greb her en drøftelse af dette emne 
senere samme dag, se s. 10 ff.

Anders Balle udtrykte endvidere be-
kymring over de ekstraordinære ned-
skæringer, man for tiden ser på skolerne 
i rigtig mange kommuner, hvor der af-
skediges medarbejdere, og hvor skolens 
arbejde og kvalitet er alvorligt truet.

”En væsentlig samfundsværdi er det 
åbenbart, at pengene ligger bedst i 
borgernes lommer. Vi oplever en kom-
munal økonomi, som er helt ude af trit 
med de ambitioner, som regering og 
folketing har på skolens vegne”, sagde 

Formanden bebudede bl.a., at foreningen vil lave en medlemsundersøgelse, om ’folket’ mener, det går så godt med vores forening, som vi selv synes? 
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Brug for ledelse & for en lederforening
formanden som også var meget kritisk 
over for den værdikamp, som politi-
kerne fører på skolens bekostning.

”Jeg er skuffet over det til tider popu-
listiske niveau, hvor et skolearrange-
ment for indvandrermødre ophøjes til 
en kamp for ligestilling og demokrati 
eller almindelig menneskelig respekt 
ender i et for eller imod badeforhæng, 
tørklæder og burka”, sagde formanden, 
der efterlyste national samling om op-
følgningen på de skolepolitiske mål.

Skolelederne står klar til at udvikle 
folkeskolen til bedre resultater og billi-
gere drift. Men skal vi som lederne 
løse opgaven, må vi undgå at blive ka-
stet på slingrekurs. Skolens ledelse 
skal i højere grad overdrages til skole-
lederne og ikke låses i detailregulerin-
ger. Vores ledelsesrum skal øges og 
ikke svækkes. Vi skal væk fra manage-
ment og påtage os lederskab, sagde 
Anders Balle.

Formanden kom ind på lederover-
enskomsten. Forhandlingerne om Lo-
kalløn og særligt Leder-TR vilkår har 
ikke haft det så let. Men aftalerne er 
trods alt på plads i 64 kommuner – det 
vil altså sige i en 2/3-del – mens man i 
21 kommuner af forskellige grunde 

endnu ikke har underskrevet en aftale. 
I pt. fem kommuner er der udarbejdet 
uenighedspapirer, som foreningen har 
oversendt til behandling i LC og sna-
rest regner med at få afklaret i drøf-
telse med KL.

De 12,8 % i lønstigning ved OK’08-
forhandlingerne var meget tilfredsstil-
lende, konstaterede Anders Balle, men 
pegede på, at et sådant resultat næppe 
var nået, hvis finanskrisen var brudt ud 
tidligere. Der kan dermed være grund 
til ikke at skrue forventningerne for 
højt op ved de forestående OK’11-for-
handlinger, mente formanden.

skarpere profil udadtil
Repræsentantskabsmødet kom under 
den efterfølgende drøftelse af forman-
dens beretning bl.a. ind på foreningens 
synlighed, og det blev efterlyst, at for-
eningen markerer tydeligere og er mål-
rettet i sin kommunikation i forbindelse 
med den værdipolitiske debat om fol-
keskolen og de voldsomme nedskærin-
ger i skolevæsnerne. 

Der var ros til medieoptrædenen ge-
nerelt, men det blev fra salen pointe-
ret, at det er vigtigt at få kvalificeret 
den offentlige debat om folkeskolen – 

Indskrivning, kaffe og brød fra kl. 10… …formanden åbner ballet med beretningen…  ...og der stemmes om beretning og forslag.

Foreningen  
skifter navn

To år holdt navnet ’Skolelederne’, 
idet repræsentantskabet på foran-
ledning af et forslag fra lokalfor-
eningerne i Vejle, Hedensted,  
Horsens, Fredericia og Kolding  
besluttede, at navnet fremover  
skal være ’Skolelederforeningen’.

Baggrunden var, at det kan være 
svært for omverdenen, medierne m.
fl. at skelne mellem lille ’s’ og stort 
’S’ i ’Skolelederne’, hvilket kan give 
usikkerhed, om det nu er foreningen 
eller en mere eller mindre tilfældig 
gruppe skoleledere, man har i tale.

Hovedbestyrelsen støttede for-
slaget, der – efter en kortere drøf-
telse af foreningens brand, herun-
der forskellige forslag til navne – 
blev vedtaget. 

få gjort den mere nuanceret. Der blev 
peget på behovet for lokalt at kunne 
arbejde mere systematisk med medie-
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kontakt. Alt sammen noget, forman-
den kunne bakke op om: 

”Vi vil gerne være skarpere på det vær-
dipolitiske plan. Samfundet befinder sig 
jo i en vanskelig situation, hvor mange 
kommunale politikere føler sig klasket op 
mod væggen – og her må vi byde ind 
med vores faglige ekspertise og sige til, 
når det ikke er i orden. Samtidig må vi 
holde igen med klynk og ynk, men også 
lytte og tage ansvar”, sagde formanden.

Han understregede, at foreningen i 
sin kontakt med den nye undervis-
ningsminister og KL mv. hele tiden 
bragte skoleledernes synspunkter på 
banen. Også via medierne. Herudover 
har foreningen dannet en slags fælles 
front med alle de vigtige interessenter 
i og omkring folkeskolen i samarbejdet 
’Vores Skole’ (se s. 38) i forhold til re-
geringens 360 graders eftersyn.

Økonomi og regnskab

Da foreningens regnskab 2009 udviser overskud og formueforholdene afspejler 
en nydelig solvens blev dette uden sværdslag godkendt af repræsentantskabet.

Derimod var der nogen drøftelse af budgettet for det kommende foreningsår, 
da lokalafdelingernes økonomi ikke alle steder er tilfredsstillende. Men generelt 
syntes forsamlingen at være så tilfreds med det nuværende niveau, at man ikke 
ønskede ændringer, og et forslag fra Tønder lokalafdeling om at øge midlerne til 
det lokale arbejde kom ikke til afstemning.

Kontingentet fortsætter uændret på 568 kr. pr. måned, og hovedbestyrelsens 
forslag til budget 2011 blev fremlagt til orientering uden bemærkninger. 

Regnskab, budget mv. ligger på hjemmesiden > Repræsentantskabet 

En repræsentant var utilfreds med, 
at DLF lavede undersøgelser om leder-
rollen i forhold til lærernes nye arbejds-
tidsaftale. Her måtte formanden un-
derstrege, at da KL og DLF er parterne 
bag arbejdstidsaftalen, kan ingen hin-
dre DLF i at undersøge, hvad de vil. 
Det betyder dog ikke, at Skoleleder-
foreningen ikke har egne holdninger  
og søger at sætte dagsordenen på det 
område også. Andre repræsentanter 
nævnte, at de havde haft konstruktive 
drøftelser med den lokale lærerfor-
ening, der gav positiv opbakning til  
ny lederrolle. 

Flere repræsentanter bemærkede, at 
foreningen skal være meget opmærk-
som på ikke at overse de mindre leder-
medlemsgrupper, der har helt særlige 
ledelses-, løn- og arbejdsforhold – og 
prioritere sagsbehandlingen af disses 

vilkår. Også det blev noteret af forenin-
gens formand, og det blev i øvrigt op-
lyst, at lederne på specialskoler laver 
en særlig afdeling for deres gruppe. 

Med hensyn til lederoverenskomst 
og OK’11 var der ønske om at genind-
føre den såkaldte udmøntningsgaranti 
af Lokalløn. Og ja: ”Vi vil gerne have 
garantien tilbage, men det ønske får 
næppe en nem gang på jord ved OK’11.  
Vi skal også huske, at vi i gennemsnit 
stadig ligger på den gode side af den 
ordning”, sagde formanden, der erin-
drede om, at selv om der ikke er ga-
ranti for udmøntning, så skal pengene 
forhandles. 

En repræsentant kunne fortælle, at 
der i hendes kommune havde været 
hele 11 forhandlinger, inden man formu-
lerede et uenighedspapir (!), hvilket 
hun gerne så handling på, og derfor var 
hun glad for, at formanden også havde 
nævnt dette i sin beretning. 

Sidst var der ros til foreningen for at 
bevæge sig i den rigtige retning! Ros 
også for det store projekt ’Det gode 
skolelederliv’, som bl.a. udfoldedes på 
årsmødet. Ros for en god service og 
sagsbehandling, herunder for at stå for 
de meste af det selv. Formandens 
mundtlige og skriftlige beretning blev 
samlet enstemmigt vedtaget. Næsten 
da – én stemte blankt. 

Den mundtlige og skriftlige beretning 
ligger i deres fulde længde på hjemme-
siden.

Is it a bird? No. Is it an aeroplane? No-no. Is it Superman? No-no-no. Then what? Ask your politicians at lederspace.dk!
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Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 •  aqualine.dk

Miljøvenlig 
drikkevandskøler 
til miljøbevidste 
skoler

Sundt for miljøet - sundt for eleverne

Med Fontemagna er det muligt både at være 
miljøbevidst og sikre elevernes sundhed. 

Fontemagna anvender HC gas; et kølemiddel, 
der ikke skader ozonlaget. Den påvirker ikke 
den globale opvarmning og er derudover 
udviklet, så den bruger meget mindre energi 
end andre drikkevandskølere.

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

 SKL_maj 2010.indd   1 27/04/10   11:58:19
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Nu

På forslag fra de lokale skolelederfor-
eninger i Kolding, Fredericia, Hedensted 
og Vejle drøftede repræsentantskabet 
foreningens målsætning og strategi 
med henblik på at blive en selvstændig 
fagforening uden bånd og afhængighed 
af Danmarks Lærerforening. 

Jørn Jørgensen (Kolding) motiverede 
forslaget på vegne af stillerne: ”Selv 
om Skolelederforeningen uden tvivl er 
stærk og veldrevet, har stor pondus, 
medie-gennemslagskraft og et godt 
sekretariat og i det hele taget fremstår 
som meget selvstændig, er det mest 
udadtil, det slår igennem. Indadtil op-

leves det som, at foreningen stadig i 
for høj grad er låst til DLF”.

Helt konkret blev der spurgt til, hvor-
for skoleledere skal betale ca. en tred-
jedel af deres kontingent til DLF, hvor-
for Skoleledernes formand får en pæn 
del af sin løn betalt af DLF, og hvorfor 
DLF fx skal spørges først ved henvis-
ning af ledere til psykologbistand?  

don’t look back
Det blev så stikordene til en diskussion 
frem og tilbage, hvor hovedpunkterne 
var de fordele og ulemper, der er ved 
at være organisatorisk knyttet til Læ-

rerforeningen – som nogle direkte 
kaldte for ’en modpart’, mens andre for 
’gode allierede’, alt efter hvad sam-
menhængen nu var.

Gennemgående i indlæggene var 
ønsket om at arbejde for så stor selv-
stændighed – men ikke nødvendigvis 
uafhængighed – som muligt. Der sy-
nes også i høj grad at være enighed 
om, at hovedmålet med foreningen er 
at opnå maksimal indflydelse og kon-
tante gode resultater for medlem-
merne og skoleledergruppen, og at or-
ganiseringen følger denne målsætning. 

Formanden Anders Balle slog fast, 

Af Michael Diepeveen • Foto Lars Skaaning

Vi skal hele tiden bevæge os frem mod noget nyt, lød næstformandens 
opsummering på en drøftelse af foreningens organisatoriske tilhørsforhold  

Claus Hjortdal navigerede repræsentantskabet gennem spørgsmålet om interessefællesskaber kontra interessemodsætninger.
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Nu

at foreningen skal benytte sig af de 
konstellationer, der er. Skolelederfor-
eningen er en selvstændig organisation 
i LC-Lederforum og medlemskabet af 
DLF giver adgang til LC og det store 
forhandlingsfællesskab. Så hvis selv-
stændighed handler om at forlade hele 
det etablerede system, var det ikke no-
get, han ville anbefale.

”Vi skal naturligvis være dér, hvor 
forhandlingsretten er, men hvad frem-
tiden bringer, skal vi være åbne for – ti-
den arbejder for os mod større selv-
stændighed”, lød et indlæg. I et andet 
indlæg hed det, at ”ligesom det gode 
ledelsesteam indebærer et godt sam-
arbejde med SFO-lederen, den admini-
strative leder oa.”, må også Skole leder-
foreningen samarbejde”.

Flere pegede i den forbindelse på 
fordelene ved et tæt lokalt samarbejde 
med den stedlige lærerkreds, BUPL 
m.fl., hvor det ikke handler om at være 
med eller mod, men om at kunne mat-
che storkommunerne i en tid med 

store omstruktureringer og besparel-
ser. Andre mente det var nødvendigt at 
markere ledernes særlige værdier og 
holdninger mere tydeligt 

Næstformand Claus Hjortdal run-
dede af: ”Vi skal ikke væk fra DLF, vi 
skal ikke væk fra noget, men hele tiden 
bevæge os frem mod noget nyt. Vi 
skal ikke se bagud, vi skal se fremad. 
Og vi skal fortsat udfordre de eksiste-
rende strukturer, også organisatorisk, 
hvilket allerede sker nu i Skolelederfor-
eningen og LC-Lederforum”.

Forslaget om drøftelse af Skolele-
derforeningens organisatoriske place-
ring kom ikke til afstemning, men blev 
taget til efterretning og indgår forenin-
gens videre arbejde.

Valg til politiske poster
Uden modkandidater var der genvalg 
af formandsmakkerparret Anders Balle 
og Claus Hjortdal, der samtidig mod-
tog stor applaus fra repræsentanterne 
for deres arbejdsindsats.

og i fremtiden

Fra debatten: Hvad går kontingentkronerne til DLF præcist til? Skal vi ikke gøre tingene af lyst frem for af nød? Virkelighederne er 
forskellige, spørgsmålene mange...

»

Vedtægtsændring 

Hovedbestyrelsen havde foreslået 
vedtægternes § 3, Stk. 1 ændret, 
så medlemmer, der ufrivilligt hav-
ner i arbejdsløshed forbliver med-
lem af Skolelederforeningen indtil 
ny ansættelse opnås. Først heref-
ter tages der stilling til evt. æn-
dring af fagforeningsmedlemska-
bet. Forslaget blev vedtaget.

De reviderede vedtægter ligger på 
www.skolelederne.org 

Anderledes spændende var valget til 
hovedbestyrelsen, hvor der var ti (heri-
blandt tre nye) kandidater til otte plad-
ser for perioden de næste to år frem. 
Kandidaterne fik hver tre minutter til at 
præsentere dem selv og deres politik, 
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hvorefter valghandlingen fandt sted og 
valget afgjort, se resultatet i teksten til 
billedet af den nyvalgte hovedbesty-
relse. 

Der kom to nye i HB: Formand for 
Århus Skolelederforening Jørgen Man-
drup Nielsen samt formand for Skole-
lederforeningen i Glostrup, Birgit Hen-
riksen. Begge er viceskoleledere, så 
det niveau nu er bedre repræsenteret. 
Desuden er der tre kvinder mod tidli-
gere to i HB. Som HB-suppleanter blev 
valgt Lena Gaarde og Peter Nelleman.  
Finn Guldberg og Claus Larsen blev 
valgt som kritiske revisorer og Ole 
Lindholm som revisorsuppleant. Til-
lykke til alle!

Formanden takkede de afgående ho-
vedbestyrelsesmedlemmer, Per Ung-
felt og Claus Heiredal for deres store 
indsats i hovedbestyrelsen. Desuden 
var der tak til dirigenten Poul Werner 
Hansen, der nok en gang – nu sidste 
gang – havde ledt forsamlingen kyn-
digt igennem dagen. 

Ny klub for specialledere

I en pause under årsmødedagene i 
Odense blev der stiftet en ny fag-
lig, landsdækkende afdelings-klub 
for lederne på de regionale og 
kommunale skoler for specialun-
dervisning. 

Ved fusionen af DLF og det så-
kaldte S81 kom lederne på området 
over i Skolelederforeningen. Her har de også organi-
satorisk retteligt hjemme, men gruppen af specialle-
dere har samtidig særlige arbejdsvilkår og ledelses-
vilkår, der adskiller sig fra kollegaerne på folkeskole-
området.

Klubben vil fungere på linje med allerede eksiste-
rende klubber i Skolelederforeningen for fx PPR-le-
dere og ledere på private gymnasiers grundskoler – 
med afdelingsbestyrelse, udtagelse af egne OK-krav, 
en vis egen økonomi mv., jf vedtægternes § 5, stk. 9.

Som formand for den nye klub for specialledere 
blev valgt Lena Gaarde, der til daglig er forstander på 
en voksenspecialskole i Silkeborg og nu også 1. sup-
pleant til hovedbestyrelsen. Der formodes at blive 
lidt over 100 potentielle medlemmer af klubben, der 
vil afholde ledelsesfaglige og OK11-relevante møder 
og arrangementer for denne særlige gruppe. 

Lena Gaarde.

Hovedbestyrelsen anno 2010 (f.v): Sinne Pedersen, Michael Rasmussen, Lis Spang-
Thomsen, Claus Hjortdal (næstformand), Anders Balle (formand), Torben Mørup, Birgit 
Henriksen, Axel Bay-Petersen, Allan Lundby-Hansen, Axel Bech (observatør, Køben-
havn) og Jørgen Mandrup Nielsen.
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StORt & småt
Selvevaluering 
Skolelederforeningen har udviklet et værktøj til skoleleder-
teamet som støtte til at reflektere over og udvikle deres 
eget skolelederliv samt til at forbedre den enkelte skole-
leders vilkår og udvikling af det personlige lederskab. 

Med dette værktøj kan ledelsesteamet på 3-6 timer 
’lede sig frem’ til en mere målrettet indsats i forhold til at: 

• Forbedre jeres trivsel som skoleledere 
• Styrke jeres rolle og identitet som skoleledere 
•  Sætte fokus på at styrke rammer og vilkår for ledelse i 

skolen 
•  Sætte en positiv dagsorden for skolelederes arbejdsliv 

og for rekruttering og fastholdelse af skoleledere.

Værktøjet kan supplere og støtte udviklingen af den dag-
lige dialog og praksis i ledelsesteamet, 
men selvfølgelig ikke erstatte fx MUS- 
og kompetenceudviklingssamtaler.

Selvevalueringsværktøjet og tilhørende 
materiale ligger under ’Det gode skole-
lederliv’ på hjemmesiden.

– Introduktion til selvevaluering

Et par ekstra gode råd
•  Beskriv ikke kun praksis, men begrund også jeres udsagn over for hinanden. Fokuser på både stærke og svage sider. Giv plads til forskellige perspektiver.•  Besvar spørgsmålene ud fra, hvad der er relevant for jer. Spring over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.•  Husk at det nedskrevne er et fælles dokument og et arbejdsredskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt skolelederliv.

•  Udpeg evt. en ordstyrer, der har ansvar for fremdrift i diskussionerne, så I kommer rundt om alle spørgsmålene på den afsatte tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.•  Tal evt. med jeres ledertillidsrepræsentant om at aftale med andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinanden i det fremtidige arbejde med  at udvikle et godt skolelederliv.

Om værktøjet
Værktøjet er udarbejdet af Skolelederforeningen i samarbejde med Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det kan frit benyttes af Skolelederforeningens medlemmer.Fra Skolelederforeningen deltog Lars Djuraas fra Tune Skole, Lise Roar fra Nr. Nissum Skole, Søren Ranthe fra Antvorskov Skole samt konsulent Carsten Ancker og hovedbestyrelsesmedlem Michael Rasmussen. Fra EVA deltog Mia Lange og Sanya Pedersen.

Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kan gennemføre et selvevalueringsforløb, er I meget velkomne til at ringe eller maile til:

Skolelederforeningen
Telefon: 70 25 10 08
Email: skolelederne@skolelederne.org

Hvad er...Det gode skolelederliv…

Kompagnistræde 22, 2. • 1208 Kbh.K • Tlf. 70 25 10 08 • skolelederne@skolelederne.dk • www.skolelederne.org

BEMæRK: Se www.skolelederne.org for yderligere oplysninger. Her kan også hentes skabelon til logbog samt Powerpointintroduktion til arbejdet med selvevaluering.

Hvad kendetegner organisering, samarbejde og ansvarsfordeling i vores ledelsesteam?

Spørgsmål 1

FASE A · Praksis som vi ser den nu

• Skriv her

FASE A · Praksis som vi ser den nu

Hvordan sikrer vi en fælles forståelse af hvad der kendetegner kvalitet i ledelsesarbejdet? De vigtigste metoder vi arbejder med for at sikre kvaliteten af 
den samlede ledelsesopgave:

Spørgsmål 2

• Skriv her

FASE A · Praksis som vi ser den nu

Hvordan understøtter vores organisatoriske forhold et 
godt skolelederliv? 

Spørgsmål 3

Styrker i vores organisering af ledelsesarbejdet: Svagheder i vores organisering af ledelsesarbejdet:• Skriv her
• … • Skriv her

• …

FASE B · Analyse og vurdering

Hvordan understøtter vores forståelse af kvalitet i ledelsesarbejdet et godt skolelederliv?

Spørgsmål 4

• Skriv her

FASE B · Analyse og vurdering

Hvad er vores vision for det gode skolelederliv om tre 
år?
De vigtigste kendetegn ved vores praksis om tre år 
som sikrer at vi har et godt skolelederliv: 

Spørgsmål 5

• Skriv her

FASE B · Analyse og vurdering

Hvordan vil vi konkret arbejde videre med at udvikle 
det gode skolelederliv? En handleplan med konkrete initiativer, en tidsplan og en 
ansvarsfordeling 

Spørgsmål 6

• Skriv her

FASE B · Analyse og vurdering

Hvordan vil vi konkret arbejde videre med at udvikle 
det gode skolelederliv? 

Spørgsmål 6

SMARTE mål for de forandringer vi ønsker at gennemføre. Mål 1
Mål 2

Specifikke ...
…

Målbare …
…

Aktørbestemte …
…

Realistiske …
…

Tidsfastsatte …
…

Evaluerbare 
(Indikatorer)

…
…

Modellen til selvevaluering

Hvad er det gode skolelederliv?- Skabelon til besvarelse af arbejdsspørgsmål

Hvad er et godt skolelederliv for os?

Selvevalueringsforløbet fortsættesindtil kl 14:00

Mere om det gode skolelederliv http://www.skolelederne.org

Fra selvevaluering til dagligdag

Gå sammen med et ledelsesteam fra en anden skole. Del resultater og overvejelser fra dagens diskussioner, og kom med fælles bud på:
Hvordan vurderer I jeres skolelederlivog hvilke veje ser I for den videre udvikling af det gode skolelederliv? 

Indtil 15:00

Hvad er et godt skolelederliv for os?

I gang med selvevalueringsforløbetFrokost kl 12:00-12:45

Et par gode råd
• Beskriv ikke kun praksis, men begrund jeres udsagn. 

Fokuser på både stærke og svage sider. Giv plads til 
forskellige perspektiver

• Besvar spørgsmålene ud fra hvad der er relevant for jer. 
Spring over spørgsmål som ikke er relevante for jeres 
praksis.

• Husk at det nedskrevne er et fælles dokument og et 
arbejdsredskab for jeres efterfølgende arbejde med at 
udvikle et godt skolelederliv.• Udpeg evt. en ordstyrer der har ansvar for fremdrift i 
diskussionerne.

• Hold pauser som det passer ind i jeres proces

Modellen for selvevaluering

Hvad er selvevaluering?

Hvorfor selvevaluere?• En metode til både evaluering og udvikling• En ramme for professionel refleksion og udvikling af et fælles sprog• Et afsæt for udvikling af praksis
Hvordan selvevaluerer man?• Iagttager egen praksis og sætter ord på• Diskuterer og reflekterer• Udarbejde fælles dokument

Afklaring af forventninger

Hvad vil vi have ud af dagen?

10 minutter

Hvad er det gode skolelederliv?
Skolelederforeningen har ”Det gode skolelederliv” som 
indsatsområde.
Formålet med indsatsen er at medvirke til at forbedre den 
enkelte leders vilkår og understøtte udviklingen af det 
personlige lederskab. 
Et godt skolelederliv er vigtigt for at:• forbedre jeres trivsel som ledere• styrke jeres rolle og identitet som ledere• sætte fokus på at styrke rammer og vilkår for ledelse i 

skolen
• sætte en positiv dagsorden for arbejdsliv, rekruttering 

og fastholdelse af ledere

Dagens program
09:00-9:30 Hvad er det gode skoleledeliv?Hvad vil vi have ud af dagen?Hvad er selvevaluering? Kort introduktion og afklaring
9:30-12:00 Selvevaluering af

hvad er det gode skolelederliv for os?

12:00-12:45 Frokost

12:45-14:00 Selvevaluering af
hvad er det gode skolelederliv for os?

14:00-15:00 Fra selvevaluering til dagligdag

Hvad er det gode skolelederliv?- Et selvevalueringsforløb

Børsnoteret?
En ’Vidensbørs for Skoleledelse’ er det seneste re-
sultat af et flerårigt samarbejde mellem Copenha-
gen Business School/Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi og Professionshøjskolen UCC/Professions-
instituttet for Ledelse og Organisations udvikling/
KLEO.

Samarbejdet omfatter videndeling og forskning 
inden for vel færdsledelse, og den fælles drift af 
Center for Skoleledelse – og vidensbørsen er et nyt 
forum for samspil mellem praktiske erfaringer og 
formidling af forskningsbaseret viden, der henven-
der sig til fagfolk og eksperter, der i hverdagen har 
indflydelse på og interesse for skoleledelse.

Skoleledere kan både som enkeltpersoner og 
gruppevis blive medlemmer af den nye vidensbørs, 
der afholder en række møder og arrangementer. 

Få mere information og en folder tilsendt ved 
henvendelse til Center for Skoleledelse på mail
cefs.lpf@cbs.dk eller tlf. 3815 3823

Vidensbørs for Skoleledelse 
Skab Viden

Skab Skoleliv

Bliv medlem af Vidensbørs for Skoleledelse

Vidensbørs for Skoleledelse er det seneste resultat af et flerårigt samarbejde 

mellem Copenhagen Business School/ Institut for Ledelse, Politik og Filosofi og 

Professionshøjskolen UCC/ Professionsinstituttet for Ledelse og Organisations-

udvikling/KLEO). Samarbejdet omfatter videndeling og forskning inden for vel-

færdsledelse, og den fælles drift af Center for Skoleledelse. 

Centrets målsætningCenter for Skoleledelse er et forskningscenter, der involverer og engagerer for-

skere, praktikere, konsulenter, undervisere og andre relevante interessenter. Cen-

tret iværksætter forskningsprojekter, som bidrager til at skabe evidensbaseret og 

kritisk viden om vilkår og ledelsesvirkelighed i forhold til skoleledelse. Samtidig 

udvikles begreber for skoleledelse, ledelsesfaglighed og strategi med det klare 

sigte at identificere handlemuligheder for ledere i skolen.
Copenhagen Business School
Institut for Ledelse, Politik og Filosofi har i mere end 15 år høstet stor anerkendel-

se for sin forskning indenfor offentlig ledelse, og har tilknyttet et bredt netværk 

af fremtrædende forskere. 
Professionshøjskolen UCCKonsulenter og undervisere fra Professionsinstituttet for Ledelse og Organisati-

onsudvikling (KLEO) har stor viden og erfaring med organisationsudvikling og 

velfærdsprofessioner. De har succes med deres diplomuddannelse i ledelse, som 

bl.a. sætter fokus på skoleledelse.Samarbejde
Samarbejdet mellem Copenhagen Business School og Professionshøjskolen UCC 

er garant for forsknings- og praksisviden på højt niveau, og det er frugterne af 

dette samarbejde, som centret nu ønsker at  dele  med  andre samtidig  med, at  

centret får  mulighed  for  at  få  del i den viden, som deltagerne besidder.

Center for Skoleledelse 

Center for Skoleledelse 
Porcelænshaven 18B 2000 Frederiksberg

Tlf. +45 3815 3823 - Email: cefs.lpf@cbs.dk
www.cefs.dk

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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Klassekvotienten var også i år meget 
høj. Ca. 1500 forventningsfulde skole-
ledere var bænket til Skolelederfor-
eningens årsmøde 2010 i Odense. 

Over de to dage kunne de overvære 
underholdning, indlæg af diverse nota-
biliteter, besøge udstillingen, deltage i 
medlemsfesten og til en start høre frem-
læggelsen af hovedresultaterne fra flere 
af foreningens store projekter under ind-
satsområdet ”Det gode skolelederliv”.

Målet med projektarbejdet 
er bl.a. vidensindsamling, at 
skabe fælles sprog, indkredse 
skoleledernes identitet og for-
midle det, der virker – dér, 
hvor skoleledere er rigtig glade 
og tilfredse med deres job, 
kan lederkollegaerne måske 
have gavn af at vide mere om 
hvorfor og hvordan.

Portræt af en skoleleder
Fra førstelærer til new public manager. 
Sådan har skolelederens rolle udviklet 
sig gennem de senere år. Og billedet  
af skoleinspektøren, der cyklede hjem 
klokken fire i adstadigt tempo gennem 

Brug lederrollen
Forskere gav gode råd til, hvordan lederrollen kan udnyttes bedre, bl.a. lød 
en opfordring til, at skoleledere og forvaltning skal sidde mere i rundkreds

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

landsbyen, lettede på sin sixpence og 
hilste, er for længst afløst af billedet af 
en travl, måske lettere stresset skole-
leder (flere og flere af hunkøn), som 
skal være lidt af en tusindkunstner.

Hun skal på én gang være visions-
mager, der sætter kursen for skolen, 
faglig leder, der sikrer kvaliteten af un-
dervisningen, personaleleder, som skal 
coache medarbejderne, og driftsleder 
med ansvar for skolens økonomi. Læg 

dertil, at skolelederen er underlagt en 
folkeskolelov, der forandrer sig hyppi-
gere end parisermoden: 28 ændringer 
er det blevet til, siden den nuværende 
regering trådte til. Sådan opsumme-
rede forskerne på årsmødet skoleleder-
livet anno 2010. 

”Det gode skolelederliv” var over-
skriften for årsmødet og den røde tråd 
gennem en lang række af foredragene 
og debatterne. En gruppe forskere, der 
har arbejdet med de forskellige projek-
ter og herunder det store 4-kommune-
projekt gav hver deres bud på skole-
lederen i dag, de udfordringer, han/hun 
står overfor, og udstak pejlemærker for 
ledelsesopgaven i fremtiden. 

På vej mod lederskab?
Peder Kjøgx fra konsulentfirmaet 
Cubion understregede, at det er 
vigtigt at flytte fokus væk fra 
den daglige drift, hvor alt kom-
mer forbi lederen, og i retning af 
det visionære: ”I må prøve at 
flytte jer fra at være dem, der 
foretager indgreb, til at være 
dem, der giver indsigt”, sagde 

han, der i øvrigt citerede Seidenfaden 
for at definere ledelse som ’det, der 
ikke kan delegeres’”. 

Også Morten Fisker, chefkonsulent 
ved Ugebrevet Mandag Morgen og 
Tænketanken for Professionsfaglig Le-
delse, mente, at skolelederne er tilbø-

Lederen må søge at formidle 
indsigt frem for at foretage 
indgreb...

Peder Kjøgx, partner i Cubion

„

Strategisk ledelse viser man, sagde Sløk...  ...og Fisker berørte polyfonisk ledelse....mens forsamlingen spidsede ører... 
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jelige til at ville have fingrene nede i for 
mange praktiske beslutninger – og det 
nytter ikke, når de bl.a. står over for at 
skulle løse den gordiske velfærds knu de, 
læs mere s. 46 ff. 

”Forskellen på skoleledere og 
andre ledere ligger i, hvordan I 
håndterer balancen mellem strate-
gisk ledelse og den praktiske udfø-
relse. I har en tendens til topsty-
ring og ’overstretch’. I vil altid selv 
sidde med ved bordenden, ikke 
bare i overført, men også i konkret 
betydning. I udfører skoleledelse 
på alle niveauer”, sagde han til tilhø-
rerne og opfordrede til i højere grad at 
uddelegere praktisk-konkrete opgaver.

Led også opad
Forholdet mellem skolelederne og de-
res kommunale forvaltning var også på 
dagsordenen.

Centerleder Camilla Sløk fra Center 
for Skoleledelse ved CBS har således 
sammen med UCC gennemført en in-

terviewundersøgelse blandt 22 skole
ledere, der viser, at deres oplevelse  
af forvaltningen varierer voldsomt fra 
kommune til kommune. 

Mens nogle skoleledere føler 
sig overvældet af krav fra kom-
munen, er der andre, der savner 
modspil fra forvaltningen. En 
skoleleder i den første kategori 
fortalte i undersøgelsen, at han 
modtog så mange henvendelser, 
at ’først når forvaltningen sender 
3. rykker, reagerer jeg’, kunne 
Sløk viderefortælle. Læs pixi-ud-

gaven af undersøgelsen, der bringes 
som indstik i dette blad.

De skoleledere, der trives bedst, er 

tag initiativet, og sæt 
dagsordenen, før kravene 
kommer udefra...

Camilla Sløk, lektor ved CBS

„

Der er mange holdninger, men knapt så megen viden, sagde næstformand Claus Hjortdal i sin præsentation af ’Det gode skolelederliv’.

Majgaard: Vi skal kunne samarbejde...  ...og Jøker i ledelseskraft, magt og rum....Kjøgx på tur i skoleledernes arenaer...

»
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Kend jer selv

Skolelederforeningen og Dan-
marks Evalueringsinstitut (EVA) 
har sammen udviklet en guide til 
skolelederne som en hjælp til 
selvevaluering.

På årsmødet gjorde konsulent  
i EVA Sanya Pedersen rede for, 
hvordan værktøjet er udviklet og 
kan bruges. Værktøjet skal støtte 
skolelederteamet i at reflektere 
over og udvikle sit skolelederliv, 
hjælpe til at forbedre både de fæl-
les ledelsesvilkår og det personlige 
lederskab.

Selvevalueringen tager afsæt i 
en række arbejdsspørgsmål, som 
er inddelt i tre faser: Praksis som 
man ser den nu, analyse og vur-
dering samt praksis, som man vil 
udvikle. Forløbet tager 3-6 timer, 
og evalueringen kan derefter ud-
møntes i en ny praksis.

Link til selvevalueringsværktøjet 
findes på skolelederne.org 

Sanya Pedersen Geertsen.

dem, der har indflydelse på og er i dialog 
med forvaltningen. Det pegede cand.
scient.pol Anne Jøker fra Anne Jøker 
Analyse og Rådgivning på, og hun opfor-
drede skolelederne til at gå ud til kanten 
af den bane, der er kridtet op for dem. 
Så længe den er 
kridtet op ved 
man nemlig, når 
man er ved at 
overskride den...

”Vi har lov til 
at tro på, at hvis 
lederne trives, 
så har det en po-
sitiv effekt på 
outcomet i form 
af glade, dygtige og velfungerende børn 
og unge”, sagde Anne Jøker også – med 
henvisning til, at det er vigtigt for skole-
lederne at kende deres ledelsesrum.

Efter forskernes fremlæggelse af de-
res resultater var der debat, under le-
delse af kommunikationsrådgiver Lotte 
Hansen, bl.a. kendt fra DR’s ”Jersild & 
Spin”, og med et to udpegede udfordrere: 
Dorthe Pedersen, lektor ved CBS, og 

Rundbordssamtalen er en realitet...  ...og Dorthe Pedersen udfordrer!

Klaus Majgaard, direktør for Børne- og 
Ungdomsforvaltningen i Odense Kom-
mune samt formand for BKF. 

Dorthe Pedersen var med på opfor-
dringen til skolelederne om at ’lede 
opad’: ”I skal selv være med til at skabe 

mandatet til at 
lede”, sagde hun, 
mens Majgaard i 
højere grad 
mente, at forvalt-
ningen og skole-
ledelsen skulle 
samarbejde om 
planlægningen. 
”Får vi det disku-
teret grundigt 

nok?”, spurgte han og gav selv svaret: 
”Jeg tror, vi skal sidde mere i rund-
kreds!”. 

Alle rapporter mv. ligger på  
skolelederne.org. Der er desuden  
mulighed for at se videoklip fra  
de fleste oplæg på årsmødet på  
hjemmesiden og lederspace.dk 

Vi skal ikke sidde 
sammen for at være 
enige, men for at  
lave noget nyt...

Sagt under paneldebatten

„

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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Afdækning af skolelederens 
ressourcer og potentialer med 
henblik på fortsat udvikling

Nyt KURSUS

Det gode skolelederliv

Skolelederforeningen har med ”Det gode skolelederliv” sat fokus på 
en undersøgelse og beskrivelse af, hvilken ledelseskraft og ledel
sesmagt der er til stede i  ledelsesrummet i skolen i dag.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Skolelederforeningen kan være behjælpelig med kontakt til kur
sussteder til en favorabel pris. For nærmere aftale: Kontakt næstfor
mand Claus Hjortdal i Skolelederforeningen. Kontakten til erhvervs
psykolog 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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Hvor skal den danske folkeskole hen? Er målet at klare sig 
godt i Pisa-mesterskaberne, eller er det at bevæge sig fra 
industrisamfundets skole til informationssamfundets skole? 
Er skolen bedst tjent med at regelstyres fra Christiansborg, 
eller skal den ledes fra skole-
lederens kontor?

Det var et par af emnerne, da 
undervisningsminister Tina Ne-
dergaard, skolelederformand An-
ders Balle og Jørn Sørensen fra 
KL mødtes til debat på årsmødet.

Har brug for lederne
Tina Nedergaard, på det tidspunkt 
ganske nyslået undervisningsminister og også for første gang 
med ved Skoleledernes årsmøde, indledte sin tale med at 
konstatere, at det er en vigtig dag, når skolelederne mødes.

”For I er omdrejningspunkt i den danske folkeskole, og 
skolen er fundamentet for vores samfund. Det er også skole-
lederne, der borger for lærernes præstationer og undervis-
ningens kvalitet. Så jeg har brug for jer – for det er jo jer 

snarere end mig selv, der kan rykke skolen hurtigt og effek-
tivt”, sagde hun.

Ministeren, der selv for nylig havde oplevet folkeskolen fra 
sin bedste side, da hendes datter skiftede skole, fastslog, at 

de danske skoleelever i dag er 
dygtigere end for 15 år siden. Men 
det var ikke nok til at stille hende 
tilfreds.

”Man skal kunne se på folke-
skolens resultater, at den er 
blandt de dyreste i verden. Vores 
målsætning er, at de danske ele-
ver skal være i den internationale 
top 5 i 2020. Dertil har vi brug for 

jer, for det er jer, der kan rykke skolen – ikke os på Christi-
ansborg”, sagde hun. 

Pisa eller ikke Pisa
Anders Balle anklagede politikerne for at være fikserede på 
den samfundsmæssige værdikamp og på tests som vejen til 
en bedre folkeskole – frem for at se på indholdet.

Ledelse 

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

Folkeskolen mangler ikke ro, men retning, lød 
meldingen fra formand Anders Balle i debatten 
med undervisningsminister Tina Nedergaard og 
Jørn Sørensen fra KL

Man skal kunne se på 
skolens resultater, at den 
er blandt verdens dyreste

Undervisningsminister Tina Nedergaard 

„

Vi har ikke altid ret, sagde Nedergaard...  ...det skal gavne eleverne, mente Sørensen....og så var der hul igennem skolelederne...

frem for styring 
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”Når en debat om åndsfrihed og menneskelig respekt i 
skolen ender i et for eller imod badeforhæng, når en grund-
læggende skolepolitisk debat ender i et for eller imod offent-
liggørelse af nationale tests, eller når testning i det hele ta-
get bliver til et politisk projekt frem for et pædagogisk pro-
jekt, har værdidebatten taget overhånd”, sagde han og 
tilføjede, at de managementstyrede evaluerings- og kontrol-
systemer efter hans mening ikke har den fornødne effekt.

Han gav ikke meget for Pisa-testen som et mål, den dan-
ske folkeskole skal sigte efter: ”Pisa-placeringer er ikke eg-
net som målsætning. De er ikke objektive størrelser, de er 
ikke til at forholde sig til som mål – og så har de en indbyg-
get tendens til, at det innovative og det kreative nedpriorite-
res”, sagde han og pegede på den 
positive tilgang, det kunne være 
at lade læringen styre skolens ak-
tiviteter og ikke omvendt.

Forfra med skolen
Jørn Sørensen, formand for 
Børne- og Kulturudvalget i Kom-
munernes Landsforening, øn-
skede – tro mod sit politiske stå-
sted – at gå radikalt til værks over for folkeskolen. Den 
skole, vi har i dag, skal ikke kun justeres, men tænkes helt 
forfra, mente han.

”Vi skal ikke bare regulere på den skole, vi har, men melde 
ud, at vi skal have en anden skole. Vi skal have modet nu til 
at skabe informationssamfundets skole i stedet for den in-

dustrisamfundets skole, vi har haft igennem mere end 100 
år”. 

Samtidig kunne han dog ikke love flere ressourcer til ud-
viklingen af folkeskolen. Tværtimod: ”Vi skal undervise flere 
børn med færre lærere, uden flere penge, men med endnu 
bedre resultater”, lød den kontante udmelding på vegne af 
KL.

Nationalt partnerskab?
Anders Balle manede til samling omkring folkeskolen. Det 
er tvingende nødvendigt, hvis vi skal realisere målet om, at 
95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddan-
nelse.:

”Vi skal have alle samfundets 
kræfter til at spille sammen om-
kring dette projekt. Derfor ønsker 
vi, at det gøres til et nationalt 
indsatsområde på tværs af mini-
sterier, kommuner, erhvervsorga-
nisationer osv.”. 

Samtidig ønskede han mere 
magt til skolelederen og mindre 
styring udefra af folkeskolen. Han 

bad politikerne om at holde sig fra detailstyringen og i stedet 
fokusere på, hvilken retning skolen skal bevæge sig i.

”Mange vil gerne have ro om skolen, men det er ikke ro, vi 
vil have, men retning. Vi vil have fællesskab og ro om ret-
ningen. Og den må gerne være klar og tydelig. Så skal vi 
skoleledere nok tage os af resten”. 

Det er et alt for snævert 
mål, at skolen skal stræbe 
efter at være nr. 5 i Pisa 

Skolelederformand Anders Balle

„

Jeg vil gerne samarbejde bredt om folkeskolen, sagde Tina Nedergaard, men det indebærer også, at man indimellem må vride og vende sig...



typebestemmelse
Man behøver ikke altid at bruge mange, fine ord – brug en gang i mellem 
i stedet maven, næsen og prop fingrene helt ned i materien 

danske møbelklassikere. Avisen hedder Politiken, og maden 
får de fra Årstidernes grønsager. Og så er der to slags æg, 
de for alt i verden vil undgå: Kinderæg og burhønseæg… 

 Kender du typen? Det gjorde Christine Feldthaus - 
bortset lige fra den med fløjlsbukserne. For på det punkt, 

indrømmede hun, levede skolelederne – som det 
naturligvis var - ikke helt op til hendes forventnin-
ger. ”I er jo glade for farver”, sagde hun, der i øv-

rigt selv til lejligheden var iført det, hun kaldte et 
par ’fuck-mig-støvler’.

Moderne og unge af sind
Ellers havde livsstilsdronningen, som lever af at 
sætte folk i bås, ikke svært ved at indplacere skole-

lederne i sit kompas over livsstilsgrupper.
”I kommer fra speltghettoen eller fairtrade-øko-

ghettoen – der ikke har så stor sammenhæng med 
firhjulstrækkerghettoen, hvor mange af jeres forældre i 

skolen kommer fra”. 
Derpå tog hun tilhørerne med på et forrygende hurtig-

løb gennem livsstilsgrupperne – fra de individ-orienterede, 
sig-selv-nok’erne, der ser med skepsis på velfærdsstaten, til 
de fællesskabsorienterede med social adfærd, og fra de mo-
derne, globaliserede til de traditionelle, som hylder konge-
huset og er i stand til at holde liv i en azalea. 

Mens tendensen går i retning af, at vi bliver mere individ-
fikserede, så gav hun skolelederne prædikatet ’moderne og 
fællesskabsorienterede’.

For at bevise sin pointe fik Feldthaus otte skoleledere til at 
stille deres livsstil til skue for forsamlingen. Og sandelig om 
ikke de bekræftede hendes teori: de kørte kollektivt, havde 
Ægget (stolen) derhjemme, holdt Politiken, læste svenske 
krimier og lyttede til Stones og Beatles.

Christine Feldthaus, der er kendt fra tv-program-
met ”Kender du typen?” og forfatter til bøger om 
livsstil, gav den gas… 

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

De går i brune fløjlsbukser og foretrækker farverne bor-
deaux og beige. De kører kollektivt eller til nød i en ud-
tjent Toyota, men hjemmet emmer af god smag og 
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Nå ja, så var der lige en enkelt, der faldt lidt udenfor – hun 
abonnerede på Berlingske Tidende, kørte Mercedes og ind-
rømmede, hun så X-Faktor. Men fem andre skoleledere blev 
uden dikkedarer ekspederet over i spelt-ghettoen og to i fair-
trade-ghettoen.

”Så tesen om, at I alle sammen lå klumpet sammen ovre i 
fællesskabsghettoerne – den var fandme rigtig”, konstate-
rede Feldthaus tilfreds. Og efter således at have fået skole-
lederne i kassen leverede hun til slut denne lille karakteristik 
af forsamlingen: 

Årsmødet bød på dejlige forårsdage… ...gode lederkollegaer og lidt afslapning.   ...varmt solskin og svalende skygge… 

”Én ting, der kendetegner jer alle, er, at I ser ti år yngre ud, 
end I er. Så hårdt er jeres arbejde altså heller ikke! I er su-
perfede, I er ikke bange for forandringer, og I føler jer ikke for 
fine til, at man tager lidt pis på jer!”. 

Gå selv ind på www.gallup.dk > gallupkompas – og find ud 
af, om du tilhører samme segment som de andre...

www.papershowforteachers.com

3

2

1

3. Overfør1. Sæt til

2. Skriv

P L U G & P L A Y  D I G I T A L T  S Æ T

GØR DIT 

KLASSEVÆRELSE

INTERAKTIVT
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Krisetider udvikler folk – ja, finanskri-
sen er et ’fantastisk kursus’, lød den 
optimistiske melding fra  coach, forfat-
ter og MBA i Computer Science, Car-
sten Graff, der optrådte på andenda-
gen af årsmødet.

Sammen med skuespiller Lisbeth 
Dahl stod han for det underholdende 
punktum for to dage tæt pakket med 
foredrag, debatter, fest og sang. 

Held i uheld
Carsten Graff fortalte om en lang 
række ledere, han havde mødt og råd-
givet – og selv havde lært af. En af 
dem, han havde søgt at hjælpe, men 
som endte med at blive ’hjulpet’ af fi-
nanskrisen, var milliardær. Han søgte 
desperat efter nærvær i tilværelsen og 
konsulterede uden held nogle af ver-
dens dyreste rådgivere.

”Men der skete det ’heldige’ for milli-
ardæren, at finanskrisen kom og øde-
lagde hans virksomhed. Så nu bor han 
i en toværelses lejlighed og er blevet 
meget mere nærværende”, sagde Graff 
med et smil, men i fuldt alvor. 

Han kaldte sit foredrag morgengym-
nastik for vanetænkningen, for det 
eneste der virker, når man vil skabe 
nærvær, er at blive rystet ud af sine 
vaneforestillinger, mente han.

”Der findes ikke nogen løsninger el-
ler opskrifter på det rigtige liv. Alting er 
i bevægelse hele tiden, og hver gang vi 
tror, vi har fundet et værktøj, der løser 
vores problemer, så du’r det værktøj 

At have

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

Kunsten at være sig selv og turde samle det op, der ofte ligger lige foran 
næsen, var temaet i både Carsten Graff og Lisbeth Dahls foredrag 

Læringsledelse

Mads Hermansen, professor ved CBS Learning Lab, fortalte i sit indlæg om re-
sultaterne af et stort forskningsprojekt omfattende 5000 elever og 200 lærere.

I undersøgelsen identificerede han og de øvrige forskere bag projektet fire læ-
rertyper, som blev målt på to parametre: problemstyring – dvs. den sikkerhed 
hvormed læreren leder klassen – og involvering – dvs. i hvor høj grad inddrager 
læreren lydhørt børnene i det, der foregår.

De fire lærertyper:
•  Ildsjælen – er god til problemstyring og lydhørhed 
•  Problemknuseren – er rigtig god til problemstyring, men mindre lydhør
•  Den harmoniske lærer – er rigtig god til at være lydhør, men mindre god til at 

lede klassen
•  Traditionens vogter – går ikke ind for involvering eller problemstyring, men 

holder sig til det strengt faglige

Eleverne blev målt på deres faglige fremskridt efter to år i forhold til den lærer-
type, de havde:
•  Ildsjælen og problemknuseren var bedst til at skabe faglige fremskridt blandt 

børnene  
•  Den harmoniske lærer havde i nogen grad fremskridt
•  Traditionens vogter havde stort set ikke fremskridt

Ledelsesopgaven er: Læringsledelse. Lederen 
skal søge at facilitere medarbejdernes selvdan-
nelse, evne til at skabe læringsrum, rummelig-
hed, kommunikative evner mm. 

nærvær

Mads Hermansen.
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pludselig ikke længere, og så skal man 
til at tænke selv”.

Graff fortalte, at han har opsøgt le-
dere af virk-
somheder, 
der af ufor-
klarlige år-
sager kører 
godt. Der 
var lederen 
af pleje-
hjemmet 
’Lotte’, som 
sender medicinsælgere på porten, al-
drig åbner breve fra det offentlige og 
tillader, at der bliver røget i stuerne. 
Her trives de gamle så godt, at de bli-
ver 3-4 år ældre end andre steder. Der 
var også lederen af Irma – en virksom-
hed, der trods krisen har succes. 

”Direktøren minder om Woody Allen 
og er ualmindelig utjekket, så hvordan 
kan det gå så godt?”, spurgte Carsten 
Graff og gav delvist svaret selv: ”Fordi 
set er en del af hele filosofien i virk-
somheden. Man er meget positiv og 
afslappet på den ægte måde”.  

Humor og letsind
Nærvær og ægthed kunne også være 
nøgleordene for Lisbeth Dahls fore-
drag. Det var en humoristisk og livs-

klog beretning om hendes mor, skue-
spilleren Toni Biering, men også om 
Lisbeth Dahl selv og hendes rejse fra 

ung skue-
spillerelev i 
Aalborg til 
revydron-
ning på 
Bakken. 

”Min mor 
var en fan-
tastisk 
dame”, for-

talte hun. ”Som jeg er blevet ældre, er 
jeg blevet klar over, at jeg er sgu nok 
heller ikke helt almindelig – så det var 
godt, at mor og jeg fik hinanden. Det 
kunne være gået gruelig galt, hvis vi 
var endt hos 
nogle andre”.

Moren 
lærte hende 
nogle levereg-
ler, som hun 
har fulgt. En 
af dem lød: 
”Du skal ikke 
tage dig af, 
hvad ’man’ mener. Du skal leve det liv, 
som du synes er rigtigt for dig selv. Og 
du skal ikke lade nogen som helst an-
dre blande sig i det”.

Hvorfor bekymre sig  
så meget, når det er så 
nemt at være lykkelig…

Lisbeth Dahl, skuespiller

„

Man udvikler sig, når  
man holder op med at 
koncentrere sig om det…

Carsten Graff, coach og foredragsholder

„

Dahl skildrer skæbnens forunderlighed…  …og Graff minder om pausens betydning.

…til stor moro for forsamlingen…

Måske til ære for målgruppen ka-
stede Lisbeth Dahl også et tilbageblik 
på sin skoletid. Hun delte sine lærere 
ind i to grupper: dem der havde humor, 
og dem der ikke havde. En af de posi-
tivt humoristiske var lærer Kofoed. 

”Han elskede mig, fordi jeg fortalte 
vittigheder”. En dag så han på hende og 
spurgte, om ikke han måtte adoptere 
hende: ”Jeg gik hjem til mor og sagde: 
”Mor, hr. Kofoed vil gerne adoptere 
mig’. Hun svarede: Hr. Kofoed? Sig til 
ham, at det må han godt – hvis jeg føl-
ger med!”. 

Humor har været en anden ledetråd i 
Lisbeth Dahls liv – og det var også her, 
hun sluttede sit foredrag, nemlig med 
en hyldest til revyen: ”Det er mit liv, 

det er latter, 
det er tempe-
rament, det 
skal være 
hurtigt, det 
skal være sa-
tire, det skal 
være spid-
dende, det 
skal have 

kvalitet, og der skal være bund i det”.                                                                                                                                            
  Ja, vigtige ingredienser i en god revy – 
og i et godt årsmøde… 
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Jeg synes, 
det er rigtig 
godt, at der 
var en rød 
tråd i mø-
det – men 
måske er 
det blevet 
lidt for fag-
ligt. Det er 

fint nok at fremlægge forskning og 
forskningsresultater – men skal 
det lige være her? Det er et ka-
nonarbejde, forskerne har lavet, 
men vi har jo rigtig meget djøfise-
ring i vores hverdag, så hvorfor 
skal vi også have det, når vi er på 
årsmøde?

Jeg vil godt have noget, der bre-
der min verden mere ud, og ikke 
bare fokuserer på det, jeg bøvler 
med til hverdag. Jeg savner, at man 
tager den kultur- og dannelses- og 
fællesskabsfølelse op, som skolen 
jo er præget af, og jeg savner bør-
nene, som er det, vi er der for.

Jeg synes, det er nedern – sagt 
med et moderne udtryk – at vi ikke 
så nogle børn, der spillede og viste 
alt det, vi også kan. Jeg har været 
med i 25 år, og der har altid været 
børn – helt almindelige børn fra 
vores hverdag – der optrådte. De 
mere underholdende indslag var 
helt fint. Vi er her også for at grine 
og have det sjovt. Det giver et løft.

Jeg kommer jo dybest set ikke 
på årsmødet for at blive uddannet. 
Jeg kommer for at have det sjovt 
og møde kolleger og mærke fæl-
lesskabsstemningen. 

Deltagerne har ordet
Vi bad tre deltagere på årsmødet om deres uforbeholdne mening om mødet. 
Hvad kunne de bruge det til – og var der noget at tage med sig hjem?

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

Jeg synes, det var 
et fantastisk års-
møde. Jeg er kom-
met til årsmøderne 
i 19 år. Jeg kommer 
fra Greve Kom-
mune, hvor vi har 
været med i Fire-
kommune-projek-
tet, så vi har glæ-

det os meget til at komme og høre resulta-
terne af projektet. Det var spændende at 
høre, at forskerne fik respons. Det var rigtig 
fint med debatformen. 

Med hensyn til undervisningsministerens 
indlæg stod jeg af, da hun ligesom alle an-
dre helt enøjet indleder med at tale om 
’verdens dyreste folkeskole’. Jeg gider ikke 
høre mere om det. Vi bor i et meget dyrt 
samfund og har et af de højeste skattetryk i 
verden; det er dyrt at være dansker, så 
selvfølgelig er folkeskolen også dyr. Men 
jeg synes, vi har en fantastisk folkeskole. 

Det er fint, at der er en underholdende 
del på programmet, som kan relateres til de 
ting, årsmødet handler om – vi trænger 
også til noget, man kan grine ad. Det skal 
ikke være underholdning kun for underhold-
ningens skyld, men underholdning som har 
et budskab - og det synes jeg altid, det er. 
Christine Feldthaus var underholdende, og 
hun har meget på hjerte, som også er vig-
tigt for os. 

Lisbeth Dahl var også vældig morsom og 
god. Men det, som var langt det bedste, og 
som både var alvorligt og underholdende, 
var Carsten Graff. Ham er jeg helt vild med. 

Det eneste, jeg savnede, var, at borgme-
steren i den by, vi besøger, siger velkom-
men. Det sender et godt signal om, at vi 
ikke er nogen ligegyldig forsamling. 

PS: Årsmøde 2011 

finder også sted på OCC i 

Odense den 10-11. marts 

Husk at book hotel mv. i 

god tid – vi ses!

Jeg er kom-
met til års-
mødet i 
mange år, og 
der er altid 
noget, man 
kan tage 
med hjem. 
Enten fordi 
man har lært 

noget, eller fordi man opdager, hvor 
glad man har grund til at være for det 
derhjemme. Den erfaringsudveks-
ling, der sker gennem sniksnak, og 
når man hilser på folk, man tidligere 
er stødt på, er hyggelig og rar. Det 
betyder meget at møde kolleger. 

Der har været nogle highlights un-
dervejs i programmet. Jeg synes, at 
stand-up komiker Feldthaus – måske 
overraskende for nogle – var morsom 
og spændende. Hun gør det jo på be-
gavet vis. 

Forskernes indlæg var ikke lige min 
smag, men der skal være noget for 
enhver smag. Jeg ville bedre kunne 
forstå den slags kompliceret stof ved 
at læse det. Jeg ved ikke, om debat-
formen helt lykkedes. Så har jeg haft 
lejlighed til at lytte til vores nye un-
dervisningsminister, som jeg ikke er 
stødt på før. Mit umiddelbare indtryk 
er, at hun skal have en chance, men 
hun har vist noget at lære. Men det 
er jo fair nok. Hun så da venlig ud. 

I år har Skanderborg Kommune, 
hvor jeg kommer fra, gjort lidt ekstra 
ud af at lave teambuilding i forbin-
delse med mødet. Vi bruger årsmø-
det til en slags skoleledertræf, og det 
har været vældig hyggeligt. 

karen Leth, skoleleder 
Katrinedals Skole, Vanløse

nils Vangkilde, skoleinspektør 
Stjærskolen, Skanderborg Kommune

Linda Ågren, skoleleder 
Karlslunde Skole, Greve Kommune
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Det gode skolelederliv…
Strategisk ledelse i folkeskolen

TA’ ud og gem



26 • Skoleledelse • maj 20102

Dette papir er et resumé af rapporten Strategisk Ledelse i  
Folkeskolen, marts 2010. Rapporten udfolder findings fra en 
interviewundersøgelse, der blev til som et samarbejde mel-
lem Skolelederforeningen og Center for Skoleledelse CBS/
UCC i efteråret 2009. 

Hele rapporten kan fås via hjemmesiden www.cefs.dk eller 
ved henvendelse til centerleder Camilla Sløk cs.lpf@cbs.dk.

Center for Skoleledelse er også initiativtager til et nyt videns-
baseret forum ’Vidensbørs for Skoleledelse’, som henvender 
sig til ambitiøse fagfolk med interesse i skoleledelse. Mere  
information om Vidensbørsen fås på Center for Skoleledelses 
hjemmeside www.cefs.dk eller ved henvendelse til Anna Topp 
Gustavsen atg.lpf@cbs.dk.

Resuméet består af følgende afsnit
• Formål
• Metoden bag undersøgelsen
• Finding 1. Strategisk ledelse og pædagogisk ledelse
• Finding 2. Strategisk ledelse i forskellige former
• Finding 3. Strategisk eller taktisk ledelse? 

Artiklens forfattere
Centerleder lektor Camilla Sløk, CBS/UCC
Forskningsassistent Marie Ryberg, CBS/UCC

Indledning
Rapporten Strategisk Ledelse i Folkeskolen undersøger, hvor-
dan strategisk ledelse bliver beskrevet i en kvalitativ inter-
viewundersøgelse med 22 skoleledere spredt over størstede-
len af landet. Kommunerne Odense, Fåborg-Midtfyn, Assens, 
Nyborg, Fredericia, Syddjurs, Skanderborg, Mariager Fjord, 
Silkeborg, Frederikshavn, Aalborg, Ringkøbing-Skjern, Varde, 
Fredensborg, Rudersdal, Lyngby-Taarbæk, Frederiksberg, Ha-
derslev, Gladsaxe og Køge er repræsenterede i undersøgelsen.

Baggrunden for undersøgelsen er bl.a. OECDs (2007) kritik af, 
at der foregår for lidt strategisk ledelse i folkeskolen og for 
meget pædagogisk/faglig ledelse. 

Formålet med undersøgelsen var gennem interviews at skabe 
en større forståelse for, hvordan skoleledere selv 1) forstår og 
2) arbejder med strategisk ledelse. Med andre ord at under-
søge skolelederes egne begreber for strategisk ledelse og 
stille skarpt på, hvad de udpeger som væsentligt i forhold til 
ledelse af en uddannelsesinstitution. 

Undersøgelsens bidrag er, at den belyser og nuancerer forstå-
elsen af, hvordan strategisk ledelse folder sig ud i folkeskolen. 
Undersøgelsen sætter skoleledernes svar omkring ledelse og 
strategisk ledelse i perspektiv og giver et indblik i de sammen-
hænge, som har betydning for, hvordan det er muligt og rele-
vant at lede. 

Rapporten beskriver tre hovedresultater
1.    Interviewdeltagernes beskrivelser af forholdet mellem  

strategisk ledelse og pædagogisk ledelse.
2.  Interviewdeltagernes beskrivelser af, hvad strategisk 

ledelse handler om.
3.  En belysning af skoleledernes besvarelser gennem  

begrebsparret strategi og taktik.

Formål
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Udvælgelsen af interviewpersoner er foregået ved hjælp af 
Skolelederforeningens netværk, hvor 73 skoleledere meldte 
tilbage med en interesse i at deltage i en undersøgelse om 
strategisk ledelse.  

Deltagerne i undersøgelsen
Til undersøgelsen blev 25 skoleledere udvalgt efter et ønske 
om at få så stor en spredning på køn og geografi, som det var 
muligt. Interviewene er gennemført i oktober og november 
2009. Aldersfordelingen for de 22, der endte med at gennem-
føre et interview er således, at over halvdelen er lige omkring 
50, et par er i begyndelsen af fyrrene, og de resterende er lige 
omkring 60 år. Over halvdelen af deltagerne har taget eller er i 
gang med en diplomuddannelse i ledelse, og de resterende 
har andre diplomuddannelser eller har været på en række le-
delseskurser.

Metoden bag undersøgelsen
Semi-strukturerede interviews
Interviewene har været semi-strukturerede for at give plads til 
eksempler fra hverdagen og for at få et indblik i de specifikke 
betingelser, der meget vel kan have betydning for, hvordan 
strategisk ledelse tager form på den specifikke skole og for 
den specifikke skoleleder. Det har samtidig gjort det lettere at 
bevæge sig mellem et abstrakt og et konkret niveau i samta-
lerne og få kombineret skoleledernes idéer om strategisk le-
delse med praktiske eksempler på teknikker, dilemmaer og 
holdninger til begrebet.
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I 2007 pegede den nationale baggrundsrapport for OECD Im-
proving School Leadership på, at det er en svaghed, at uddan-
nelsesledelse i Danmark overvejende har været ”rettet mod 
pædagogiske og faglige forhold” snarere end en ”klassisk le-
delsesadfærd omkring strategi, innovation og organisations-
udvikling” (OECD 2007:83). OECD-rapporten konkluderer, at 
hovedudfordringen for de danske grundskoler er at videreud-
vikle en ”strategisk ledelseskultur” (OECD 2007:82). OECD-
rapporten kan ses som led i et stigende fokus på behovet for 
at udvikle skolen gennem bedre og mere relevante ledelses-
former, og begrebet strategisk ledelse dukker op som et led i 
denne forbedring.

Vores forskningsmæssige undren handlede om den i OECD-
rapportens opsatte modsætning mellem strategisk og pæda-
gogisk ledelse. Interviewundersøgelsen viste, at størstedelen 
af skolelederne ikke ser en modsætning mellem det fagligt-

1. finding 
Strategisk ledelse og pædagogisk ledelse

pædagogiske begrebsapparat og det begrebsapparat, de ser 
knytte sig til ”strategisk ledelse”. Strategisk ledelse præsente-
rer skolelederne i undersøgelsen snarere som en særlig form 
eller et værktøj til at nå pædagogiske og faglige mål. De be-
skriver samtidigt deres pædagogiske overvejelser som et led i 
tilvejebringelsen af nogle strategiske mål. Her er de pædago-
giske overvejelser nødvendige for at konkretisere en strategi 
og/eller for at nå et mål. Interviewundersøgelsen viser altså, 
at det pædagogiske i visse tilfælde betinger det strategiske, 
og at det strategiske også betinger det pædagogiske for skole-
lederne. Med andre ord, at pædagogisk ledelse og strategisk 
ledelse hænger sammen. 

Interviewundersøgelsen viser desuden, at de adspurgte skole-
ledere alle anser strategisk ledelse for ”afgørende for deres 
skoles udvikling og drift”. 

De adspurgte skoleledere ser en tæt sammenhæng mellem 
strategisk ledelse og pædagogisk ledelse – og ikke en modsætning 
imellem de to ledelsesformer

4
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De adspurgtes beskrivelser af, hvad strategisk ledelse i folke-
skolen er, kan opsummeres i følgende tre former: 

A. Strategisk ledelse sker gennem kommunikation. 
B. Strategisk ledelse sker gennem organisering. 
C. Strategisk ledelse sker gennem netværk.

Disse tre former skal ikke betragtes som gensidigt udeluk-
kende, men snarere som tre af de i interviewene mest an-
vendte temaer for, hvad strategisk ledelse handler om i le-
delse af en folkeskole. 

A. Strategisk ledelse gennem kommunikation 
Skolelederne eksemplificerer strategisk ledelse gennem be-
skrivelser af, hvordan de søger at styre kommunikationen og 
sproget på skolen med særlige tilgange, teoriapparater eller 
teknikker.

I størstedelen af interviewene med skolelederne eksemplifice-
rer de, hvad strategisk ledelse handler om på deres skole ved 
at henvise til, at de har introduceret særlige måder at kommu-
nikere på eller være i dialog på. Disse skoleledere fortæller ty-
pisk, at de orienterer sig mod en socialkonstruktivistisk måde 
at anskue verden på eller har en systemisk tilgang. Her poin-
terer skolelederne, at de på skolen har introduceret en særlig 
måde at kommunikere på, så man fx taler til eleverne og hin-
anden på en mere positiv og anerkendende måde. Disse skole-
ledere lægger med andre ord vægt på at styre gennem en 
særlig form for kommunikation, hvor det sprog, man taler til 
hinanden er afgørende. Det handler eksempelvis om at undgå 
negativ kommunikation og skældud og i stedet fremme dialog 
og anerkendelse. 

Denne opmærksomhed på sprogets skabende kraft kan ses 
som en del af en bevægelse, der i disse år går mod socialkon-
struktivistiske perspektiver på læring og ledelse. Fælles for 
skole ledernes eksemplificeringer af strategisk ledelse er, at de 
knytter sig til pædagogiske og faglige hensyn eller teoriappa-
rater. Dette sprog og disse argumenter har reference til forsk-
ning, hvilket er afgørende for nogle af skolelederne. De viser i 

2. finding 
Strategisk ledelse i forskellige former

interviewene, at der arbejdes med kvalitet både over for per-
sonalet og i forhold til andre interessenter. Strategisk ledelse 
gennem kommunikation betyder således en kombination af et 
begreb om strategisk ledelse med pædagogiske og faglige 
hensyn.

B. Strategisk ledelse gennem organisering
Skolelederne ser omorganiseringer og nedsættelse af udvalg 
som et væsentligt eksempel på, hvordan de bedriver strate-
gisk ledelse.

Det andet tema, som vi ser tegne sig i interviewene handler 
om arbejdet med organiseringen på skolen. Skolelederne ser 
omorganiseringer og nedsættelse af udvalg som et væsentligt 
eksempel på, hvordan de bedriver strategisk ledelse. Persona-
lets organisering, de udvalg, der er nedsat, og hvordan de sty-
res, er områder, som fremhæves af stort set alle for at be-
skrive, hvordan de tager beslutninger eller får dem forankret 
blandt lærerne. Det pointeres, at nok er det vigtigt at have en 
vision og en mission, men at spørgsmålet om, ”hvornår” og 
”med hvem” er mere væsentligt – dels for medarbejdernes 
engagement, og dels fordi det har betydning for, ”hvor” man 
kommer hen. Nogle skolelederes overvejelser går på at ind-
drage personalegrupper på særlige måder, så de oplever, at de 
har medindflydelse, mens andre peger på, at de nedsætter 
udvalg og omstrukturerer for som ledelse at få sparring.

C. Strategisk ledelse gennem netværk 
Skolelederne eksemplificerer strategisk ledelse ved at be-
skrive, ”hvor jeg placerer mig i edderkoppespindet” for at få 
indflydelse. 

Strategisk ledelse handler i denne tredje form om at få indfly-
delse og profilere skolen over for politikere, lokalsamfund og 
forældre. Særligt skoleledere på skoler, der er lukningstruede 
eller som får stadig færre elever, understreger, at det er vigtigt 
at vise omverden, at deres skole er berettiget til at blive i lo-
kalmiljøet. Disse skoleledere bruger en del af deres tid på at 
placere sig i de rigtige sammenhænge, hvor det bliver synligt, 
at skolens fortsatte eksistens er berettiget.

Til trods for, at alle skolelederne i undersøgelsen svarer, at de  
anser strategisk ledelse som ’afgørende’, er der stor forskel på, hvad  
de forbinder med begrebet strategisk ledelse 
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Her handler det om at sprede ”den gode historie”, eller få ind-
flydelse i forskellige sammenhænge. Nogle betegner sig selv 
som købmænd, der skaber alliancer for at få midler til en om-
bygning, mens andre gerne vil have indflydelse på det politi-
ske niveau, fordi de gerne fortsat vil ”forstå vilkårene”. Dvs. få 
indsigt i, hvor meget der kan flyttes, hvor de ikke skal bruge 
energi, og hvor de kan påvirke. 

Flere skoleledere benytter en model omkring at lede ”opad”, 
”udad” eller ”sidelæns” for at beskrive de forskellige sammen-
hænge, de agerer i som ledere.

Nogle søger at påvirke politiske beslutninger ”opad”, der kan 
”slå uhensigtsmæssigt ud”. Andre understreger, hvordan de 
”sidelæns” skaber alliancer med andre skoleledere, og nogle 
søger gennem samarbejde ”udadtil” at etablere forbindelse til 
andre institutioner, der stabiliserer deres skole som et led i et 
netværk, der gør det vanskeligt for politikerne at lukke den. 

I undersøgelsen peger deltagerne desuden på, at de ser det 
som centralt at være i stand til at gribe idéer, der kommer fra 
personalet. Nogle taler om det som ”bottom-up” og giver ek-
sempler på, hvordan idéer spredes mellem lærerne, andre pe-
ger på, at de idéer, der kommer fra ”den pædagogiske side” 
ofte er frugtbare.

De skoleledere, der har deltaget i undersøgelsen ser således 
ud til allerede at være opmærksomme på at rette deres le-
delse mod ”interessenter, samarbejdspartnere, elever og for-
ældre i omverdenen”, således som OECD efterlyser det (jf. 
OECD 2007:83).
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Undersøgelsens formål var at skabe indblik i, hvordan skole-
lederne selv beskriver, hvad de forbinder med strategisk le-
delse, herunder pædagogisk ledelse. 

Selvom alle de deltagende svarer, at de anser strategisk le-
delse for afgørende, peger flertallet i interviewene samtidig 
på, at der er begrænsninger i, hvor meget frihed de har til selv 
at lede og arbejde strategisk. Skolelederne beskriver, hvordan 
de agerer i et politisk system, der udstikker de overordnede 
strategier for folkeskolens udvikling. Dette stiller spørgsmåls-
tegn ved, i hvor stort omfang skolelederne alene kan bedrive 
strategisk ledelse, eller om de snarere skal kunne bedrive tak-
tisk ledelse.

Skoleledernes beskriver deres hverdag som indvævet i et 
komplekst, politisk system af interessenter. Hvis denne be-
skrivelse anskues gennem filosoffen Michel de Certeau (1988), 
så er evnen til taktisk ledelse mindst lige så relevant for skole-
ledere i dagens folkeskole. Michel de Certeau (1988) benytter 
begrebet strategi til at betegne mekanismerne i de overord-
nende strukturer eller autoriteter (de Certeau 1988:xiv). Hos de 
Certeau handler strategi om magten til at definere de overord-
nede strukturer. Taktik handler derimod om konstant at ”mani-
pulere hændelser for at gøre dem til muligheder” (xix).

Oprindeligt er begrebet strategi et militærbegreb, der kommer 
af det græske ’strategia’, som betyder hærledelse1. Begrebet 
betegner en overordnet plan for, hvordan militæret skal føre 
krig. I modsætning til taktik, består en strategi af et langsigtet 
perspektiv, forberedelsen af ressourcer og planlægning af de 
ressourcer før, under og efter en aktion2. Taktik handler om til-
gangen til kampen, placeringen af tropperne, brugen af vå-
ben, køretøjer, eller udførslen af bevægelser for angreb eller 
forsvar. Generelt har taktik at gøre med problemer, som op-
står under kampen3.

3. finding 
Strategisk eller taktisk ledelse?
Taktisk ledelse må ses som central for skoleledere under de vilkår, 
der eksisterer for skoleledere i folkeskolen i dag

Hvis man ser på begrebsparret strategi og taktik gennem de 
Certeau, handler skoleledelse om at skabe strategier – at ud-
stikke regler eller definere strukturer. Men når det er sagt, er 
det for det første vigtigt at fastholde, at politikerne har det 
overordnede ansvar på det strategiske niveau, herunder mål-
fastsættelse og den økonomiske tildeling af midler. Samtidigt 
med dette må det fastholdes, at skoleledere godt kan kom-
munikere strategisk på flere niveauer, og at de kan være med 
til at påvirke mål, handlemuligheder, strategier. Dog skal man 
også bemærke, at for nogle skoleledere i nogle kommuner, er 
deres ”strategiske ledelsesfrihed” begrænset, hvilket gør, at 
man snarere må sige, at de som ledere har mulighed for at 
udøve taktisk ledelse i de Certeaus forstand, dvs. om at kunne 
håndtere de problemer, som opstår ”under kampen”, eller om, 
som det siges: ”konstant at manipulere hændelser for at gøre 
dem til muligheder”.

Sagt lidt populært er det altså ikke alle skoleledere, der reelt 
har et strategisk ledelsesrum; der er forskel på hvilke strategi-
muligheder, skoleledere får i de forskellige kommuner. Men i 
stedet kan man sige, at alle skoleledere har mulighed for at 
agere taktisk, og måske er det netop denne evne og reflek-
sion, man skal opøve hos skolelederne.

Man kan derfor på baggrund af interviewene argumentere for, 
at OECDs efterlysning af strategisk ledelse ikke kan stå alene, 
når man skal forstå skoleledelse. For det første fortæller 
skole lederne, at de allerede bedriver dette i samklang med 
den pædagogiske ledelse. For det andet er en skoleleders 
evne til at manøvrere taktisk i lige så høj grad afgørende for, 
om ledelse lykkes i den konkrete skolehverdag. 

 1.  Den Danske Ordbog (ordnet.dk/ddo/ordbog?query=strategi).

2.  Encyclopædia Britannica (www.britannica.com/EBchecked/topic/568259/strategy).

3.  Encyclopædia Britannica (www.britannica.com/EBchecked/topic/580081/tactics).
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StORt & småt
Flotte omgivelser
Skoleinspektør Paul Raahauge, der er skoleinspektør på Na-
nortalik Skole i Grønland, har sendt denne efterlysning, da han 
mangler lærere til skolen. Han skriver bl.a.:

”Jeg har selv været tillidsrepræsentant i 26 år, og det ligger 
mig meget på sinde at skabe et godt arbejdsmiljø for lærere 
og elever. Vi tilbyder internetbaseret grønlandskundervisning 
til nye lærere med en tutor i Nanortalik. Det er hidtil lykkedes 
os at skaffe gode boliger til vores lærere, og jeg håber, at 
nogle af de lærere, der kommer i klemme i de besparelser, 
som de danske kommuner er presset til, kan tænke sig et 
spændende og udfordrende job i Nanortalik i periode”.

”Den vigtigste årsag til, at jeg er blevet her i 40 år, er at be-
folkningen er utrolig venlig og trods til tider svære kår altid 
positiv. Naturen i dette område er præget af grønne sletter, 
haver med blomster og buske og så nogle vilde, forrevne 
fjelde. For den arkæologisk interesserede, er der eskimoruiner 
fra forskellige perioder og rigtig mange nordboruiner. Dertil 
kommer de varme kilder i Uunartoq, en nærliggende ørredelv, 
utrolig smukke fjorde med iskapper etc.”.

Kommunen ansætter fx lærere på 3-årige kontrakter med 
feriefrirejse til Danmark hvert år samt opsparing af en godt-
gørelse på ca. 900 kr. pr. mdr., som udbetales ved fratræden. 

Hvis du ønsker at vide mere, så skriv til paul@nanbyskole.gl

Livslang 
læring
I Japan har 91-årige 
Sidzue Hirai taget 
folke skolens afgangs-
prøve, idet hun har 
gennemført et 7-9. kl. 
forløb på aftenskole 
og aflagt alle prøver 
med bravur.

Den efterhånden 
noget ældre skoleelev 
begyndte at arbejde 
som 12-årig og frem 
til pensionering for et 
par årtier siden. Hun 
kalder de seneste års 
skolegang for hendes 
nye ungdomstid. 

Husk det er aldrig 
for sent!

Børnerådgiveruddannelsen består af to sammenhængende moduler på Den 
sociale Diplomuddannelse. Den er udviklet af Børns Vilkår og Professionshøjskolen 
Metropol for at styrke fagpersoners arbejde med udsatte børn og unge.

N Y  U D D A N N E L S E  O M  R Å D G I V N I N G 
A F  B Ø R N  O G  U N G E
Arbejder du med udsatte børn og unge, men savner faglig refleksion og fordybelse? 
Tilmeld dig nu og få plads på første hold på Børns Vilkårs Børnerådgiveruddannelse til september. 

D U  L Æ R E R  O M :

• Det udsatte barn i dets kontekst
• Samtaleteknik og metoder til rådgivning 
 af udsatte børn og unge
• Børnefaglige problemstillinger som omsorgs-
 svigt, skilsmisse, mobning  og sorg
• Børns rettigheder
• Konfl iktforståelse 
• Rådgiverens egen rolle og reaktioner 
 i arbejdet med udsatte børn og unge

P R I S :  7 . 1 5 0 , -  P R .  M O D U L

Tilmelding og mere information 
på www.dsh-k.dk under 
Diplomuddannelser.

FÅ  M E R E  A T  V I D E :

Professionshøjskolen Metropol  
Tlf.: 72 48 71 06 / majh@metropol.dk    

K O M  T I L 
I N F O M Ø D E 
om uddannelsen med 
Bente Boserup fra 
Børns Vilkår 

T I R S D A G  D E N  1 8 .  M A J 
K L . 1 6 . 3 0 - 1 8 . 0 0 
på Professionshøjskolen
Metropol, Kronprinsesse 
Sofi esvej 35, 
2000 Frederiksberg
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Krisen kradser, og kommunerne skærer i budgetterne, men 
det var ikke ligefrem den stemning, der prægede vareudbud-
det på udstillingen på årsmødet i Odense Congress Center. 

Her var 1438 m2 spækket med alt det nye inden for lege-
pladser og legoklodser, kalendere og kompetenceudvikling, 
tavler og toiletinventar, forsikring og forlagsvirksomhed. 

På tur i slaraffenland
Tina Salbæk, som repræsenterede virksomheden Lekolar, 
der bl.a. sælger elektroniske tavler, erklærede da også, at 
man ikke har mærket krisen, og at hun så positivt på 2010. 
Firmaet kunne i år fremvise interaktive tavler, som er mobile 
og således kan flyttes fra det ene lokale til det andet. En løs-
ning, der – også i krisetider – kan være god økonomi i frem 
for at udstyre klasselokalerne med faste tavler. En mobil 
tavle koster 10-16.000 kr.

I år deltog for første gang LIC, Lærernes Indkøbscentral, på 
udstillingen. Foreningen, der har to varehuse – ét i Herlev og 
ét i Århus – er sikkert kendt af mange, men var med for især 
at få fat i de yngre skoleledere, fortalte Rikke Algreen. Formå-
let med indkøbsforeningen, der har 190.000 medlemmer, er at 
skaffe varer til fordelagtige priser – og der skulle være mange 
gode tilbud at hente i år, hvor LIC kan fejre 50-års jubilæum.

Har du penge…
       …så kan du få
Skal der powershoppes, så er udstillingen på årsmødet stedet. Igen i 
år havde et rekordstort antal på 88 udstillere fundet vej til Odense

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Skaaning

Virksomheden Højer Møbler med bopæl i nordjyske Vester 
Hassing havde i år valgt ikke at udstille deres skoleinventar, 
men i stedet opbygget en scene fra Klods Hans og klædt virk-
somhedens repræsentanter ud som figurer fra eventyret. Og 
hvorfor nu det? Fordi, fortalte Niels Marcus Pedersen, ”Klods 
Hans klarer sig, uanset hvad han er op imod”. Virksomheden, 
der har mottoet ”en klasse bedre”, laver ikke bare møblerne, 
men tager sig også af indretningen af klasselokaler. De ind-
retter klasserne med ”læringsrum” tilpasset forskellige elevty-
per, ofte med det inventar, skolen allerede har i forvejen

En legeplads skal der til. Flere virksomheder fremviste flot 
og opfindsomt legeudstyr, der kan kalde det indre legebarn 
frem i enhver – heriblandt Leikar og Danske Legepladser, 
der delte stand på udstillingen. Danske Legepladser leverer 
naturlegepladser, som bliver opbygget, så børnene kan følge 
processen. ”Børnene elsker at følge med i byggeriet af en 
legeplads”, fortalte Lars Bæk fra firmaet, der selvfølgelig be-
nytter professionelle håndværkere – og ikke forældre – til 
byggeriet, så de mange sikkerhedskrav overholdes. En na-
turlegeplads koster typisk 150-200.000 kr.

Men ikke alt på udstillingen krævede den store investe-
ring. I den billige ende lå en lille miljøvenlig nyskabelse fra 
firmaet Kinnarps: en klipsemaskine, der ikke bruger klips. 

Kunst, brugskunst, inventar og pædagogik i en skøn sammenblanding – her var mulighed for at se, prøve, mærke og smage etc. 
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Kunst, brugskunst, inventar og pædagogik i en skøn sammenblanding – her var mulighed for at se, prøve, mærke og smage etc. 

Det gode 
skolelederliv

Tekst: Bente Pedersen, Snejbjerg Skole
Melodi: Noget om helte, Robert Norman.

1. 
Huset vågner efterhånden.
Jeg er første mand på job,
og man mærker stille ånden
fylde skolens store krop.
Mens jeg tjekker min kalender,
høres munter leg og sang.
Dagens første mail jeg sender.
Skoledagen er i gang.

2. 
Der er planer, der skal skrives,
der er slagsmål, der skal slås,
så eleverne kan trives,
og visionerne kan nås,
og når alle kompetencer
i kollegiet er i spil,
har vi rigtig gode chancer
for at nå, hvorhen vi vil.

3.
Der er selvværd, der skal dyrkes.
Relationerne skal gro,
synergieffekten styrkes,
1 og 1 gi´r mer´end 2.
Det´mit job at inspirere,
hver gang skolen står for skud,
kræve og facilitere
pædagogisk gennembrud.

4.
Hør, det banker på min rude.
Døren lukkes stille op,
og der står en dreng derude.
”Vil du se min edderkop?”
Dagens travle brug af hjernen
bli´r nu pluds´lig sat på stop.
Barnet her er selve kernen
i mit skolederjob.

5. 
Skolen sover li´så stille.
Jeg er sidste mand på job,
og jeg nå´de det, jeg ville.
Dagens puslespil gik op.
Mens jeg tjekker min kalender,
stilner dagens snak og leg,
Dagens sidste mail jeg sender.
Det er godt at være mig.

SANg
konkurrence

Vinderen modtager 
blomster af formanden, 
og det store skole-
lederkor afsynger vin-
dersangen… 

I forbindelse med årsmødet 2010 var udskrevet en konkur-
rence om, hvem der blandt medlemmerne kunne skrive en ny 
fællessang om det gode skolelederliv? 

Blandt fem indsendte forslag blev vinderen, skoleleder 
Bente Pedersen, Snejbjerg Skole i Herning, udvalgt som det 
bedste – af et enigt og kyndigt dommerpanel bestående af 
Styregruppen for indsatsområdet ’Det Gode Skolelederliv’.

Vindersangen blev afsunget på årsmødet, hvor Bente Pe-
dersen også blev behørigt hyldet. Stort tillykke til vinderen, 
der modtager præmien: 6 gode flasker vin!

Vi optrykker her vindersangen, som i høj grad fortjener at 
blive sunget til møder, generalforsamlinger, fester mv. Sam-
tidig også en stor tak til de øvrige deltagere, der alle har 
smedet nogle tankevækkende, velskrevne og rammende 
sange, og som bringes i de kommende blade. 
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Kurset er en indføring i jobbet som 
skoleleder med fokus på generel vi
den og med mulighed for videndeling 
og networking. Kurset henvender sig 

til nyudnævnte ledere i deres første 
job i en skoleledelse, dvs. som med
lem af et ledelsesteam, og altså ikke 
som leder af et ledelsesteam. For et 

optimalt udbytte af kurset anbefaler vi, 
at du har max 1 års erfaring i jobbet.

Kursus for nye
skoleledere

2010

Er du ny – eller 
forholdsvis ny – 
som skoleleder, 
så læs her…

Velkommen til årets kursus for nye skoleledere!  
 
Skolelederforeningen tilbyder kursus for nye skoleledere 2 x 2 dage, i september  
2010 og januar 2011. Ud over det ledelsesfaglige indhold lægger vi vægt på 
erfaringsudveksling og kollegial sparring
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Modul 1, Program
Torsdag, den 9.9.2010

09.30 – 10.00:  Ankomst, morgenkaffe
10.00 – 12.00:   Velkomst. Præsentation og indledende drøftelse af skoleleder

rollen. 
12.00 – 13.00:  Frokost
13.00 – 16.00:   Grundlæggende indføring i skolens lovkompleks. En case drøftes 

under en Walk and Talk (medbring årstidsrelevant tøj og fodtøj!)
16.00 – 18.00:   Prioriteringens kunst i dagligdagen – samarbejdet i skoleledelsen, 

møder mv.
18.00 – 19.30:   Aftensmad
19.30 – 21.00:   Grundlæggende indføring i årets gang med budget  

og regnskab mv.  
v/ skoleleder Flemming Mahler Pedersen, Holluf Pile Skole, 
Odense

Fredag, den 10.9.2010

09.00 – 11.30:   Skolens organisation og styrelse, herunder arbejdet i  
de rådgivende organer

11.30 – 13.00:   Frokost
13.00 – 15.30:   Kodeks for god skoleledelse – med fokus på personaleledelse
15.30 – 16.00:  Afslutning, kursusevaluering mv.

Instruktører: Konsulenterne Søren Teglskov og Dorrit Bamberger.
Tid: Torsdag den 09.09.10 kl. 10.00 til fredag den 10.09.10 kl. 16.00.
Sted: Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Hotel Sixtus er placeret på den smukke Hindsgavl halvø ved Middelfart. Sixtus 
tilbyder en kombination af hyggelige rammer, ro, flot udsigt og god mad! Indkvarte
ringen foregår på nyindrettede enkeltværelser.

Kørselsvejledning
Fra Jylland
Kør af ved motorvejsafkørsel nr. 59 og 
følg hovedvej 161 over den gamle Lil
lebæltsbro. Drej til højre ved vandtårnet, 
som ligger på hjørnet af Teglgårdsvej.

Fra Sjælland/Fyn
Kør af ved motorvejsafkørsel nr. 57 ved 
Nr. Åby, drej til højre og kør 200 m mod 
Assens. Følg hovedvej 161 til Middel
fart. Drej til venstre ved vandtårnet, som 
ligger på hjørnet af Teglgårdsvej.

Bindende tilmelding
Tilmeld dig hurtigst muligt  og senest 
onsdag den 11. august 2010. 
NB! Max 25 deltagere
Tilmelding skriftligt vha. link på
www.skolelederne.org > Kurser & 
konferencer

Pris: Modul 1 kr. 2.900,-

OBS
Modul 2
Torsdag, den 13.01.2011 til fredag, den 
14.01.2011 afholdes modul 2, hvortil der 
er særskilt tilmelding efter modul 1. 

Indholdet i modul 2 er deltagerbestemt. 
Det er dog forudsat, at fokus ligger på 
network, erfaringsudveksling samt det 
praktiske arbejde som skoleleder, og 
kursuslederne vil derfor – ud over kon
sulenterne – være aktive skoleledere.

Indhold
Vi tager udgangspunkt i det dilemma, at man ofte søger jobbet som skoleleder 
ud fra interesser og kompetencer inden for pædagogik og undervisning, men at 
jobbet som skoleleder også indeholder administration og personaleledelse i et 
større omfang end sædvanligvis forventet.

Overordnet prioriteres ledelsesområderne i kurset derfor således:

1.  Administrativ ledelse (fordi det ofte er især administrative opgaver, nye 
ledere ikke har erfaring med)

2.  Personaleledelse (fordi ledelse af medarbejdere ofte kræver en ændring 
af perspektiv)

3.  Pædagogisk ledelse (fordi her har den nye leder ofte mange erfaringer 
og ideer)

4.  Strategisk ledelse (fordi dette især er en opgave for lederen af ledelses
teamet, og derfor ikke for det nye medlem af et ledelsesteam)

Vi benytter også lejligheden til at drøfte ”Kodeks for god skoleledelse”, som for
eningen har udarbejdet som en ramme for god ledelse i folkeskolen. Kodeks er 
til eftertanke og kan inspirere den enkelte skoleleder til at reflektere over egen og 
ledelsesteamets praksis. Fokus er sat på forventningerne til folkeskolens ledere, 
og på de forudsætninger, der skal være, for at skolen kan ledes professionelt.
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En regnfuld forårsdag i et industriom-
råde uden for Køge er 50-60 mennesker 
samlet til et af fem regionale møder, 
som DI (Dansk Industri) er vært for.

Udefra er lidt råt, men inden for by-
des der på rundstykker og kaffe. Vi be-
finder os på fabrikken CP Kelco, der 
som oprindeligt dansk og nu del af en 
international amerikansk koncern har 
40 % af verdenshandlen i en niche af 
halvfabrikata til fødevarer, medicinal-
produkter mv.

Mødet handler om ’Vores Skole’, der 
er et partnerskab mellem repræsen-
tanter fra erhvervslivet, kommunale 
embedsmænd og fra folkeskolen. Fra 
sidstnævnte gruppe er skoleledere og 
lærere samt nogle forældre fra områ-
det og sågar en gymnasierektor dukket 

Forundring & 
forandring 
Selv om der er interesse fra begge sider, er dialogen mellem 
skole og erhvervsliv mange steder en mangelvare. Egentlig er 
det bare at gå i gang, men hvordan? 

Af Michael Diepeveen • Foto Sine Fiig

op. Eleverne glimrer desværre ved de-
res fravær, men undervisningen skal 
vel passes? 

’Vores Skole’ har som mål at skabe 
en bedre skole for alle elever. På basis 
af viden frem for holdninger og ved at 
sætte fælles interesser foran særinte-
resser – søger man at knytte bånd 
mellem de forskellige positioner, der er 
i forhold til folkeskolen, dens virke og 
værdier.

På den måde fungerer partnerskabet 
som en stærk fælles platform i forhold 
til det politiske magtspil om skolen, me-
dierne og den offentlige debat. Sam-
tidig sættes parterne sammen for at 
skabe inspiration, relationer, danne 
netværk og udvikle samarbejdsarbejds-
projekter. 

Der samarbejdes – i grupper – på 
udvalgte områder, der bl.a. sigter på 
at forbedre læsningen, styrke natur-
fagsundervisningen, øge forældreind-
dragelsen og udvikle ledelsen på sko-
lerne i samspil med det omkringlig-
gende miljø.

overliggeren skal hæves
I gruppearbejdet ’Ledelse, der bygger 
bro’ fortæller Kelco’s direktør Jørn Stry-
ger, hvordan hans arbejdsplads med 
400 medarbejdere og engelsk som ar-
bejdssprog har brug for både smede-
lærlinge, specialarbejdere, laboranter, 
maskiningeniører og kemikere. Ar-
bejdskraft på mange niveauer altså – 
fælles er, at den skal være velkvalifice-
ret og motiveret til at lære mere…

Der ses på ledelsespraksis og holdninger… 

…der drøftes perspektiver og muligt samarbejde…

…det er næsten et OPP-projekt, der ta’r form. 
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Til en vis grad er der etableret kon-
takter mellem virksomheder og skoler i 
området. Således kommer elever på 
virksomhedsbesøg, og en lokal skole-
ledergruppe har på et tidspunkt bedt 
lokale virksomhedsledere fortælle om 
deres job. Men ellers oplever direktø-
ren og andre erhvervsfolk i gruppen 
ikke den store interesse fra skolerne i 
et samarbejde, hvorfor mon det?

Skolelederne i gruppen dukker sig. Det 
kan der være flere grunde til, bl.a. kan det 
være svært at finde resurser og lærer-
kræfter til længerevarende forløb. Men 
skoleleder Lise-Lotte Havbo Hansen og 
SFO-leder Per Bovedt fra Krogårdskolen i 
Greve er klar til at samarbejde.

”Vi vil gerne lægge overliggeren højt. 
På vores skole prioriterer vi bl.a. projek-
ter i naturfag, miljøbesparende teknolo-
gier mv. Vores elever har godt af at 
komme ud af skolens vægge og ud på 
virkeligheden på arbejdspladserne. Der 
behøver ikke at gå ’forlystelsespark’ i 
det, vi gerne knytte undervisningen i 
matematik, natur/teknik mv. til det, som 
det konkret bruges til”, lyder det fra Kro-
gårdskolens ledelsesteam. Og sådan er 
den første konkrete kontakt skabt.

 I ledergruppen synes man hurtigt at 
finde hinanden. Fælles for lederjobbet 

på virksomheder og skoler er at sørge 
for at ’overleve’ i en samfundsmæssig 
virkelighed, der i stigende grad er glo-
bal og omskiftelig, og hvor økonomien 
er presset. Desuden er man enige om, 
at der er bør skabes det bedste match 
mellem elevernes interesser og mulig-
heder i et langt, virksomt liv. 

Faglige og sociale kompetencer
Der tegnes og fortælles om sammen-
hænge og udfordringer, og der tales 
om behovet for at få åbnet verdenerne 
op. Få mere at vide om, hvad hinanden 
laver. Dér hvor det bliver sværere – og 
hvor udfordringen måske ligger – er, 
hvad morgendagen vil bringe?

”Spørgsmålet er om vi tænker ’langt 
nok’, for vi kan jo ikke indrette skoler-
nes læring i 1. kl. efter, hvordan beho-
vet er nu, da eleverne kommer ud 10 år 
senere i en verden, der er forandret og 
med andre behov”, som en i gruppen 
siger det.

Der kommer flere bud på, hvad der 
skal til for at fremtidssikre skolen. Det 
handler om udvikling af innovative, 
nysgerrige og fagligt dygtige lærere. 
Om at genskabe respekten for skolens 
arbejde og få synliggjort de mange 
gode initiativer, der er i gang. Der pe-

ges også på, at vi skal fundet noget af 
gejsten frem igen?

I hvert fald skal der gøres mere ud af 
at friste eleverne til at lære og styrke 
lysten til fortsat at lære. En mener, at 
der så tidligt som muligt skal talent-
spejdes og designes forløb ud fra ele-
vernes forudsætninger og interesse. På 
den anden side skal folkeskolen og 
gymnasier ikke overuddanne de unge.

”Vi har mindre brug for eksperter. 
Specialiseret, faktuel viden sælger 
man kun én gang”, lyder det fra virk-
somhedernes repræsentanter. Her  
ønsker man ikke enspændere, men 
unge, der er fagligt dygtige og som vil 
arbejde, men også kan samarbejde. 

Man havner man i et nyt problem-
felt, idet gruppen tæller en leder på en 
større, sammenlagt specialskole – og 
hvad så med hendes elever? Jo, alle 
skal med, det er vigtigt at sikre sam-
fundets sammenhængskraft, synes 
rundt om bordet at være enige om. 
Men hvad kan der så gøres konkret for 
at inkludere alle?

Det bliver der mulighed for at drøfte 
nærmere og finde løsninger på, da 
gruppen aftaler at fortsætte som leder-
netværk med 10-12 deltagere. Efter en 
længere kalenderøvelse får alle det 

Trods vedholdende rygter om det modsatte er rundkredspædagogikken da så langt fra umoderne i erhvervslivet... 

»
…det er næsten et OPP-projekt, der ta’r form. 
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næste møde plottet ind på mo-
bilerne. Netværket vil udfordre 
og bruge hinanden, dele erfa-
ringer og viden og sætte kon-
krete fælles aktiviteter i gang – 
og en tilbyder at give et oplæg 
om ’nutidens og morgendagens 
børn og unge’, herunder de le-
delsesmæssige konsekvenser 
det har.

 Lederne mødes foreløbigt 
frem til sommerferien: Hver 
anden gang på en skole, hver 
anden gang på en virksomhed. 
De andre grupper får også af-
talt at mødes igen, og i august 
samles der op på ’Vores Skole’-
samarbejdet i form af et skole-
politisk topmøde med delta-
gelse af elever, forældre, 
lærere, skoleledere, virksom-
hedsledere, kommunal- og 
landspolitikere. 

Læs mere om samarbejdet i 
’Vores Skole’ mellem DI, KL, 
Danske Skoleelever, Skole og 
Samfund, Lærerforeningen og 
Skolelederforeningen på www.
skolelederne.org

I dette selskab af industriens folk og ledere 
og medarbejdere i en folkeskole, der sta-
dig bærer præg af en organisation og byg-
ninger fra sidste århundrede, giver profes-
sor Fibæk Laursen på basis af sin nye bog1 
et oplæg om det igangværende farvel til 
’industrisamfundets skole’. 

Fibæk lægger ud med at tage afstand 
til troen på, at øget styring bringer skolen 
frem mod hæder og succes. Styrken ved 
den danske folkeskole er netop, at den 
ikke har en masterplan, men at den præ-
ges af masser af lokalt initiativ, hvor ener-
gien kommer nedefra, og hvor der er stor 
sammenhængskraft. Det er det, der bæ-
rer nu og vil bære fremover.

Den måde, den danske skole drives på 
nu, er imidlertid præget af et efterslæb, 
fastslår han og tager tilhørerne helt tilbage 
til slutningen af 1800-tallet, da det forrige 
paradigmeskifte skete. Her ændredes na-
tionen fra et landbrugs- til et industrisam-
fund som dominerende, kulturbærende 
produktionsform – og skolen fulgte med. 
Men kun langsomt. For langt op i 1900-tal-
let var skolen fyldt med (ofte idylliserende) 
referencer til livet på landet.

100 år efter – i dag – står vi midt i skiftet 
fra industri- til videnssamfundet, der heller 
ikke er præget af hastværk. Skoleklokker-
ne ringer jo stadig. Og minutiøs planlæg-
ning, opdeling i timer, i klasser, fag, aldre 
styrer i et omfang, som næsten ikke ses i 

det øvrige samfund længere. De senere 
års målinger og test, ser Fibæk som en re-
gression til industrisamfundets tænkning.

Den samfundsmæssige dynamik, der 
viser sig i elever fra andre kulturer, i børn 
og unge med langt mere fremskredne so-
ciale kompetencer, øget generel indsigt, 
viden og IT-kunnen, gør, at videnssam-
fundet banker på med større og større 
kraft og vil ind.

Noget sker. Fx er nutidens skole til for-
skel fra industrisamfundets meget mindre 
selekterende. Men der er behov for endnu 
større mangfoldighed og fleksibilitet i 
strukturer og organisering. I skolen betyder 
det ifølge Fibæk bl.a. differentieret indret-
ning, undervisning og læring samt øget in-
tegration af skole og børneinstitutioner. 

note
1.   Steen Hildebrandt og Per Fibæk Laursen: 

Når klokken ringer ud, Gyldendal Public, Kø-
benhavn 2009.

Træt af et dårligt indeklima
– se her!

Den nye CO2-måler SoundAir® viser tydeligt 
når CO2-indholdet i undervisningslokalet 
bliver for højt og der skal luftes ud.   

SoundAir®

_ en enkel og billig løsning 
til et bedre indeklima. 

Pris 1.999,- 
ex moms.

SoundEar |  tel. 3940 9002  | soundear@soundear.dk  |  www.soundear.dk

NYH E D

Per Fibæk Laursen.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nyt KURSUS

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

Intensivt 
2-dages kursus for 

skoleledere 
i forbindelse med 

’Det gode 
skole lederliv’

Praktiske oplysninger

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

DEt vEstlIgE kursus:
Er afholdt

DEt østlIgE kursus:
Tid  Den 13. september14. september 2010 – max 30 pers. 

med ankomst kl. 10:00 og afrejse igen 14. september 2010  
kl. 15:00

Sted   Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360,  
2800 Kgs. Lyngby

tilmelding

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

Pris

Kr. 3.500, 

kurset er udviklet af skoleleder-
foreningen i samarbejde med cand.mag 

og cand.pæd.psych Palle Isbrandt 
Jansen, der også underviser på kurset.
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Normalt er Steen Frederiksen skoleleder på Skovshoved 
Skole i Nordsjælland. Denne post overlod han for en uge til 
kontorchef fra Arbejdsskadestyrelsen, Flemming Bentzen, 
mens han selv tjekkede ind som kontorchef.

Begge er de enige om, at en uge som leder i en anden or-
ganisation giver større perspektiv og et anderledes syn på 
ledelse. 

”Man får spejlet egen virksomhed, egen ledelse og ska -
ber større forståelse og refleksion af egen praksis, når man 
pludselig ser sig selv som leder på et område, der ikke mat-
cher ens faglige baggrund” fortæller skoleleder Steen Frede-
riksen, en uge efter han første dag satte sine ben i Arbejds-
skadestyrelsen. 

De to lederes jobbytte var ikke bare en impulsiv, sjov ide: 
Job Swop er en del af uddannelsen Master of Management 
Development, som Steen Frederiksen og Flemming Bentzen 
følger på Copenhagen Business School.  

”Jeg blev tiltrukket, fordi der netop er fokus på, hvordan 
man på forskellige måder leder og skaber relationer mel-
lem medarbejdere og mellem medarbejdere og ledelsen”, 
siger Steen Frederiksen.

skarpere opdeling af ledelsesopgaven 
At lede mennesker er en hårdkogt disciplin, mener Steen 
Frederiksen. Det samme er at lære at tage ansvar for, styre 

I en uge byttede skoleleder Steen Frederiksen job med en kontorchef. 
Det gav et nyt syn på ledelse og åbnede nye muligheder...

Af Marie Hougaard Jakobsen • Tegning Annette Carlsen

og overvåge strategiske processer. Og bevidstheden herom 
har fået et opsving efter jobbyttet. 

”At bytte job med en leder fra en anden type virksomhed, 
hvor vilkårene er vidt forskellige fra min egen hverdag, har 
givet mig en øget forståelse for ledelse som et fag”.

Flemming Bentzens stilling i Arbejdsskadestyrelsen er 
mere fokuseret på ét område, set i forhold til den lederrolle 
Steen Frederiksen udfylder. 

”Til daglig skal en skoleleder være leder for alle de ansatte 
på skolen, og samtidig har jeg et pædagogisk ansvar overfor 
skolens elever. Det er en dobbeltrolle, som er svær at få tid 
til”, siger Steen Frederiksen. 

En ide til, hvordan han kan koncentrere sin lederrolle mere 
har han fået ved jobbyttet. Her oplevede Steen Frederiksen 
en større grad af funktionsopdelt ledelse, hvor ledelsen ta-
ger sig af personaleledelse og sikrer et flow i arbejdsproces-
ser, mens et fagligt center tager sig af sparringen vedrø-
rende den faglige dimension af medarbejdernes arbejde.

Han mener, at denne opdeling giver ledelsen en styrke og 
fokusering på selve det centrale i ledelsesopgaven – at med-
arbejderne trives, er engagerede og præsterer godt. 

”Denne oplevelse er noget, jeg vil prøve at bearbejde i for-
hold til min egen hverdag” siger Steen Frederiksen og påpe-
ger, at det er noget, han tror skoleledere med fordel kan 
lære noget af.

Bytte-bytte 

job
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StORt & småt

Færre, men større lærerteams
Under ugen som kontorchef oplevede Steen 
Frederiksen også fordele ved at arbejde med 
større og mere selvstyrende teams. Dette fik 
ham til at tænke over, om man kan skabe sy-
nergi ved at slå skolens teams sammen. 

”Skovshoved Skole er i dag organiseret i år-
gangsteam, med ca. fem lærere omkring tre 
klasser. I Arbejdsskadestyrelsen bliver der ar-
bejdet med teams på femten personer. Jeg 
har anset et team på fem til seks personer 
som en god størrelse, men også som sårbar 
overfor uenighed og dysfunktion. I denne sid-
ste situation bliver teamet uproduktivt, uden 
dynamik og med konflikter, der ødelægger ar-
bejdsglæden”, forklarer Steen Frederiksen og 
uddyber med, at i et team på femten vil der 
være større chancer for, at der er personer 
man svinger godt sammen med. 

”Der er så nogle omkostninger vedrørende 
fleksibel tilrettelæggelse af undervisningen, 
men jeg tror også, det kunne medføre et plus 
på trivslen” siger han og fremhæver, at dette 
endnu kun er refleksioner han gør sig.  

”Jeg vil gerne jobbytte igen, men det er vig-
tigt, at det er i en ledelsesfunktion, der mat-
cher min egen hverdag, dvs. kompetenceni-
veau og antal medarbejdere skal nogenlunde 
være det samme, hvilket også var tilfældet i 
mit jobbytte”, siger Steen Frederiksen, som 
anbefaler alle ledere at prøve en uge bag en 
anden leders skrivebord. 

Ingen stress-syge 
Skoleleder Søren Jakobsen på Kristrup Skole i Randers har pt. in-
gen langtidssyge på grund af stress og har haft god succes med at 
bekæmpe stress.

Det skyldes, at skolen i sit beredskab mod stress ikke kun sæt-
ter ind, efter stressen har meldt sig, men også forebygger. Fore-
byggelsen handler om at begrænse arbejdsbyrden ved at sætte 
fokus på kerneopgaven: arbejdet med børnene. Er man presset, 
får man ligefrem forbud mod at deltage i møder. Forbuddet kan 
først ophæves efter en dialog med lederen.

Skolen sørger for ekstra støtte, hvis en klasse er vanskelig. Ske-
maomlægning kan også være en løsning. Nyuddannede får til-
knyttet en mentor, der kan hjælpe med at skabe overblik og priori-
tere arbejdsopgaver. Endelig er der sat forskellige initiativer over 
for medarbejderne i værk, fx en massage-ordning, og der er fri-
gjort midler til bedre vikardækning.

For yderligere oplysninger kontakt: skoleleder Søren Jakobsen på 
soeren.jakobsen@randers.dk

www.personaleweb.dk / www.lederweb.dk

Uddannelse med løn
I 2009 startede otte studerende på den såkaldte skolebaserede 
læreruddannelse i Slagelse.

Det særlige ved det er, at man bliver ansat på en skole i 
en tredjedels-stilling, samtidig med at man uddanner 
sig til lærer. På den måde er der optimale mulighe-
der for samspil mellem teori og praksis. Man får løn 
for sit arbejde på skolen, og uddannelsen er samti-
dig SU-berettiget.

Fra skolelederne forlyder det, at der bliver uddan-
net nogle meget dygtige lærere på den skolebase-
rede læreruddannelse. Flere andre kommuner 
overvejer at gå med i samarbejdet om skolebase-
ret læreruddannelse. 

University College Sjælland står for nye 
form for lærer uddannelse, se mere på 
www.ucsj.dk/skolebaseret
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Det lyder som en stor mundfuld, hvis 
alle skoleledere i en kommune i løbet 
af et skoleår uddannelsesmæssigt skal 
løftes, så de bliver bedre til kvalitets-
sikring, kvalitetsudvikling, evaluering 
og coaching.

Men i Tønder er det lykkedes gennem 
et målrettet samarbejde med en profes-
sionshøjskole og ved at lægge billet ind 
på de midler, som Undervisningsmini-
steriet har afsat til efteruddannelse.

”Det er ikke alle efteruddannelsesøn-
sker og behov, der har kunnet imøde-
kommes, men vi er nået langt, og skole-
lederne har samtidig lært hinanden 
bedre at kende, så vi i højere grad kan 
udgøre et samlet skolevæsen”, siger Mo-
gens Marcussen, der er formand for den 
lokale afdeling af Skolelederforeningen 
og leder på Tønder Kommuneskole.

Udgangspunktet er en ny værdibase-
ret personale- og ledelsespolitik, som 
politikerne i Tønder har vedtaget. Den 
indebar nye forventninger til skole-
lederne, som de ikke umiddelbart  
ville kunne leve op til.

”Vi ville gerne have en højere grad af 
faglighed inden for kvalitetssikring og 
evaluering, og vi synes, at den coa-
chende ledelsesstil er så væsentlig, at 
vi bør uddannes inden for den”, siger 
Mogens Marcussen.

En god platform
Konkret går ledernes ønsker i retning 

Skolelederne i Tønder har fået ny indsigt i centrale 
faglige områder og er kommet tættere på hinanden 
gennem et omfattende uddannelsesforløb

Af Jan Kaare • Foto Poul Anker

af, at så mange som muligt får en pæ-
dagogisk diplomuddannelse eller en di-
plomuddannelse i ledelse. Det skridt, 
der er taget, består af et PD-modul på 
seks uger på fuld tid og et femdages-
kursus i coaching.

”Forløbet har givet skolelederne en 
god platform og en fælles forståelse af 
nogle centrale ledelsesområder. På 
den måde er vi blevet bedre klædt på 
blandt andet til at arbejde med kvali-
tetssikring og til helt aktuelt at imple-
mentere arbejdstidsaftale 08, hvor læ-
rerteamet får et større ansvar, og hvor 
lederrollen bliver en anden”, siger skole-
ledernes lokalformand.

Noget af det, som skoleleder Tanja 
Linnet, Nørre Løgum Centralskole, har 
fået rigtig meget ud af, er arbejdet 
med den oldenburgske dekalog. Den 
består af ti teser for god undervisning, 
udviklet gennem et forskningsprojekt 
gennemført ved Ossietzky Universite-
tet i Oldenburg. 

Teserne beskriver, hvad der kende-
tegner god undervisning, i forhold til at 
skabe struktur og sammenhæng, være 
bevidst om betydningen af undervis-
ningsklimaet, sammenhængen mel-
lem mål, indhold og metodevalg, det 
anvendte sprog etc. 

”Vi har for nylig sat dem på dagsor-
denen på skolen med henblik på at  
udarbejde en dekalog for Nørre Løgum 
Centralskole. Det havde vi næppe gjort 

så systematisk, hvis ikke jeg havde lært 
at styre processerne gennem uddannel-
sesforløbet. Coaching-kurset spiller fint 
sammen med PD-modulet, fordi det gi-
ver nogle redskaber til at hjælpe medar-
bejderne til at finde deres egne løsnin-
ger”, siger Tanja Linnet.

trækker tænder ud
PD-modulet har givet redskaber til at 
sætte læring om skolens kerneydelse i 
gang og hermed lærernes læring. 

”I forvejen havde jeg kun grund-
uddannelsen fra Center for Offentlig 
Kompetenceudvikling, og med syv års 
ledererfaring er det på tide at komme 
videre”, siger skolelederen.

Tanja Linnet er eneste skoleleder i 
Nørre Løgum, og hendes stedfortræ-
der får blot 30 timer om året.

”I den situation er det krævende 
både for skolen og for mig selv som le-
der at deltage i et forløb, hvor jeg er 
væk fra skolen seks uger i træk, men 
det er langt mere givende end at ud-
danne sig ved siden af at skulle passe 
jobbet på fuld tid”.

Viceskoleleder Maj-Britt Sønnichsen 
på Holmeskolen er enig.

”Et så omfattende uddannelsesførløb 
koster på skolen”, siger hun. ”Når alle 
ledere på en skole som vores er af sted 
i syv uger mister vi 21 ugers ledelsestid. 
Derfor skal vi for tiden løbe stærkt. Men 
vi håber, skolen får det igen, fordi vi er 

fælles uddannelse

Fælles skole 
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blevet bedre ledere”, siger viceinspek-
tøren. 

Hun havde foretrukket uddannelses-
forløbet spredt på to skoleår, så der 
havde været bedre tid til at få daglig-
dagen på skolen til at fungere.

sFo-ledere ikke med
Tønder Kommune består af seks sam-
menlagte kommuner, og den har 18 
skoler. Det er derfor mange skole-
ledere, der har været på kursus. Det 
kunne dog have været endnu flere, hvis 
SFO-lederne havde været indbudt.

”Vi har kun været med til coaching-
delen. Det er vi skuffede over, siger 
SFO-leder Anette Pedersen, Tønder 
Kommuneskole. ”På vores skole er vi 
et lederteam bestående af fire. Derfor 
er det uheldigt, at vi ikke får de samme 
uddannelsesvilkår. Jeg tror ikke, det er 
ond vilje, men SFO-delen er ikke rigtig 
medtænkt i systemet. Man tænker 
skoleledere, og så tænker man dagin-
stitutionsledere”. 

Hun er glad for at være med til coa-
chingkurset på grund af indholdet, og 
fordi hun møder ledere på kryds og 

tværs, men det havde været bedre, 
hvis SFO-lederne også have fået mu-
lighed for at tage et PD-modul.

”Jeg kan godt forstå synspunktet”, si-
ger pædagogisk konsulent og stedfor-
trædende skolechef Lisbeth Hoff. ”Men 
vi valgte at gøre det sådan, fordi mo-
dulet drejede sig specifikt om skolede-
len. Modulet er så fokuseret på folke-
skolens faglige undervisning. Derfor er 
det ikke relevant for SFO-lederne, der 

ikke har de faglige forudsætninger”.
Hun understreger, at arbejdsgruppen 

bag uddannelsesprojektet nøje har 
gennemtænkt situationen.

”Det er ikke fordi, vi vil lægge op til 
forskelsbehandling, men der skal være 
en fornuftig begrundelse for, at alle i 
en ledergruppe skal bruge seks, syv 
uger på uddannelse”.

Ledelse på dagsordenen
En af fordelene ved at satse massivt 
på et bestemt uddannelsesforløb er, at 
en kommune kan sætte sit præg på 
indholdet. Underviserne har på forhånd 
været orienteret om, hvordan Tønders 
skolevæsen ser ud, og hvilke uddan-
nelsesbehov, skolelederne giver udtryk 
for at have.  

”Vi vil rigtigt gerne sætte ledelse 
på dagsordenen. Vil man det, er 
forudsætningen, at der skal bru-

ges kræfter på udvikling af 
god ledelse. Man ER ikke 
bare leder. Ledelse kræver 
uddannelse. Vi vil også rig-
tigt gerne give mulighed 

for faglig fordybelse for på 
den måde at skabe net-
værk i kommunen”.

Indsigt i forholdene på 
andre skoler og dialog med 
ledere kommer op på et 
helt andet niveau, når man 
sidder sammen og drøfter 
faglige og ledelsesmæssige 

problemstillinger time efter 
time.

Fire af forvaltningens med-
arbejdere har deltaget i efteruddannel-
sesforløbet. 

Lederefteruddannelse i tønder

•  Finansiering af modul og kursus: Undervisningsministeriets udmøntnings-
pulje til efteruddannelse af skoleledere, der udløb i 2009.

•  dækning af udgifter på skolen: Statens Voksenuddannelsesstøtte. SVU er i 
2010 3.760 kr. for en uges heltidsundervisning.

•  diplommodulet: Kvalitetsstyring, kvalitetsudvikling og evaluering er et valg-
frit modul under diplomuddannelsen i ledelse på VIA University College.

•  Coaching: Kurset, der består af 2+3 dage med praktik på skolen i den mellem-
liggende periode, gennemføres af konsulentfirmaet Mukon.

•  udvalget: I udvalget, der står for uddannelsesforløbet, sidder: To repræsen-
tanter for skoleforvaltningen, en skoleleder og formanden for Lokalafdelingen 
af Skolelederne. 

Ud at gøre folk klogere er efteruddannelse med til at skabe 
relationer og ledernetværk på tværs i kommunen.
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Klumme

Af Maja Loua Haslebo • Foto Scanpix

Når ledere og medarbejdere taler med 
hinanden om, hvad der er vigtigt på ar-
bejdspladsen, står ærlighed som regel 
højt på ønskelisten.

Ærlighed som et ideal har i vores kul-
tur så stor bundklang og rodfæste, at 
det på langt de fleste arbejdspladser 
tages for givet, at ærlighed er noget 
godt. Det er stort set utænkeligt, at en 
leder eller medarbejder skulle finde på 
at afvise vigtigheden af ærlighed eller 
blot udfordre tanken.

 Hvis en person helt undtagelsesvist 
fandt på at stille spørgsmålstegn ved 
ærlighed som et ideal, ville det sand-
synligvis føre til mange løftede øjen-
bryn og formentligt også skabe forar-
gelse og vrede. For hvis man ikke går 
helhjertet ind for ærlighed, hvad så? Er 
man så fortaler for løgn og bedrag? 
Har man ingen moral?

I denne artikel skal vi se lidt mere 
nuanceret på idealet om ærlighed og 
på begrebet nytteværdi. Og vi skal se 
på, hvad det kan betyde for ledere og 
medarbejderes engagement og fokus 
på den fælles opgave, hvis de erstatter 
idealet om ærlighed med en interesse 
for nytteværdi for arbejdsfællesskabet.

Artiklen tager afsæt i socialkonstruk-
tionismen, hvilket mere mundret kunne 
kaldes for samskabelse. Grundtanken i 
socialkonstruktionismen er, at vi men-
nesker sammen skaber vores sociale 
verden gennem sprog og kommunika-

Fra ærlighed til 

Ærlighed varer længst siger man, men hvordan tager et tilsyneladende 
uangribeligt begreb sig ud i en fokuseret ledelsesoptik?

tion. På en arbejdsplads betyder det, 
at elementer ved den sociale verden 
såsom trivsel, arbejdsglæde, engage-
ment, ledelseskvalitet, samarbejde, 
respekt, osv., er noget, som ledere, 
kolleger og medarbejdere skaber sam-
men. Dette gør de bid for bid og dag 
for dag.

I socialkonstruktionismen er der fokus 
på, hvordan det, vi tænker, føler, siger 
og gør, alt sammen er med til at forme 
vores forståelse af virkeligheden. I so-
cialkonstruktionismen antager man 
altså ikke, at virkeligheden er på en be-
stemt måde, men at den løbende ska-
bes, formes og omformes af alle de 
personer, der indgår i den. Det bliver 
derfor vigtigt, hvordan enhver kan være 
med til at skabe en god virkelighed; det 
vil sige en social verden, som fungerer 
godt for arbejdspladsen og alle dens 
medlemmer. Og hvad har alt dette så 
at gøre med idealet om ærlighed?

Befriende eller en fribillet?
Som mange andre idealer er ærlighed 
smuk i tanken, men temmelig vanske-
lig at praktisere på lige så smuk vis. 
Enhver leder og medarbejder kan nikke 
genkendende til situationer, hvor man 
har været afsender eller modtager af 
såkaldt ærlige bemærkninger, der har 
haft en sårende, provokerende, forvir-
rende, forstyrrende eller krænkende ef-
fekt.

”Jeg siger bare min ærlige mening” og 
”Hvis jeg skal være helt ærlig, så…” er 
formuleringer, der forekommer på daglig 
basis på de fleste arbejdspladser, og 
som i mange tilfælde falder i forbindelse 
med kritik af beslutninger, begivenheder 
eller personer. Ærlighed kan nemlig bru-
ges som en fribillet til at tænke og sige 
nedgørende ting om andre.

En kollega kan fx sige til en anden 
kollega: ”For at være helt ærlig så bry-
der jeg mig ikke om den måde, du taler 
til mig på”, ”Vores leder er da virkelig et 
stort fjols – ja, jeg siger bare min ærlige 
mening” eller ”Synes du ikke også helt 
ærligt, at det var ret dumt, det Bente 
gjorde?”. En medarbejder kan sige til  
sin leder: ”Jeg synes ærlig talt ikke, at 
Susanne er kompetent til sit job” eller 
”Hvis jeg skal være helt ærlig, så synes 
jeg ikke, at her er rart at være”.

En leder kan opfordre sine medarbej-
dere til at sige deres ærlige mening om 
de kommende forandringer, hvorefter al-
verdens saglige og usaglige argumenter 
for og imod, tilkendegivelser af modvilje, 
manglende tiltro til lødigheden af beslut-
ningsprocessen, brok over at tingene 
ændrer sig, osv. myldrer frem.

Med fanen om ærlighed højt løftet 
tillader vi os nogle gange at sige eller 
gøre noget, som slet ikke burde være 
sagt eller gjort. For hvordan kommer 
personerne i disse eksempler videre på 
gode måder? Hvordan finder de ud af, 

nytteværdi
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hvad der skal være, og hvordan de kan 
være med til at skabe det?

når ærlighed er ukonstruktivt
Hvis vi ser eksemplerne grundigt efter, 
opdager vi, at alle udtalelserne handler 
om, hvad der ikke skal være – det, der er 
forkert, uønsket og ikke fungerer – samt 
om andre personers forkerte handlinger. 
Når vi opfatter og omtaler os selv som 
værende ærlige, så tænker, føler og si-
ger vi som regel noget, der handler om 
det forkerte og om de andres manglende 
eller kritisable handlinger.

Det er temmelig ualmindeligt at 
høre en medarbejder sige: ”Hvis jeg 
skal være helt ærlig, så synes jeg, at 
vores leder er fantastisk, og at vi sam-
men skaber et rigtig godt arbejdsmiljø”, 
”Jeg er vildt imponeret over din indsats. 
Ja, jeg siger bare min ærlige mening” 
eller ”Hvad jeg helt ærligt mener? Jeg 
glæder mig meget til de kommende 
forandringer og er sikker på, at det bli-
ver alle tiders for os alle sammen”.

”Aaarh, kom nu, vær nu helt ærlig”, 
vil vedkommendes samtalepartnere 
formentlig sige. At være helt ærlig si-
destilles altså i praksis med at være 
kritisk, utilfreds, skeptisk, irriteret, træt 
af noget og offer for noget. Og så 
længe vi ”helt ærligt” giver vores me-
ning til kende, behøver vi tilsynela-
dende ikke at handle – vi behøver ikke 
at tænke, sige eller gøre noget, der 
kunne forbedre situationen: Det er nok 
at påpege problemerne. 

Men hvordan andre ud fra førstnævnte 
eksempler skulle kunne finde frem til, 
hvad der skal skabes, og hvordan vi kan 
gøre det, er en gåde. Der er ingen visio-
ner, ønsker, forhåbninger, handleanvis-
ninger eller invitationer i disse udtalelser. 

Det er meget svært at finde frem til, 
hvad man skal gøre, når man blot får at 
vide, hvad man ikke skal gøre. Vi har 
brug for at vide, hvilke handlinger vi kan 
foretage, der vil blive forbundet med no-
get meningsfuldt, attraktivt, kompetent, 
konstruktivt, målrettet, respektfuldt, 
venligt, imødekommende. Vi har brug 
for at vide, hvad vores kolleger, ledere og 
medarbejdere ønsker af os i stedet for, 
hvad de er utilfredse med. 

Og så har vi brug for at vide, hvordan 
disse handlinger har relevans og betyd-
ning for den fælles sag: Hvis vi gør 
mere af noget bestemt, hvordan vil det 
så hjælpe os til at lykkes med det, vi er 
sammen for at udrette? Når ledere, 
medarbejdere og kolleger ønsker noget 
af hinanden, gør de det som professio-
nelle personer, der mødes i det arbejds-
mæssige rum, fordi de har valgt at 
være med til at skabe det, der er den 
pågældende organisations kerneydelse.

tænke, før man taler
På en skole er denne kerneydelse ud-
dannelse og dannelse af eleverne. Så  
i stedet for at sige: ”For at være helt 
ærlig, så bryder jeg mig ikke om den 
måde, du taler til mig på” til sin kol-
lega, kunne man tænke sig grundigt 
om og finde frem til, hvordan kollegaen 
kunne tale til en på bedre måder og til, 
hvordan denne bedre kommunikation 
ville være et relevant og godt bidrag til 
den fælles resultatskabelse.

Ud fra en socialkonstruktionistisk 
forståelse er man først klar til at tale, 
når man kan spille ind på denne måde. 
For når vi siger noget – lige meget 
hvad vi siger – påvirker det vores so-
ciale verden. De to forskellige veje at 
gå gør noget meget forskelligt ved 

stemningen, lysten til at samarbejde, 
oplevelsen af at være en del af et godt 
arbejdsfællesskab, overskuddet, enga-
gementet og humøret.

Disse elementer ved den sociale ver-
den er enhver medarbejder og leder med 
til at skabe, og meget af dette arbejde 
ligger i de sproglige detaljer. Det er altså 
ikke lige meget, hvad vi kalder tingene. 
At påberåbe os ærlighedens hellige navn 
gør det ikke legitimt at sige lige, hvad vi 
har lyst til, eller hvad der falder os ind 
uden at tænke på, hvordan det påvirker 
vores kolleger. Vi skylder os selv og hin-
anden at arbejde mere omhyggeligt med 
vores bidrag til den sociale verden. 

Den helt store forandring ligger i at 
erstatte idealet om ærlighed med en 
opmærksomhed på nytteværdi for  
vores arbejdsfællesskab: I stedet for at 
spørge os selv og hinanden hvad vi ”helt 
ærligt” føler og tænker, skal vi spørge 
os selv og hinanden, hvad vi kan tænke, 
sige og gøre, som kan være nyttige bi-
drag til det, vi er sammen for at udrette. 
At bidrage på kompetent og relevant vis 
kræver omtanke og omhyggelighed, og 
det kræver, at vi giver afkald på retten 
til at handle pr. refleks.

Når skolelederen møder sine medar-
bejdere (og vice versa) med krav og 
forventninger om, at de er i stand til 
dette og er indstillede på at gøre sig 
denne umage, udøver skolelederen an-
erkendende ledelse. Skolelederen an-
erkender gennem sine høje forvent-
ninger medarbejdernes formåen og 
betydningen af deres bidrag for ar-
bejdsfællesskabet som helhed. Hvis 
lederen skruer ned for disse forventnin-
ger og tillader skidt og kanel i ærlighe-
dens hellige navn, øges risikoen for en 
lang række selvskabte plager.  

Inspiration til din ledelsesindsats?

Denne klumme er den anden af tre skrevet af Maja Loua Haslebo, er-
hvervspsykolog, cand. psych., der handler om den anerkendende til-
gang til ledelse, samarbejde og følgeskab, og som tager afsæt i spro-
gets skabende kraft og ledelse som virkeligheds- og kulturskabelse. 

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

I de seneste år er skoleledere blevet mødt 
med et væld af ledelsesudfordringer.

I er strategiske visionsmagere og be-
tragter jer selv som hovedansvarlige 
for at sætte skolens kurs. I er faglige 
ledere og oplever stadig jer selv som 
hovedansvarlige for skolens faglighed. 
I er personaleledere og betragter evnen 
til at motivere, udvikle, teambuilde, 

Skyldige i topstyring?
Med ledelsesrummet, -kraften og -magten følger ansvaret, men ligger det 
så tungt på skoleledernes skuldre, at de glemmer fordelene ved delegering 
og distribueret ledelse?

Af Morten Fisker • Grafik MM

coache og konflikthåndtere blandt sko-
lelederens vigtigste kompetencer.  I er 
også driftsledere og betragter økono-
mistyring og mål- og resultatstyring 
som helt centrale opgaver.  

På den måde adskiller I jer sikkert 
ikke meget fra andre topledere. For-
skellen ligger måske snarere i, hvordan 
I håndterer balancen mellem det stra-
tegiske ledelsesansvar for en opgave 
og den praktiske udførsel af ledelse.  

Et nyt survey som Mandag Morgen 
har gennemført i samarbejde med den 
nu nedlagte Tænketank for professi-
onsfaglig ledelse peger på, at I i min-

dre grad end jeres ledelseskolleger på 
eksempelvis hospitaler, i daginstitutio-
ner og i hjemmeplejen er tilbøjelige til 
at distribuere ansvaret for jeres mang-
foldige ledelsesopgaver. 

Med undtagelse af administration og 
økonomi, hvor mange af jer har place-
ret det primære ledelsesansvar hos 
souschefen, er I mere tilbøjelige til at 
fastholde hovedansvaret for centrale 
opgaver som kvalitetssikring & doku-
mentation, faglig ledelse, personale 
ledelse, strategisk planlægning, myn-
dighedsopgaver, ekstern kommunika-
tion og direkte brugerdialog, jf. figur 1.

Om undersøgelsen 

Spørgeskemaundersøgelsen, som 
denne artikel bygger på, er foreta-
get som en del af arbejdet i Man-
dag Morgens Tænketank for Pro-
fessionsfaglig Ledelse. 

Undersøgelsen er foretaget 
blandt topledere, souschefer og 
afdelingsledere i børnehaver, fol-
keskoler, SFOer, gymnasier, syge-
huse og plejehjem i landet i de-
cember 2009. I alt 1.244 ledere har 
svaret på surveyet. Heraf 158 lede-
re i grundskolen.

Tænketanken for professionsfag-
lig ledelse er initieret af Mandag 
Morgen i samarbejde med FTF, 
Professionshøjskolen Metropol, 
Undervisningsministeriet, Skole-
lederne & GL. Tænketankens med-
lemmer har i de seneste måneder 
undersøgt og debatteret behovet 
for ny ledelsestænkning i professi-
onsdominerede offentlige instituti-
oner. Arbejdet afsluttedes d. 25. 
februar 2010 med en høring på Pro-
fessionshøjskolen Metropol. 
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Figur 1. Hvor ligger flg. ledelsesopgaver primært på din institution? Hos institutionslederen?
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Selvom mange opgaver i større eller 
mindre grad løftes i samarbejdende le-
delsesteams, så synes den fremher-
skende praksis at være, at I næsten al-
tid er med for bordenden. Ikke bare i 
overført betydning som den strategisk 
ansvarlige, men også i helt konkret be-
tydning: At I udfører skoleledelse alle 
steder og på alle niveauer.

tager for meget på sig
Grethe Andersen, skoleleder på Vester 
Mariendal Skole i Aalborg og medlem 
af tænketanken, kender udfordringen 
indefra. Ifølge hende skaber det dan-
marksrekord i stress og dårlig samvit-
tighed. Hun mener, at skoleledere skal 
blive meget bedre til at prioritere og 
uddelegere. Et helt afgørende redskab 
på hendes egen skole har været op-
bygningen af et fire mand stort ledel-
sesteam. Og det er afgørende vigtigt 
for hende at have et team af ledere, 
der kan noget andet end hende selv. 
For som hun siger: ”Hvis jeg hele tiden 
skal arbejde med alt det, jeg ikke er 
god til, så dør jeg”. 

En væsentlig forklaring på den be-
grænsede distribution af ledelsesan-
svar i folkeskolen skal givet søges i le-
deres meget ensartede profiler. Mere 
end ni ud af ti er seminarieuddannede 
og startede karrieren som medarbej-
dere på en institution, der ligner den, 
de er ledere på i dag.

 Denne ’monokulturelle’ rekrutte-

rings- og erfaringsbaggrund kan gøre 
det svært at afgrænse og distribuere 
ledelse. Dels fordi toplederen ’ved  
meget’ om det meste, dels fordi den 
næstkommanderende typisk har samme 
bagage, men mindre ledelsesfaglig er-
faring og opkvalificering. På den korte 
bane er det altså ikke nok forventet 
merværdi i at distribuere ledelsesopga-
verne, og derfor har skolelederen må-
ske særligt svært ved at afgive ledel-
sesopgaver og ledelsesrum til sine 
’næstkommanderende’. 

Behovet for distribueret ledelse 
Mellem 2001 og 2009 er folkeskolelo-
ven blevet ændret 28 gange. Centralt 
for ændringerne er mere faglighed, 
flere timer i nøglefag, bindende mål for 
undervisningen, nationale test både 
som pædagogisk redskab og til offent-
liggørelse, udvidelse af undervisnings-
pligten og præcisering af kommuner-
nes ansvar. Ændringerne i loven hand-
ler i meget stor udstrækning om kerne-
ydelsen, elevernes læring. 

Flere internationale undersøgelser vi-
ser samstemmende, at lærernes evner 
som undervisere er langt den vigtigste 
faktor for elevers læring. Andre under-
søgelser viser, at yngre lærere i høj grad 
efterspørger feedback og sparring om 
opgaveløsningen fra deres ledelse – 
altså en kvalitetsdialog med fokus på 
kerneydelsen. Netop nu er regeringen 
ved at gennemføre sit 360-graders ser-

viceeftersyn. Et centralt fokus vil være 
at identificere måder, hvorpå folkesko-
lens faglighed kan styrkes.

Danske skoleledere prioriterer den 
faglige ledelsesopgave meget højt og vil 
gerne prioritere den endnu højere. Af 
TALIS undersøgelsen (en international 
undersøgelse af lærer/ledelsesforhold i 
en række lande, heriblandt Danmark) 
fremgår det, at danske skoleledere har 
stort fokus på ledelse af pædagogisk 
praksis. Af vores mere beskedne survey 
fremgår det samstemmende hermed, at 
faglig ledelse er den ledelsesopgave, 
som flest af jer (70,9 pct.) gerne ville 
bruge mere tid på, jf. figur 2.

Otte ud af ti ledere, som har en 
grundskole som arbejdsplads, placerer 
samtidig hovedansvaret for at give 
feedback til medarbejderne hos institu-
tionslederen, altså skolelederen, mens 
det for alle de deltagende ledere kun 
gælder seks ud af ti. Hvor halvdelen af 
lederne generelt placerer det primære 
ansvar hos mellemlederne/afdelingsle-
derne, gælder det kun hver fjerde af le-
derne fra grundskoleområdet. Endelig 
placerer 7 ud af 10 af lederne fra grund-
skolen hovedansvaret for kvalitetssik-
ring og dokumentation hos skolelede-
ren, hvor det kun gælder 4 ud af 10 for 
alle ledere, der har deltaget i surveyet. 
Igen synes skolelederne i markant 
mindre grad end deres ledelseskolleger 
fra andre velfærdsinstitutioner at distri-
buere ledelsesansvaret, jf. igen figur 1. »

Figur 2. Hvilke ledelsesopgaver ville du gerne bruge mere tid på?
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Derfor er det måske ikke så overra-
skende, at TALIS undersøgelsen, der 
altså konstaterer, at danske skole-
ledere i forhold til deres udenlandske 
kolleger har et stort fokus på ledelse af 
pædagogisk praksis, samtidig afslører, 
at 1 ud af 3 af danske lærere ikke me-
ner, at den evaluering de får, handler 
om kvaliteten af deres arbejde. 

Et oplagt omdrejningspunkt for en så-
dan kvalitetsdialog turde være elevpla-
ner. Et andet kunne være resultaterne i 
de nationale test brudt ned på klasseni-
veau, som dog også vil være rimelig 
angstprovokerende for mange lærere. 
En oplagt anledning til kvalitetsdialogen 
kunne være MUS-samtalen.  

giver ledelsesmæssigt underskud
Ifølge Agi Csonka, direktør på Dan-
marks Evalueringsinstitut og medlem 
af tænketanken, så har grundskolernes 
ledere og medarbejdere nok taget 
elevplaner til sig som redskab til at 
styrke dialogen mellem skole og hjem. 
Men elevplanerne bliver langt fra så 
ofte som man kunne ønske anvendt 
som et redskab til undervisningsdiffe-
rentiering, sådan som det også var 
tænkt. Hensigten er, at elevplaner  
bruges løbende i undervisningen til  
at sætte mål og planlægge undervis-
ningsforløb for den enkelte elev, og  
det sker stort set ikke.

Tager vi udgangspunkt i en typisk 
folkeskole med 400-500 børn og 40-50 
lærere, stiller det meget store krav om 
overblik og indsigt, hvis en skoleleder 
gennem eksempelvis MUS-samtaler 
og andre dialogmodeller skal kunne nå 
omkring at diskutere individuelle elev-
planer og individuel elevprogression 
med alle sine medarbejdere med øn-
skelige kvalitet. Og det tager tid i et 
presset skema. Men hvis ikke skole-
lederen, hvem så? Hvilket andet be-
myndiget ledelseslag i folkeskolen fore-
står så denne centrale diskussion om 
faglige resultater og udviklingspotentia-
ler i den enkelte lærers undervisning?  

Selvom ikke mindst den teambase-
rede undervisning på stadig flere skoler 
har skabt en praksis, hvor man er flere 
lærere om at planlægge og implemen-
tere et undervisningsforløb og efterføl-
gende at reflektere over, hvad der gik 
godt og mindre godt, har teamkoordi-
natorerne i dag ingen ledelsesmæssig 

kompetence. Og skolerne mangler for-
sat en formalisering af det distribue-
rede ansvar vedr. den faglige ledelse.  

Agi Csonkas bekymring for skolernes 
praksis omkring den vigtige kvalitetsdia-
log mellem lærer og ledelse om det fag-
lige udkomme af undervisningen får her-
med en meget konkret klangbund. Et 
kardinalpunkt for skolekvalitet synes ud-
sat for et ledelsesmæssigt underskud. 

udnyt ledelsesteamet bedre
Måske er tiden løbet fra forestillingen 
om skolelederen, der sidder på toppen 
af kransekagen og kan og skal tage sig 
af alle opgaver.

Dorthe Staunæs, lektor og leder for 
forskningsprogrammet Organisation & 
Læring, Institut for Læring, DPU og 
medlem af tænketanken, peger på, at 
de mange og meget forskellige typer le-
delsesopgaver, som skoleledere er ble-
vet pålagt igennem de senere år, næppe 
kan løftes af en enkelt leder. Men ifølge 
Staunæs kan man med fordel gå endnu 
længere end blot at skabe ledelsesteam 
inden for den enkelte skoles ramme: 
”Hvem siger, at ledelse skal være af-
grænset af den fysiske lokalitet, man 
sidder på?”, spørger hun.

Flere af medlemmerne i Tænketank 
for professionsfaglig Ledelse mener, at 
man godt kan forny og forbedre ledel-
sen af skoler og andre offentlige institu-
tioner uden at gøre op med den fagpro-
fessionelle ledelsesrolle. I skoleledernes 
egen forening er man ved at få øjnene 
op for muligheden for at lade de admi-
nistrativt uddannede aflaste de travle 
fagprofessionelle ledere.

”Vi skal blive bedre til at uddelegere 
opgaverne i stedet for at samle på 
dem”, siger skolelederformand Anders 
Balle og understreger, at første skridt 
er at uddelegere en del af skolernes 
administration til medarbejdere med 
anden baggrund end den lærerfaglige. 
Det ville ifølge formanden frigøre tid til 
de ledelsesopgaver, som læreruddan-
nelsen giver skolelederne særlig god 
baggrund for at løse:  

”Skolelederne skal have tid til strate-
gisk ledelse. De skal også have tid til 
meget tæt kontakt til medarbejderne 
for at drøfte udvikling og resultater af 
undervisningen. Det gælder både over 
for den enkelte medarbejder og over 
for team på skolerne”, fastslår han. 

Artiklen er skrevet af Morten Fisker, 
chefanalytiker på Mandag Morgen på 
baggrund af diskussionerne i Tænke-
tanken for professionsfaglig ledelse i 
efteråret 2009 og vinteren 2009-10

Medlemmer af 
tænketanken

Tænketanken for professionsfaglig 
ledelse består af: 

•  Agi Csonka, direktør, Danmarks 
Evalueringsinstitut

•  Anders Balle, formand, Skole
lederforeningen

•  Bente Sorgenfrey, formand, FTF
•  Camilla Sløk, centerleder, Center 

for Skoleledelse, CBS
•  Christian S. Nissen, debattør og 

forfatter, tidligere generaldirektør 
i DR

•  Dorthe Staunæs, lektor og leder 
for forskningsprogrammet Orga-
nisation og Læring, Institut for 
Læring, DPU/Aarhus Universitet

•  Gitte Horsbøl, inspektor, Silke-
borg Gymnasium

•  Grethe Andersen, skoleleder, Ve-
ster Mariendal Skole, Aalborg

•  Helen Bernt Andersen, Sygeple-
jedirektør, Rigshospitalet

•  Helge Mørch Jensen, forhand-
lingschef, Gymnasieskolernes 
Lærerforening

•  Ingo Østerskov, rektor for Køben-
havns Erhvervsakademi

•  Kurt Klaudi Klausen, professor, 
Institut for Statskundskab, Oden-
se Universitet

•  Marianne Heide, personale og 
administrationschef, FTF

•  Per Hansen, kontorchef, Under-
visningsministeriet

•  Steen Hildebrandt, professor, 
Handelshøjskolen, Aarhus Uni-
versitet

•  Stefan Hermann, rektor, Profes-
sionshøjskolen Metropol

•  Suzanne Aalholm, kommunaldi-
rektør, Frederiksberg kommune

•  Søren Thorup, afdelingschef i KL 
og bestyrelsesformand for 
Væksthus for Ledelse

Analyse
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StORt & småt
Pligt til uddannelse
Uddannelse af ledere skal ikke bare være en ret, men en pligt. 
Det svarer 66 % af lederne i en undersøgelse foretaget af Man-
dag Morgen blandt 843 ledere i den offentlige sektor. Knap 20 % 
svarer nej og 14 % ved ikke. 

Med trepartsaftalen fra 2007 fik mere end 25.000 offentlige 
FTF-ledere, bl.a. skoleledere, andre institutionsledere og afde-
lingssygeplejersker, ret til en lederuddannelse på diplomniveau. 

At to tredjedele af lederne i det offentlige nu er parate til at 
konvertere retten til lederuddannelse til en pligt, overrasker pro-
fessor ved Syddansk Universitet og ekspert i offentlig ledelse, 

Kurt Klaudi Klausen. Men han mener 
samtidig det er glædeligt, da det vi-
ser, at lederne har en forståelse for 

vigtigheden af en professionel ledelses-
overbygning.

Underviser i trivsel
Børns Vilkår har spurgt 1.800 børn i 
årgang 4. kl. om en bred vifte af em-
ner for at få billede af deres oplevel-
ser og erfaringer - herunder på skole-
området, i familien, blandt vennerne 
osv. 

Tilbagemeldingerne viser, at årgan-
gen består af en stor gruppe glade og 
velfungerende børn, men der er også 
en gruppe på 8-15 pct, som ikke synes 
det går så godt. De fortæller om ringe 
tiltro til egne faglige evner og trivsels-
problemer i forholdt til venner og familie. 

Bl.a. på den baggrund tilbyder Børns Vilkår nu forebyggende undervisningsforløb 
rettet mod at fremme trivsel i klasser på skolernes mellemtrin. Formålet med trivsels-
forløbene er at styrke fællesskabet i klasserne og handler i praksis om konflikthånd-
tering og venskabstræning.

Prisen for et forløb er 9.500 kr. for medlemmer af Børns Vilkår, og 12.000 kr. for 
ikke-medlemmer. Medlemskab af Børns Vilkår koster 500 kr. om året.

Booking og yderligere oplysninger: skoletjenesten@bornsvilkar.dk eller tlf. 35 55 55 59

ny formand for Børnerådet
Cand.polit, IT-strategisk rådgiver og direktør Lisbeth Zornig Andersen, 42 år, 
tiltrådte 1. januar posten som formand for Børnerådet. 

Lisbeth Zornig Andersen har ikke kun interesse for og arbejdet professionelt 
med børn og unge med svære kår, men har som tvangsfjernet og børnehjems-
barn prøvet det meste på egen krop og sjæl. Efter hendes eget udsagn red-
dede det hende at blive fjernet fra hjemmet – ved hendes geografilærers mel-
lemkomst i øvrigt. 

Next generation
De næste fem år går mere end 1.000 ledere i folke-
skolen på efterløn eller pension. 

Undervisningsministeriet, KL, Danmarks Lærerfor-
ening, Skolelederforeningen og Børne- og Kultur-
chefforeningen er derfor gået sammen om projektet 
’Udvikling af ledertalenter i folkeskolen’. Projektet 
skal:

• Gøre det attraktivt at blive leder i folkeskolen. 
•  Ruste nye ledere til opgaven og give dem de nød-

vendige værktøjer og netværk. 
•  Fastholde og motivere dygtige medarbejdere ved at 

give dem bedre muligheder for en lederkarriere

Der er foreløbigt sat 5 mio. kr. af til projektet, der er 
et sammenhængende udviklingsforløb, der indehol-
der talentspotting, afklaringsforløb, kompetenceud-
vikling og karriereudvikling. 

Yderligere oplysninger i Undervisningsministeriet
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Eliternes Triumf
Lars Olsen
Sohns Forlag
287 sider, 199 kr.

Mange læsere får kaffen galt i halsen, 
når vi taler om klassekamp. Ordet har 
en historisk klang, der ikke passer ind i 
en moderne selvreflekterende moder-
nitets horisont – ud over at ordet hori-
sont antyder noget endeligt.

Tanken var, set i et historisk lys, at op-
ildne unge mennesker og provokere bor-
gerskabet. Udgangspunktet var, at nogle 
klasser udbyttede andre. Målet var, at 
slaven skulle blive herre og omvendt, 
men det fortaber sig lidt i det fjerne, og 
det blev heller ikke rigtig til noget. 

Imidlertid gik mange af de unge 
mennesker på universitetet under slo-

ganet ansvar for egen læring og ud 
med professoren. I Lars Olsens nye 
bog Eliternes Triumf beskriver forfatte-
ren, hvordan denne gruppe af menne-
sker helt har overtaget det danske sam-
fund. Denne herskende kreative klasse 
er opdelt i tre underklasser. En klasse i 
det private erhvervsliv, en blandt de of-
fentlige ansatte og en i kulturlivet med 
mulighed for overlap. 

Veloplagt beskriver Lars Olsen udvik-
lingen i sammensætningen af folketin-
get, hvor man skal lede længe efter 
medlemmer, der har forstand på repara-
tion af automobiler eller børnepasning. 
De fleste medlemmer har en akademisk 
uddannelse. Det giver efter Lars Olsens 
opfattelse en uheldig alliance mellem 
administrationen og medlemmerne gan-
ske uden hensyntagen til såkaldt al min-
delige mennesker. De taler jo samme 
sprog på tinge.

Konsekvensen og relevansen af bo-
gen for medlemmerne af Skolelederfor-
eningen er det polemiske spørgsmål om 
akademiseringen af skolegangen. Kan 
man nogen ret forvente, at eleverne i 
folkeskolen kan honorere projektopga-

ven, der efter Lars Olsens opfattelse, hø-
rer hjemme på universitetet.  

Hvad skal den drengede elev med 
hang til fodbold og hurtige knallerter gøre 
for at få en god eksamen – måske hænge 
ud i specialundervisningen! Når man læ-
ser beskrivelsen af ungdomsuddannel-
serne kan alene elevernes ansvar for 
sam mensætning af moduler i uddannel-
sen sandsynliggøre et frafald.

Lars Olsen leverer en solid analyse, 
men bliver lidt lang i spyttet, når han skal 
sætte forslag til handlinger på dagsorde-
nen. Er løsningen den kundskabsmed-
delende skole, og skal lærere tilpasse de-
res sprog, så alle elever kan forstå, hvad 
der bliver sagt? 

Udfordringen for medlemmerne af for-
eningen er drengenes henvisning til sær-
undervisning med det hele særlige ken-
detegn, at den ikke giver basis for et 
forsørgelsesgrundlag. Spørgsmålet er, 
om den sproglige undertrykkelse er et 
fremherskende træk i det danske sam-
fund. Bogen er et glimrende oplæg til en 
drøftelse på en pædagogisk dag.  

Michael Rasmussen, Skoleinspektør

Samme sprog?

Anmeldelse
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Medlem af 
Danske Specialmedier
  

Da vores nuværende skoleleder har valgt 
at gå på pension, søger vi en dygtig og 
engageret skoleleder fra 1. august 2010.

Du skal med din personlighed skabe dynamik 
i hverdagen på baggrund af motivation og 
tillid. Du er med din personlighed med til 
såvel at udvikle som at bevare skolen som en 
attraktiv arbejdsplads.

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

Skoleleder til 
Lem Stationsskole
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Stillingen som skoleleder er ledig til 
besættelse snarest.

Vi søger
en tydelig, ambitiøs og kompetent leder 
af hele skolen og leder af vores ledelses-
team, som foruden skolelederen består af 
viceskoleleder, GFO-leder og administrativ 
leder
en skoleleder med solid ledelseserfa-
ring og erfaring med ledelse af team og 
personale i øvrigt
en skoleleder, der er stærk i kommunika-
tionen – såvel mundtlig som skriftlig
en skoleleder, der ønsker at være leder 
af en skole i en kommune i rivende 
videreudvikling
en skoleleder, der er aktiv medspiller i 
Platform for Strategisk Skoleledelse
en skoleleder, der tænker og handler i 
helheder - visionært, pædagogisk, inno-
vativt og økonomisk, således at skolens 
fortsatte udvikling og drift sikres
en skoleleder, der vil prioritere og 
videreudvikle skolens gode skole-hjem 
samarbejde
en skoleleder med personlig integritet, 
og som er afstemt, gennemslagskraftig, 

en skoleleder, der kan lide at stå i spid-
sen for hele skolen og være med til at 
fastholde skolens gode omdømme
et nærværende og tilstedeværende men-
neske, der er åben og har humoristisk 
sans og et positivt menneskesyn – og 
som sammen med os vil gøre sig umage 
og være omhyggelig med arbejdet.

Vi tilbyder
en skole og et skolevæsen i rivende 
videreudvikling

samspil med de fysiske rammer
et videreudviklingsorienteret og dygtigt 
personale på 85 lærere, pædagoger, 
medhjælpere og sekretærer

en meget interesseret og engageret 
forældregruppe
750 glade, tillidsfulde og ligefremme børn
et udviklende og spændende arbejde i 
skoleledergruppen, i ledelsesteamet og 
i skolen
gode videreudviklingsmuligheder for dig.

Yderligere oplysninger
-

men til at kontakte skolens bestyrelsesfor-
mand Jeanette Duus, tlf. 3962 7676.

Du kan læse mere om os på 
www.maglegaard.gentofte-skoler.dk

Du er også velkommen til at kontakte direk-
tør for Skole og Fritid, Frank E. Andersen,
tlf. 2929 2075 hver dag efter kl. 17, eller 
pæd. chef Knud Nordentoft, tlf. 4030 5281.

Lønnen fastsættes efter aftale med den for-
handlingsberettigede organisation. 

I Gentofte Kommune er der en generel po-
litik om, at der på børne- og ungeområdet 
skal indhentes straffeattester.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 25. maj 2010, kl. 12.00.
Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 22  
og igen i uge 23. 
Test af en eller to kandidater mellem de to 
samtaler.

Ansøgningen skal sendes til:
Gentofte Kommune
Skole Fritid
Bernstorffsvej 161
2920 Charlottenlund 

Eller på mail: skoleogfritid@gentofte.dk

job i gentofte kommune

Visionær skoleleder til maglegårdsskolen
- ka’ du føre maglegårdsskolen videre?

Maglegårdsskolen 
- er en kommunal folkeskole, som er 

beliggende i dejlige åbne omgivelser på 

grænsen mellem Charlottenlund og Hel-

lerup i Gentofte kommune. Skolen har 

rundet 100 år, idet de første bygninger 

blev taget i brug i 1909. 

Maglegårdsskolen er også en skole, der 

gennem de sidste 10 år har taget funda-

mentale skridt for at udvikle læringssyn, 

medarbejderrolle, organisation og 

skolens fysiske rammer og moderniseret 

rammerne for både børn og voksne. 

Skridt, der efterlader aftryk på både 

den lokale, nationale og internationale 

skolearena.

Maglegårdsskolen er i dag en veludvik-

let og velfungerende institution, med ca. 

85 lærere, pædagoger, medhjælpere og 

sekretærer. Skolen danner rammen om 

hverdagen for 750 ligefremme, glade og 

ivrige elever, og deres engagerede og 

interesserede forældre. 

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du tænke dig et 
meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor fagligheden er i top og hvor der samtidig 
er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi 
på, at dygtige og tilfredse medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige 
service. Læs mere på www.gentofte.dk

Stillinger
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Stillinger

Møllevangsskolen er en attraktiv og velfungerende 
skole, hvor der er kort fra idé til handling. Skolen har et 
dynamisk personale, der er omstillingsparat og tager 
ansvar. Som viceskoleleder vil du komme til at indgå 
i et ledelsesteam, hvor skolelederen og SFOlederen 
sammen med dig vil løfte den fælles ledelsesopgave.

Skolen er en stor skole med en undervisningsdel 
fra 0.–9. klasse, en specialklasserække, en 
”trivselsgruppe” og en skolefritidsordning. Der er godt 
420 elever og 170 SFObørn.
 
Vi søger en viceskoleleder der

•	 Er	synlig	og	helhedstænkende	i	forhold	til	
skolens forskellige afdelinger og udviser 
interesse og engagement for de enkelte 
områder

•	 Fremmer	skolens	fælles	kultur	og	
videreudvikler gennem trivsel og 
arbejdsglæde 

•	 Har	gode	relationskompetencer	og	bygger	
sin ledelse på forståelse og respekt for 
forskelligheder 

•	 Har	sans	for	kvalitetsstyring	og	økonomisk	
overblik

•	 Er	kommunikerende	og	en	god	teamspiller
•	 Har	humor	og	en	uformel	omgangsform,	

men samtidig formår at tage styring
•	 Har	lyst	til	og	flair	for	at	arbejde	med	

administrative opgaver
•	 Er	læreruddannet	med	relevant	

ledererfaring og gerne en diplomuddannelse 
i ledelse – eller er indstillet på at tage 
diplomuddannelsen

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2010 eller 
snarest derefter. Børneattest indhentes inden 
ansættelse.

Få mere information om Faxe Kommune på vores 
hjemmeside: www.faxekommune.dk eller kontakt 
eventuelt skoleleder, Lene Schäd på telefon 56 
20 32 00 eller skolebestyrelsesformand PoulErik 
Jørgensen på telefon 56 72 00 85 eller på mail: 
moellevangsskolen@faxekommune.dk for yderligere 
oplysninger. 

Ansættelse sker i henhold til gældende 
overenskomst. Lønniveauet vil matche dine 
kvalifikationer.

Ønsker du at søge stillingen, skal vi have din 
ansøgning, enten på email eller i papirform, senest 
tirsdag den 25. maj 2010 klokken 8.00. Samtaler 
forventes afholdt i uge 23. Mærk ansøgningen nr.: 45. 

Ansøgning vedlagt CV sendes til: 

Møllevangsskolen
Eskilstrupvej 3
4683 Rønnede
moellevangsskolen@faxekommune.dk 

Møllevangsskolen ligger i Rønnede, som er en del af 
Faxe Kommune.

Udviklingsorienteret skole i Faxe Kommune 
søger viceskoleleder
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Adelgade 44 . 8660 Skanderborg
www.skanderborg.dk 

Skoleleder
Strategisk og pædagogisk ledelse

Du brænder for at udvikle elevernes lærings-
miljø og for at deltage engageret i skolens 
hverdag. Du har pædagogiske visioner, men 
også sans for traditioner, og vil være garant for, 
at skolen til stadighed forfølger sine mål. Ligesom 
du også må have interesse og visioner for special-
klasserne, for lokalområdet og for anneksskolen i 
Hylke.

Det er vigtigt, at du kan møde mennesker både 
med alvor og humor, og at du har empati og 
interesse for elevers og ansattes trivsel.

Du har gode kommunikative evner og vægter 
den tætte dialog med børn og forældre. Du er 
dynamisk og inspirerende, kan uddelegere og 
motivere på alle niveauer. Du evner en synlig, 
demokratisk arbejds- og ledelsesstil, har tillid til 
medarbejderne, men er også beslutsom og 
handlekraftig.

Om os
Vi ligger i skønne landlige omgivelser 5 km øst 
for Skanderborg og har et tæt samarbejde med 
børnehaver og foreninger. Skolen er afdelings-
opdelt, og vi har de seneste år haft fokus på 
læsning, udvikling af specialklasserækken, evalu-
ering, bevægelse og pædagogisk praksis med 
udgangspunkt i LP-modellen. 480 elever er fordelt 
på 2 normalklassespor fra 0. til 9. klasse og på en 
specialklasserække for børn med generelle ind-
læringsvanskeligheder. SFO’en er certifi ceret 
bevægelses-SFO og har 140 børn. Fritidsklubben 
har 80 børn. På anneksskolen har vi 32 elever fra 
0. til 2. klasse og  en SFO med 40 børn. I alt er vi 
50 lærere, 30 pædagoger og 8 TAP’er.

Løn
Stillingen afl ønnes på løntrin 50 + F-tillæg på 
40.000 kr og med mulighed for forhandling af 
kvalifi kationsløn.

Yderligere oplysninger
Du er meget velkommen til at høre mere hos skole-
bestyrelsesformand Gerner Hansen 7220 1980 
eller viceskoleleder Henning Madsen 8794 2662 / 
2459 7559. 

Se også virring-skole.dk og det uddybende 
opslag på skanderborg.dk

Send din ansøgning til 
anna.marie.olesen@skanderborg.dk eller 
Skanderborg Kommune, Postboks 526, 8660  
Skanderborg, mrk. ”skoleleder Virring skole”. 

Ansøgningsfristen er 27. maj kl. 12. 

Vi holder samtaler den 7. og 15. juni. 

Vi glæder os til at høre fra dig!

 Virring Skole 

Vi indhenter straffe- og børneattest.

AVU AFDELINGSLEDER
ved TH. LANGS HF & VUC i Silkeborg

Skolens AVU leder har søgt nye udfordringer, og 
vi søger derfor en ny leder for 18 AVU lærere.

Ansøgningsfrist: 17. maj 2010 kl. 12.00

Samtaler: afholdes 21. maj 2010

Tiltrædelse: august 2010

Læs mere om stillingsopslaget på skolens hjem-
meside www.thlangshf-vuc.dk

Hostrupsgade 48-56   )   8600 Silkeborg   )   Tlf.: 6912 7920
adm@thlangshf-vuc.dk   )   www.thlangshf-vuc.dk

TH. LANGS HF & VUC
– vi bringer dig videre

Interskolen søger ny skoleleder 
pr. 1. August 2010

Vi søger en skoleder der:
• Har en stærk personlighed 
• Har ledererfaring gerne fra skoleverdenen
•  Kan udvikle og motivere lederteamet og øvrigt 

personale 
•  Behersker engelsk på højt niveau 
•  Udstråler og udviser en positiv ånd 
•  Udviser højt informationsniveau til samtlige 

interessenter på Interskolen
•  Er markant og synlig i skolens hverdag
•  Har økonomisk sans og fortrolig med relevant 

lovgivning 

Ansættelse sker efter overenskomst mellem Finans
ministeriet og Lærernes Centralorganisation.

Se mere på www.interskolen.dk

I N T E R S K O L E N
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Prøv Information
GRATIS i 4 uger

RING 70 10 19 30
eller SMS* ”TILBUD” 

til 1241

Navn

Adresse

Postnr./By

Telefon

E-mail

Postboks 188, 1006 København K

Dagbladet Information

+ + + 10383 + + +

0893 Sjælland USF B

Forældrene er alle talentshows 
upåagtede tredjeviolin. Efter 
dommerne og deltagerne. De vil 
gøre alt for, at deres børn ikke 
falder igennem i livets store lot-
teri. Uudnyttet potentiale er en 
faldgrube på niveau med tidlige-
re tiders uønskede teenagegravi-
diteter og utilpassede lediggang, 
man for alt i verden skal undgå.

Mette-Line Thorup den 21.1.2010 om hvordan opdragelse i dag går ud 
på ikke at misse talentet og stimulere det uopdagede

Skoleledelse

  Jeg vil gerne ha’ et forfriskende smæk til intellektet – 
gratis 6 dage om ugen i 4 uger. Betragtninger og perspek-
tiver, der rager op over hverdagsligegyldighederne. Både når 
det handler om politik og populærkultur, FN og fjernsynsfæ-
nomener. Samtid, samliv, samleje og alt det andet, der er 
værd at vide noget om. Information med dybde, tyngde og 
et helt nyt appetitvækkende weekendmagasin, Moderne 

Tider. Hver lørdag.

Prøveabonnementet er uforpligtende og stopper automatisk efter 4 
uger. Tilbuddet gælder til 31. maj 2010 og gælder kun husstande, 
der ikke har abonneret de seneste 12 måneder. Bestil på SMS, 
telefon eller besøg www.information.dk/4ugergratis *Sms 
koster 0 kr. + alm. sms-takst, betaling via mobilregning. Udbydes af 
Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K


