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I januar var jeg på Marienborg til en vigtig samtale om fol-
keskolens fremtid med statsministeren, vicestatsministe-
ren og undervisningsministeren. Her fremlagde jeg Skolele-
derforeningens forslag til at styrke det ledelsesmæssige 
ansvar i folkeskolen gennem en yderligere systematisk op-
følgning på skolens evalueringsresultater. 

Vi har grundigt analyseret de muligheder, der er i det po-
litiske landskab, og derefter har vi valgt vores vinkel i for-
hold til 360 gr. eftersynet, nemlig ledelsesvinklen. Samtidig 
sætter vi fokus på resultater og effekter af undervisningen. 
På den baggrund kommer vi med tre bud på tiltag:

1.  Faglige vejledere knyttet til skolens ledelse 
Formålet er, at ledelsen sætter mål og rammer og så er 
vejledernes opgave at være facilitator for, at lærerne på 
bedste vis kan forfølge elevernes optimale læring. Vejle-
derne vil fungere som en form for stabsfunktion i forhold 
til lærere og ledelse. Det er en udbredelse af de gode er-
faringer, vi har med læsevejledere.

2.  Systematisk ledelsesopfølgning på skolens  
evalueringsresultater  
Formålet er – igen – at sikre den bedste læring for eleverne. 
Vi skal have endnu mere fokus på resultaterne og evaluerin-
gen af undervisningen. Det skal bl.a. ske ved en mere sy-
stematisk tilgang og udvikling af bedre evalueringsmåder. 
Omdrejningspunktet er skoleledelsens kommunikation af 
klare krav og forventninger samt en mere målrettet opfølg-
ning på medarbejdernes handling. Skolelederforeningen er 
på vej med et tilbud om kursusvirksomhed i samarbejde 
med Skolestyrelsen, der har sat 2,2 mio. kr. af til projektet.

3.  En egentlig ledelsesreform  
Vores egen undersøgelse i ”Det gode skolelederliv” viser, 
at et positivt og konstruktivt samarbejde i skolens ledel-
sesteam byggende på tillid, åbenhed og respekt er en af 
de vigtigste fremmere af god skoleledelse. Samtidig er 
der rundt om i landet lavet en masse tiltag med forskel-
lige ledelsesformer, bl.a. områdeledelse, fællesledelse, 
landsbyordninger mv. Endelig har vi et rekrutteringspro-
blem – og et aldersproblem. Det skal være mere attrak-
tivt at være skoleleder. Derfor foreslår vi et partnerskab, 
hvor Undervisningsministeriet, KL, Børne- og Kulturchef-
foreningen går sammen om et reformoplæg om ledelses-
strukturen, hvor omdrejningspunktet er a) muligheden for 
at udøve god og effektiv skoleledelse, b) en evaluering af 
de mange ledelsesstrukturer i folkeskolen samt c) en 
evaluering og tilretning af de mange lederuddannelser, 
så de skærper de praksisrelaterede elementer.

Med det oplæg forventer vi, at statsministeren vil lytte til 
os. Vi forventer, vi kan komme til at lægge den ledelses-
politiske vinkel på eftersynet. Målet er, at vi sætter fokus 
på resultaterne og på hele tiden at forbedre læringen for 
den enkelte elev. Målet er også, at det egentlige evalue-
ringsarbejde foregår ude på skolen, i dialog med lærere, 
pædagoger samt forvaltningen – og ikke i offentliggjorte 
nationale test og rankinglister. 

Hele Skolelederforenings oplæg kan læses på 
hjemmesiden skolelederne.org. Deltag i debatten 
om oplægget på lederspace.dk  
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STORT & småt

Ytringsfrihed truet
Folketingets Ombudsmand har reageret på, at 

Odder Kommune har søgt at forbyde kommu-
nens skoleledere at udtale sig imod plan-
lagte besparelser i skolevæsenet, skriver 
fagbladet Folkeskolen. I en melding fra 
kommunaldirektøren i Odder hedder det:

»Hvis lederen udtaler sig som repræ-
sentant for kommunen, skal han udtale 
sig for at fremme byrådets intentioner og 
beslutninger. Derfor kan lederen heller 

ikke som privatperson udtale sig imod be-
sparelserne – det vil være ledelsessvigt«.

Men ifølge de grundlæggende regler om 
ytringsfrihed kan en forvaltning ikke nægte skole-

ledere at udtale sig som privatpersoner. Derfor har 
Ombudsmanden bedt kommunen om en forklaring. 
Det har siden fået kommunaldirektøren til at beklage 
sin formulering i et brev til lederne med en understreg-
ning af, at det som privatpersoner står alle frit for, 
hvad man vil ytre sig om. 

Selv om det er vanskeligt, opfordrer Skolelederfor-
eningens formand Anders Balle sine medlemmer til at 
deltage i debatten.

»Skoleledere skal være varsomme med at udtale sig 
om besparelser, fordi de samarbejder med forvaltnin-
gen. Vi skal blot tænke sig om, inden vi udtaler sig, 
men hvis vi virkelig finder det nødvendigt at bruge vo-
res ytringsfrihed, skal vi gøre det«.

»Hvis en journalist spørger til konsekvenserne, er det 
relevant at fortælle, at det fører til færre undervis-
ningstimer og afskedigelse af lærere, eller hvis en poli-
tisk beslutning kommer til at gå helt skævt ud over en 
bestemt gruppe mennesker. Det er en objektiv vurde-
ring, og vi må ikke føle, at vi har mundkurv på som 
følge af frygt for konsekvenserne«, siger han.

I den situation kan det være godt at huske, at Skole-
lederforeningens lokalformænd har en leder-TR kasket 
på og dermed er omfattet af en mere vidtgående be-
skyttelse.

Læs mere i TR-håndbogen for skoleledere på hjemme-
siden under afsnittene ”Offentligt ansattes ytringsfri-
hed” og ”Kommunikation og medier”

t
Fo

ytrinPluk fra Lederspace.dk
Foreningens sociale medie Lederspace er godt nok et luk-
ket forum for medlemmer af Skolelederforeningen, men 
her alligevel et par smagsprøver:

Lederspace.dk giver mulighed for sparring og udveksling 
af erfaringer med dine lederkollegaer. Meld dig til straks! 
Er du tilmeldt, så åbn det hver morgen!

Et nyhedsbrev vil fremover blive mailet til alle deltagere 
på Lederspace om nye aktiviteter på sitet

Mississippi burning?
En dommer i delstaten Mississippi i USA har givet skolemyndigheden i et 
skoledistrikt ordre om at standse en praksis, hvor sorte og hvide elever 
modtager undervisning hver for sig.

Desuden vil dommeren tvinge de hvide elever i området til at fordele sig 
på områdets skoler i stedet for at prioritere nogle få. Endelig er der udstedt 
et påbud til skolerne om ikke at dele eleverne op i rene hvide og rene sorte 
klasser. Så mangler vi bare, at klanen kommer tilbage…
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Pluk fra Skolelederne.org
Foreningens hjemmeside opdateres løbende med de aller-
seneste nyheder om skole og skoleledelse mm. Her nogle   
af dem:

får det i din mailbox, så tilmeld dig STRAKS på hjemmesiden!

Skoleafdeling på 
Facebook

 
Odense Kommunes skoleafdeling har udsendt et 
debatoplæg om fremtidens skole til forældre og 
medarbejdere på skolerne i Odense. Debatoplæg-
get skal give inspiration til, hvad der kan være vig-
tigt at forholde sig til i overvejelserne om fremti-
dens skole. 

I forbindelse med debatoplægget har kommunen 
oprettet en side på Facebook, hvor man kan komme 
med input til debatten om fremtidens skole. Sitet 
har indtil videre knap 200 tilmeldte.Der er små vi-
deoklip med interview med eksperter og lokalpoliti-
kere. En har lagt et link på til en svensk kommune, 
så man kan se, hvordan de gør der. En lokalpolitiker 
har lagt et link ind til en artikel i bladet Folkeskolen 
om Kragsbjergskolen, der skærer ned på antallet af 
fællesmøder og lægger mere tid ud til lærerne.

”Hvis man skal bredt ud, er det en god ide at 
bruge blandt andet Facebook. Her kan ideer gene-
reres hurtigt”, siger Birgitte Sonsby, der er skole-
leder på Kragsbjergskolen og formand for Odense 
Skolelederforening. Hun har nu bl.a. brugt sitet til 
at lægge et høringssvar fra foreningen om bud på 
fremtidens skole til kommunen.

Brugerne af siden skal tage stilling til spørgsmål 
om, hvad børnene skal lære, om der skal være flere 
eller færre skoler i Odense, om der skal satses på 
profilskoler, og hvordan man får fat i de urolige ele-
ver, der er i fare for at falde gennem uddannelses-
systemet. 

Men brugerne bliver også bedt om at se tingene i 
et større perspektiv, og de kan komme med bud på 
den øgede digitalisering, polarisering af ressour-
cestærke og -svage familier, globaliseringen med 
henblik på at ruste eleverne til udfordringerne på 
arbejdsmarkedet og ”zapperkulturen”, hvor unge 
ofte skifter holdning til uddannelse og arbejde.

Elever på Odenses skoler kan vinde præmier til 
klassen, hvis de laver en video til siden på Facebook 
med deres bud på, hvordan fremtidens skole skal se 
ud. Børne- og Ungeudvalget vil bruge de mange in-
put, når 2020-visionen for fremtidens skole i Odense 
skal vedtages senere på året.

Se mere her: www.facebook.com > fremtidensskole 
eller på www.odense.dk > fremtidensskole

Penge til viden(s)deling 
LB-Fonden til Almengørende Formål uddeler i 2010 en million 
kroner i én stor og nogle mindre portioner. Det er fondens pri-
mære formål at yde støtte til kulturelle, uddannelsesmæssige 
og/eller forskningsmæssige formål til gavn for undervisnings-
området – og det er i år besluttet i særlig grad at tilgodese 
projekter, der sigter på viden(s)deling. 

Fondsbestyrelsen lægger altid stor vægt på at støtte projek-
ter, der kan få betydning for mere end en enkelt institution. 
Men da der i hele uddannelsesverdenen fortsat laves for me-
get udviklingsarbejde, som kun få – også inden for den enkelte 
institution – hører om og lærer af, sættes hovedfokus i år på 
konkrete initiativer til at fremme deling og spredning af viden 
og erfaringer.

Udmeldingen af et årets hovedtema medfører ikke, at an-
søgninger med andre tilgange udelukkes. Uddeling finder sted 
i december 2010. Ansøgningsskema skal rekvireres på www.
lb.dk og indsendes senest 15. september 2010 til:

Lærerstandens Brandforsikring G/S
Farvergade 17, 1463 København K
Gerne som mail til ibt2@lb.dk

LB-Fonden til Almenvelgørende Formål er stiftet 1997 af Læ-
rerstandens Brandforsikring G/S.
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Hvis man over flere måneder besøger 
mere end 20 skoler, skal der helst 
komme noget ud af det. Det har ”Sko-
lens Rejsehold” også fået, men ifølge 
Henrik Berggren Jessen har der ikke 
været mange overraskelser.

-
len i Vejle og medlem af det af regerin-
gen sammensatte team, der har rejst 
landet rundt og nu er ved at færdiggøre 
sit arbejde, så alle – ikke mindst politi-
kerne på Christiansborg – kan blive 
klogere på, hvordan folkeskolen bliver 
bedre.

”Overraskelser?...”, spørger Henrik 
Berggren. ”Dem har jeg ikke fået no-
gen af… jo, en enkelt: Der er enormt 
stor forskel på, hvordan skolevæsenet 
fungerer fra den ene kommune til an-
den. Danmark er et decentraliseret 
land. Det har vi med egne øjne kunnet 
konstatere”.

Forskellene ses i, hvordan kommu-
nerne forvalter deres ledelsesopgave i 
forhold til folkeskoler og vejledning og 
den ses i, hvordan de enkelte skoler 
har det.

”Det kommer meget an på, hvor 
kompetent skolelederen er. Den kom-
petente leder kan få sin skole til at 
gøre hvad som helst. Den inkompe-
tente leder er til gengæld ikke pengene 

Drop 
God skoleledelse og inklusion er altafgørende, hvis de danske folkeskoler 
skal i top fem, mener skoleleder og medlem af Skolens Rejsehold

værd. Ledernes evner kan iagttages, 
når man ser på, hvordan eleverne kla-
rer sig, efter de har forladt skolen, og 
den kan iagttages, når man interviewer 
de forskellige parter omkring skolen”, 
siger Vejle-skolelederen.

Personlighed afgørende
Interviewene, som Rejseholdet 
har foretaget mange af, kan pege 
i retning af, at der ikke er sam-
menhæng i tingene. Skolelederen 
kan eksempelvis fortælle om pro-
jekter, som efterfølgende viser sig 
ikke at have hold i lærernes, ele-
vernes og forældrenes virkelighed.

”Hvis der ikke er sammenhæng 
mellem det, man drømmer om, og 
det der sker i praksis, er der tale om in-
kompetence. I stille stunder har jeg 
tænkt over, hvordan det mon går på 
min skole. Det kunne være interessant 
at få en udefrakommende vurdering”.

Lederens personlige potentiale er af-
gørende, mener Henrik Berggren Jes-

-
let og ved, hvad de vil. Jo bedre de er 
klædt på teoretisk omkring personlig 
lederstil, personaleledelse og faglig vi-
den og indsigt i, hvad undervisning er, 
jo stærkere står de som ledere, og jo 
bedre klarer skolerne sig.

specialundervisning og 
de overflødige møder



”Skolernes resultater har ingen sam-
menhæng med tilførsel af ressourcer, 
men de hænger sammen med, hvor-
dan de eksisterende midler bliver 
brugt. Prøv at se på, hvor mange børn 
der bliver segregeret i folkeskolen, og 
hvad det koster. Det fosser ud af kas-
sen med penge til specialundervisning. 
Hvis der blev gjort en ordentlig indsats 
for øget inklusion, var der masser af 
ressourcer til bedre undervisning”.

Det er udtryk for dårlig ledelse, når 
der på en skole ikke er stillet systemer 

Henrik Berggren Jessen på rundtur i regnvejrsdanmark. Han er ikke i tvivl om, at 
den danske folkeskole kan komme i top fem, hvis politikerne ellers tør tage de 
nødvendige beslutninger.  

»

op, der sikrer inklusion, er Henrik Berg-
gren Jessens holdning. 

Inklusion er mulig

år, han har været leder, opbygget et 
korps af vejledere i forhold til lærer-
teams, så de bliver bedre i stand til at 
håndtere mange tosprogede og mange 
børn med sociale vanskeligheder og 
stadig have høj faglig standard i under-
visningen. Resultatet ses i en Cepos-
undersøgelse af undervisningseffekt, 

hvor skolens afgangsresultater over en 
femårig periode er blandt de tre bedste 
i Vejle Kommune, på trods af at den 
har over 50 procent tosprogede elever. 

”Det er ikke sådan, at vi redder ver-
den. Men hvis man gør en målrettet 
indsats og blandt andet sikrer, at alle 
har et fælles sprog om problemerne, 
så er inklusion i høj grad mulig og in-
den for rækkevidde, hvis ledelsen har 
sat sig grundigt nok ind i almen pæda-
gogik og didaktik”.

Op mod 1000 skoleledere går på pen-
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sion de næste fem år, og en af de store 
udfordringer for kommunerne bliver at 
spotte de bedste emner, når de ledige 
stillinger skal besættes.

”Der skal godt nok headhuntes nogle 
gode lederemner, hvis vi inden for den 
periode skal nå regeringens mål om at 
komme op i top fem i læsning, mate-
matik og naturfag målt i PISA-under-
søgelserne”, siger Henrik 
Berggren Jessen.  

Bedre læreruddannelse
Han kunne have sagt de 
samme ting, før Rejsehol-

han dokumentere det, 
hvilket gør en stor forskel. 
Sagt med andre ord: De 
seks medlemmer af Rejse-
holdet har fået bekræftet, 
at en nok så god lærer ikke 
kan nå de mål, som er en forudsætning 
for at det danske skolevæsen kommer 
i verdensklasse, hvis ikke hans eller 
hendes leder kan sit kram.

”Dertil kommer, at lærerne også skal 
løftes. De forlader læreruddannelserne 
med for dårlige kvalifikationer, ikke 
mindst i almen didaktik. Det er muligt, 
at den nye læreruddannelse er bedre, 
men indtil for to år siden leverede ud-
dannelsen ikke den nødvendige teore-
tiske indsigt.

”Hvis nyuddannede skal performe, 
så skolen når sine mål, skal de have 
bedre indsigt i det pædagogiske grund-
lag for den danske folkeskole, de skal 
kende almen pædagogik til fingerspid-
serne, og de skal kende en masse til 
pædagogikken i deres fag. Du kan ikke 
arbejde tværfagligt, hvis ikke du ken-
der til didaktikken i dit fag”.

Det er ikke kun specialundervisnin-
gen, der skal på skrump. Det samme 

skal mødeaktiviteter. Lærerne har, set 
gennem den berggrenske optik, været 
dødtrætte af alle de møder, de har 
skullet rende til om eftermiddagen og 
aftenen i stedet for at undervise. 

”De vil gerne være orienteret om 
det, der betyder noget. Teammøder, 
afdelingsmøder og møder med vejle-
dere er vigtige. Men at sidde til stor-

møder og bruge x antal timer til det 
om året, det gider de ikke. Pædagogisk 
råd er i mine øjne et forældet instru-
ment. Det er for stort et forum uden 
mulighed for dynamik”.

Ingen modstrid

timers mødeaktivitet til undervisning 
pr. medarbejder. Det giver 420 timer, 
som kan bruges til noget mere fornuf-
tigt. Samme øvelse kan andre skoler 
gennemføre med det resultat, at der 
på landsplan bliver millioner af kroner 
til andre formål.

”Det er den slags kunstgreb, der kan 
gøre det nemmere at få ressourcerne 
til at slå til og få bedre undervisning ud 
af det”, siger Vejle-skolelederen. Han 
lyder meget kritisk, men der er også en 
side med plusser i rejsedagbogen.

”Den danske folkeskole er god til at 
samarbejde med forældrene og god til 

at inddrage eleverne og selvstændig-
gøre dem. Det skal bevares, samtidig 
med at fagligheden styrkes.

”Der er ingen modstrid mellem øget 
faglighed og inddragelse af forældre og 
elever. Tværtimod. Bruger man de na-
tionale test rigtigt, bringer de evidens 
ind i samarbejdet med forældrene, og 
jo mindre ”synsning”, jo mindre grund-

lag for konflikt. Mere indsigt 
øger lærernes styrke i samar-
bejdet”. 

Regeringen har nedsat det 
vækstforum, der har sam-
mensat Skolernes Rejsehold. 
Alligevel er de rejsende ifølge 
holdets officielle hjemmeside 
uafhængige. Henrik Berggren 
Jessen understreger da også, 
at han kun udtaler sig på egne 
vegne, og at Rejseholdets for-
slag i skrivende stund heller 

ikke er clearet med regeringen.
Rejseholdets vigtigste råd til politi-

kerne: Sørg for, at de 97 procent af ele-
verne, der er normale, også er det i 
skolesammenhænge. 

Læs mere om Rejseholdets forslag  
til at gøre folkeskolen bedre – på 
www.skole lederne.org.

Drop 
specialundervisning og 
de overflødige møder

En nok så god lærer kan ikke nå 

de mål, som er en forudsætning 

for at det danske skolevæsen 

kommer i verdensklasse, hvis 

ikke lederen kan sit kram...

„
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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

Fontemagna Light betjenes
enkelt med trykknapper
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»

Et skolevæsen på færre matrikler kan give et bedre skoletilbud og være  
at foretrække i stedet for at blive sparet ned under gulvbrædderne... 

Udkantsdanmark eller mulighedernes 
Danmark? På Langeland satser man 
selvklart på det sidste, og vejen går 
bl.a. over en dramatisk omstrukture-
ring af øens skolevæsen.

Her går man fra otte og ned til tre 
folkeskoler – hvis der ses bort fra 
Strynø, hvor de 200 beboere har fået 
lov til at beholde deres lille skole. Det 
betyder altså lukning af over halvdelen 
af skolerne på øen, omplacering af 
medarbejdere og ledere. Til gengæld 
bygges der en komplet ny skole med 
plads til 1000 elever og SFO i hoved-
byen Rudkøbing efter den såkaldte 
OPP-model.

Alt skal stå klart fra det nye skoleår, 
og selv om der er tale om store æn-
dringer for elever, forældre og ikke 
mindst de ansatte og lederne, har pla-
nen bred opbakning, fortæller Jens Kor-
termann Jauch, der er leder-TR og lo-
kalformand for øens skoleledere.

”Samlet set får vi hermed et væsent-
ligt bedre skoletilbud på øen, end vi el-
lers kunne præstere. Jeg har været 

-
relse på besparelse. Bygninger, der fal-
der mere eller mindre sammen og 
trænger til at få renoveret tage, vin-
duer osv. Så frem for at små-vedlige-
holde skolerne, hvoraf mange er gamle 
og nedslidte og spare hist og her, har 
der simpelthen været brug for at 
tænke stort”.

 ”Valget var så at omstrukturere i ét 
hug: Vi lukker stort set alle skoler og 
får bygget en ny stor skole med en le-
jekontrakt, hvor der står, hvornår der 
skal males, hvad skal sker, hvis tin-
gene ikke virker osv. Alt er beskrevet, 
og for os, som skal bruge bygningen, 
giver det anden tryghed, end når vi 
hele tiden skal kæmpe med hinanden 
og kommunen om penge til dette og 
hint”, siger Jens Kortermann Jauch, der 
glæder sig til at arbejde på den nybyg-
gede skole efter ferien. 

Handlekraftige politikere
Efter strukturreformen, hvor øens tre 
kommuner blev slået sammen, er Lan-
geland stadig en relativ lille kommune 
med 14.000 indbyggere. Så stordrifts-
fordelene er til at overskue.

Dertil kommer, at man befinder sig i 
en situation præget af affolkning, ar-
bejdsløshed, sociale problemer og fi-
nanskrisen, der også her først ramte den 
private og siden den offentlige økonomi. 
Det kan en usædvanlig smuk natur og 
enklaver af kunstneriske, innovative mil-
jøer ikke alene rette op på. Og selv om 
kommunen i statistikken optræder som 
en af dem, der bruger flest penge pr. 
elev i folkeskolen pr. år, står man med 
store økonomiske vanskeligheder.

”Kassen er gabende tom, og her har 
vores lokale politikere – og det er politi-
kere i den gamle valgperiode – klart 

meldt ud, at der skal hentes 15 mio. kr. 
på vores skolebudget, og at det skal ske 
ved en gennemgribende rationalisering 
nu”, siger Jens Kortermann Jauch.

Det politiske flertal lagde et ’take or 
leave it’ løsningsforslag frem. Så oppo-
sitionen var nødt til hurtigt at finde de-
res ben, og valget blev altså lukning af 
en række skoler med ofte få elever i 
klasserne – til fordel for at fylde op på 
den nybyggede skole. Bagved ligger et 
simpelt regnestykke, der fortæller, at 
for hver gang, det er muligt at nedlæg ge 
en klasse, spares ca. 650.000 kr.

 ”Her var der altså mulighed for at 
finde en besparelse, samtidig med 
vores kommune ikke umiddelbart 
skal have penge op af lommen til  
at bygge Ørstedskolen, som den nye 
OPP-skole hedder. Kommunen læg-
ger jord til, men havde ikke ellers 
mulighed for at finansiere et nybyg-
geri af den størrelse, og det er så  
en måde at gøre det på”, siger en  
tilfreds lokalformand.

Han ser frem til nye lokaler med mo-
derne indretning, udstyr mv. Samtidig 
har man i begge ender på den 62 km 
lange og kun op til 11 km brede ø fast-
holdt en grundskole til og med 6. klasse. 
De to skoler nyrenoveres – den ene er 
blevet det for nyligt, den anden skal 

modstand blandt forældrene i de lands-
bysamfund, hvor der nedlægges sko-

Fat i den 

LANGE ende?
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ler. Men alt i alt tror Jens Kortermann 
Jauch, at fornuften sejrer.

”Jeg forstår fuldt ud, hvor mentalt 
værdifulde skolerne er i lokalområdet. 
Det er her, man mødes, idrætsforenin-
gerne holder til osv. Men det samme 
befolkningsgrundlag vælger også at 
købe mælk 25 øre billigere 25 km væk. 
Så større afstande kan man vænne sig 
til, samtidig med at der trods alt er be-
varet en grundskole i hver ende af øen”, 
siger han.

Da kommunen tog hul på processen 
sidste år og nedlagde en skole på øens 
sydlige del, blev der som modsvar op-

-
skoler på Langeland, men Jens Korter-
mann Jauch tror ikke der kommer flere.  

”Mannge forældre og børn ser frem 
til den nye skolestruktur. Godt nok bli-
ver klasserne større, men der er dog 
besluttet et maksimum på 26 elever. 
Og hvor vi ellers var på lovens mini-
mumstimetal og havde begrænsede 
undervisningsmidler, ligger niveauet i 
den nye struktur på det vejledende ti-
metal og vi får spritnye lokaler og ud-
styr. På den måde kan vi holde fanen 
højt fagligt, og det bliver sjovere at 
være både elev, lærer og skoleleder”.

 
En fair omstillingsproces 
Jens Kortermann Jauch er skoleleder på 

Skrøbelev Skole i Rudkøbing med 170 
elever, som skal nedlægges til som-
mer. Selv bliver han afdelingsleder for 
mellemtrinnet på Ørstedskolen og den 
nye skole ligger geografisk så tæt på, 
at han gerne joker med at kalde den for 
en ’udbygning’ af hans egen.

Men når man som på Langeland luk-
ker så mange skoler, hvad betyder det så 
for de ledere, der er blevet til overs og 
for sammenholdet i skoleledergruppen? 

”Os ledere – som har decentralise-
rede budgetter, og som så at sige er 
herre på egen gård og er med i hele li-
vet på skolen med personalet, børnene 
og forældrene – undgår ikke en følelse 
af pludselig at blive sat lidt ud på et si-
despor, blandet med usikkerheden om, 

synes jeg, at det hele falder på plads 
på en god måde”. 

”Der er ingen ledere, der bliver af-
skediget, fordi man har fået lavet en 
opdeling, hvor alle får en plads. Der er 
blevet holdt mange møder, hvor vi 
åbent og ærligt har talt sammen om 
hvem, der kan bidrage med hvad, og 
hvor vi har budt ind på, hvad vi kunne 
tænke os”.

Dermed er kiv, strid og det store 
konkurrenceridt i skoleledergruppen 
undgået. Det var også et godt ud-
gangspunkt for dialogen med forvalt-

ningschefen, der efter en samtalerunde 
tidligt i processen traf den endelige be-
slutning om ny-fordeling af ledergrup-
pen. Ingen har desuden skullet gå ned i 
tid eller i løn, tværtimod har de fleste 
via lokallønnen fået et løft. 

”Vores udgangspunkt var tre forskel-
lige kommuner med hver deres lønsy-
stem. Det har vi i lyset af ændringen af 
skolestrukturen harmoniseret, så alle 
har fået personlige ordninger, således 
at vi står lige. Det vil sige, at flere er 
løftet og nogen har stået stille. Det har 
været med til at skabe ro også”, siger 
Jens Kortermann Jauch.

Lederteamene på de tre nye skoler  
er altså fyldt op, uden at nogen skole-
ledere føler sig desavoueret, hvilket el-
lers kan være tilfældet, hvis man går fra 
at være øverste ledere til at blive afde-
lingsleder. Men ifølge lokalformanden  
er den side af det også i orden.

”Jeg kan ikke afvise, at der er følelser 
i spil. Men i decentraliseringens navn 
er intentionen, at vi skal deles om le-
delsesopgaverne, så alle kommer til at 
bestemme på sit område. Ja, der har 
oven i købet været ’plads til’ at an-
sætte en ny skoleleder udefra på Ør-
stedskolen, da der ikke var nogen lo-
kale, der bød ind på den tjans”. 

På den nybyggede skole vil der være 
et stort ledelsesteam bestående af en 

Fra det gamle… og på vej til det nye. Jens Kortermann Jauch glæder sig meget over, at det kan lykkes Langeland at udvikle sig, frem for at skulle    
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   spare sig ud af alting.

skoleleder, hele fem afdelingsledere 
(indskoling/SFO, mellemtrin, udsko-
ling, en leder af den specialpædagogi-
ske bistand og en leder af skolens læ-
ringscenter, IT og pædagogisk udvikling) 
samt en sekretariatschef, med øko-
nomi/administration som område. Så 
ledelse bliver der ikke mindre af i den 
nye struktur, fastslår Jens Kortermann 
Jauch.

Ingen roser uden torne
Som nævnt oplever skolelederne på 
Langeland en forvaltning og nogle poli-
tikere, der lytter, så den store omstruk-
tureringsproces forløber godt. Men en 
rationalisering er der også tale om, og 
der er visse hurdler. Blandt andet har 
man været nødt til at fyre lærere som 
følge af sammenlægningerne.

”Vi skulle af med 20 lærere. Det  
har – også for os skoleledere – været 
ubehageligt, at nogle har skullet have 

 
i det nye. Men her må vi være loyale 
embedsmænd, og når det så skulle 
være, har vi haft et udmærket samar-
bejde med den lokale kreds, hvor der 
blev opstillet nogle kriterier for, hvad 
der skulle tages hensyn til”.

Jens Kortermann Jauch har dog en 
anden anke, nemlig at alle og især le-
derne har været arbejdsmæssigt utro-

lig hårdt spændt for i hele omstillings-
processen. 

”Der er et kæmpe fokus på det nye – 
og det er ikke alene bygningerne og al 
inventaret, der skal være klar, hele lo-
gistikken skal på plads. Det dræner 
energi, at vi skal føre vores egen skole 
frem til målstregen med en god og 
værdig afslutning og samtidig få sikret 
den bedste opstart af den nye skole-
struktur”.

Lige nu bøvler man med nedpakning 
af inventar, klassedannelser, skoleårs-
planlægning og meget mere. For per-
sonale og elever er det også en nervøs 
tid, hvordan skal det gå sammen med 
nye kammerater og kollegaer et nyt 
sted? Så man skal være forberedt på, 

Hvorfor eje, når man kan leje?

Ørstedskolen er opkaldt efter den berømte fysiker H. C. Ørsted, der opdagede 
elektromagnetismen m.m., og som stammede fra Langeland. Foruden skolen er 
der planer om at rejse en ny bydel kaldet Ørstedbyen i kvarteret tæt ved skolen, 
som kan trække velfungerende familier til.

OPP-konceptet (Offentligt-Privat-Partnerskab) betyder, at det er et privat kon-
sortium af flere selskaber, der ejer skolen, og at kommunen lejer skolen forelø-
bigt for de næste 30 år. De private ejere skal stå for driften og vedligeholdelse af 
alt mur- og nagelfast, mens kommunen sørger for inventar – alle løsdele så at 
sige – og i øvrigt bruger skolen til det, den er tænkt til. 

Den forårsdag, bladets udsendte besøger Ørstedskolen, tager den sig særde-
les flot ud. Man kan mærke, at det er gedigent byggeri, for der er den krølle, at 
når netop bygherren hænger på udgifterne for al drift, vedligehold og rengøring  
over de næste mange år, er de selv interesseret i fra starten at bygge solidt, 
energirigtigt etc.

Lige nu indrettes de nye lokaler til fysik, natur/teknik, skolekøkken, musik mv. 
Musikskolen flytter ind, skoletandplejen flytter ind, der kommer sundhedsafde-
ling, der etableres et nyt, godt udstyret læringscenter og desuden opføres i sam-
menhæng med skolen idrætsområde med 2 store sammenhængende haller.

15 ad hoc-grupper med repræsentanter for det kommende personale har lagt 
linjerne for den nye skole med hensyn til bl.a. udearealer, faglokaler, aktiviteter, 
arbejdsmiljø, og ikke mindst fælles pædagogisk grundlag. Går alt efter planen – 
og sådan ser det ud – er nøglen til skolen overdraget til brugerne 1. juni, og der er 
officiel indvielse på H. C. Ørsteds fødselsdag lørdag den 14. august.

Ørstedskolen huser 0.-10. 
klasse i tre afdelinger, ind-
skoling/mellemtrin/over-
bygning med hvert sit  
tilhørende areal samt  
specialklasser og SFO.

at det er en stor opgave, siger lokalfor-
manden, der nemlig kan fortælle, at 
der for tiden er mange henvendelser 
fra andre kommuner, som gerne vil 
høre mere om Langeland-modellen.

”I en tid med store sparekrav ser po-
litikerne sig om efter den slags løsnin-
ger. Man skal blot passe på ikke at fare 
for hurtigt frem, da den slags omstruk-
turering koster mentalt. Og hvis man 
strammer skruen ved fx at nedskære 
timetallet og de elevrelaterede udgif-
ter, så ryger hele tilliden til, at en om-
strukturering bliver en succeshistorie”, 
siger Jens Kortermann Jauch, idet han 
glæder sig over, at det indtil nu ikke er 
tilfældet hos dem. 
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Foto Jonna Fuglsang Keldsen

For fire år siden fik skole-
lederne i Århus nye chefer.  
13 områdechefer med ansvar 
for skoler, dagtilbud og fri-
tids- og ungdomstilbud blev 
det nye ledelsesniveau mel-
lem skolelederne og deres 
tidligere chef i forvaltningen.

”Det havde selvfølgelig 
også en effekt på ledelses-
strukturen i ledelsesteam-
ene med den firedelte le-
delse – pædagogisk leder, 
en administrativ leder, en 
SFO-leder og en skoleleder”, 
påpeger Jørgen Mandrup 

Sødalskolen i Brabrand og 
HB-medlem i Skolelederfor-
eningen.

”Vi oplever, at område-
cheferne i et større omfang 
end tidligere trækker skole-
lederne væk fra skolerne og 
op på områdeniveau. Skole-
lederne har en del mere 
mødeaktivitet uden for sko-
len. Det betyder, at ledel-
sesteamene som team er 
under pres”, siger Jørgen 

Et ledelseslag mere
Stefan Møller Christiansen, 

t v

Formand for Århus Skolelederne 
Stefan Møller Christiansen og 
områdechef i Viby, Lotte Henrik-
sen kan godt sammen se skoven 
for bar’ træer.

Ledelse på
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Strukturændringerne i Århus med områdeledelse har forandret 
skolelederens rolle, og måske på længere sigt på bekostning af 
ledelsesteamene, som de ser ud i dag, mener forsker

formand for Skolelederne i 
Århus, forklarer, at intentio-
nen med områdelederstruk-
turen var, at man ville have 
ledelsen tættere på. Da fu-
sionen var en realitet, var 
der 15.000 ansatte i Børn og 
Unge-regi, hvor alle lederne 
skulle referere direkte til 
B&U-chefen. Derfor var det 
ekstra chefniveau nødven-
digt. Skolerne trådte næ-
sten uforandret ind i den 

mens daginstitutionsområ-
det blev slået sammen i 
større enheder. Det var også 
et møde mellem forskellige 
kulturer. 

”Jeg synes, at vi har god 
adgang til forvaltningsche-
fen gennem områdechefen, 
fordi vi ofte sidder sammen 
med områdechefen. Struk-
turen i sig selv burde være 
befordrende for, at vi kan 
komme hurtigt igennem til 
toppen. Men selvfølgelig vil 
der være enkelte problema-
tikker i en så stor fusion. 
Skolelederne har personale-
ansvar, men også et ansvar 
for at byde ind i det store 
fællesskab. De sidder lige i 

det krydspres, og derfor fø-
ler nogle skoleledere sig 
også presset i denne struk-
tur”, siger Stefan Møller 
Christiansen.

Han forklarer, at skole-
lederen med det hele barn i 
centrum har en forpligtelse 
til at samarbejde med dag-
institutioner, klubber, social-
forvaltning osv., og skal 
spille en rolle både i det lille 
fællesskab – skolen som 
monofaglig enhed – og det 
store som del af Børn og 
Unge i Århus.

”Vi kan ikke kun se os iso-
leret. De første tre år af et 
barns liv er meget vigtigt. Vi 
ved, at vi taber mange børn 
og viden i overgangene, så 
derfor er det fornuftigt at 
samarbejde der. På den 
måde spiller skolelederne en 
anden rolle end tidligere, og 
vi er forpligtet til det helheds-
syn. Hvis det helhedssyn skal 
fungere, skal skolelederen 
formidle det fra det store fæl-
lesskab til det lille fælles-
skab. Skolelederen sidder jo 
også i tværfaglige grupper i 
området, og har derfor også 
en meget vigtig pædagogisk 

rolle at spille, når han skal 
formidle den viden videre til 
sin skole. At kunne begå sig 
på begge arenaer er umåde-
lig vigtigt”, siger Stefan Møl-
ler Christiansen.

pointerer, at en del skole-
ledere får den oplevelse, at 
de aldrig er det rigtige sted 
på det rigtige tidspunkt – og 
at de ikke kan løse de opga-
ver, de tænker, de skal. Det 
lægger pres på resten af le-
delsesteamet.

”Det er selvfølgelig meget 
individuelt fra skole til skole, 
men fakta er, at nogle skole-
ledelsesteam er kommet 
under pres”. 

Som han ser det, bevæ-
ger flere skolelederen sig 
væk fra den øvrige ledelse 
på skolen.

”Enkelte skoleledere ser 
oven i købet sig selv som 
koncernchefer – men hvis 
man udelukkende opfatter 
sig som strateg, kommer 
der afstand til både den pæ-
dagogiske leder, den admi-
nistrative leder og SFO-le-
deren. Det kan muligvis 
lade sig gøre i en stor kon-

cern, hvor der er mange le-
delses-lag, men ikke i en 
skole. Koncerncheftanken 
kan være med til at ned-
bryde ledelsesteamene”, 
mener Jørgen Mandrup 

Han understreger, at 
denne problematik ikke er 
isoleret til Århus, men også 
en problematik som mange 
skoleledere i Danmark, der 
leder flere skoler, kan nikke 
genkendende til.

”Det er tankevækkende, 
at en af de klareste konklu-
sioner, som er kommet ud 
af foreningens arbejde med 
projektet ’Det gode skole-
lederliv’, fremhæver nødven-
digheden af et velfun-
gerende ledelsesteam. 
Skolelederne peger altså 
selv på, at et godt og vel-
fungerende ledelsesteam er 
fremmende og nødvendig 
for det det gode skoleleder-
liv og dermed for god skole-
ledelse”, siger Jørgen Man-

Stefan Møller Christian-
sen fremhæver, at det en-
kelte ledelsesteam har en 
utrolig vigtig funktion: 

æ r s

»
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”For at skolelederen kan 
løse sin opgave som leder af 
skolen i en organisation, der 
bliver ved med at vokse, er 
det rigtig vigtigt, at der er et 
ledelsesteam, og at det fun-
gerer. Der skal være god 
kontakt mellem en tilstede- 
og nærværende skoleleder 
og resten af teamet. Over 
tid vil vi se en forandring i 
rollerne i ledelsesteamet. 
Uanset om områdestruktu-
ren er medvirkende, bliver 
skolen som organisation 
mere og mere kompleks, og 
der er et behov for, at skole-
lederen også orienterer sig 
udadtil”, siger han.

”Som skole er vi politisk 
ledet og skal både skabe 
indflydelse indadtil i forvalt-
ningen for at blive set, men 
samtidig være til stede i or-
ganisationen, så vi ikke for-
svinder væk fra skolen”.

Tværfagligheden i fokus
Områdechef i Viby, Lotte 
Henriksen, der bl.a. har 
seks skoler under sig, heraf 
to specialskoler, kan sag-
tens se, at skoleledernes 
rolle har ændret sig med 
områdeledelsen. 

”Områdesamarbejdet er i 
højere grad styret ind på det 
tværfaglige, fokus er på bar-

et tæt samarbejde lokalt. 

Lederne i mit område er 
kommet meget, meget tæt-
tere på hinanden i forhold til 
sparring, støtte og udfor-
dringer i deres hverdag – 
også på det personlige plan. 
Og det ved jeg, denne struk-
tur har været med til. Skole-
lederne har fået et tættere 
samarbejde med dagtilbud-
slederne og FU-lederne, 
men også med hinanden. 
Man kender hinanden me-
get bedre, fordi vi har skabt 
et ledelsesnetværk”, siger 
Lotte Henriksen.

En af hendes opgaver er 
også at være med til at 
håndtere det generelle pres, 
som ledelsen på skolen er 
udsat for – og være med til 
at finde løsninger og hjælpe 
med at understøtte ledel-
sesteamene, som skole-
lederne sidder for borden-
den af i det daglige. 

”Selvfølgelig skal både 
skoleleder og de andre i le-
delsesteamene inddrages  
i det tværfaglige samar-
bejde. Skolelederen har 
også en rolle i forhold til at 
bære information og viden 
fra forvaltningen – og fra 
mig – og ud til sine medar-
bejdre i dagligdagen på 
skolen”.

Lotte Henriksen sidder 
som leder af ledelsesgrup-
pen, og skolelederne i hen-

des område refererer direkte 
til hende. 

”En af ideerne med struk-
turen er også at professio-
nalisere ledelse. Strategi er 
en anden del af idégrundla-
get. Det kan være svært at 
finde løsningen på sin egen 
skole, hvis man har lyst til 
at prøve noget andet, men 
hvis man er fire skoler og for 
eksempel tilsvarende antal 
dagtilbud, der går sammen 
om nye ideer, kan vi i leder-
gruppen fælles finde kon-
krete løsningsforslag”, siger 
hun.

Lotte Henriksen under-
streger, at skolelederne fra 
ledergruppemøderne også 
får noget med tilbage til 
skolen. 

”Selv om organisationen 
har et tværfagligt fokus, kan 
områdestrukturen også 
være med til at understøtte 
nogle af de monofaglige 
processer på skolen. Skole-
lederen har et medansvar 
for det tværfaglige fokus, 
men bringer også fag-faglig 
inspiration med hjem og ind 
i ledelsesteamet”. 

Lotte Henriksen erkender, 
at en udfordring i forhold til 
strukturen er i højere grad at 
understøtte resten af ledel-
sesteamet. 

”Jeg deltager i møder med 
ledelsesteamene nogle 

gange hvert år, men det bli-
ver nødvendigt, at skolernes 
ledelsesteam og de sam-
lede udfordringer fremadret-
tet kommer mere i fokus”. 
Hun fortæller, at forvaltnin-
gen i øjeblikket åbner for 
muligheden for nye ledel-
sesstrukturer.

”Vi har set forslag fra sko-
ler, om f.eks. at få flere le-
dere ind i ledelsesteamet for 
at kunne afveje antallet af 
lærere og pædagoger i for-
hold til antallet af ledere. 
Forvaltningen har ikke lagt 
sig fast på, hvilke forslag er 
bedst, men vi har sagt, prøv 
at komme med forslag til, 
hvad der giver mening for 
jer i forhold til jeres struktur 
lokalt, så giver vi mulighed 
for, at det kan prøves af”. 

Næste trin i udviklingen
Dorthe Pedersen, CBS, der 
forsker i offentlig ledelse, 
offentlig politik og arbejds-
markedet, ser strukturen 
med områdeledelse som 
næste trin i udviklingen i 
kommunerne. 

”Meningen med område-
ledelse er, at vi skal kunne 
gøre flere ting på tværs. 
Kommunerne står i et eks-
tremt økonomisk pres. De er 
tvunget til at finde måder til, 
hvordan kan vi rationalisere 
ledelsesstrukturen ved at 
skabe en ledelsesindsats, en 
synergi, der løfter området 
som sådan med indsatser på 
tværs af skoler, frem for, at 
alle skal opfinde hver sin 
søjle. I velfærdsstatens fag-
bureaukrati havde vi en oste-
klokkesøjle, hvor faggruppen 
gik fra skoledirektøren ned til 
læreren”, siger hun.

tænke mere i netværk, at 
tage ansvar ud over sin egen 
institutions grænser. 

”Vi er nødt til at tænke 
mere i den intelligente ratio-
nalisering, digitalisering og 
samarbejde. Vi har ikke råd 

Et velfungerende ledelsesteam er vigigt, viser forskning... …hvad er så realiteten?
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til at opfinde en ny selvtil-
strækkelig enhed, som bare 
hedder virksomheden eller 
skolen – vi skal både ud af 
de gamle fagbureaukratiske 
søjler, men også ud af de 
øer, som lukker sig for me-
get om sig selv. Vi er nødt 
til at gå på tværs med en 
netværksledelse, der rager 
ud over kanten af instituti-
onsgrænsen. Ellers bruger vi 
ikke midlerne fornuftigt”. 

For skolelederen er det 
kæmpe udfordring, pointe-
rer Dorthe Pedersen. Og det 
er en udfordring, der går vi-
dere ned i skolen. 

”Som skoleleder leder du jo 
selvledende medarbejdere, 

som du også beder om at gå i 
team, gå på tværs og kunne 
noget mere end at styre klas-
sen og formidle egen faglig-
hed. Det, der sker på skole-
lederniveau uden for skolen, 
gentager sig i inde i skolen. 
Al den kompleksitet, som 
skolen tilbydes, skal ledelsen 
kunne oversætte på en 
måde, der giver mening for 
medarbejderne”.

Ifølge Dorthe Pedersen 
bliver ledelse i fremtiden i 
højere grad at skabe mening, 
retning og horisont, som kan 
omsættes til gyldige beslut-
ningspræmisser for teams 
og selvledende medarbej-
dere. Det hun kalder ”den fa-

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 

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

ciliterende, superviserende, 
anknyttende ledelse”. 

”Og det er en meget større 
ledelsesopgave”, siger hun. 

”Mange skoler var blevet 
glade for ledelsesteamene. 
Men måske har vi ikke råd 
til så en så stor ledelsesres-
sourcer på en relativt lille 
enhed og må skabe et nyt 

samspil, så man udnytter 
ledelsesstrukturen bedre. 
Det kan være ved at spare 
på ledelsesteamene eller 
droppe det, man lige er ble-
vet glad for. Finder man ikke 
en rationel måde at udnytte 
ledelsesressourcen på, lig-
ger det snublende nær at 
fusionere nogle skoler”, siger 
Dorthe Pedersen. 
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www.lb.dk - Tlf.: 3311 7755

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

 Ta’ på ferie med LB

Før afrejse:
Refusion af rejsens pris - hvis ferierejsen bliver afl yst 
på grund af f.eks. alvorlig akut sygdom.
Bilferie - ved bilferie/individuel arrangeret rejse er 
forudbetalte, ikke refunderbare udgifter til transport og 
ophold i relation til rejsen dækket.
Erstatningsbil ved bilferie - hvis din bil får en kasko-
skade kort før, ferien begynder.

Under rejsen:
Erstatning for ødelagte feriedage - med indtil 
45.000 kr. pr. person.
Sygdom og hjemtransport - i hele verden
bliver erstattet med indtil 5 mio. kr. pr. person.
Dækning af selvrisiko - ved skade på lejet bil 
op til 20.000 kr.
Ved terroraktioner eller naturkatastrofer - er udgifter 
i forbindelse med evakuering og krisehjælp dækket.

Tør du rejse uden?
Med LB’s Rejseforsikring Verden inkl. afbestillingsforsikring kan du roligt 
bestille din ferierejse og tage sikkert af sted - hele året rundt.

Rejseforsikring Verden dækker bl.a.:

Nyt: dækning i Danmark
Rejseforsikring Verden dækker også 
afbestilling og ødelagte feriedage på 
ferierejser i Danmark, hvis din ferie 
strækker sig over minimum 3 overnat-
ninger. 

Hvem er dækket?
Rejseforsikring Verden dækker hele 
din husstand - året rundt. Forsikringen 
dækker alle private ferie- og studierej-
ser i hele verden indtil 60 dage. Har du 
udeboende børn under 21 år, er de også 
omfattet af forsikringen, indtil de fl ytter 
sammen med kæresten eller får børn.

Mere information
Du kan få mere at vide om Rejsefor-
sikring Verden på www.lb.dk. Her kan 
du også bestille tilbud og se vilkårene. 
For at kunne bestille rejseforsikringen 
skal du have din indboforsikring hos os.

Rejseforsikring VerdenVed anden form for assistance kontakt LB Group Alarm. 

I tilfælde af alvorlig sygdom/hospitalsindlæggelse kontakt: 

I EU
The Danish Health Security 

Tel  +45 7010 7510

Fax  
+45 7010 

2510
E-mail: assist@lb.dk

Uden for EU

LB Group Alarm 

Tel  +45 7025 8055

Pol ice-

ONCERNEN
LB KONCERNEN
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STORT & småt

Leder-TR aftaler
 
På et kort på hjemmesiden kan man få 
en status på de lokale Leder-TR aftaler, 
foreningen har indgået i de enkelte kom-
muner.

Her kan man også hurtigt få et over-
blik over den tid og det honorar, der er 
givet til TR-arbejdet. Bortset dog fra 
nogle kommuner, hvor aftalerne stadig 
ikke er på plads. Hvor, kan man også 
se...

Ledelse og holdånd 
Kommunale ledere løser deres opgaver mest effektivt, når de er 
en del af et velfungerende ledelsesteam. Men hvordan får man et 
hold med lutter anførere til at spille godt sammen? Det giver en 
ny undersøgelse fra Væksthus for Ledelse et bud på. 

Undersøgelsen præsenteres i hæftet ”Ledelse er (også) en hold-
sport”, og blandt konklusionerne hedder det, at ledere i et godt 
team ikke blot støtter og supplerer, men også kritisk udfordrer 
hinanden. 

Desuden indkredses fem kendetegn ved gode ledelsesteam:

Ubetinget tillid
Produktiv forskellighed
Opløftende samspil
Markant lederskab
Styrende ambition

Læs mere i præsentationen af un-
dersøgelsen, der bringes som ind-
stik i dette blad. 

Som supplement til hæftet er der 
produceret nogle videoer, hvor de 
fem kendetegn ved gode ledelses-
team fortolkes af bl.a. et jazzorke-
ster og et performanceteater!

Få mere inspiration til god ledelse på www.lederweb.dk, hvor du 
også gratis kan tilmelde dig et nyhedsbrev med viden, værktøjer 
og gode råd om ledelse

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

 
og problem stillinger fra den aktuelle skoledebat samt faglig og  
fagpolitisk information.

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

www.skolelederne.org



20  Skoleledelse  juni 2010

STORT & småt

SIKKER SKOLEVEJ, 
ALVOR OG LEG

Skiltning direkte på fortove, veje og stier skal 
lede de små optisk ad den sikreste vej til skole. 
Skiltning direkte på asfalten skal gøre bilister og 
andre kørende trafi kanter opmærksomme på, at 
der færdes børn på vej til og fra skole, SFO mv.

Alle skilte produceres på en speciel ”asfaltfolie” 
som er selvklæbende og ekstremt holdbar, under 
alle vejrforhold. Montering og evt. demontering 
kan uden videre foretages af forældrehold eller 
lærer med eleverne. Vigtigt er det at eleverne er 

med til at udvælge den rigtige vej og monterer 
skiltene. Derved involveres de i projektet og lærer 
den sikreste vej at kende på en ny og sjov måde.

Bestil et sæt 

til din skole 

og vind 5.000,- 

til skolefesten

Skiltene sælges i pakker 
á 8 stk. 40x40 cm skilte 
og 68 stk. 13x13 cm skilte.  

Pris Kr. 4.800,00 
ekskl. moms og fragt.

Vores nyudviklede guide system, skal i forbindelse med SKOLESTART hjælpe de mindre skoleelever til en mere sikker færden, til og fra skole. 

Aktion lig reaktion?
Krisen kradser. Vi står stadig midt i en 
finanskrise, der først ramte den private 
sektor og nu i den grad rammer den of-
fentlige sektor. 

Mange kommuner står midt i store 
besparelser med strukturændringer og 
fyringer. Forhandlingerne mellem rege-
ringen og KL om næste års kommunale 
økonomi er i skrivende stund nærmest 
suspenderet. Og selv om overens-
komstforhandlingerne på det private ar-
bejdsmarked stort set er i hus, må man 
konstatere, at det var med lønstignin-
ger, der kun kan ses med lup.

På det kommunale område, hvor 
Skolelederforeningen som en del af LC-
Lederforum indgår i hovedorganisatio-
nerne LC og KTO, står OK’11-forhandlin-
gerne også for døren. Men heller ikke 
her er udgangspunktet opmuntrende. 
Således giver reguleringsordningen, der 
skal sikre parallelle lønudviklinger mel-
lem de offentlige og private arbejds-
markeder, denne gang en negativ ud-
møntning på omkring 1,4 %.

Den gennemsnitlige lønstigning på 
det private arbejdsmarked har været 

svagere end de lønforhøjelser, som 
blev aftalt ved de offentlige overens-

-
ligt ansatte pludselig starte forhandlin-
ger om en ny overenskomst i 2011 med 
at betale af på en gæld.

Det har fået nogle af vores topfor-
handlere på det kommunale og regio-
nale område til at lufte overvejelser 
om at udsætte en egentlig overens-
komstfornyelse et år for at udjævne 
den negative udmøntning af regule-
ringsordningen.

Om det rent faktisk er det, der kom-
mer til at ske, er imidlertid fortsat me-
get usikkert. Derfor følger Skoleleder-
foreningen da også indtil videre ”same 
procedure as usual”. Vores krav er ved 
at blive indsamlet fra lokalforeningerne 
og skal siden behandles i vores hoved-
bestyrelse for så at bliver overbragt til 
LC og KTO som en del af et fælles for-
handlingsudspil.

Læs mere om og følg løbende  
udviklingen i OK’11-forhandlingerne  
på skolelederne.org
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Lederens mestringsstrategier
Lederens strategier til at håndtere udfordringer i ledelsesarbejdet i skolen

Intensivt 
2-dages kursus 
for skoleledere 

i forbindelse med 
’Det gode 

skole lederliv’

Skoleledelse er at lede komplekse situationer, at udvikle en kom-
pleks organisation og gøre den overskuelig, både for medarbej-
dere og ledelse. Virkeligheden i ledelsesorganisation er både para-
doksal og besværlig, spændende og udfordrende. 

Dette kursus sætter fokus på hvordan man som leder og ledel-
sesteam kan udfylde ledelsesrummet og dette kraftfelt med auto-
ritet – og samtidig håndtere uklare forventninger og uklar kommu-
nikation, kritik og konflikter.

Mestringsstrategier

Kurset lægger op til at man som leder og ledelsesteam undersøger 
hvordan realiteternes kompleksitet i ledelse og samarbejdet som-
metider gør praksis vanskeligt. 

Hvordan anvender man ledelseskraften og tackler hverdagens 
”belastningsgrader” i ledelsesarbejdet? 

Kurset giver eksempler og begreber, som kan indgå i den person-
lige håndtering af opgaverne og lederteamets videre drøftelser. Der 
vil ligeledes blive arbejdet med, hvordan lederen og lederteamet 
kan designe udviklingsprocesser og forstærke dialogen med skolens 
lærerteam. 

Udbytte af kurset

Kursets hovedformål er at fremme ”Det gode skolelederliv.” Så-
ledes vil deltagerne på kurset få udviklet deres mestringsstrate-
gier til både at kunne være i de svære relationer og til at kunne 
håndtere organisatoriske strategier. 

Deltagerne vil få skærpet deres blik for, hvilke mestringsstrate-
gier 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 teambase-
rede tilgange, der reducerer belastninger og skabe velvære og 
trivsel i hverdagen. 

Der vil være en opgave, som vil blive tilsendt den enkelte delta-
ger forud for kurset. Opgaven skal laves og medbringes på kurset.

Kursusoplysninger 

Tid  Den 14. – 15. september 2010 
  Ankomst kl. 10.00 og afrejse igen, d. 15. september 

2010 kl. 15.00
Sted  Sinatur Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360,  

2800 Kgs. Lyngby
 (max 30 delt.)

Tilmelding

OBS: Senest 1. juli 2010 – via link på www.skolelederne.org > 
Kurser & konferencer > Kursus: Lederens mestringsstrategier

Pris

Kr. 1000

»

Kurset er  
udviklet af 

Skoleleder foreningen i 
samarbejde med cand.mag 

og cand.pæd.psych 
Palle Isbrandt Jansen, 
der også underviser 

på kurset.

KURSUS »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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I skolens gamle personalerum hænger 
tegninger over Spurvelundskolen, som 
den vil se ud, når håndværkerne er 
færdige. Det er en synlig stolt Kirsten 
Folkersen, der fortæller om indretnin-
gen.

”Finanskrisen har ironisk nok været 
god for os. Håndværkerne er sultne ef-
ter opgaver, så vi har kunnet få meget 
mere for pengene, end vi først havde 
regnet med. Vores personalerum bliver 
til det nye bibliotek og læringscenter, 
og de ansatte får et helt nyt personale-
rum med møderum og arbejdsstatio-
ner, hvor de kan sidde og forberede 
sig”, siger hun.

For et år siden blev hun modtaget af 
elever klædt ud som væbnere, der 

Opbyggelig

Skoleleder Kirsten Folkersen har haft mulighed for at prøve kræfter 
med sit nye lederjob på en mindre skole, der i sin tid blev annonceret 
som et ’håndværkertilbud’…

skulle tage i mod den nye ”høvding”. 
Fra en gammel hvalfangerbåd, der var 
trukket ind i skolegården, hilste på de 
ansatte og eleverne på skolen.

”Siden er gået det hurtigste år, jeg 
har oplevet i mit liv, men jeg har hele 
tiden forsøgt at have mig selv med i 
det, jeg har gjort, og så har jeg haft 
nogle gode folk omkring mig”, siger 
hun.

Viceskoleleder, SFO-leder og SFO-
souschef fortsatte som ledere efter 
Kirsten Folkersen tiltrådte og har ”væ-
ret gode rådgivere, og jeg har et godt 
lederteam”, siger hun.

En udeskole
Lige efter Kirsten Folkersen var be-

gyndt i sit nye job, fik hun besked om, 
at Odense Kommune havde bevilliget 

-
novering af skolen.

Det har været ideelt som ny leder at 
få lov til at køre renoveringen af byg-
ningerne og fornyelsen for den pæda-
gogiske linje sideløbende. Det hæn-
ger jo sammen. Det har været og er 
en meget frugtbar proces, og så vi 
har haft en god arkitekt, som har 
været god til at omsætte vores 
ideer”.

Kirsten Folkersen sammen-
satte inden renoveringen et 
projektudvalg med delta-
gere fra alle personalegrup-
per og med forældre, der 

Et år efter 

For et år siden var Kirsten Folkersen nytiltrådt 
leder på Spurvelundskolen på Fyn. Skoleledelse 
tog en snak med hende dengang om hendes 
forventninger og visioner.

Siden har hun selv og medarbejderne samt 
ikke mindst en hær af håndværkere været i 
gang med at optimere skolen pædagogisk og 
lokalemæssigt. Vi besøger nu skolen igen.

Den oprindelige reportage i Skoleledelse 2-09 
findes på hjemmesiden…

ledelse
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havde en relevant baggrund og inte-
resse for at optimere skolen.

Faglæreren i natur og teknik har selv 
haft indflydelse på, hvordan det nye 
rum, der indrettes i det gamle lokale, 
hvor 0. klasse har holdt til, skal se ud.

”Der er en lille have, hvor vi laver va-
ske og andet, så undervisningen kan 
foregå udendørs, når vejret bliver til 
det. Vores brand er, at vi er en ude-
skole, og det skal vi gøre mere ved. 
Desværre blev den særlige pulje, som 
kommunen havde afsat til legeplads/
udeområder sparet væk i budget 2010, 
men der er gode kræfter her i området, 
der gerne vil bakke os op, og vi skal i 
gang med at søge fonde”, siger hun.

Fusionspædagogik
De ansatte har ifølge Kirsten Folkersen 
mødt hende med en sund afventende 
skepsis.

”Vi skal sammen udvikle en fusion af 
mange pædagogikker. Vi tager det, vi 
kan bruge fra cooperative learning, læ-
ringsstile, værkstedsundervisning og 
LP-modellen, og koger det sammen til 
en Spurvelund-pædagogik, Vi vil prøve 
at tage det bedste fra de mange pæda-
gogiske trends, der er på markedet lige 
i øjeblikket, og det er en proces der ta-
ger tid”, siger hun.

”Vi har også diskuteret vores værdier, 
og som en ansat sagde: Vi har værdier, 
men de ligger i et skab nede i kælderen. 
Med hensyn til fagligheden, så tror jeg 
ikke på Lars Løkkes plan om, at vi alle 
skal være nummer ét, det kan vi jo ikke 
alle sammen være. Men jeg vil have 
kvalitet i undervisningen, og det vil læ-
rerne også arbejde på”, siger hun.

Hun er fortsat med de samme 20 
medarbejdere, som var der, da hun 
overtog stillingen, men der er blevet 
skiftet ud i vikarerne. Der er tradition 
for, at lærerne bliver på skolen, og der 
er også mange yngre lærere.

”Spurvelundskolen er en lille skole, 
hvor eleverne, når de er færdige med 
6. klassetrin, skal de videre til den 
nærliggende Krogsgårdsskolen. Så her 
kan man hurtigt få nogle ansvarsområ-
der og kompetencer, hvis man vil. Det 
tiltaler nye lærere”.

Mens Kirsten Folkersen har skullet 
tænke visioner og nyindretning af sko-
len, har hun i sin fritid også haft hove-

Som leder er det godt  
at have både hoved og 
hænder skruet rigtigt på!

»
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det fuld af bøger. Hun blev færdig med 
en diplomuddannelse i ledelse i fe-
bruar, og forsvarede sin opgave til en 
karakter øverst i skalaen.

”Jeg har i mit afgangsprojekt selvføl-
gelig taget udgangspunkt i ’min’ skole, 
og jeg har blandt meget andet lavet in-
terview med de ansatte om netop kul-
turen på skolen. På den måde fik jeg 
fordybet mig i skolens organisation 
helt ned til de grundlæggende antagel-
ser, og fik mig bl.a. rejse en værdide-
bat en ny værdidebat”.

Skolens målsætning og værdier kan 
læses på spurvelundskolen.dk.

Flere udviklingsforløb
Kirsten Folkersen har også planer for 
sit personale. Det er vigtigt at de får 
mulighed for at udvikle deres kompe-
tencer, selv om det kniber med res-
sourcerne til det.

”De ansøgninger på kurser, jeg har 
modtaget fra personalet til nu harmo-
nerer godt med den pædagogiske ret-
ning, som jeg gerne vil bevæge mig 
mod. For eksempel har lærerne søgt 
om kurser i cooperative learning, så 
det tyder på, at det er faldet i god jord 
hos de ansatte”.

Hun har været af sted på hyttetur 
sammen med personalegruppen på en 
pædagogisk weekend hvor en ekstern 
konsulent var med. Formålet med den 
pædagogiske weekend var at frem-
kalde billeder af den skole, som med-
arbejdere og ledere ønsker i fremtiden. 
Også lederteamets udvikling har været 
på dagsordenen. For at få tid til fordy-
belse og refleksion tog den samlede le-
delse en dag i SFO-lederens sommer-
hus, for at snakke ledelse.

Til august står den ”nye” Spurvelund-
skolen færdigbygget, og Kirsten Folker-
sen glæder sig til en stor indvielsesfest. 
Hun forventer, at de nye og bedre fysi-
ske rammer med bl.a. større klasselo-
kaler vil give større mulighed for end 
tidligere at udfolde en ny pædagogik, 
og hvor der er høje forventninger til alle:

”Jeg er leder i mit eget liv, hvor jeg 
selv sætter grænser, og jeg træffer 
selv mine valg. Jeg holder meget af 
den fleksibilitet, der følger med leder-
jobbet. Jeg ser mig selv som en enga-
geret leder, og jeg forventer, at mine 
ansatte går til undervisningen med en-
gagement”, slutter hun. 

Hvordan går det så? 
Vi har bad nogle af skolens medarbejdere om at give et bud på  processen det  
seneste år:

Emil Gislason, teknisk 
servicemedarbejder i 2 år

”Jeg synes, at jeg har et gnidningsfrit samar-
bejde med Kirsten. Men hun kan også trække 
lederkortet, når det er nødvendigt. Hun går 
meget op i, at der skal se ordentligt ud på 
skolen. Jeg har fået de rammer, jeg skal bruge 
i mit arbejde. Jeg er meget min egen chef og 
briefer hende i forhold til renoveringsarbejdet. 
Der bliver lyttet til mine indspark, og hun er 
meget indstillet på at samarbejde.

Danny Martin, lærer og tilknyttet læringscenteret, 3½ år

”Hun er en moderne leder og et frisk pust. Det er ikke så hierarkisk, som det var 
før. Hun er igangsætter og lydhør. Hun er ambitiøs, og det bliver jeg inspireret af. 
Jeg har været en del med i planlægningen af vores ny bibliotek, og der har været 
en god dialog. Hun har introduceret ny pædagogisk tænkning, der trækker os i 
samme retning. Det gør, at vi bedre kan udnytte vores ressourcer og sætte dem 
ind i en større sammenhæng.

Jan Eddie Mathiasen,
viceskoleleder i 14 år

”Kirsten har klaret det første 
år meget flot, og jeg er impo-
neret over, at hun har kunne 
tage en diplomuddannelse i 
ledelse ved siden af sit arbej-
de, for der har været meget 
at se til det første år. Hun har 
en entusiasme, der smitter af 
på mig. Vi har en god dialog, 
selv om vi ikke altid er enige. 
Hun er meget åben, kon-
struktiv og empatisk.
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TA’ UD OG HYG

Sommersjov
Hovedbrud til hængehøjen

Jeg er i den grad lydhør over for skoleledernes 

ønske om forenklinger, for jeg er i bund og 

grund antibureaukrat. Alle de regler har haft en 

god begrundelse. Og når de er indarbejdede, 

har man kunnet høste erfaringerne, som nu 

kan bruges til at lave den mest enkle model

Hvem har dog sagt det?

Det er et privilegium at få lov til at tænke langsig-

tet. Men politikerne har så travlt med at løse aktu-

elle detailproblemer, at der slet ikke er tid til lang-

sigtet planlægning af for eksempel folkeskolens 

udvikling

Siden Folkeskolens formålsparagraf blev 

skrevet i 1993, har der i mine øjne været 

større opmærksomhed på det ene ben, det 

sociale, på bekostning af det faglige

Folkeskolen er ikke en virksomhed og kan 

ikke blive det. Selvfølgelig skal den drives 

økonomisk ordentligt, men det er noget 

helt, helt andet end virksomhedsdrift

Et bredt flertal i Folketinget står bag de na-

tionale test. De er der, og det bliver de ved 

med at være. Derfor kan skolelederne lige 

så godt bruge dem konstruktivt

1

„

„

„

„

„

Skolelederforeningens
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A r k i t e k t u r

K u n s t  &  S c e n e

u s

S u n

S

e s ne s n

t t e t u

s t e

e n n e s e t

Hvad kaldes et forsamlingslokale, ofte i flere etagers 
højde, der bl.a. ses på mange skoler?

På hvilken dansk institution kan man uddanne sig til 
indretningsarkitekt?

Elin og hendes svære skoletid i slutningen af 1950’erne?

Hvilken københavnsk skole blev ved en fejl bombet af 
britiske bombefly i marts 1943?

Hvilken tysk kunstindustriel skole blev grundlagt  
i Weimar i 1919?

Hvad hedder kostskolen for troldmandslærlinge, hvor 
Harry Potter er elev?

I hvilket årti blev seksualundervisning indført ved lov i 
Folkeskolen?

I hvilken Pink Floyd-sang synges ’Hey teacher, leave 
those kids alone’?

Hvilket år blev der for første gang gennemført et forsøg 

Hvad kaldes det skriveredskab af blød skifer, der blev 
brugt i skolen indtil midten af 1900-tallet?

Quiz 1

A: Aula B: Atrium  C: Anneks

A: Kunstakademiets Arkitektskole   B: Danmarks Designskole C: Dansk Design Center

A: Kundskabens træ B: Tro, håb og kærlighed C: Kærestesorger

A: Dessau B: Bauhaus C: Dresden

A: Durmstrang B: Hogsmeade C: Hogwarts

A: Griffel B: Kridt C: Svingfjer

Tjek din

paratviden

Opgaverne er fremstillet af 
Danmarks 

bedste quizspil

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2
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Hvilken nordisk rådgivningsvirksomhed er leverandør af 
IT-systemet bag de omdiskuterede nationale skoletests?

på Rydell High School?

I hvilken hovedstad ligger universitetet Sorbonne?

Hvilken dansk forfatter og præst var fortaler for ’Skolen for 
livet’, der førte til oprettelsen af de danske høj- og friskoler? 

Hvilket nyt navn fik folkeskolefaget Formning i 1991?

Hvilken britisk kok, der bl.a. står bag kogebogen ’Det’ bar 
mad’, er også kendt for at ville forbedre den engelske skole-
mad? 

Hvilken tidligere højskolelærer har både været undervis-
nings-, forsknings-, europa-, integrations- og kirkemini-
ster?

Hvad hedder det projekt om ledelsesvilkår, som  
Skolelederforeningen gennemførte i 2009 og 2010?

Hvilken dansk avis arrangerede i 1961 sin første  
skolefodboldturnering?

Hvilken styrelse under Undervisningsministeriet  
er bl.a. leverandør af ydelserne SkoleKom og  
EMU.dk?

Quiz 2 Quiz 3

E r h v e r v s l i v

K u n s t  &  S c e n e

e

 &  e

S u n

s t e

S t  &  S

t

e n

u s

S u n

S

t t e t u

s t e

I hvilket årti blev det en grundlovssikret 
ret at blive undervist i den danske folke-
skole uden betaling?

Hvad hedder tegneserien om den skole-
trætte 6-årige dreng og hans stribede 
tiger?

2009 hittede med ’Walkmand’?

Hvor mange ben har en lus?

Hvilken dansk videnskabsmand opdagede lysets 
hastighed?

Hvem var undervisningminister i 2004?

Hvad hedder det ’paraplyprojekt’, der 
blev søsat i 2009, og som har til formål 
at sætte fokus på skoleledernes ledel-
sesvilkår? 

Hvad hedder en skoleinspektør  
på engelsk

Hvem var klogskabens gudinde i den  
græske mytologi?

På hvilken tv-kanal vises program-
rækken ’Danskernes Akademi’?

t u e n s

t u

t

t n  &  

 &  

A: 1910’erne B: 1930’erne C: 1950’erne

A: Steen & Stoffer B: The Simpsons C: Radiserne

A: Hej Matematik! B: Alles klappt! C: English for you!

A: Margrethe Vestager     B: Ulla Tørnæs C: Bertel Haarder

A: Det gode skolelederliv B: Det er skønt at være skoleleder
C: Sikkerhed som skoleleder

A: Controller B: Headmaster C: Headteacher

A: Athene B: Afrodite C: Artemis

A: TV2 B: DR2 C: DK4

A: Accenture B: Rambøll  C: Cowi

A: Grease B: High School Musical C:  Rock ’n’ Roll High School

A: Paris B: Bruxelles C:Geneve

A: Kunsthistorie B: Håndarbejde C: Billedkunst

A: Jamie Oliver B: Gordon Ramsey C: Heston Blumenthal

A: Ritt Bjerregaard B: Bertel Haarder C: Birthe Rønn Hornbech

A: Kodeks for skoleledelse B: Lederfagligt indsatsområde 2009 
C: Det gode skolelederliv

A: Ekstra Bladet B: B.T.  C: Politiken

A: KMD B: CSC C: Uni-C

Indsend dine svar på Quiz nr. 3 på midi@skolelederne.org senest mandag den 2. august og deltag i lod-

viden, spilles på xylofon, gættes logikopgaver og huskes detaljer fra historier og billeder. 
De rigtige svar og vinderne bliver offentliggjort på www.skolelederne.org den 15. august
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tallene
Styr på 

4
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[2. Opslag]
[RUBRIK] Styr på tallene? 
[2 x 5 Suduko DER ER VEDHÆFTET. DEN NEDERSTE DEL LÆGGES 

PÅ NETTET OG DELFINEN FRA DEN ØVERSTE DEL FJERNES]
[NEDERST] Find de rigtige løsninger på www.skolelederne.org

Kvissen

5Kodeord:  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
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tænke klart?Kan du

Kalkulu
Bogstaverne A til F skal have en værdi fra 1 til 6.
Kalkulu løses ved at sætte krydser i skemaet ud for de umulige 
løsninger, indtil kun en løsning er tilbage. Alle bogstaver skal  
have en værdi og to bogstaver må ikke have samme værdi. 
Samtidig skal alle disse ligninger gå op:

4. B > C

Hanjie
Opgaven går ud på at placere mørke felter i tabellen. Ud for 
hver række og kolonne er anført hvor mange mørke felter, der 
skal være og i hvor mange grupper. 4 3 betyder at der først 
skal være en gruppe med 4 mørke felter efter hinanden. Så et 

placeres, må du selv deducere dig frem til. Felterne vil som re-
gel blot være tilfældigt spredt - og ikke danne noget mønster. 

Ordjagt
Find 20 navneord på mindst 6 bogstaver i nedenstående skema. 
Ordene kan stå både lodret, vandret og diagonalt; forfra og bagfra.

Opgave 1

Opgave 2

Opgave 3

5

1

3

3

4

3

2

2

2

4

3

2

1

3

2

3

2

2

2

1

2 3

7

3 1

3

1 1 1

1 3

3 6

3 4

5

3

1

A

B

C

D

E

F

2 3 4 5 6

6

R E B I L S K N Æ B I Z G G K
G K T R E K S I P D N I O N Y
T K E K I N A M O N O M H I R
I X T U S I N D F R Y D B R T
G N I N V A R G F A A Y R E S
U M S R E K S U F D S S E G D
B Y O B C W R F V K T A R L E
Æ T I Z R L R E V Y R T A U H
N O R G P I R K K Ø Y S V M N
E L U V O B E S R O Z C G E E
R O K Z I N A V G Q P E I T Z
J G B A T L I V E N N E L A G
E O L A G R I N L E B U G S M
H D U F D Ø R E T Æ V E A Q B
K R Q E G L A L E S I K D F N

Opgaver fra Jacob Skouboe - www.kalkulu.dk
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Kodeord
Hvilke navneord er gemt bag de 

-
verne er erstattet af tal. Find ud af 
hvilket bogstav der gemmer sig 
bag hvert tal og find de skjulte ord.

Camping
Placér telte i gitteret, således at der er præcis ligeså mange telte, 
som der er træer. Ingen telte må være lige ved siden af hinanden - 
heller ikke diagonalt. I kanten er anført hvor mange telte, der må 
være i den pågældende søjle eller kolonne. Træerne og teltene 
skal kunne parres to og to, så teltet ligger ved siden af sit træ i 
enten vandret eller lodret retning (men ikke diagonalt). Teltet må 
også gerne ligge ved siden af andre træer.

Træk en streg
Dan én sammenhængende løkke i gitteret, ved at trække streger mellem na-
bopunkter i enten lodret eller vandret retning. Ingen streger må krydse hinan-
den. Løkken behøver ikke gå gennem alle punkterne. Et tal markerer hvor 
mange streger, der skal være umiddelbart omkring det.

Galakser
Inddel gitteret i regio-
ner, således at hver re-

-
tations symmetri og 
indeholder præcis en 
prik, der er placeret i re-
gionens centrum.

Opgave 4
a)

b)

Opgave 5

Opgave 6

Opgave 7

1 3 1 2 1 2 2

3

2

1

2

2

2
1 1  1

30

2 2 2 2 1

3 2 0 0 1

2 1 2 3 2

2 1 2 2 2

3 2 2 2 2 3 0

2 3 2 2 2

1 2 2 2

2 3 2 1 0 1 2 3 3

1

5

5

5

2

1

3

3

1

4

2

6

4

1

5 1

4

6

6

2

2

T L

T G

R G E G T

P E R K

G E R

1 2

32

3

6 1

1 3

6 1

4

45

5 6

A NB D A

HS R F

B A R N

S A DB

7
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God 
sommer!

Ønskes du af 
Skoleledelse, 
Skoleleder.org  
og Skoleleder- 

foreningen

Lederkryds

8 Find de rigtige løsninger på www.skolelederne.org den 15. august

Den lettere

Kodeord:  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __  __
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
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Sangkonkurrence
I forbindelse med årsmøde 2010 var udskrevet en konkurrence 
om hvem der blandt medlemmerne kunne skrive en ny fælles-
sang om det gode skolelederliv?

Vinderen blev skoleleder Bente Pedersen, Snejbjerg Skole i 
Herning, og vindersangen er optrykt i sidste nummer af Skole-
ledelse. Her bringes de resterende sange til brug ved både de 
mere seriøse og så selvfølgelig de fornøjelige lejligheder!

Tanker sidst på dagen 
Tekst: Kirsten Sommer, Herning
Melodi: Dyrtidsvisen

1.
Snart er dagen gået.
Hvad har jeg mon nået?
Gule sedler fra i går er ikke ryddet væk.
Og når jeg nu kikker
Ser jeg, at der ligger
endnu en stak nye sedler – ve og skræk
Men Susanne fik lidt hjælp til Bo i anden b.
Lærerteamet ved godt, hvad der nu skal til at ske.
Mødet, som jeg glemte
Da jeg var i femte,
Snupped’ en kollega – han er vant til det!

2.
Man som skoleleder
ret så ofte sveder.
Overblik. Detaljekrav. Hvad mon der nu er glemt?
Test og resultater. 
Fjerde A’s teater.

Vi i dagligdagen tager gerne stilling til,
hvad der nok er muligt, og det sikkert er, vi vil.
Vi ser gerne sagen
forfra – og fra bagen.
Små og stores trivsel står trods alt på spil.

3.
Man skal helst fornemme, 
når man skal bestemme.
Man skal være synlig, og få alles mening frem.
Tiden den forsvinder.
Pengene de finder
altid nogle huller, der kan sluge dem.
Men da dagen slutter, vil jeg komme med et bud
på, hvordan den gik og morgendagen nok ser ud:
Travlhed på mit sæde
gav dog arbejdsglæde.
Og i morgen er der tid og overskud!  

34  Skolelede

Der står en skole 
Tekst: Lise Roar, Nørre Nissum
Melodi: Jeg ejer både mark og eng

1. 
Der står en skole  – står et hus, og det er dansk kultur!
At det er folkets eje og til tider får et fur
er ganske sikkert og – javist – hvis husets ejermand
med vid og sans og klogskab blot vil bruge sin forstand.
Alligevel er der skolens liv med ånd og leg og læren,
det’ lærer´n i sit kald, eleven med sin væren
der gør vi er til stede 
og fyldes af en glæde.

2.   

så er der brug for strategi i dialektisk ånd,
for gud & hvermand har patentet på, hvad der bør ske
i store spørgsmål som i små… det er jo lige dét!
Alligevel er der skolens liv med…

3.
At lederliv er tidsfordriv er nok en smule sandt
når man er kaldet – det forstås – så gør man hvad man kan.
Man leder mod et fælles mål, en fælles melodi
i grunden ganske let når bare alle stemte i!
Alligevel er der skolens liv med…

4.
At skolen er en hjertesag, der bærer viden frem
til folkets glæde og til gavn, kan ikke undre dem,
der dagligt ser at liv bli’r til i bøger som i sang
i pædagogisk diskussion og refleksionens svang.
Så det er altså skolens liv med…
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Skoleledernes slagslang 2010
Tekst: Peter Talleruphuus, Halsnæs
Melodi: Hen til kommoden og tilbavs igen

1
Kom så skal vi synge – salen den skal gynge.
Det er festligt med en mødesang, fordi
vi kan diskutere – massevis og mere,
men her skal vi enes om en melodi.
Og vi synger gerne – om os selv og lær’ne,
når den danske folkeskole står for skud.
Det er sket så ofte – men vi er jo prof’ te’
at forsvare os - så lad os få det ud:
Skolelederjobbet er unikt,
det er rigtig godt vi holder sammen.
Ét er dog sikkert og helt specifikt:
Vi vil ha’ mer’ i løn – og dermed: Amen

2.
Meget er der ændret – men vi er ej kæntret.
Skoleskibet sejler da endnu af sted
Kursen ændres stadig – og hvis man vil vad’ i,
hvad det skyldes – ta’r det jo en evighed.
Så for 3 år siden – ja, hvor er dog tiden,
ændrede man på vor kommunalstruktur:
Effektivisering – med en god maskering
ordene blev slugt som vitaminmixtur.
Skolelederjobbet…

3.
Opad i systemet – erkender man problemet,
så der holdes kurser, når vi sku’ ha fri.
Mærk hvor skoen trykker – gør så det, der rykker.
Afspadsering? Det’ når året er forbi !!
Lus imellem negle – vi kan bare bejle
til, at vi måske får meget bedre kår.
Men så på kontoret, der ved arbejdsbordet
tænker man: Jeg aldrig bedre job jo får!!
Skolelederjobbet ...

4.
Slut med al den tuden – fremad – op med snuden.

Tænk på Lis og Grete – pigerne fra sjette,
da de kom og gav dig gave sidste år.
Eller lille Peter, ham der sprang en meter,
og som tro’de dette var en ny rekord.
Den slags episoder – vores frynsegoder,
de sku’ nævnes i vor kvalitetsrapport
Skolelederjobbet…

5.
Personaleleder og lidt hyggespreder.
Humorist og alvorsmand – så er det sagt.
Arbejdsgiverrolle – fyre eller holde,
vi skal fylde jobbet ud med KRAFT OG MAGT
Sådan er vor verden – og når vi nu er den,
så kan vi jo lig’ så godt gi’, hvad vi kan.
På med fingervanten - gå kun ud til kanten,
vi sku’ nødig drukne i det dybe vand.
Skolelederjobbet…

Det gode lederliv!
Tekst: Lene Schäd, Faxe
Melodi: En sømand har sin enegang

1.
En leder på en skole har
en masse, han skal nå.
Han har en bunke fyldt med det
kommunen finder på.
Selv folketinget hjælper til,
hvis tiden falder lang
Og børn, forældre, lærere,
de holder ham i gang.

2.
En leder, hun ka’ ta’ diplom 
og blive meget klog.
Det kræver kun en masse tid
og mangt en lærebog.
Imens går børn og lærer’ rund
og savner hende der,
For ledelse kan dårligt ses,
når ikke hun er nær.

3.
En leder må forstå LP
med efternavn ”Model”.
Hun også skolen køre må
og helst helt uden gæld.
Imens på TV-2 hun ser
om skolen uden hvil,
Som frem på listen flyver op
med hittet ”læringsstil”.

4.
Som leder skal man have tid
til både dat og dit
Men hvis man går og stresser op
så går det hele skidt.
Så ender man med fuld musik
på en akutklinik
Med drop og slanger og tv
der måler hjertets tik.

5.
I ferien er der ingen børn
på skolen – fredeligt!
Selv lærerne er taget hjem,
her er lidt kedeligt!
For selv om skoledag’n er streng
med stress og ingen ro
Så elsker vi at knokle der,
vi ku’ på skolen bo!!!

Atter en STOR TAK til deltagerne, der har smedet 
nogle tankevækkende, velskrevne og rammende 
sange til årsmødekonkurrencen 2010.
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Kursus for nye
skoleledere

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.

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

2010

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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-
ver, hvor kun et fåtal af lærerne opfatter støj som gene-
rende, men det er tilfældet på Brandkjærskolen i Kolding. 
Lærernes APV’er og elevernes undervisningsmiljøvurderin-
ger viser i hvert fald, at støj ikke er et dominerende problem. 

Støjprojektet på Brændkjærskolen er ikke dyrt og forkro-
met – kommunerne fattes som bekendt penge – men retter 
sig mod den stress og utilpashed, støj fremkalder hos perso-
nalet. Derfor er det i første omgang hensigten at få ledelse 
og personale til at tilrettelægge en bedre organisering af un-
dervisningen, så støjende aktiviteter bl.a. ikke kolliderer 
med de mere stille sysler. Og hvis der er fysiske rammer, der 
ikke tåler de store støjbelastninger, handler det altså om at 
tænke i nye baner.  

”Derfor har vi i stort omfang overladt nogle af trivselspro-
blematikker til de enkelte teams på skolen, og når det gæl-
der fx støj, bruger nogle af lærerne visuelle markeringer i 
form af skilte i farverne rød, gul og grøn, som kan hænges 
op – i stedet for at bruge energi på at skaffe sig ro ved at 

Brugerne er inddraget 
En årsag til, at skolen trods utallige knopskydninger har und-
gået de værste støj- og indeklimafælder, hænger sammen 
med, at skolens brugere i høj grad har været involveret i di-
verse byggeprojekter – allerede inden de første streger blev 
sat på arkitektens tegnebord.

”Vi er kommet med vores ønsker i en byg-
gestyregruppe, og dem er der blevet lyttet til, 
og så har det været op til politikerne at afgøre, 
hvor meget der kunne afsættes. Men vi er i høj 
grad blevet tilgodeset inden for de sidste 10 år”, 

et godt værktøj, for hvis ledelse og personale 
føler, at de har indflydelse på en byggeproces, er 
de også mere tilbøjelige til at tage medansvar for 

de eventuelle gener, der kan opstå efter byggeriet er færdig. 
”Aben” bliver ikke i så høj grad sendt videre til bygherren, her-
under arkitekten. Det er i hvert fald de erfaringer, som ar-
bejdsmiljøafdelingen i Kolding Kommune har gjort sig. 

Som skoleleder er det ikke ualmindelig at føle sig klemt 
mellem forskellige, modsatrettede krav – fra elever, lærere  
og forældre på den ene side og forvaltning og i sidste ende 

Skoler om- og tilbygges med vekslende held. Når brugerne inddrages  
inden byggestart, bliver resultatet bedre, også når det gælder støj

Styr på

støjen
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Derfor søger skolen nu midler fra Fore-
byggelsesfonden for at få elimineret 
støjproblemerne.

De – især drengebørn – der evner at 
lukke en dør stilfærdigt, er vist ikke 
født endnu, og da skolen er udstyret 
med ret tunge døre, skaber det en del 
støj, når en dør knaldes i, og skolen har 
derfor også fokus på at få lavet en fy-
sisk ”støjdæmpning”, så de høje brag 
mindskes.  

Indtænkt i hverdagen
Et af de steder, hvor der meget natur-
ligt er mest støj, er fra SFO´en, hvor 
klodser og legetøj hives ned fra hyl-
derne, men her er der lagt tæpper på 
legestederne og i kasserne, og det har 
dæmpet støjen ganske betydeligt, me-

”Ofte er det de små ting, der gør udsla-
get, og hvis vi er opmærksomme på for-
skellige små løsninger, er det med til at 
skabe et bedre miljø for både børn og 
voksne. Skolens SFO er også beriget 
med det berømte ’lydøre’, men det vig-
tigste er, at eleverne selv udtrykker, at de 
selv er interesseret i et lavt støjniveau. 

”En del elever efterlyser ’stille steder’, 
hvor de kan søge hen og sidde i fred og 

ro – og det er endnu en ting, vi håber at få ændret, hvis vi får 
bevilget fondsmidler. Samtidig er skolen bygget i 1955 med 
små klasselokaler i den gamle del på 49 m2 til 25 elever, og 
her vil vi forsøge at få sammenbygget lokalerne, så der bli-
ver større udfoldelsesmuligheder”.

-

pengene er til det.
”Men vi skal ikke klage: De sidste ti år har vi fået bygget 

om og til for omkring 70 mio. kr. og da vi selv har haft stor 
indflydelse på processen, er det lykkes at skabe en skole, 
støjen ikke er et stort problem. Tidligere havde vi en del pro-
blemer med træk fra vinduer, men de er nu udbedret. Så ge-
nerelt er vi tilfredse. Især med de nye bygninger, der virkelig 
fungerer godt.

-
sten, som den oprindelige skole, er en pryd for øjet – og 
øret. På stort set hele skoler hersker en afslappet og nær-
mest tyst stemning, trods de mange elever, der ganske vist 
er spredt ud på et stort areal, og – på nær nogle enkelte ste-
der – virker akustikken behagelig med en kort efterklang. 

Skoleleder Niels Erik Danielsen glæder sig 
over den nye støjsvage afdeling af skolen. 
Tilbage står nu bl.a. en lang og støjende 
gang, der skal kigges på.

Bliv klogere på arbejdsniljøet

Arbejdsmiljøindsatsen i Danmark går på to ben: En kontrol- og servicemyndig-
hed, nemlig Arbejdstilsynet, og en rådgivende og vejledende servicefunktion for 
de store brancher, der hedder Branchearbejdsmiljørådene.

Støj i arbejdsmiljøet er også med i regeringens arbejdsmiljøindsats til og med 
2010. Og i samme periode står Branchearbejdsmiljørådene Social & Sundhed og 
Undervisning & Forskning bag en landsdækkende støjkampagne. 

På www.stojweb.dk kan ledelse og lærere hente ny viden og inspiration til at 
dæmpe støjen. Desuden er der udgivet hæfter og foldere med gode råd om 
støjdæmpning, bl.a. ”Om natten er her stille” og ”Støj i grundskolen”. Endelig 
kan kommuner, skoler, daginstitutioner, SFO´er m.fl. få gratis vejledning af ar-

-
bekæmpelse, mail nielsbang.hansen@nbh@3bar.dk eller tlf. 22 27 46 62.

I forbindelse med støjkampagnen kan skoler og institutioner og kommuner frit 
få stillet en række artikler til rådighed, som kan bruges i fx nyhedsbreve, skole-

-
miljørådene bruges til fx ”støjvogterkurser”, møder med ansatte om støj, prak-
tisk gennemgang af institutioner etc.

Skolelederforeningen er repræsenteret i Branchearbejdsmiljørådet Undervis-
ning & Forskning ved næstformand Claus Hjortdal. I BAR-UF arbejder man ge-
nerelt med forebyggelse af, opfølgning på, information om og forskning i ar-
bejdsmiljøproblemer i og omkring skolen.

Se mere på www.bar-u-f.dk.

politikerne på rådhuset på den anden side. 

-
vet de konflikter, der ellers kan udspiller sig.

”Vi har meget fokus på akustik i det hele 
taget, og det har fjernet meget af den gene-
rende støj ved bl.a. at få mange af vores øn-
sker opfyldt under ombygninger. Det mest 
presserende problem for os lige nu er at få 
dæmpet støjen på ”den lange gang”, som vi 
kalder den. Den 150 m lange gang med 
hårde overflader fulgte med, da skolen blev 
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Alsidig udvikling
Lærere, ledere og kommunale repræsentanter ser arbejdet 
med at fremme elevernes alsidige udvikling som en af sko-
lens mest centrale opgaver.

Lærerne ser det som en naturlig og selvfølgelig del af deres 
undervisning, men denne selvfølgelighed medfører dog også 
en indforståethed om, hvad opgaven går ud på. De mange 
fortolkninger gør det svært at vurdere, om lærerne taler ud fra 
en fælles forståelsesramme. Det mangler derfor stadig at 
blive slået fast, hvad begrebet alsidig udvikling præcist bety-
der, og hvordan begrebet kan omsættes i praksis. 

Dette er en del af konklusionen i en ny undersøgelse fra 
EVA, der belyser hvordan seks udvalgte skoler og kommuner 
forstår og arbejder med elevernes alsidige udvikling. Under-
søgelsen baserer sig på interviews med lærere, skoleledere 
og kommunale repræsentanter. 

Hos lærerne kan spore to centrale forståelser af, hvad ar-
bejdet med alsidig udvikling indebærer. Den ene tilgang som 
noget der sker, når læreren udvikler en tæt relation og et so-
lidt kendskab til eleven. Den anden sætter fokus på alsidig 
udvikling som noget, der ligger implicit i arbejdet med de fag-
lige mål og kommer til udtryk gennem lærerens valg af meto-
der, arbejdsformer og undervisningsmidler. 

Lærerne oplever ofte et dilemma i deres arbejde med un-
dervisningen, da det kan være svært både at tage højde for 
elevernes alsidige og faglige udvikling. Hvis der lægges for 
meget vægt på det ene, underprioriteres det andet.

Dette kan ses som et udtryk for, at lærerne ser et modsæt-
ningsforhold mellem alsidig udvikling og faglighed. Begge be-
greber er svære at få greb om og bør undersøges som led i 
skolernes arbejde med at få afklaret, hvad der forstås ved al-
sidig udvikling i praksis.

På skolerne er der yderligere enighed om, at det er svært at 
evaluere elevernes alsidige udvikling, da den er svær at måle. 
Derudover oplever lærerne også, at de risikerer at bidrage til 
en bestemt forståelse af, hvad der anses som normalt, når de 
evaluerer elevernes alsidige udvikling.   

Læs hele undersøgelsen ”Alsidig udvikling” på www.eva.dk

En morfar: OK 
En lur på en times tid i løbet af dagen gør hjernen 
skarpere og forbedrer din indlæringsevne markant. 
Det mener amerikanske forskere fra University of Ca-
lifornia, der står bag en undersøgelse af hjernens kort-
tidshukommelse før og efter en lur.

Forsøg har tidligere vist, at indlæringsevnen forringes 
med 40 pct. gennem en hel nat i vågen tilstand, og den 
nye undersøgelse peger i samme retning, skriver viden-
skab.dk.

I undersøgelsen delte forskerne forsøgspersonerne 
op i to hold. Ved middagstid gennemgik alle delta-
gerne svære hukommelsesøvelser, og de to hold kla-
rede øvelserne lige godt

Efterfølgende tog den ene gruppe en lur på halvan-
den time, mens den anden gruppe holdt sig vågen.

Nu blev begge grupper så udsat for nye test, og re-
sultatet viste, at gruppen, der fik en lur, klarede sig 20 
% bedre end den vågne gruppe.

Z z z
ZZZzz

zz
Z z z

Mange 
tosprogede?
En diplomuddannelse målrettet 
skolelederne skal bidrage til at ud-
vikle og organisere læringsmiljøer på 
de enkelte skoler, der fremmer en in-
klusion og i det hele taget hjælper de 
godt ti procent elever, der har anden et-
nisk baggrund end dansk, til at fået et 
bedre udbytte af deres skolegang.

Som en del af uddannelsen tilbringer 
skolelederne tid på hinandens skoler og 
får mulighed for at lære af hinandens 
praksis. Et tværfagligt eksperthold har 
udviklet ideen om den nye uddannelse, 
der udbydes på professionsinstituttet 
KLEO under UCC. 

Læs mere på kleo.ucc.dk
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VM I FODBOLD I SYDAFRIKA 11. JUNI – 11. JULI

For første gang i fodboldhistorien afholdes VM i 
Afrika. Batavia Media ApS har med støtte fra Da-
nidas Oplysningsbevilling i den anledning produ-
ceret syv film – hver på fem minutter om fodbold 
i Afrika, som bl.a. vises på DR i forbindelse med 
fodboldkampene. 

Filmene kan desuden bruges som inspiration i 
undervisningen. Filmenes interviews er på engelsk 
med dansk oversættelse og speak.

Filmene handler om fodboldens verden i Afrika. 
Lige fra de professionelle klubber over unge med 
drømme om en fodboldkarriere til børn, der bare 
bruger spillet som en pause i en barsk hverdag:

Hvorfor er fodbold så populært i Afrika?

Hvordan hænger den afrikanske spillestil 
sammen med slumbyernes dårlige baner?

Hvordan ser et fodboldakademi ud i Afrika?

Kan en karriere som professionel fodboldspil-
ler i Europa være en vej ud af fattigdommen?

Kan fodbold bruges mod AIDS, narko og  
andre problemer?

Bring VM ind i klasselokalet

Produktion: Batavia Media.  Støttet af: Udenrigsministeriet
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Drukner i papir
En undersøgelse blandt institutionsledere, som Politiken i 
slutningen af sidste år lavede sammen med Væksthus for Le-
delse, viser, at lederne på hver sjette daginstitution, skole og ple-
jehjem har været sygemeldt på grund af stress, og at næsten 
halvdelen er bekymret for at gå ned med stress.

Men hvad er det så, der stresser? Problembørn? Klienter? Foræl-

omfanget af dokumentation, skemaer, evalueringer, regnskaber og økono-
mistyring, som kommunen har lagt ud til bl.a. skoler og daginstitutioner. 

Således siger 9 ud af 10 ledere i undersøgelsen siger, at omfanget af evalue-
ringer, skemaer mv. er vokset, og at papirarbejdet ødelægger arbejdsglæden 
og æder af den tid, de skulle bruge på kerneopgaverne – nemlig at være en  
inspirerende leder af en institution.  

Undersøgelsen ”Papirnusseri stresser offentlige ledere” ligger på 
www.lederweb.dk >Personale> Organisering-af-arbejdet

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

 

ALDERSROGADE 6C, 4. SAL
2100 KBH. Ø   •   TELEFON 70 27 12 18

WEB WWW.PVB.DK   •   EMAIL PVB@PVB.DK
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Heller ikke i dag
En ny publikation fra UVM med titlen ”Jeg kommer 
heller ikke i dag” har fokus på sårbare unge med for-
skellige former for psykiske problemer. Man ønsker 
hermed at synliggøre og netop ikke sygeliggøre de 
udfordringer, disse unge har, og pjecen indeholder 
cases, værktøjer, metoder samt et leksikon med en 
beskrivelse af psykiske sygdomme og deres sympto-
mer.

I en anden bog ”Den svære ungdom” (Reitzels For-
lag) behandles samme emne: unges mistrivsel. Ti 
eksperter gennemgår tidlige problemer med ensom-

hed, mobning, cutting, selvmord, 
spiseforstyrrelser, sex, rusmidler og 
ludomani. Målet er at gøre profes-
sionelle og forældre bedre i stand 
til at spotte advarselsestegnene – 
og give forslag til handling.

er ikke i dag

h
s
l
s

kono-
ner
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Afdækning af skolelederens ressourcer og potentialer med henblik på fortsat udvikling

Det gode skolelederliv

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

Formål

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

Formålet med workshoppen er at forstærke muligheden for identifi-
kation med de potentialer og ressourcer, der er til stede, og som kan 
udvikles 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 
ressourcer og potentialer, der ligger indbygget i lederrollen, samt 
den autoritet og autorisation der gives via systemet til skolelede-
ren. Skolelederen selv tager imod og forholder sig til hovedopga-
ven, rollen og de belastningsgrader, som optræder i arbejdet, og 
som kan presse skolelederne ud af rollen, og skabe uklarhed i kon-
teksten. 

Endvidere arbejdes der med lederens negative mestringsstra-
tegier, det vil sige færdigheder til at være i uklare kontekster og 
stærke følelser eller pres, der opstår i de relationer, som skole-
lederen indgår i. 

Hovedresultater

Sigtet er, at de deltagende ledere skærper deres opmærksomhed 
og nærvær over for det, der ”er” i skolen som organisation og i le-
derrollens muligheder. 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 sy-
stemsammenhænge, som ressourcerne indgår i og udspringer 
af. Og så de deltagende ledere kan forholde sig opmærksomt, 
undersøgende, neutralt og observerende i forhold til skolens 
hverdagsfænomener – inklusiv egen ledelsespraksis og eget le-
delsesteams praksis. 

Lederens observationer indeholder informationer om eget le-
delsesrum, som kan få konsekvenser for de interventioner, lede-
ren tager efterfølgende. 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 sko-
lens hovedopgave. 

 
Henvendelse og organisering

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

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

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 
kommune og skole bidrager samlet til gennemførelsen af forlø-
bet. 

Skolelederforeningen kan være behjælpelig 
med kontakt til kursussteder til en favora-
bel pris. For nærmere aftale: Kontakt 
næstformand Claus Hjortdal i Skole-
lederforeningen. Kontakten til er-
hvervspsykolog Palle Isbrandt for-
midles også gennem næstfor-
mand Claus Hjortdal på tlf. 23 27 
43 27 eller clhj@skolelederne.org 

En udforskende 
workshop af, 

hvordan der skabes 
et godt skoleleder-
liv i balance i eget 

ledelsesrum

» KURSUS »»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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På mange arbejdspladser findes en klar 
topscorer blandt de hyppigst stillede 
spørgsmål. Det er spørgsmålet ”Hvor-
for?”. Vi stiller det næsten pr. automa-
tik, når noget ikke går som forventet 
eller planlagt og overbevisningen om, 
at vi ved at spørge ”Hvorfor” bedre kan 
forstå og dermed handle, er stærk. De 
færreste overvejer, om det nu også er 
et godt spørgsmål at stille.

-
ningspunktet for denne artikel. For når 
man ser på arbejdspladsen som et ar-
bejdsfællesskab – altså et fællesskab, 
der er til for at udføre et bestemt stykke 
arbejde, må man overveje – om ”Hvor-
for?” hjælper os med at udrette det, vi 
er sammen for at udrette. Hvis ikke, 
hvad skal det så til for? Og hvad kunne 
det være mere nyttigt at tale om?

Hvorfor dit, hvorfor dat

skal samarbejde, er iveren for at forstå 
som regel stor. Vi vil forstå, hvorfor an-
dre siger det, de siger; hvorfor de gør 

Et farvel til…
…spørgsmålet ”hvorfor?”
Nærmest instinktivt leder vi efter forklaringer og gerne nogle, der giver 
ansvar og skyld. Men bliver det bedre, bliver vi klogere af det?

det, de gør; hvorfor de reagerer på os, 
som de gør. Ind imellem er det svært 
at forstå, hvorfor det ene eller det an-
det sker – og så bliver vi ved med at 
spørge hvorfor, indtil vi enten får et 
svar, vi kan bruge eller føler, at vi må 
give op. Rækken af hvorfor-spørgsmål 
og svar kan blive meget lang.

Lad os se på en almindelig situation: 
En skoleleder vil have en alvorlig sam-
tale med en medarbejder, der kom me-
get for sent til et vigtigt møde. Lederen 
spørger medarbejderen, hvorfor han 
kom for sent. Medarbejderen forklarer, 
at han ventede på at få de seneste op-
lysninger til et af dagsordenspunkterne. 
Lederen spørger, hvorfor han ikke havde 
dem allerede. Medarbejderen forklarer, 
at han skulle have dem fra en anden 
kollega. Lederen spørger, hvorfor han 
ikke havde fået dem fra denne kollega  
i god nok tid. Medarbejderen forklarer,  
at han havde bedt kollegaen om oplys-
ningerne både dagen før og tidligere 
samme dags morgen uden held. Lede-
ren spørger, hvorfor den anden kollega 

ikke kunne give ham oplysningerne da. 
Medarbejderen svarer, at det ved han 
ikke, men at den anden kollega vel 
havde travlt. Lederen brummer utilfreds 

altså ikke komme for sent”. 
Hvem bliver i dette tilfælde klogere 

på noget? Hvad kan hjælpe aktørerne 
til bedre mødeafholdelse fremover? 
Hvad sker der med lederens og medar-
bejderens relation? 

Vi kan også se på et eksempel med 
samarbejdsvanskeligheder mellem to 
kolleger. Gennem et stykke tid er samar-
bejdet mellem de to forringet, og deres 
leder føler sig nu nødsaget til at tage af-
fære. Lederen indkalder til en samtale 
og spørger, hvorfor de ikke kan finde ud 
af at samarbejde. Den ene medarbejder 
mener, at det drejer sig om dårlig kom-
munikation, mens den anden mener, at 
det er et spørgsmål om dårlig personlig 
kemi. Lederen forsøger sig med både 
”Hvorfor kan I ikke kommunikere?”, og 
”Hvorfor svinger I ikke?”.

Disse spørgsmål har den ene medar-
bejder en række bud på, mens den an-
den svarer, at sådan er det jo bare ind 
imellem, og at det ikke er noget, man 
kan gøre noget ved. Efter at have kørt 
rundt i denne suppedas en times tid er 
både lederens og medarbejdernes idé-
righed og engagement dalet til nul-
punktet. Slukøret går de fra mødet og 
bruger derefter hver for sig en rum tid 
på at gruble over, hvad de to andre 
burde have sagt eller gjort, som kunne 
have været en hjælp eller ikke burde 
have sagt eller gjort, da det i hvert fald 
ikke var til nogen hjælp. Heller ikke i 

Klumme
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dette eksempel er det blevet muligt for 
aktørerne at gøre sig selv eller andre 
klogere på noget nyttigt.

Konflikter kan optrappes
Iveren for at forstå hænger sammen 
med en udbredt overbevisning om, at  
vi må have problemerne og årsagerne  
til problemerne på bordet, før vi kan 
komme videre. Svesken på disken, som 
man siger. Tanken er, at vi må rydde op, 
indse fejl og mangler, erkende vores fejl-
trin og indrømme skyld, før vi kan be-
gynde at tænke på og tale om, hvad vi 
kan gøre fremover. I praksis er denne lo-
gik dog vældig vanskelig at realisere. 
Som regel sker der i halen på vores jagt 
på problemernes årsag i stedet det, at vi 
rager uklar med hinanden, peger fingre 
ad andre, forsvarer os selv og roder os ud 
i endeløse forklaringer. Således forringes 
stemningen, lysten til dialog og samar-
bejde, det mentale overskud og engage-
mentet i vores fælles nutid og fremtid. 

En af de indbyggede udfordringer i 
jagten på problemernes årsager er, at vi 
forstår handlinger, udtalelser og begi-
venheder i fortiden som noget konkret. 
Det, der tidsmæssigt har fundet sted, 
antager i vores tanker en bastant karak-
ter, og vi mener at vide det ene og det 
andet med sikkerhed. ”Du sagde…”, si-

hvert fald ikke”, siger den anden, hvortil 
den første svarer: ”Jo, dét gjorde du!”. 
Vejen herfra fører i bedste fald til, at 
parterne bliver enige om at være uenige 
og i værste fald til skænderi, bebrejdel-
ser, anklager og fjendskab.

Se jer ikke tilbage…
I stedet for at bruge tiden og energi - 
en på en endeløs række af hvorfor-
spørgsmål og hvorfor-svar med den 
dertilhørende høje risiko for afsporing, 
blindgyder og forværring af uønskede 
situationer, kan ledere og medarbej-
dere bruge opmærksomheden på at 
tænke og tale med hinanden om deres 
forhåbninger på organisationens og ar-
bejdsfællesskabets vegne.

Ved at rette opmærksomheden mod 
fremtiden frem for fortiden øger vi 
sandsynligheden for at skabe møde-
steder: Hvor fortiden antager et skær 
af entydig virkelighed, fremstår fremti-
den mere mangetydig og hypotetisk. 
Begivenhederne har endnu ikke udspil-

let sig. Der er mange muligheder. Alt, 
eller i hvert fald meget, kan lade sig 
gøre. Vi kan forestille os forskellige 
scenarier. Vi kan tale om forskellige 
veje at gå. Vi kan overveje de mulige 
konsekvenser af vores handlinger, før 
vi handler. Vi kan skabe overlap mel-
lem vores forskellige billeder af fremti-
den og vores forhåbninger for organisa-
tionen som et arbejdsfællesskab.

Det er meget svært at blive drabeligt 
uvenner om, hvad det kunne være nyt-
tigt, engagerende, meningsfuldt, inspi-
rerende og sjovt at skabe sammen i 
fremtiden. For som medlemmer af det 
samme arbejdsfællesskab har vi alle-
rede en fælles ramme for fremtiden: Vi 
har hver for sig via vores ansættelse 
valgt at være med til at virkeliggøre 
det, der er vores organisations mission, 
vision, strategi, målsætning, kerne-
ydelse. Der findes i enhver organisa-
tion en række formuleringer omkring 
denne fremtid, som ledere og medar-
bejdere med fordel kan bruge mere tid 
på at tale med hinanden om. 

I ovenstående og lignende eksem-
pler vil et fokus på denne fælles ønsk-
værdige fremtid for det første flytte 
tankerne fra uenighed om, hvad der 
”faktisk” skete i fortiden til supplerende 
eller måske endda sammenfaldende 
forhåbninger for fremtiden. For det an-
det vil det betyde, at aktørerne mødes 
som organisationsmedlemmer og ikke 
blot som personer eller mennesker. At 
tale med hinanden om, hvad vi skal 
udrette, og hvordan vi kan gøre det på 
meningsfulde og inspirerende måder, 
bringer os til at se os selv og hinanden 
som kompetente og professionelle bi-
dragydere til den fælles sag.

Fokus på fællesskabet 
Der findes ingen universalopskrifter på 

god ledelse, men en idé til en overord-
net struktur for denne slags samtaler 
kunne være følgende: 1. Hvad er det, vi 
skal lykkes med sammen? 2. Hvordan 
vil det, at vi bliver bedre til at… hjælpe 
os med at lykkes med denne fælles 
sag? 3. Hvad kan vi gøre nu og på læn-
gere sigt for at skabe disse forbedrin-
ger? 4. Hvad vil vi gøre, hvordan, hvor-
når og sammen med hvem? 5. Hvordan 
vil effekten af disse handlinger blive 
synlige?

At gå fra at spørge ”Hvorfor” til at 
tale med hinanden om, hvordan vi 
kommer videre herfra, vil være et stort 
og vigtigt skridt. For at kunne tage 
dette skridt må vi kende retningen. Og 
den udspringer af vores fælles forhåb-
ninger for det fremtidige arbejdsfælles-
skab. Det er her vi skal sætte ind i ste-
det for at spilde tid på ”Hvorfor”.

I så fald må vi give afkald på en ret-
tighed, som vi tager for givet og i stedet 
påtage os en forpligtelse: Vi må ud-
skifte ”retten til at spørge hvorfor” med 
forpligtelsen til at sætte fokus på vores 
forhåbninger og bidrag som medlem-
mer af det samme arbejdsfællesskab. 

Skolelederen spiller en central rolle i 
at skabe denne bevægelse og kan med 
sine indkaldelser, invitationer og reakti-
oner gøre den ene eller den anden vej 
lettere at træde for samtlige medlem-
mer af arbejdsfællesskabet. Skolelede-
rens arbejde med anerkendende ledelse 
består her i at arbejde omhyggeligt med 
at fokusere på det væsentlige og det 
nyttige. Vi kan ikke tænke på og tale 
om alt. Vi vælger hele tiden noget ud. 
Det, vi vælger at give opmærksomhed, 
forstærker vi. Vi skylder derfor vores ar-
bejdsfællesskab og hinanden som med-
lemmer af samme arbejdsfællesskab at 
tænke og tale om det, vi er sammen for 
at udrette. 

Gentænkning af din ledelsesudøvelse
Denne klumme er den sidste af tre skrevet af Maja Loua Haslebo, erhvervspsykolog, 
cand. psych., der handler om den anerkendende tilgang til ledelse, samarbejde og 
følgeskab, og som tager afsæt i sprogets skabende kraft og ledelse som virkelig-
heds- og kulturskabelse. 

Maja Loua Haslebo er forfatter og medforfatter til en række bøger om ledelse og 
organisationsudvikling, og hun arbejder i det erhvervspsykologiske konsulenthus 
Haslebo & Partnere, der gennemfører konsulentydelser, uddannelser, temadage og 
kurser ud fra systemisk tænkning, anerkendende udforskning og narrativ praksis.
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”Hvorfor sidder du her? Skulle du ikke 
være sammen med dine kammerater?” 
Skolelederens stemme er venlig. Han 
smiler, idet han bukker sig frem mod 
drengen, der sidder på sofaen uden for 
ledelsens kontorer. 

Først taler drengen langsomt og 
modstræbende. Med en lav stemme 
får vi at vide, at han er blevet uvenner 
med sin matematiklærer, som har 
smidt ham ud. Men efter kort tid opda-
ger han, at han har en engageret lytter 
i skolelederen, og hans stemme bliver 
høj og ivrig. ”Hun har hældt min soda-
vand ud i vasken. Den har kostet 12 
kroner, og jeg har betalt den med mine 
egne penge! Og nu siger hun, at hun 
ikke skylder mig penge, men jeg vil 
have mine penge tilbage”. 

I samme øjeblik ringer det ud til fri-
kvarter. Lyden af stole, der skraber 
mod gulvet, glade børnestemmer og 
utålmodige fodtrin får samtalen til at 
forstumme. Døren åbnes, og ind kom-
mer småsnakkende lærere med kurs 
mod lærerværelset, kaffemaskinen og 
kopimaskinen. En lærer griber fat i 
skolelederen og fortæller om sine pla-
ner for et nyt undervisningsforløb i 
tysk. 

Da samtalen er afsluttet, taler dren-
gen med sin lærer. Skolelederen stop-
per op og iagttager interaktionen på af-
stand. Drengen er meget ophidset og 
har rejst sig fra sofaen. Læreren forsø-
ger at bevare roen. Det er tydeligt, at 

Konflikter  
kompromisser
At lede selvledende medarbejdere kan give vanskelige dilemmaer med 
flydende grænser mellem ledelsens autoritet og omgivelsernes autonomi

hun også er følelsesmæssigt påvirket 
af den råbende dreng, der bliver ved 
med at kræve sine penge tilbage. Læ-
reren forklarer, at de ikke må have so-
davand med ind i klassen, at hun flere 
gange bad ham om at lægge den væk, 
men at han ikke lyttede, og at hun så 
blev nødt til at tage den fra ham. 

Skolelederen blander sig stadig ikke. 
Læreren hæver stemmen og beder 
drengen om at lytte efter. Et par ban-
deord slipper ud, og læreren kalder 
drengen for ”umulig”. Et øjeblik ser det 
ud som om, at konflikten er fastlåst. 
Men kort tid efter lykkes det alligevel 
de to at nå et kompromis. De bliver 
enige om, at begge har ret til at føle 
sig uretfærdigt behandlet. 

Læreren fortæller, at hun godt kan 
forstå, at drengen er ked af at have mi-
stet sin sodavand. Og drengen indrøm-
mer, at han godt ved, at de ikke må 
have sodavand med ind i klassen, og 
at han skulle have lagt den ned i ta-
sken, da læreren bad ham om det. Epi-
soden ender med, at drengen lover 
ikke at drikke sodavand i timerne. Læ-
reren lover til gengæld at købe en ny 
sodavand, som de kan drikke sammen 
efter skole den næste tirsdag. 

Skolelederen går ind på sit kontor og 
fortæller mig: ”Det var interessant det 
her. Vi har en konflikt mellem en lærer 
og en elev. I starten hidser læreren sig 
op og taler til drengen på en grænse-
overskridende facon. Men så går hun i 

dialog med ham og prøver at se sagen 
fra hans perspektiv. Og det hele ender 
jo rigtigt fint med den sodavandsaf-
tale”.

Velfærd og relationer
En af de vigtigste opgaver for offentlige 
ledere i dag er ledelse af velfærdsrelati-
oner. Velfærdsledelse handler om den 
konkrete tilvejebringelse og udformning 
af offentlig service i mødet mellem bor-
ger og professionel. I skolelederens til-
fælde bliver denne primært til i sam-
spillet mellem lærer og elev. Det er her, 
at nationale mål omsættes til læring. 
Det er her, at elever tilegner sig sociale 
og demokratiske kompetencer. 

Det indledende eksempel er et godt 
udgangspunkt for at diskutere ledelse 
af relationer. Det fortæller os, at kon-
flikter er følelsesladede, hvilket kan 
gøre det svært at intervenere. Det vi-
ser også, at skolelederen i dette kon-
krete tilfælde valgte at forholde sig 
passiv frem for at træde ind og enten 
tage lærerens parti eller mægle mel-
lem de to parter. 

For denne skoleleder skete to vigtige 
ting: på den ene side blev konflikten 
løst, men endnu vigtigere: læreren 
ændrede adfærd (til det bedre) under 
optrinnet uden skolelederens indgri-
ben. At lede på relationer handler altså 
om at lede på lærerens attitude.

Endelig illustrerer eksemplet, at le-
delse frem for alt handler om lærernes 

Analyse



kan beordre læreren til at have be-
stemte attituder eller følelser, må han 
eller hun forlade sig på selvledelse. 
Dog er selvledelse ikke uden udfordrin-
ger for lederen – og denne artikel vil 
diskutere to af disse udfordringer: 

om at lede på relationer og attituder, 
må lederen medtænke risikoen for 
at blive afvist som leder

konflikter, må lederen reflektere over, 
at det kan være svært på én gang at 
anerkende både lærer og elev

Artiklen er baseret på observationer på 
tre skoler og interviews med fire skole-
ledere og seks lærere. Da eksemplerne 
i højere grad skal illustrere ledelsesdi-
lemmaer end rollefordelingen, skelner 
jeg ikke mellem de deltagende skole-
lederes officielle rolle i ledelsesteamet. 
Således indgår både skoleledere, pæ-
dagogiske ledere og administrative le-
dere i eksemplerne.

Ledelse af selvledende
Ledelse beror ikke på tvang, men på 
andres frihed. En leder kan beslutte 
nok så meget, men hvis ingen knytter 
an til beslutningerne, så er lederen lige 
vidt. Ledelse afhænger altså af, at de 
ledede vælger at bruge deres frihed til 
at knytte an til lederens beslutninger. 

Følgelig bliver den evige ledelsesud-
fordring, at man på ingen måde kan af-
gøre, hvordan medarbejderne fortolker 
og forholder sig til lederens udmeldin-

Andersen har formuleret dilemmaet: 
”Hvordan styre udefra, når det alene 
indefra bestemmes, om og hvordan 
ens styrings- og ledelsesinitiativer kon-
kret kommer til at give mening?” (An-

Ledelse finder sted, når den selvle-
dende medarbejder vælger at regulere 
sin adfærd efter, hvad han eller hun 
iagttager som værende lederens inten-
tioner. Omvendt går grænsen for le-
delse ved individets selvledelse. Det 
betyder, at det ikke er nok for skolele-
deren at melde klart ud. Skolelederen 
må hele tiden må forholde sig til, at 
lærerne har friheden til at dømme hans 
udmelding for irrelevant, hvorfor hans 
rolle er til evig forhandling. 

Dette bringer os til første dilemma: 
at lederen må medtænke risikoen for 
afvisning.

Dømt til usikkerhed?

selvledelse er en præmis for velfærds-
ledelse, kan der opstå en usikkerhed, 
når man skal lede på relationen mel-

-
tion er særligt følsom, da læreren dels 
ofte kender eleven bedre end lederen, 
dels ofte selv er følelsesmæssigt påvir- »
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ket af situationen og desuden kan op-
leve, at lederens fortolkning af situati-
onen er forkert. 

Jeg har interviewet en nyansat skole-
leder, der føler sig nødsaget til kon-
stant at afveje sin autoritet i forhold til, 
hvorvidt han kan gribe ind i situationer. 
For ham er relationsledelse en kniv-
skarp balancegang mellem på den ene 
side at regulere en ukonstruktiv situa-
tion og på den anden side undgå at 
blive irrelevant i lærerens perspektiv, 
hvis læreren skulle finde hans indgri-
ben unødvendig.

Den pågældende leder har overvæ-
ret en lærer irettesætte en elev i et fri-
kvarter og opridser dilemmaet på føl-
gende vis: 

”Han [læreren] truede ikke direkte [ele-
ven], han sagde bare et eller andet i stil 
med ’sådan en lille hund, jeg kunne sag-
tens banke dig’. 

Jeg syntes det var fuldstændigt hen i 
vejret. (…) Han løste jo situationen, og 
den blev afsluttet, og alt det der. Men jeg 
tænkte på – skal jeg efterfølgende hive 
ham til side og belære ham og sige ’ved 
du hvad, en anden gang, så skal du ikke 
gøre sådan, fordi det eskalerer en kon-
flikt’, eller skal jeg lade være. 

Jeg ville måske miste min mulighed for 
at påvirke ham, hvis han med det samme 
havde afskrevet mig: ’nå, så er han bare 
lallende naiv – det er man jo nødt til over 
for den her gruppe børn; at tale direkte, 
for de forstår ikke, hvis man er alt for 
flink’ eller et eller andet. Hvis det er det, 
der foregår i hovedet på ham – så, man 
skal jo påvirke systemet indefra. 

Det hjælper jo ikke, at han afskriver 
mig, så kan jeg ikke gøre noget igen. Så 
hellere måske bakke lidt ned på den (…). 
Der er ikke nogen grund til at lukke af for 
samarbejde. Og der skal jeg lure – hvor-
når skal man give klaps og sige ’det, du 
har gjort, er fuldstændig utilstedeligt?”...

Den nye leders bekymring går ikke på, 
hvorvidt situationen er rigtig eller for-
kert. Hans bekymring handler snarere 
om risikoen for, at læreren ikke knytter 
an til ham som autoritet, der har ret til 
at gribe ind. Og i højere grad: Risikoen 
for at den pågældende lærer mister re-
spekten for ham som leder, så han hel-
ler ikke vil lytte fremover.

Denne skoleleder iagttager ikke en 
forbedring i lærerens adfærd, som i det 
indledende eksempel. Så præmissen 

for lederens distance i det første ek-
sempel er ikke på spil her. I stedet er 
det skolelederens usikkerhed omkring 
hans egen autoritet, der spiller ind. 

Spørgsmålet om, hvorvidt man som 
leder skal intervenere går altså i de to 
tilfælde på henholdsvis en iagttagelse 
af lærerens adfærd (stemmer den 
overens med lederens idealer?) og en 
iagttagelse af egen relation til læreren 
(sætter jeg min status på spil ved ind-
blanding?).

Lederens bevidsthed om, at græn-
sen for ledelse går ved selvledelse be-
tyder altså, at lederens egen autoritet 
sættes på spil, når han eller hun inter-
venerer i situationer, hvor der opstår 
konflikt mellem lærer og elev. Synes 
læreren ikke, at lederens indgriben er 
fornuftig, risikerer lederen, at han mi-
ster muligheden for at påvirke lærerens 
selvledelse på lang sigt. 

Præmissen omkring selvledelse er 
altså, at lederrollen er til løbende for-
handling, og det er den enkelte situa-
tion, der afgør, hvorvidt der knyttes an 
til lederens udmelding.

Ikke kun skoleledere oplever, at der 
sættes spørgsmål omkring deres auto-
ritet. Flere lærere oplever, at anerken-
delsen af elevens behov samtidigt un-
derkender deres professionalitet. Dette 
bringer os til artiklens andet dilemma.

Manglende anerkendelse?
En skoleleder beskriver udfordringen 
ved velfærdsledelse på følgende 
måde: ”Jeg synes, de [lærerne] i for 
mange tilfælde giver børnene skylden 
for, at undervisningen ikke lykkes. Det 
bliver de ikke bedre lærere af, og bør-
nene bliver ikke lykkeligere elever eller 
bedre elever. Der er ikke nogen, der 
bliver bedre til noget af at få skylden 
for noget”.

Dette citat understreger to ting. For 
det første skolelederens erkendelse af, 
at læreres afmagt i undervisningssitua-
tioner kan afstedkomme reaktioner, 
som fastlåser situationen snarere end 
at forbedre den. 

Denne leder arbejder aktivt med aner-
kendende pædagogik, der gør lærerens 
attitude til ledelsesgenstand ud fra en idé 
om, at hvis læreren placerer problemet i 
barnet, så får læreren problematiske 
børn. Hvis læreren omvendt anerkender 
den enkelte elevs behov for alternative 

rammer, så kan læreren skabe vilkår for 
nye reaktioner hos eleven.

For det andet kan vi også se, hvor-
dan ansvaret for den succesfulde rela-
tion placeres hos læreren. Hvor lære-
ren før havde ”friheden” til at placere 
problemet i barnet, bliver læreren nu 
årsag til en ukonstruktiv relation, hvis 
han eller hun ikke formår at anerkende 
elevens særskilte behov. 

Mange lærere har positive oplevelser 
med de værktøjer, som den anerken-
dende pædagogik giver dem. Men 
nogle oplever også, at de mister retten 
til at kritisere elever. De mange opfor-
dringer til, at læreren kigger indad på 
egne attituder frem for at placere pro-
blemet i barnet kan altså i værste til-
fælde føre til dårligt selvværd hos læ-
reren og en følelse af, at det, de ople-
ver som deres professionalitet, ikke 
anerkendes af deres leder. 

i eleven, men derimod i lærerens ind-
stilling og adfærd over for eleven, bli-
ver læreren også den ansvarlige. For at 
fremstå som den gode lærer skal lære-
ren beherske et anerkendende sprog 
og kunne styre sin adfærd rationelt. 

Det er ikke altid lige let, hvis læreren 
føler sig presset følelsesmæssigt. Eller 
hvis læreren føler, at den anerken-
dende tilgang ikke er nogen hjælp til at 
løse de specifikke problemer, som han 
eller hun står med.

Alternativ til skideballen
Et andet eksempel er fra en skole, hvor 
et nyt ledelsesteam besluttede at æn-
dre på praksis omkring ”de uartige ele-
ver”. Ifølge skoleledelsen kunne læ-
rerne under den forrige leder smide 
problematiske elever op til skolelede-
ren, som efterfølgende satte dem på 
plads. Den nye ledelse tog sjældent 
den irettesættende rolle på sig. I ste-
det for den klassiske skideballe invite-
rede lederne eleverne ind til en snak 
om, hvad der var gået galt. 

Ofte – som i det indledende eksem-
pel – følte eleverne sig uretfærdigt be-
handlet af lærerne. Skolelederne gav 
sig tid til at lytte til de som regel ind-
viklede historier, der lå bag den ad-
færd, som havde medført eksklusion 
fra undervisningen. 

F.eks. kunne det være et skænderi 
fra frikvarteret, som fortsatte i timen, 

Analyse
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hvor læreren ikke havde haft indsigt i 
konflikten og derfor udelukkende havde 
vurderet ud fra selve handlingen i un-
dervisningsforløbet.

I nogle tilfælde støttede lederne op 
om lærernes beslutning om at eksklu-
dere eleven – f.eks. hvis en elev havde 
udvist voldelig adfærd og skabt for me-
gen utryghed. Men andre gange kunne 
de forstå elevens frustration over f.eks. 
en konflikt med en kammerat, hvor læ-
reren tilsyneladende havde taget kam-
meratens parti. 

Her tog ledelsen en snak med de på-
gældende lærere, og bad dem tale 
med eleverne igen og se sagen fra de-
res perspektiv. I visse tilfælde med-
førte dette reaktioner, hvor lærere gav 

udtryk for, at deres autoritet blev un-
dermineret, og at ledelsen ikke bak-
kede dem loyalt op.

En af skolelederne forklarede mig, at 
hun sagtens kunne forstå, at læreren i 
en undervisningssituation med 26 andre 
elever ikke har de samme betingelser 
for at tage elevens perspektiv, som hun 
som leder har på kontoret, hvor der ikke 
er andre forstyrrende elementer. 

Samtidig understregede hun vigtighe-
den af, at især sårbare elever skal opleve 
at blive retfærdigt behandlet. Gør de ikke 
det i klassen, kan hun som leder skabe 
en konstruktiv relation til en voksenfigur. 
Omvendt forventer hun, at lærerne har 
forståelse for, at lederne engang imellem 
overruler deres beslutning.

Dilemmaernes holdeplads
Jeg har i artiklen argumenteret for, at  
når præmissen for velfærdsledelse er  
ledelse af lærernes følelser og af selvle-
delse, så producerer ledelse samtidigt ri-
sikoen for at blive dømt irrelevant og for 
at underkende lærerens selvforståelse. 

På den ene side betyder dette ledel-
sesfokus, at skolelederens position 
ikke længere er givet. Ledelsesrummet 
er ikke fastlagt i retten til at træffe be-
slutninger på andres vegne, men er lø-
bende til forhandling. 

At lede gennem frihed og følelser 
skaber i mange tilfælde tvetydige sty-
ringsrelationer, hvor det kan være 
svært både at imødekomme læreren 
og elevens behov for anerkendelse. 
Samtidigt sætter ledere deres status 
på spil, når de intervenerer i en konflikt 
eller afholder sig derfra.

Reference

Diagnoser og udfordringer” fra antologien ’Velfærdsledelse i den selvstyrende 

Villadsen. 
Helene Ratner er PhD-studerende på Center for Skoleledelse, der er et sam-

arbejde mellem Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, Copenhagen Business 
School og KLEO på UCC. Hun kan kontaktes på hr.lpf@cbs.dk.

Lederne risikerer, som i eksemplet, 
at læreren afviser lederens fortolkning. 
Omvendt kan lærere savne ’den syn-
lige leders’ opbakning, såfremt lederen 
vælger ikke at bryde ind. Endelig kan 
konfliktløsning medføre forventnings-
sammenstød, hvis læreren forventer 
lederens ubetingede støtte i en kon-
fliktsituation.

Det betyder, at lederen er tvunget til 
at gøre det umulige: at skabe mening 
for andre. Selvom der findes utallige 
konsulentbureauer og smarte koncep-
ter, der tilbyder lederen at styre på me-
ningsskabelse, kommer vi ikke uden 
om det grundlæggende vilkår, at græn-
sen går ved de lededes frihed. 

Der findes ingen hurtige genveje, 
hvormed en leder kan forme organisa-
tionskulturen eller læreridentiteten. I 
stedet må lederen i konfliktsituationer 
fornemme, hvor grænsen går – både 
på egen, lærerens og elevens vegne – 
og konstant afveje, hvilke hensyn der 
er vigtigst.

Summa summarum: På den ene side 
er ledelse af selvledelse og følelser præ-
missen for, at skolelederen kan lede på 
velfærdsrelationer. Omvendt gør denne 
udvidelse af ledelsesansvaret også sko-
lelederens position mere skrøbelig. Og 
det bliver ditto sværere at skabe præ-
misser for, hvornår, hvor meget og hvor-
dan man griber ind i konflikter. 
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Find dit nye job på

Skolelederjob.dk

Debat

Formanden for Skolelederforeningen, 
Anders Balle, har for nyligt været ude 
med en skarp kritik af de fem socialde-
mokratiske politikere, som har valgt at 
have deres børn i friskole. Han har i den 
forbindelse udtalt, at det er de veluddan-
nede socialdemokrater, der har valgt at 
tage deres børn ud af folkeskolen.

Kritikken kan synes uretfærdig. Ikke 
alle politikerne har en længere videre-
gående uddannelse. Jeg selv trådte ud 
af uddannelsessystemet efter 10. 
klasse, og påbegyndte derfra en tilvæ-
relse som ufaglært arbejder. Det er 
bl.a. blevet til over 17 år på Århus Havn, 
inden jeg blev valgt ind i Folketinget. 

Socialdemokraterne kæmper hårdt 
for at styrke den danske folkeskole. 
Der er dog en række individuelle over-
vejelser, der gør sig gældende, når 
man er forælder. I mit eget tilfælde, 
har min kone og jeg sendt vores to 
døtre på friskole. Den beslutning traf vi 
efter grundige overvejelser. 

Vi bliver nødt til at huske på, at uan-
set om man er politiker eller ej, har 
man også et stort forældreansvar, og i 
sidste ende er det børnene der kom-
mer i første række.

Vi har forældreansvar  

for vores børn

Jeg vil gerne slå fast med syvtom-
mersøm, at jeg kæmper for en bedre 
folkeskole. Socialdemokraterne har jo 
også, i udspillet ”En Fair Løsning”, fast-
slået, at vi vil afsætte 2 mia. kr. til den 
danske folkeskole. Ligesom resten af 
Socialdemokraterne, kæmper jeg også 
for en endnu bedre folkeskole i Dan-
mark. Vi mener, at folkeskolen altid 
skal være det bærende element i den 
danske skolepolitik, og privat- og fri-
skoler må aldrig eksistere på bekost-
ning af folkeskolen.

Med venlig hilsen
Leif Lahn Jensen 
Skoleordfører (S)

Svar
Jeg medgiver gerne, at jeg i den seneste 
medietummel har udtrykt, at det ikke 
gavner folkeskolens prestige, at 30 % af 
de veluddannede forældre i de større 
byer vælger privatskoler til deres børn. 
Men jeg vil også gerne understrege, at 
det ikke specielt har handlet om, hvor-
vidt forældrene er medlem af det ene 
eller andet parti, ministre eller ej.

Vi har frit skolevalg i Danmark, og 
den mulighed har jeg bakket op om. 
For det er et godt princip. Mine udta-
lelser har kun været af principiel karak-
ter, og jeg har ikke taget stilling til en-
keltpersoners valg, men udtrykt at de 
enkelte forældre vælger frit og må na-
turligvis tage de konsekvenser, der må 
komme af dette valg.

Men det er også klart, at det svæk-
ker vores folkeskole, hvis flere – og 
ikke mindst de veluddannede – foræl-
dre og deres børn vælger folkeskolen 
fra. Et vigtigt formål er jo, at man her 
møder børn og unge fra forskellige mil-
jøer og får indsigt og forståelse for an-
dre virkeligheder. 

Jeg er herudover glad for, at dette 
har givet Leif Lahn Jensen lejlighed til 
at præcisere, at Socialdemokraterne 
bakker op om folkeskolen. Tak for det! 
Det er og bliver der brug for.

Med venlig hilsen
Anders Balle

Formand
Skolelederforeningen 
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-
niske ledelsesfaglige og ledelsespolitiske 
mødested, hvor du hurtigt kan komme i 
tæt kontakt med andre skoleledere.

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

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

og log dig på! Klik på pilen ”Opret profil” i 
øverste højre hjørne. Er der problemer så 
tryk på ’Vejledning” og bliv klogere. 

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

Gå på Lederspace.dk!

Lederskabelse 
Det personlige lederskab
Poula Helth (red)
Samfundslitteratur
264 sider, 349 kr.  

Poula Helt har revideret sin bog om det 
personlige lederskab – en bog med rig-
tig mange kvalificerede bidrag fra dyg-
tige forfattere. Bogens kapitler handler 
bl.a. om spændende og relevante em-
ner som:

Selvskabt ledelse
Ledelse i den relationsskabte  
organisation
Ledelse og værdier
Refleksiv ledelse

Ledelse og coaching
HRM og personligt lederskab
Filosofisk ledelse.

Bogen fik straks førstepladsen på mit 
natbord, men efter at have mødt ud-
tryk som ”lederskabets oxymoroner”, 
”translo-kutionaritet” og ”krealytisk 
kompetence”, så flyttede den til skrive-
bordet. Den kræver intellektuel op-
mærksomhed!

En af bogens hovedteser er, at le-
delse ikke længere er at beklæde en 
rolle og varetage en funktion – men i 
stigende grad handler om at bruge sin 
personlighed i alle facetter af ledelse.  
Og det kommer den så rundt om i 12 
meget forskellige kapitler. 

Jeg kan ikke komme ind på alle bo-
gens kapitler, men eksempelvis har 
Allan Holmgren et meget spændende 
kapitel: ”Ledelse med et narrativt og 
poststrukturalistisk perspektiv”. Med 
udgangspunkt i bl.a. Foucault og Ole 
Fogh Kirkeby gør han sig nogle meget 
spændende overvejelser: Ledelse ta-
ger udgangspunkt i sproget og handler 
om hele tiden at undersøge de aktu-
elle spil og magtforhold i organisatio-

nen. Der findes ikke nogen færdig løs-
ning, men med udgangspunkt i sig selv 
(menneske først – dernæst leder, som 
Ole Fogh Kirkeby siger) og ved at lytte 
til organisationens narrative historier 
kan lederen strukturere sine medarbej-
deres handlefelt. 

Et andet spændende kapitel er skre-
vet af Annemette Hasselager. Hun ta-
ger udgangspunkt i Bions teori om at 
der i enhver gruppe findes to forskel-
lige dimensioner: (1) arbejdsgruppen og 
(2) basisantagelsegruppen. Kapitlet gi-
ver i høj grad anledning til refleksioner 
over, hvad det er, der er på spil i de 
grupper, man har på arbejdspladsen.

Bestemt en anbefalelsesværdig bog, 
som tillige indeholder 64 fremragende 
ordforklaringer – men nok ikke den før-
ste ledelsesbog, man læser. 

Søren Moldrup
Skoleleder

Ahlmann-Skolen
Sønderborg

Skabelsens kraft 

Anmeldelser
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Den sorte Skole – in memoriam
Brita Lønstrup 
Forlaget Klim
126 sider, 169 kr. 

Bogen er forfatterens skildring af sit 
møde med det danske uddannelsessy-
stem i perioden 1950’erne til 1990’erne, 
og hun trakterer med en rejse ned ad 
Memory Lane med læseren på første 
parket. Og vi kommer vidt omkring fra 
start til slut.

Folkeskoletiden foregår i 1950’erne 
på Kappelborgskolen i Skagen (Realek-
samen 1962). Gennem beskrivelsen af 
dette tidsrum får man pr. automatik 
mindelser om lektor Blomme i Scher-
figs ”Det forsømte forår”.

Forfatterens folkeskoletid var præget 
af streng disciplin med kønsopdelt un-

dervisning i de praktiske/musiske fag, 
dog med undtagelse af faget tegning. 
På nær musik og kristendom var der li-
geledes karaktergivning og eksamen i 
alle fag. Megen undervisning var en 
cocktail af hersen og terpen, program-
meret indlæring og udenadslære, hvor 
formålet kunne være uklart for ele-
verne.  

-
dremissionske) studenterkursus i første 
halvdel af 1960’erne. Det mest muntre 
indslag herfra er duellen – på ord – 
mellem Hans Scherfig som inviteret 
foredragsholder og den karismatiske 
forstander for Rønde studenterkursus. 
Modsætninger mødtes, og det var af-
gjort ikke sød musik, der opstod.

I 1964 foretages en dannelsesrejse 
(au-pair) til Sovjet, primært Moskva, i 
den tid, hvor den kolde krig var var-
mest. Det er interessant at få skildret 
mødet med Sovjet to år efter Cubakri-
sen. Moskva opleves som kedelig grå 
og farveløs, måske stadig præget af 
bl.a. det fejlslagne forsøg på at opstille 
mellemdistanceraketter på Cuba.

Hjemvendt indledes en periode på 15 
år på Århus Universitet som først stu-
derende og senere cand. phil. i russisk 
(1972) dernæst som forsker og under-

visningsassistent ved slavisk institut 
(lic. phil. i sprogvidenskab). Her beret-
tes om et ulmende oprør mod profes-
sorvældet. Spændende er fx også for-
klaringen om tilblivelsen af ”Verners 
lov”, loven om uregelmæssigheder i 
den germanske lydforskydning…  

Slutteligt påbegyndes en længere-
varende ansættelse som daghøjskole-

-
ren sin egen undervisningstid, med 
docerende lærerstyret undervisning, 
sat i skarp kontrast til denne samtids 
tilgang til undervisning i form af grup-
peprojekter, altså med fokus på under-
visningsformen såvel som undervis-
ningsindholdet.

Opsummering: Det er antageligt 
ikke denne bog, samfundet med læng-
sel har ventet på, men omvendt er den 
til tider ganske levende beskrivende og 
interessant. Ikke mindst for en anmel-
der, hvis folkeskoletid foregik i perio-

Benni Hauge Pedersen
Viceinspektør, HD

Ebberup Skole
Assens Kommune

Et skoleliv i bakspejlet

Anmeldelser
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STORT & småt

Ledelse og lærere

skolelederne for at få hjælp. Desuden forventer lærerne, at le-
derne er med til at prioritere opgaverne – eller at de overtager 
dele af dem.

Men når lærere har brug for råd, vejledning og støtte med plan-
lægning, gennemførelse eller evaluering af undervisningens fag-
lige og didaktiske aspekter, så henvender stort set alle sig til kol-
legerne i teamet, på klassetrinnet eller dem, der underviser i faget. 

Det viser forskellige undersøgelser, som lektor Lejf Moos på Dan-
marks Pædagogiske Universitetsskole, har været med til at gennem-
føre. 

Samtidig viser undersøgelserne, at skolelederne faktisk savner at under-
vise og at være tættere på undervisningen. Kun få har tid til at besøge klasserne 
systematisk i fx en hel lektion eller en skoledag. Mange vil gerne, men er nødt til 
at prioritere andre opgaver højere.

Endelig viser det sig altså, at ledere og lærere i de beskrevne relationer går uden om det didaktiske. Lederne abdi-
cerer fra denne del af ledelsen, fordi de må prioritere anderledes, og lærerne siger, at de ikke kan bruge lederne.

Hermed kan lederne heller ikke støtte lærerne i de vigtigste aspekter af deres selvforståelse, deres undervisnings-
engagement og kompetence. Også selv om det skolepolitisk er noget, der i den grad efterspørges. 

Se mere på www.dpu.dk

· SATURNVEJ 65 · 8700 HORSENS · TLF. 8939 8833 · WWW.STIBOZONE.COM

FOLKE
SKOLEN

F FFoFooooooFoFoF kelkeklkelkesskskskkos leneneneen 

Foto: Colourbox
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Stillinger

Københavns Kommune ser mangfoldighed 
som en ressource og værdsætter at med-
arbejderne hver især bidrager med deres 
særlige baggrund, personlighed og evner.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Vil du arbejde med KØBENHAVNS BØRN OG UNGE?

Skoleleder
SKOLEN PÅ ISLANDS BRYGGE

Vi tilbyder en skole med suveræne fysiske rammer samt engagerede 
medarbejdere, elever og forældre.  

Vores nye skoleleder:

 skolebestyrelse  

Er du den nye skoleleder der kan være samlende, vil gå i front, inspir-
ere og videreudvikle vores skole?

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
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SkolelederNYT
Alle har mulighed for at modtage ”Skoleledernyt” 
på egen mail.

skolepolitiske temaer og problem stillinger 
fra den aktuelle skoledebat samt faglig og 
fagpolitisk information.

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

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

 VEJLEDNING MED LEDERVINKLER

Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks 

 SEKRETARIATET ER ÅBENT 

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

 FÅ HURTIG KONTAKT

Brug ved alle henvendelser venligst:
7025 1008 eller

skolelederne@skolelederne.org

 POLITIKERE OG PERSONALE

Formand Anders Balle 

Allan Lundby-Hansen
Birgit Henriksen
Torben Mørup

Sinne Pedersen
Axel Bay-Petersen
Michael Rasmussen
Lis Spang-Thomsen

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

clhj@skolelederne.org 
Direkte 3336 7613 
Mobil 2327 4327 

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

Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 
Direkte 3336 7616 

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

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

Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org 

Konsulent Karsten Steen Hansen 
ksha@skolelederne.org 

Mobil 2962 5916  

Konsulent Søren Schnack 
sors@skolelederne.org 
Direkte 3336 7620 

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

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

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

   HOVEDBESTYRELSEN
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