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Kalenderne er fyldte. Der er et stærkt pres om at levere reform-
forslag om folkeskolen. Den regeringspolitiske agenda er fort-
sat, at vi skal have en folkeskole blandt de fem bedste i verden, 
og på årets Sorø-møde havde jeg lejlighed til at tale med un-
dervisningsminister Tina Nedergaard om det videre forløb på 
basis af rejseholdets anbefalinger. Det undrer mig. 

For det ser ud til at statsministeren insisterer på at have 
noget klar til Folketingets åbning den 5. oktober, hvor han i 
sin åbningstale ventes at følge op på sin åbningstale sidste 
år. Her igangsatte han 360 graders eftersynet af folkeskolen. 
Det er sket, og rejseholdet har fremsat sine anbefalinger. 
Men der er nu kun ca. en måned til åbningstalen og der har 
ikke været tid til at behandle rejseholdets forslag tilstrække-
ligt grundigt. Det er hastværk, og det ærgrer mig. 

Ikke desto mindre er regeringen nødt til at sætte handling 
bag ordene. I det valgår, vi er gået ind i, må de vise handlekraft 
og markere sig på den uddannelsespolitiske bane. Det skal ske 
med en række lovforslag, og ambitionen er at få lavet en egent-
lig skolereform. Statsministeren inviterede på Marienborgmø-
det i maj KL, DLF og Skolelederforeningen med i et eksklusivt 
partnerskab for at få skabt konsensus om en kommende re-
form. Det er blot endnu ikke etableret.

For nyligt mødtes jeg igen med undervisningsministeren sam-
men med næstformand Claus Hjortdal for at drøfte forslagene 
fra regeringens rejsehold, hvor Skolelederforeningen kan bakke 
op om langt de fleste. De er fremadrettede, fornuftige og har i 
øvrigt stor bevågenhed over for ledelsens rolle. Men der er også 
områder, hvor vi er betænkelige og et enkelt sted har vi måttet 
sige klart fra, selv om det er en mærkesag for regeringen.

Det drejer sig om, at vi ikke kan støtte en offentliggørelse 
af testresultater – vi mener ikke, at en øget konkurrence 
mellem og ranking af skoler, elever, lærere og ledere frem-

mer læringen og præstationerne. Tværtimod vil det få nega-
tive konsekvenser. 

Herudover er jeg betænkelig ved, om anbefalingerne fra rej-
seholdet på så kort tid kan finde en form, der kan holde. Flere 
af områderne er så komplekse, at et for stort hastværk med at 
ændre lovgivningen kan skabe nye problemer. Det gælder in-
klusionen af specialelever i normalundervisningen. Der er in-
gen tvivl om, at kurven skal knækkes, men konsekvenserne 
ved en omlægning vil blive store. Også tankerne om at opløse 
klassebegrebet yderligere er særdeles dilemmafyldt.

Skolelederforeningen mener, at der i disse og andre store 
spørgsmål bør lægges lidt luft ind i kalenderen til proces-
serne. Man skal vove for at vinde, det ved vi så udmærket, 
og derfor støtter vi, at mange af de gode forslag fra rejsehol-
det realiseres hurtigt, men der skal også være sammenhæng 
mellem de planer og visioner, der sættes i gang fra centralt 
hold og hverdagen ude på skolerne.

Her er nemlig ikke tid og råd til fejlslagne projekter. En anden 
kæmpe entreprise fylder i de kommunale kalendere: Skolened-
læggelser og -sammenlægninger. Budgetproblemerne er mas-
sive, hvilket har voldsomme konsekvenser for alle skoler, der er 
berørt, og der kommer hele tiden nye til. En undersøgelse, bla-
det har gennemført, viser, at den proces er i fuld gang – og at 
forandringerne stritter i mange retninger. Der er derfor brug for 
mindre overload og mere for at se samlet på tingene og koordi-
nere de mange tiltag på de mange niveauer.

Skolelederforeningen går derfor gerne ind i det bebudede 
partnerskab nu – med åben pande og er klar til det med- og 
modspil, der er nødvendigt. 

Læs rejseholdets anbefalinger med Skolelederforeningens 
kommentarer på hjemmesiden.  

Hastværk om skoleudviklingen

LEDER

Af Anders Balle
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Ledelsestalenter søges
Over de næste fem år går mere end 1.000 ledere i folkeskolen på efterløn 
eller pension, og en ny generation skal overtage lederopgaven. 

På den baggrund er Undervisningsministeriet, KL, Danmarks Lærerfor-
ening, Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen gået sam-
men om projektet ”Talent for ledelse”. Formålet er at styrke indsatsen for 
at spotte og udvikle ledertalenter til fremtidens folkeskole.

I midten af august skulle alle kommuner ha’ modtaget et konkret tilbud 
om at deltage i projektet og at give ledertalenter blandt lærerne et gratis, 
sammenhængende udviklingsforløb. Dette af-
holdes af et konsortium bestående af UCC, VIA 
University College og COK. 

Projektet, der er en udløber af OECD’s rap-
port ”Improving School Leadership”, hvor det 
blev anbefalet, at hvert land udarbejder en klar 
strategi for at udvikle fremtidens ledere, inde-
holder talentspotting, afklaringsforløb, men-
torseminar, kompetenceudvikling og karriere-
udvikling.

Så derfor: Er der medarbejdere på skolen 
med en leder i maven eller måske uden på 
tøjet, så er der her en rigtig god chance for at 
få prøvet talentet af!

Læs mere på www.kl.dk eller 
www.uvm.dk > talentforledelse

StORt & småt

Nye ledertalenter med VISIONER 
for fremtidens 
folkeskole søges! 

-i fremtidens folkeskole

TALENT 
FOR LEDELSE

Kvikke hoveder
Vinderen af konkurrencen i bladets store 
sommertillæg om det nye ’BEZZERWIZ-
ZER+ Voksen’ spil blev afdelingsleder 
Jette Boye Christensen, Stenlille Skole i 
Sorø.

Præmien er sendt, og et stort TIL-
LYKKE med det!

Løsningerne på de øvrige hovedbrud, 
kryds & tværs, matematiske opgaver 
mv. har ligget på hjemmesiden siden 
medio august – gå ind og se nærmere 
på skolelederne.org!

Words do come easy…
Flere og flere bøger, leksika og håndbøger går på nettet. 
Således er også nu en stribe ordbøger fra Politikens For-
lag, herunder Nudansk Ordbog, tilgængelige på diverse 
websteder.

Tjek fx sitet ordbogen.com, der har lagt den første 
dansk/arabisk/danske ordbog online. To andre klassiske 
opslagsværker er fx også tilgængelige her. Det er Kemisk 
Ordbog og Clausens Teknisk Tysk – samt en lang række 
andre ordbøger.

Prøv 2 gratis opslag/pr. dag, 
herudover må man købe > 
ordbogen.com

Jubilæum
Hammergårdskolens viceskoleleder Birgit 
Henriksen har 1. august 2010 haft 40 års jubi-
læum ved Herlev kommunes skolevæsen. 
Birgit blev den 1. august 1970 ansat ved på 
Dyrholmskolen, nu Hammergårdskolen, efter 
afsluttet læreruddannelse fra Ranum Statsseminarium. 

Birgit Henriksen har altid været en dygtig underviser med 
en god kontakt til sine elever, et omhyggeligt forældresam-
arbejde og et fint kollegialt samarbejde.

I lærergerningen har Birgit Henriksen i alle årene været 
klasselærer og flittigt gennemført forsøgs- og udviklingsar-
bejder i såvel den samordnede indskoling, som i 10. klasse.

Birgit Henriksen har i forbindelse med lærergerningen 
endvidere været lærerrådsformand, fælleslærerrådsformand 
og arbejdet i forskellige nævn, kommissioner og bestyrelser.

Den 1. oktober 1991 blev Birgit Henriksen udnævnt til vice-
skoleinspektør på Dyrholmskolen. Ved skolesammenlæg-
ningen i 1999 samt ved indførslen af den fleksible planlæg-
ning har Birgit Henriksen været en arbejds- og udviklings-
kapacitet for Hammergårdskolen. 

Gennem hele sit virke i Herlev Skolevæsen har Birgit Hen-
riksen ydet en særlig indsats i forhold til skolens udvikling 
og den daglige undervisning.
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Færre penge pr. elev?
En ny opgørelse af resurserne i folkeskolen viser, at der i 
2009 blev brugt færre penge på den almindelige under-
visning pr. elev i forhold til 2002.

Det er BDO Kommunernes Revision, der for Danmarks 
Lærerforening har udarbejdet opgørelsen, som viser, at ud-
gifterne til den almindelige undervisning over de syv år er 
faldet fra 54.866 til 51.565 om året pr. elev. Det er et fald på 
3301 kr. pr. elev, svarende til lidt over 6 %.

I undersøgelsen er der korrigeret for, at en større og 
større del af indbetalingerne til folkeskolens medarbejderes 
pension overgår fra en statslig til kommunal udgift. Udgif-
terne til den vidtgående specialundervisning – der også er 
steget markant, og som normalt medregnes i skolebudget-
terne – er heller ikke medtaget. 

Af rapporten fremgår det, at hver krone, der er givet 
ekstra til den udvidede specialundervisning, er modsva-
ret af en besparelse på ressourcerne til den almindelige 
undervisning forstået som almenundervisningen samt 
specialundervisning tilknyttet almenundervisningen.

Undervisnings-
minister Tina 
Nedergaard har 
afvist, at der bru-
ges færre penge 
pr. elev og henvi-
ser til ministeri-
ets egne tal, der 
baserer sig på 
opgørelser fra 
Danmarks Stati-
stik. 

Læs hele analysen på www.dlf.org 

BAR U&F 
skæres voldsomt
Regeringens genopretningsplan indeholder en væ-
sentlig forringelse af arbejdet med arbejdsmiljø.

Det er således besluttet, at budgettet til hele 
BrancheArbejdsmiljøRådets arbejde skal beskæres 
fra ca. 100 mio. til ca. 50 mio. kr. Derudover bliver 
nogle af de 50 mio. øremærket til særlige formål, 
så Rådet fremover ikke har ca. 70 mio., men kun 31 
mio. kr. til sit arbejde.

Skolelederforeningens næstformand Claus 
Hjortdal, der repræsenterer skolelederne i BAR 
Undervisning og forskning (BAR UxF), både i selve 
Rådet og forretningsudvalget, er meget bekymret:

”BAR U&F beskæres fra ca. 3 mio. til ca. 1,3 mio. 
kr., hvilket gør det helt umuligt at opretholde vores 
niveau, og resultatet vil blive forringelser i det gode 
og vigtigt arbejde, der gøres i forhold til at råde, 
vejlede og hjælpe skoler, undervisningssteder og 
kommuner”, siger han.

Han peger på, at BAR U&F for nyligt har modta-
get en europæisk pris for arbejdet med at fore-
bygge på arbejdsmiljøområdet. Mange lande ko-
pierer desuden den danske model på det område 
og ser misundeligt på det tætte partssamarbejde, 
der er mellem arbejdsgivere og -tagere.

”I øjeblikket kører vi en stor kampagne om støj, 
hvor alle kommuner bliver besøgt og får tilbud om 
hjælp til at komme i gang med arbejdet med støj-
reduktion i institutioner, skoler mv. For nylig har vi 
gjort en anden vigtig indsats med at rådgive om, 
hvordan skolerne modtager nye lærere og støtter 
dem i deres arbejde”, siger Claus Hjortdal.

Han finder det meget utilfredsstillende at vide, 
at der et så stort behov for Rådets arbejde, og at 
det alligevel nedprioriteres så meget – og han har 
derfor kontaktet de politiske partiers skolepolitiske 
og arbejdsmarkedspolitiske ordførere for at pege 
på problemet.

En ny undersøgelse ”Trivsel og produktivitet – to 
sider af samme sag”, viser entydigt, at et godt ar-
bejdsmiljø og høj trivsel direkte kan ses på ”bund-
linjen” i form af lavere sygefravær, bedre fasthol-
delse, rekruttering – og slet og ret en betydeligt 
ØGET produktivitet.

Læs mere om BAR U&F på www.arbejdsmiljoweb.dk

Undersøgelsen ”Trivsel og produktivitet – to sider 
af samme sag” kan let googles

Bedre motorik
Mange elever har svært ved at udføre helt basale motoriske 
øvelser, og det går bl.a. ud over indlæringen. Derfor sætter 
Danmarks Gymnastik Forbund med en ny kampagne ’Motorik-
maskinen’ fokus på de 7-13-åriges motoriske udvikling i den al-
mene idrætsundervisning.

Med afsæt i gymnastisk grundtræning og enten måttespring, 
redskabsspring, rope skipping (sjipning) eller rytme tilbydes læ-
rerne via et gratis webbaseret kursusforløb et 5 ugers skrædder-
syet program, der med leg og udfordring kan forbedre elevernes 
motorik.

For hver lektion er ud-
arbejdet et specifikt 
træningsprogram og en 
test til evalueringen, så 
lærerne kan koncen-
trere sig om de pæda-
gogiske og tekniske 
aspekter. 

Se mere på 
motorikmaskinen.dk
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Strukturændringer i retning af større 
folkeskoler sker i et øget tempo det 
kommende år, men selv om en del 
kommuner går hårdere til værks, ser 
det ud til, at mange små skoler klarer 
skærene i nogle år endnu. 

Det fremgår af en rundspørge til 
samtlige kommuner, som Skoleledelse 
har foretaget i løbet af sommerferien.

I en tredjedel af landets kommuner 
overvejes det, der i folkeskolelovens 
forstand betegnes skolenedlæggelse – 
og som dækker over ned- og sammen-
lægning – og kun i 11 er der luftet for-
slag, hvor mere end en eller to skoler 
er i spil. Det skal ses i sammenhæng 
med, at gennemsnitsstørrelsen på 
danske folkeskoler, ifølge en opgørelse 
foretaget af Det Kommunale og Regio-
nale Evalueringsinstitut Krevi, ikke er 
ændret i perioden 1998-2008, og at in-
stituttet melder ud, at en stor del af 
folkeskolerne (de der har under 200 
elever) er for dyre at drive.

En trin-for-trin 

En del kommuner overvejer at ændre skolestrukturen i 
2011 og nedlægge små skoler. Men udviklingen går ikke 
så stærkt, som Krevi og Skolens rejsehold anbefaler

Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

De mest omfattende ændringer kan 
komme på tale i Hjørring Kommune, 
hvor et forslag om at nedlægge samtlige 
27 skoler og oprette seks nye skoledi-
strikter med i alt 16 afdelinger er i høring. 

I Mariagerfjord Kommune har der i 
flere omgange været diskuteret skole-
struktur. Det nyeste bidrag er et politisk 
forslag om at nedlægge syv skoler, hvil-
ket skulle kunne føre til besparelser på 
mellem 12 og 15 millioner kroner årligt.

Langeland Kommune har fra dette 
skoleår tre skoler i stedet for tidligere 
syv, og Fredensborg Kommune har et 
forslag i høring frem til slutningen af 
september, om at 8 af kommunens 11 
skoler lægges sammen. 

Men der kan komme flere drastiske 
forslag på banen i de kommende må-
neder, når de kommunale budgetter for 
2011 skal på plads.

Svært	at	overskue	konsekvenser
Forskellige forskere og politikere for-

Strukturændringer
Magasinet Skoleledelse har i 
ugerne 29-31 kontaktet skole-
forvaltningerne i alle kommuner. 
Resultatet er i hovedtræk:

•  1/3 af landets kommuner kan det 
komme på tale at ned- eller sam-
menlægge skoler i 2010/2011.

•  Tre kommuner vil oprette skoler i 
2010/2011.

•  13 kommuner har ned- eller sam-
menlagt skoler i 2010.

•  I 2009 ned- eller sammenlagde 16 
kommuner skoler.

•  1 kommune oprettede en alminde-
lig folkeskole.

Svarprocenten er 100 %. 

Se alle resultater af rundspørgen på 
www.skolelederne.org

tilgang
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venter et stort antal nedlæggelser, og 
regeringens nyeste initiativ, det så-
kaldte Skolens rejsehold, anbefaler at 
skoler i fremtiden skal have mindst tre 
spor på hver årgang. 

Ifølge formanden for Skolens rejse-
hold svarer det til, at 600 skoler skal 
dreje nøglen om. Men selv om proces-
sen med skolenedlæggelserne er i 
gang, er der langt op til det tal, og når 
der er stor afstand mellem udmeldin-
gerne og virkeligheden kan det skyldes 
flere forhold. 

Kommuner har måttet trække for-
slag om at nedlægge skoler tilbage ef-
ter offentlig debat og forældreprote-
ster. Det sidste var tilfældet, da 
Mariagerfjord Kommune i 2008 også 
havde skolenedlæggelser på dagsorde-
nen.

En anden årsag til den manglende 
lyst til radikale ændringer kan være, at 
de økonomiske konsekvenser er svære 
at overskue. 

Evalueringsinstitutet Krevi har gan-
ske vist regnet ud, at der er penge at 
spare ved at nedlægge hver tredje 
skole, men ude i de enkelte kommu-
nerne er regnestykket kompliceret og 
der er en del usikre faktorer. Et eksem-
pel: Fører lukningen af en folkeskole til 
oprettelse af en friskole? Det var til-
fældet en halv snes steder sidste sko-
leår, hvor der blev ned- eller sammen-
lagt 29 folkeskoler. 

Under alle omstændigheder er der i 
forbindelse med bladets undersøgelse 
det forhold, at en række forvaltninger 
nok kun ugerne har villet melde til-
bage, at de planlægger radikale om-
lægninger af skolestrukturen. 

Emnet er simpelthen for politisk be-
tændt til, at embedsværket har turdet 
være helt åbne om, hvad kommunen 
har i støbeskeen – og undersøgelsen 
afspejler derfor antageligt kun de ste-
der, hvor strukturændringerne er helt 
sikre. 

Viden	efterlyses
Konsekvenserne af skolelukningerne er 
også svære at gøre op. Hvad betyder 
det for lokalsamfundet, når skolen for-
svinder? Svaret på det spørgsmål er 
forskere uenige om, og det samme er 
de om de pædagogiske konsekvenser 
af at oprette større enheder.

Flere peger på fordele ved større 
faglige miljøer og mulighed for bedre 
holddeling, men ifølge en ny kompara-
tiv undersøgelse gennemført af Dansk 
Clearinghouse fra Uddannelsesforsk-
ning ved Aarhus Universitet er der intet 
forskningsmæssigt, der peger på sikre 
pædagogiske fordele ved større enheder. 

Der mangler ganske enkelt viden 
om, hvad en anden og slankere skole-
struktur fører med sig. 
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Lukninger 
De små skoler skal nok blive nedlagt, mener 
rejseholdets formand. Liberal forsker peger 
på, at der skal mere politisk handlekraft til

Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

For tre og et halvt år siden forudså 
Henrik Christoffersen et stort antal 
skolenedlæggelser. Nærmere bestemt 
kunne 300 folkeskoler være i farezo-
nen, hvis man overførte erfaringerne 
fra Bornholm til hele landet. 

Siden er der blevet nedlagt 78, hvoraf 
40 er fortsat som afdelingsskoler. Er 
han skuffet over udviklingen? 

”Slet ikke”, siger Henrik Christoffer-
sen, der dengang var forskningsleder 
på AKF, og som i dag er forskningschef 
på den liberale tænketank Cepos. ”Der 
var ikke tale om en programerklæring 
fra min side. Det var kun et forsøg på 
at komme med et bud på en udviklings-
tendens. Det fremgik også af, at ud-
gangspunktet var situationen i én kom-
mune”.

Forskningschefen har et par bud på 
årsagen til langsommeligheden.

”Bevægelsen går i retning af færre 
og større folkeskoler, hvilket jeres un-
dersøgelse jo også viser, men struktur-
reformen af den kommunale sektor har 
vist sig generelt ikke at føre til de ven-
tede serviceforbedringer. Mange ste-
der er man i forbindelse med indførel-

sen af færre og større kommuner i 
2007 formentlig blevet enige om, 
at sammenlægningen skal afba-
lanceres og ikke føre til drastiske 
ændringer her og nu. Det er hel-
ler ikke til at komme udenom, at 
der er folkelig opbakning til at 
bevare skoler”.

Peger	i	den	retning
Når Henrik Christoffersen alligevel 
ikke er i tvivl om, at folkeskolerne bliver 
større, skal det også ses i lyset af for-
sommerens udmelding fra Skolens rejse-
hold og i sammenhæng med den øgede 
specialisering på læreruddannelsen.

”Meget peger på, at større folkesko-
ler er løsningen. Spørgsmålet er så, 
om der er politisk vilje til at gennem-
føre de nødvendige ændringer og be-
tale regningen. Indtil videre ser det ud 
til, at politikerne helst vil gå til sagen 
ved at tryne privatskolerne. Senest i 
genopretningsplanen, hvor regeringen 
og Dansk Folkeparti har spillet ud med 
at ville afhjælpe folkeskolens proble-
mer ved at gøre privatskolerne dyrere 
for forældrene”, siger han. 

Jørgen Søndergaard, formanden for 
Skolens rejsehold, vurderer ligesom 
Henrik Christoffersen, at udviklingen 
går i retning af større skoler. 

Han mener, at årsagen til det lave 
tempo er, at det ude i kommunerne 
kræver tid at få en ordentlig diskussion 
af fordele og ulemper ved færre skoler.

”Det er vigtigt at fastholde, at der er 
tale om beslutninger, der skal træffes 
lokalt. Og det kræver ikke mindst en 
indsats at få de pædagogiske aspekter 
med. Mange steder kommer debatten 
hurtigt til udelukkende at dreje sig om 
penge kontra et ønske om nærhed, og 
det er ærgerligt. Forvaltningerne må 

kræver tid
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Lukninger klæde politikerne på til at ar-
gumentere for, hvor vigtigt 
det er for børnenes læ-

ringsmæssige udbytte, at 
skolerne får en optimal 
størrelse”, siger han.

Økonomien	vil	styre
Rejseholdet lægger op 
til, at Kommunernes 
Landsforening og rege-
ringen tager skolernes 
størrelse med i deres år-
lige forhandlinger, og at 
de indgår en aftale om, 
at ny skolestruktur skal 
være på plads inden for 

eksempelvis en femårs 
periode. 

”Jeg er ikke i tvivl om, at den 
økonomiske udvikling vil drive lo-

kalpolitikerne i retning af en ny sko-
lestruktur. De små ensporede skoler er 
simpelthen for dyre at opretholde, men 
klare politiske meldinger vil gøre det 
nemmere at træffe de rigtige beslut-
ninger”, siger Jørgen Søndergaard. 

Flere smil, større glæ
de, sjovere skoletid. Klassetrivsel.dk – så trives alle i skolen.

Alle skAl trives i skolen

ta’ elevernes 
blodtryk før 
de tester dit!

www.klassetrivsel.dk skoleVisioner erhvervsvej 10 · 8653 Them · Tel 21 21 90 56 · info@skolevisioner.dk · www.skolevisioner.dk
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Klassetrivsel.dk er for dig der arbejder med trivsel 
i klassen. Ved at bruge hjemmesidens værktøjer får du 
et godt supplement til dit arbejde så du opnår en større 
indsigt i klassens og den enkelte elevs trivsel. 

Værktøjerne kan bruges forebyggende, så du er på 
forkant med den sociale udvikling i klassen og kan 
være præcis på den forebyggende indsats, samt være
godt forberedt til forældremøder og skolehjem samtaler.
Det svarer lidt til at måle elevernes sociale blodtryk
 – før de tester dit !

På klassetrivsel.dk kan du tilmelde din skole en 
2 måneders GrATis prøveperiode med dit UNI-login.

• Nu også undersøgelser til brug i indskolingen. 

• Nu kan kommuner også oprette en 2 måneders 
 gratis prøveperiode. kontakt os for information.

nYHeDer

Brug Klassetrivsel.dk 
som supplement til
skolehjem samtaler hvor du ud 
fra rapporterne kan give en status 
for den enkelte elevs trivsel.

Forældremøder hvor du kan 
fortælle om klassens trivsel, 
relationer og grupperinger.

elevsamtaler hvor rapporterne 
kan være med til at give et 
samlet overblik over alle elevens 
venskaber og relationer.

elevplaner hvor du udfra 
rapporterne kan beskrive 
elevens sociale udvikling.

At holde dig orienteret om hvad 
der sker indenfor området adfærd 
og trivsel gennem AKTbladet.

www.skolevisioner.dk
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Undervisningsministeren:

Det emne tager jeg
Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

Undervisningsminister Tina Neder-
gaard, Venstre, vil ikke tage stilling  
til skolenedlæggelser, og hun vil ikke 
tage emnet op, hverken i forhold til de 
politiske partier eller i folketinget.

”Det er en væsentlig del af den de-
centrale folkeskole, at kommunerne 
har ansvaret for skolestrukturen, derfor 
har jeg besluttet, at jeg ikke agter at 
forhandle folkeskolenedlæggelser med 
forligskredsen bag folkeskoleloven”, si-
ger Tina Nedergaard. 

Hun tvivler også på Skolens rejse-
holds idé om, at skolers størrelse kan 
blive en del af de årlige forhandlinger 
mellem regeringen og KL.

”Jeg er ikke minister for skoleluknin-
ger, og det er ikke aktuelt, at emnet 

indgår i forhandlinger mellem regerin-
gen og KL”, siger Tina Nedergaard. ”Det 
er min opgave at få fornyet folkeskole-
loven, så vi kan nå nogle endnu bedre 
resultater, men når man skal finde en 
konkret skolestruktur i de enkelte kom-
muner, blander jeg mig ikke. Hvis vi på 
Christiansborg træffer en beslutning på 
området, vil det give forskellig mening 
i en storbykommune og i en kommune 
som Frederikshavn, hvor jeg selv kom-
mer fra. Her vil resultatet kunne blive 
meget store geografiske afstande og 
kræve mange ressourcer og tid”.  

Man ge andre ting end størrelsen af 
de enkelte enheder gør sig gældende, 
når en kommune skal beslutte sig for 
en skolestruktur, mener ministeren.  

”Hvis man kun kan forestille sig skoler, 
der går fra 0. til 9. eller 10. klasse det 
samme sted, er det måske rigtigt, der 
skal lukkes mange små skoler, men 
kommunerne har andre muligheder. 
Mange kommuner har samlet alle 10. 
klasser i et eller flere centre.  Det samme 
kan man overveje for de andre store klas-
ser, ligesom man kan forestille sig andre 
modeller”, siger Tina Nedergaard. 

Større enheder kan være attraktive 
af flere grunde, blandt andet fordi de 
måske har lettere ved at inkludere flere 
elever, men der er mange veje til at 
løse den udfordring. Derfor kommer 
der intet udspil på området fra Frede-
riksholms Kanal 21, hvor ministeren har 
sit kontor. 

ikke op
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ikke op

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

 SKL_september 2010.indd   1 24/08/10   10:44:32

www.aqualine.dk
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Anbefaling 10 fra Skolens rejsehold er 
ikke til at tage fejl af. 

Over 32 linjer og ved hjælp af 216 ord 
slås det fast, at skolerne fremover skal 
have en størrelse, så lærer- og ledel-
seskompetencer kan forenes med en 
effektiv ressourceudnyttelse, hvilket vil 
sige, at de helst skal have tre spor fra 
0. til 9. klasse.

Der kan være lokale hensyn i meget 
tyndt befolkede områder, der taler for 
at bevare små skoler, men generelt 
skal der være langt færre skoler.

Nedlæggelsesbølgen skal omfatte i 
omegnen af 600 skoler, hvis man spør-
ger formanden for Skolens rejsehold, 
Jørgen Søndergaard. Ifølge ham bør to 
ud af fem skoler lukkes. 

”Anbefalingen om færre skoler skal 
ses i sammenhæng med de ni andre 

Større skoler er løsningen

Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

Der er ikke videnskabelig basis for at sige, hvilken skolestørrelse der er optimal, 
men formanden for Skolens – eller regeringens – rejsehold er ikke i tvivl

Kommunerne bør gå forsigtigt frem, når det gælder om at 
gøre skoler større. Der spiller mange aspekter ind i den 
enkelte kommune, og det er langt fra sikkert, at der kun 
er en retning for udviklingen.

Det mener Jane Findahl (SF), der er formand for Børne- 
og Kulturudvalget i Kommunernes Landsforening:

”Det kan være vidt forskelligt, hvad der er bæredygtigt 
for at have en skole, og hvilken skolestruktur der er hen-
sigtsmæssig. Nogle kommuner vil, som vi har gjort i Fre-
dericia Kommune, lægge skoler sammen med daginstitu-
tioner, andre tænker i fælles skoleledelse eller i at samle 
årgange på forskellige skoler. Det er også spørgsmålet, 
om økonomien entydigt peger i retning af større skoler. 

Det kommer an på, hvordan man tildeler ressourcer på 
skoleområdet. Jeg tror, at udgangspunktet i den enkelte 
kommune vil være: Hvad er det mest pædagogisk kor-
rekte for os? Det spørgsmål vil man snakke med lærere, 
skoleledere og forældre om”.

Udvalgsformanden kan ikke forestille sig, at regeringen 
og KL kommer med en udmelding om, at kommunerne 
skal til at have en ny skolestruktur, sådan som Skolens 
rejsehold foreslår.

”Det er kommunalbestyrelsen, der er ejer skolerne, og 
strukturen skal matche borgerne og det enkelte område. 
Det skal hverken KL eller regeringen blande sig i”, siger 
Jane Findahl.

anbefalinger, som rejseholdet kommer 
med, og den er en konsekvens af dem. 
Nogle kritikere af vores anbefalinger 
har isoleret snakket skolelukninger og 
ikke set sammenhængen. Det er ok at 
gå imod lukninger, men så må man 
også tage afstand fra de ønsker om at 
forbedre folkeskolen, som er en del af 
vores grundlag”, siger han.

Specialister	og	valgmuligheder
Fire centrale argumenter peger i ret-
ning af større skoler. Der skal flere 
specialister til for at forbedre elevernes 
resultater, specialundervisningen skal 
være en del af de almindelige folke-
skoler, der skal være flere valgtilbud i 
udskolingen, og det er for dyrt for kom-
munerne at drive små skoler.

Sagt med lidt flere ord: 

Der er behov 
for vejledere i 
en række 
fag, og vej-
lederne 
skal være 
så tæt på 
undervis-
ningen, at 
den enkelte 
lærer kan 
trække på 
dem når behovet 
opstår. Da der skal 
være et vist antal læ-
rere om at holde en vejleder 
i gang, og da vejledere er dyre, 
skal skolerne have et vist volumen.

Regeringen og et politisk flertal i 
folke tinget vil have specialundervis-

KL-udvalgsformand:

Velvalgt slowmotion
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anbefalinger ikke mindst den 10. af 
dem. Tænketankens formand, Per 
Kjeldsen, mener ikke, at der er noget, 
der taler til fordel for større skoler.

”Rejseholdet tænker på en forældet 
måde, der ikke tager højde for, at vi 
har bevæget os væk fra industrisam-
fundet. Lærere kan udmærket med-
tage vejledning fra specialister via in-
ternettet og videokonferencer, og 
rejseholdets entydige satsning på 
kundskaber og færdigheder stemmer 
dårligt med behovet for at tackle de 
udfordringer, som eleverne får i frem-
tiden, hvor det i nok så høj grad 
handler om at tackle uforudsete situ-
ationer, at få udviklingen til at ske 
nedefra og at styrke demokratiet”, si-
ger han.

Anbefaling 10 er udtryk for, at rejsehol-
det tænker snævert skoleøkonomisk:

”Der tages slet ikke hensyn til, at børn 
har brug for en hjemstavn, og at skolen 
skal være lokalsamfundets skole. Når 
man melder ud, at indskolingen kan 
foregå på flere matrikler, er der blot tale 
om en udglatningsmanøvre, der skal få 
udmeldingen til at glide ned”,

”Skal lokalskolen udvikles eller ned-
lægges?”, lød det på en Sophia-konfe-
rence i februar. Svaret ligger i formule-
ringen, mener Per Kjeldsen. 

Ikke	videnskabelig	basis
En af konferencens oplægsholdere, di-
rektør Nikolaj Lubanski, Professions-
højskolen Metropol, er ikke sikker.

 Han har undersøgt forskningen om 
små og store skoler uden at komme til 
en entydig konklusion.

”Der er ikke videnskabelig basis for at 
sige, hvilken skolestørrelse der er opti-
mal, og der kan ikke drages konklusio-
ner om, at den og den størrelse er den 
billigste og er den, der fører til de bed-
ste karakterer eller den bedste trivsel 
for eleverne. Det er overraskende i be-
tragtning af, hvor bastante udmeldinger 
der kommer i debatten”, siger direktø-
ren.

Han mener, at rejseholdets konklusi-
oner holder, hvis man anlægger de 
valgte præmisser, men hvis der er an-
dre præmisser for eksempel om bredt 
at udvikle børns kompetencer eller 
styrke nærmiljøet, så gør de ikke.

”Populært sagt, er det afgørende at 
vælge, hvad det er man vil opnå sam-
let set. Jeg kan godt forstå, at nogle lo-
kalpolitiker tøver med at nedlægge 
skoler, og at de er utrygge ved konse-
kvenserne”, siger Nikolaj Lubanski. 

ningen tilbage i de almindelige folke-
skoler, og store skoler er mere rumme-
lige end små, mener rejseholdet.

Skal eleverne være mere motiverede 
for at gå i skole og uddanne sig, kræver 
det muligheder for flere valg mellem 
forskellige linjer i udskolingen. Det giver 
mulighed for større kreativitet og varia-
tion i undervisningsmetoder, men for-

udsætter skoler med mange elever.
Endelig er ensporede skoler 
dyre at drive, fordi klasserne 

nemt bliver meget små.
”Man kan have andre 

betragtninger. For eksem-
pel at det gælder om at 
bevare lokalsamfundene. 
Det udelukker vores an-
befalinger ikke, fordi 
man udmærket kan fore-
stille sig, at indskolingen 

på en skole foregår på 
flere matrikler, eller at man 

deler en skole i to med 0. til 
6. klasse et sted, og 7. til 9. 

klasse et andet. Men der er 
mange fordele ved at gøre skolerne 

større”, siger Jørgen Søndergaard.

Forældet	tankegang
Den pædagogiske tænketank So-
phia er kritisk overfor rejseholdets 

”Jeg er tilfreds, hvis kommunerne går langsomt frem, og 
det er udtryk for at lokalpolitikerne tænker sig godt om, 
men skyldes det manglende beslutningsvilje, er det ikke 
godt”.

Sådan lyder kommentaren fra Anders Balle, formand 
for Skolelederforeningen.

Manglende beslutningsvilje kan skabe usikkerhed i åre-
vis med det resultat at hele skolevæsenet bliver skadet.

”Det ligger ikke fast, hvordan en struktur skal være for 
skabe et skolevæsen, der fungerer optimalt, men vælger 
byrådet at nedlægge skoler, så se at få det gjort og gør 
det ordentligt. Det vil være mit råd til kommunerne”, siger 
skoleledernes formand.

Et andet råd lyder: Lad være med at skære i ledelses-
tid, selvom der indføres en anden skolestruktur.

”Selvom der bliver lukket skoler har det indtil videre vist 
sig ikke at føre til nogen voldsom nedgang i antal lederstil-
linger. Det er forhåbentligt udtryk for, at man lokalt godt er 
klar over, at der ikke er brug for mindre ledelse, selvom 
strukturen ændres. Jeg ved godt, at nogle vil forsøge at 
spare på ledelsesområdet, men heldigvis er der indtil nu for 
det meste blevet lyttet, når der er blevet argumenteret 
imod. Der er brug for lige så meget ledelsesarbejde, når det 
handler om den daglige nærværende ledelse, selvom ele-
verne samles på færre skoler”, siger Anders Balle. 

Ledernes formand opfordrer de lokale lederforeninger til 
at kontakte foreningens sekretariat, når der er udsigt til en 
skolestruktur, der kan føre til ændringer af de lokale skole-
lederes ansættelsesforhold. Det er hos foreningens konsu-
lenter, at erfaringerne med den type processer er samlet. 

Skolelederforeningens formand:

træf de nødvendige beslutninger
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Mangler dine elever viden 
om penge?
Brug matematiktimerne til at give 4.-10. klasse forståelse for 
økonomi på en underholdende og engagerende måde 
med online universet Control Your Money.

Økonomisk overblik og forståelse er ikke en selvfølge blandt børn og 
unge i dag. Det er baggrunden for Control Your Money, et webbaseret 
undervisningsprogram for 4.-10. klasse. Med enkle, virkelighedsnære 
værktøjer, hvor eleverne blandt andet skal hjælpe otte unge med at 
realisere deres drømme, leder materialet eleverne igennem en række basale 
økonomiske og matematiske problemstillinger.
Elementerne i Control Your Money opfylder både fællesmål og pensum i matematik, 
men kan også bruges tværfagligt. Control Your Money er testet af en gruppe lærere og 
deres elever.

www.controlyourmoney.dk

Er du interesseret i at læse mere om 
Control Your Money og få adgang til
lærervejledning og undervisningsmateriale?

Besøg www.controlyourmoney.dk

Til matematiklærere 
Gratis online

undervisningsmateriale

Udviklet for Danske Bank i 
samarbejde med førende 
medieforskere,børnepsyko-
loger, repræsentanter for 
under visningsorganisationer 
og  eksperter i pædagogik 
og didaktik.

210x297-cym annonce.indd   1 02/08/10   14.15

www.controlyourmoney.dk
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Overordnet er der enighed om de pædagogiske og økonomiske mål med en 
ny skolestruktur i Hjørring, men en lokal frisør tvivler alligevel...

Af Jan Kaare • Tegning Annette Carlsen

Et forslag til ny skolestruktur er til høring, og ingen politi-
kere ved deres fulde fem vil derfor komme med et bud på, 
hvor det hele ender, men går det, som der står i det forslag, 
som byrådet med undtagelse af to medlemmer står bag, 
skal der lukkes 11 af 27 skoler, og de overlevende skal samles 
i seks distrikter med hver en skole med underafdelinger. 

Fine	resultater
Formand for skolebestyrelsen på Skallerup Skole, Vibe Gro 
Falk, kan godt se perspektiverne i at samle de ældste elever, 
og de små skoler skal ikke fredes, men stort er ikke det 
samme som godt.

”Skallerup Skole lå i top i Hjørring Kommunes sidste un-
dersøgelse af skolernes kvalitet, og det er ikke tilfældigt. 
Vores skole har opnået fine resultater både på økonomi og 

Uanset om man snakker med frisøren i Sønderlev eller den 
ledende politiker på undervisningsområdet i Hjørring, er 
meldingen den samme: Formålet med kommunens kom-
mende skolestruktur er at få mest kvalitet for pengene.

Men så hører enigheden op. Viggo Bilde, formand for det 
lokale børne- og undervisningsudvalg, ser kvalitet i nogle 
større skoler, der blandt andet kan matche udfordringerne 
ved et faldende børnetal. 

Frisør, Karina Worm, synes, at kvalitet er at bevare Skalle-
rup Skole, der trods navnet er placeret i Sønderlev.

”Min kæreste og jeg har to børn, der gerne skulle i den lo-
kale skole. Derfor og fordi jeg tror, vores skole er god, vil det 
være skønt, om vi kunne beholde den”, siger hun.

Hun hører til de mange i lokalområdet, der møder op, når 
skolen skal have opbakning, og i bagruden på familiens biler 
lyser streameren ”Bevar Skallerup Skole” op.

”Jeg er ikke i tvivl om, at politikerne ønsker at gøre det 
godt på skoleområdet, men hvorfor skal det gå ud over de 
små skoler, hver gang der skal ske noget?”, spørger hun en 
augusteftermiddag uden for stort rykind af kunder.

100	færre	elever	om	året
30 kilometer længere oppe ad Vestkysten, i Tversted på den 
anden side af Hirtshals, bruger Viggo Bilde en time af sin 
sommerferie på at fortælle, hvad der ifølge ham foregår på 
skoleområdet i kommunen:

”Frem til 2023 mister vi i gennemsnit 100 elever om året. 
Det betyder, at vi kommer til at bruge alt for mange penge 
på bygningsmasse og på at opretholde skoler med for 
få elever, hvis ikke vi ændrer strukturen. Der er også 
behov for ændringer, hvis vi skal sikre, at undervis-
ningen i udskolingen får den bedst mulige kvalitet, 
og hvis økonomien skal hænge sammen”. 

Mest 
kvalitet for pengene

»
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kvalitet ved at droppe årgangsopdeling, og den er god til in-
klusion og til arbejdsmiljø. Det overser politikerne, ligesom 
de overser mange andre ting”, siger hun.

Skolekvalitet handler ifølge bestyrelsesformanden om 
skoleledere og lærere, ikke om volumen. Det glemmer til-
hængerne af store skoler.

”De, der skal træffe beslutningerne, er ikke godt nok inde i 
sagerne. For eksempel virker det som om en del ikke kender 
kommunens egen kvalitetsundersøgelse”, siger Vibe Gro 
Falk.

Forældrene kæmper indædt for at bevare Skallerup Skole. 
Kampen handler om at påvirke politikerne, om at komme 
med alternative forslag og om at undersøge mulighederne 
for at oprette en friskole, hvis Skallerup Skole bliver lukket. 
Det sidste bliver ikke nemt, fordi skolen, skolefritidsordnin-
gen, børnehaven og Skalleruphallen er integreret i hinanden.

”Politikerne har ikke overblik over hvad det betyder at 
lukke skolen. De skal ikke opretholde den for lokalsamfun-
dets skyld, men hvis der hverken samlet set er pædagogiske 
fordele eller økonomiske besparelser ved at dreje nøglen 
om, er det en ualmindelig dårlig idé. Skoler kan pædagogisk 
set blive for små, men det er Skallerup Skole ikke, og vi har 
ikke faldende børnetal. Hos os får borgerne og kommunen 
noget for pengene”, siger bestyrelsesformanden.

Små	skoler	dyre
Viggo Bilde var tidligere filialdirektør i Bindslev og er nu råd-
giver i Nordjyske Banks erhvervsafdeling i Hjørring. Han er 
derfor god til tal. 

Og tallene viser, at de små skoler i Hjørring Kommune ko-
ster mest. 20 procent mere end gennemsnittet kan man 
regne sig frem til, eller med udvalgsformandens ord, halvan-
den af de syv og en halv lærer, der er ansat til at undervise 
børnene på Skallerup Skole.

”Hvordan skal jeg forklare det over for Holmegårdskolen i 
Hjørring, der har 500 elever? Vi skal ikke have en ny skole-

struktur for at spare, men for at 
opnå de pædagogiske mål, som 
borgerne kan forvente af os”, siger 

udvalgsformanden.

Nogle af de små skoler er ifølge Viggo Bilde hurtige til at 
sende elever til specialundervisning. De er derfor ikke sær-
ligt gode til inklusion. Han tvivler også på, at eleverne bliver 
dygtige, fordi skolen er lille og klasserne små. Hvis det var 
tilfældet, burde eleverne i Singapore og andre lande med 
store hold og store undervisningssteder have alvorlige pro-
blemer. 

Alligevel vil han ikke sige, at den eneste løsning er at 
samle eleverne på store skoler:

”Jeg er sikker på, at vi skal have en ny skolestruktur, men 
hvordan den præcis skal være, har jeg ikke noget bud på”.

Bekymret	for	skolelederne
Et forslag kommer der helt sikkert. Det lover Karsten Poul-
sen. Han er formand for Skolelederforeningens afdeling i 
Hjørring og tillidsrepræsentant for sine kolleger:

”Vores bestyrelse sender et oplæg til kommunen, men det 
kommer næppe til at indeholde en anbefaling om, hvilke 
skoler der skal overleve, og hvor store distrikterne skal være. 
Vi vil argumentere ud fra pædagogiske overvejelser. Den 
slags giver ikke entydige svar på, hvor store skoler skal 
være”.

Skoleledere i kommunen og repræsentanter for andre 
grupper har været inddraget i forløbet frem mod høringsfor-
slaget. Der har været holdt seminarer, og der er blevet op-
stillet forskellige scenarier, som ifølge konstitueret skoledi-
rektør Martin Østergaard ligger i tråd med det endelige 
forslag.

Men skoleledernes lokale afdeling har ikke nikket ja.
”Forslaget er drastisk, og jeg er ikke i tvivl om, at det ikke 

var blevet fremsat, hvis kommunen havde penge nok. Det er 
smertefuldt for mange lokalsamfund at miste deres lokale 
skole, men når der forsvinder over 1.000 elever ud af 7.500, 
så skal der ske noget”, siger Karsten Poulsen.

Noget af det, der bekymrer, er, at strukturforslaget inde-
holder en betydelig reduktion af ledelseskraft. Lukkes de 
små skoler, vil der være mere behov for ledelse på de skoler, 
der overtager eleverne, og ændringen af skolestrukturen 
skaber i sig selv et behov for mere ledelse.

”Erfaringen fra de sidste tre år med skolecentre er, at le-
delsesbehovet ikke bliver mindre, når der indføres større en-
heder. Derfor vil vi gøre, hvad vi kan for at få politikerne til at 
forstå, at de skal investere i ledelse for at nå de pædagogi-
ske mål”, siger lokalformanden.

De lokale skoleledere skal også have gang i aktiviteterne 
internt. En ny skolestruktur kan komme til at berøre rigtig 
mange af medlemmernes ansættelsesforhold. Derfor skal 
der snart holdes et medlemsmøde, hvor en af Skolelederfor-
eningens konsulenter informerer om fagretslige og ansæt-
telsesmæssige forhold og om, hvad medlemmerne gør, hvis 
deres skole bliver nedlagt.

”Vi bekymrer os for de enkelte skolelederes situation. Der-
for skal vi hurtigt have knyttet de rigtige forbindelser til ho-
vedorganisationen”, siger Karsten Poulsen. 
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StORt & småt

Det er ganske vist! De københavnske 
skoleledere er pr. 1. juli medlemmer i Sko-
lelederforeningen på lige fod med skole-
lederne i alle andre egne af dronningeri-
get. Dog med nogle bestemmelser, som 
sikrer en glidende overgang.

Med hovedstadens ca. 275 skoleledere, 
heriblandt afdelingslederne, der tidligere 
var medlem af Københavns Lærerfor-
ening, kommer den fælles forening op på 
4.400 medlemmer og vil hermed kunne 
markere sig endnu stærkere. En organisa-
tionsprocent på i nærheden af 99 % og 
altså nu stort set alle ledere i folkeskolen 
samlet i én landsdækkende organisation 
giver ekstra tyngde. Og Skolelederfor-
eningens formand Anders Balle hilser kø-
benhavnerne velkommen: 

”Hermed får vi et endnu bedre for-
eningsmæssigt afsæt for en styrket vare-
tagelse af skoleledernes interesser de 
kommende år! Vi ser frem til og glæder 
os til samarbejdet i vores fælles forening, 
som herefter repræsenterer alle landets 
ledere i og omkring folkeskolen”.

”Jeg håber, at alle københavnske skole-
ledere vil føle sig godt hjemme i Skolele-
derforeningen, at I vil bruge den eksper-
tise, som er i vores sekretariat, og at I vil 
deltage i vores fælles arrangementer. 
Rigtig hjerteligt velkommen til jer alle!”.

Københavns Skolelederforening er nu 

omdannet til en lokalforening – SKK/
Skole lederforeningen i Københavns Kom-
mune – med en nyvalgt bestyrelse. Den 
københavnske skolelederformand Axel 
Bech fortsætter som lokalformand og 
med at være observatør i Skolelederfor-
eningens hovedbestyrelse frem til marts 
2012, hvor der næste gang afholdes ordi-
nært valg til hovedbestyrelsen.

Sekretariatssamarbejdet er startet i god 
tid inden den formelle skæringsdag for fusi-
onen. Så selv om det politisk-administra-
tive samarbejde, kontingentbetaling mv. 
indfases gradvist, har foreningen allerede 
nu en fælles hverdag, opgaver og udfordrin-
ger i en tid, hvor behovet for at stå sammen 
som ledergruppe yderligere øges.

Blandt udfordringerne er opfølgningen 
på den fælles kommunale lederoverens-
komst, hvor foreningens skoleleder-TR i 
København såvel som i resten af kommu-
nerne i landet skal kunne matche de lo-
kale arbejdsgivere 
i de forskellige ty-
per forhandlinger 
om løn- og ar-
bejdsvilkår – i en 
tid, der byder på 
økonomisk knap-
hed og store om-
struktureringer. 

Skolelederne i København

Yes we can!
I USA startede finanskrisen, og 
her kradser krisen stadig. 

Det har bl.a. medført, at et 
stort antal offentligt ansatte har 
mistet deres job eller har udsigt 
til det. Således ventes de 50 
stater i det kommende år at 
mangle knapt 700 mia. kr. i de-
res budgetter. 

Men nu har præsident Barack 
Obama fået en særbevilling 
igennem på ca. 150 mia. kr., 
hvilket bl.a. betyder, at 160.000 
lærere kan beholde deres job – 
foreløbigt. Behovet for bevillin-
gen var så akut, at medlem-
merne af Repræsentanternes 
Hus blev indkaldt i sommerfe-
rien for at stemme.

Demokraterne stemte for, re-
publikanerne imod. 

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

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

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

Klik et forspring

www.folkeskolen.dk
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Det fyger igennem rummet med idéer, 
alvorsord og kvikke bemærkninger…

På lederkontoret i Gadehaveskolen i 
den københavnske omegnskommune 
Høje-Taastrup er skoleleder Marius 
Larsen og områdeleder for distriktets 
daginstitutioner Jette Aistrup midt i en 
begejstret snak om deres fælles inte-
resse. Én interesse, der ikke kun er af 
professionel art, men slet og ret er det, 
de begge brænder for: ALLE børn og 
unge har ret til en ordentlig opvækst, 
en god grunduddannelse og et godt liv! 

 De to mødes tit med en længere 
dagsorden eller bare til en gang dør-
karmssparring. Som projektledere står de 
i spidsen for det større tværfaglige pro-
jekt ’Den røde tråd’, der søger at anlægge 
et helhedsperspektiv på de forskellige til-
bud til kvarterets 0-18 årige. Med i projek-
tet er skolen m/ SFO og otte daginstituti-
oner samt 1 fritids- og 1 ungdomsklub.

Hold	forbindelsen
Et mål med ’Den røde tråd’ er, at bør-
nene/eleverne og medarbejdere i deres 
arbejdsliv i højere grad bliver ved med 
at kunne møde kammerater og kolle-
gaer, de tidligere har haft berøring 
med. Det styrker sammenhængskraf-
ten, følelsen af at høre til og giver 
større netværk.

 
pyramiderne ned

Ved at udfordre de traditionelle hierarkier i skolen og børne/unge-institutionerne  
kan der blive plads til ny energi og nye muligheder for at løse opgaverne   

Baggrunden for at starte projektet  
op er, at det efterhånden var sådan, at 
25 % af områdets familier valgte den 
kommunale skole og klubtilbuddene 
fra. Det var en udvikling, der skulle 
vendes – og det er den ved at blive.

Her i begyndelsen af den nye sæson 
er status bedre. Med en stigende søg-
ning til Gadehaveskolen og fritids- og 
ungdomsklubberne bevæger elev-
grundlaget sig igen hen imod den om-
liggende demografi. Også mere til-
fredse børn, forældre og medarbejdere 
samt bedre faglige resultater er tegn 
på, at institutionerne ved at genvinde 
deres position i lokalområdet. 

Hvordan går det så til? Jo, alle delta-
gende institutioner har givet hinanden 
håndslag om at arbejde i samme ret-
ning i pædagogikken. Det er sket i en 
proces, hvor man har diskuteret sig 
frem til en række fælles idealer, men 
frem for alt har bestræbt sig på at leve 
idealerne ud i praksis.

”Vi stræber selvfølgelig efter at have 
de bedste tilbud på det lokale marked for 
skole og børneinstitutioner. Men mest af 
alt drejer det sig om børnene og deres 
opvækst. Det er utroligt vigtigt, at alle 
har et godt børneliv”, siger Marius Larsen 
og Jette Aistrup med henvisning til, at 
det giver bedre motivation for at lære, 

for at samarbejde, øget faglighed og 
skaber flere mønsterbrydere.

At skabe ’et godt børneliv’ handler 
bl.a. om at lægge kommunens tilbud 
til rette, så børnene får den bedste 
start og et ordentligt flow i forbindelse 
opvæksten fremover. Det handler så 
igen om at få åbnet for nye muligheder 
og ny energi hos både børn, medarbej-
dere og ledelse.

”Vi ved, at skoler og institutioner, læ-
rere og pædagoger kan gøre den for-
skel, der skal til, for at det enkelte barn 
lykkes – trods dårlige odds. Vi ved også, 
at det ikke bare har betydning, at man 
bliver udfordret og lærer noget, men 
også, at man føler, at man bliver aner-
kendt og bakket op”, siger Jette Aistrup.

På samme måde har de to ledere 
søgt at fremme medarbejdernes sam-
spil og følelse af samhørighed ved at 
løsne de traditionelle faglige og fysiske 
grænser. Ved at sammenbringe børn 
og medarbejdere på tværs, er der ble-
vet flere tangenter at spille på, og det 
har vist sig lettere at møde de mange 
krav, der stilles til børne/unge-institu-
tionerne på alle niveauer.

Hertil kommer den bonus, at Jette og 
Marius’ lederopgave er blevet mere 
spændende. Det gode børneliv bliver 
dermed også det gode lederliv…  

Af Michael Diepeveen • Foto Heidi Maxmiling

Riv
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Hvem byggede pyramiderne? Nedbrydelse af de gamle 
pyramide-strukturer giver plads til mange mindre nye. 
Jette og Marius befinder sig i den bærende konstruktion… 
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”Det er en stor fordel at få prøvet 
sine vurderinger af med en leder på 
samme niveau, men med et andet ud-
gangspunkt. Ikke kun om jeg er på 
rette spor, men at for få tilbagemeldin-
ger på, hvordan mine beslutninger vil 
kunne opfattes og modtages – ikke 
mindst i forbindelse med vanskelige 
personalesager”, siger Marius.

”Hvis vi som ledere ikke kan bryde de 
traditionelle rammer, hvad skal vi så med 
ledelse? Det er jo vores berettigelse, det 
handler om. Det er fundamentalt vigtigt, 
at vi – på tværs af de særlige beføjelser, 
vi har – tør løfte os op, bruge og udvikle 
hinanden”, fastslår Jette.

Plads	til	alle
Der er flere mål med ’Den røde tråd’. 
Allermest at blive endnu bedre til at 
understøtte ’skabelsen af det hele 
menneske’, som det hedder i arbejds-
grundlaget.

”Det er ofte et chok for børnene, når 
de går fra institution til skole, hvor for-
ældrene ikke er så meget ind over. 
Derfor arrangerer vi forældremøder på 
institutionerne, hvor vi fortæller om 
skolen, og vi sammensætter de nye 
børnehaveklasser i samråd med pæda-
gogerne, så vi kan lave de bedste 
match og i øvrigt ved meget mere om 
børnene, inden de starter”. 

”Især er det vigtigt i dette område 
med en del svage, men også mange 
velfungerende familier at få gjort det 
tydeligt, at vi fra starten agter at tage 
godt hånd om deres børn og er indstil-
let på at involvere forældrene, så de 
føler, at det også er deres skole”, for-
tæller Marius Larsen.

Tre fjerdedel af kvarterets børn har 
indvandrerbaggrund, hvilket får de ’pæ-
nere familier’ til at frygte det fagligt-so-
ciale miljø og lægge afstand til skolen 
og institutionerne. Men virkeligheden er 
ofte mere nuanceret og således også i 
dette tilfælde. Høje-Taastrup har nemlig 
ingen ghettoer. Tværtimod har mange 
indvandrerfamilier boet her i 3-4 gene-
rationer, og langt de fleste er integre-
rede, ja de udgør sågar selv en ny vel-
fungerende middelklasse.

Men selvfølgelig er der også mindre 
velfungerende familier med sociale pro-
blemer, og det er ofte dem, der fravælger 
bl.a. SFO’ens og klubbernes tilbud ud fra 
en holdning om, at det er overflødigt eller 
ligefrem, at de ikke er ønsket.

”Vi har møder for de forskellige fami-
lier om vores tilbud for at trække netop 
deres børn til. I dialogen med de sva-
gere grupper lægger vi vægt på, at der 
er plads til alle, og at deres børn er 
mere end velkomne. Ligesom vi over 
for de danske middelklassefamilier, der 
ønsker særlige daginstitutioner og fra-
vælger skolen til fordel for en privat-
skole, er 100 % klar til at møde børnene 
på deres niveau”, siger Marius og Jette. 

Langt de fleste familier ’køber’ filo-
sofien om, at der bliver givet et sam-
menhængende tilbud til deres børn, 
der er både anerkendende, inklude-
rende og har et tydeligt fagligt-profes-
sionelt fokus. Herudover gør alle insti-
tutioner en indsats for at invitere til 
besøg og holde døren åben.

”Allerede inden forældremøderne i 
forbindelse med skolevalg har vi sørget 
for, at alle børnehavebørn har været 
ovre og besøge skolen og fået et så 

godt indtryk, at forældrene oplever, at 
deres egne børn gerne vil starte hos os 
sammen med de fleste af kammera-
terne”, siger Marius.

Fælles	retning
Visionen er også at skabe gode, attrak-
tive arbejdspladser, hvor alle ansatte 
oplever at være en del af et fællesskab 
med tættere kontakt til hinanden i og 
på tværs af institutionerne.

”Vi startede med at invitere alle le-
dere i distriktet til et internat. Her blev 
grunden lagt til, at projektet er noget 
man tror på og bakker op om. Siden 
har vi fulgt op ved bl.a. at insistere på 
at komme til at lære hinanden bedre at 
kende, og bruge hinanden meget 
mere”, siger Jette.

Alle sørger for hyppigt at besøge 
hinanden. Fx tropper børnehavebør-
nene op på skolen til Fastelavn, Lucia-
optog og ved andre lejligheder, ligesom 
skolens kantine, tumle-rum mv. er 
åben for institutionernes børn og unge 
i alle aldre. På den måde lærer bør-
nene tidligt de andre børn, medarbej-
dere og institutioner uden for deres 
egen verden at kende. 

”Jeg gør alt, hvad jeg kan for at lokke 
institutionerne ud på skolen. Når de 
skal på tur, kan de ligeså godt besøge 
os, hilse på søskende, og de ældre 
børn, der flyttet over årene før. Det gør 
overgangene bedre og lysten til at ka-
ste sig ud i noget nyt større. Og ved at 
komme på hinandens institutioner får 
også de voksne mulighed for at holde 
kontakten”, fortæller Marius. 

Det er de to lederes kongstanke, at 
medarbejdere bør kunne følge børnene 

      

Høje-Taastrup-projektet ’Den røde tråd’, her i skitseform, er et eksempel, der måske er værd at efterprøve? 
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hele vejen i deres tilværelse gennem 
vuggestue, børnehave, skole, klub mv. 
Sådan er det ikke, for det er der ikke 
resurser til, men derfor kan man jo alli-
gevel gøre forsøget! 

”Jeg synes, at vi hurtigt er nået langt, 
når det gælder om at tænke og handle 
i fællesskab. Vi søger at opbygge et 
tæt forhold – holdånd – hvor man ser, 
oplever og gør ting sammen. Og får 
medarbejderne større interesse for hin-
anden, føler de omsorg, og det er igen 
med til at afdramatisere eventuelle 
konflikter og fordomme”, siger Jette  
Aistrup.

Hun har bl.a. fået tilbagemeldinger 
på den klassiske problematik, at læ-
rere og pædagoger ikke tager hinan-
dens arbejde seriøst. Her fortæller 
medarbejdere, at de nu oplever, at 
kollegaerne fra andre faggrupper og 
institutioner faktisk er interesseret i 
deres iagttagelser og behandler dem 
ligeværdigt. Det føler hun er et 
STORT skridt frem.

Synergi	betaler	sig
Det er ingen hemmelighed, at der i 
målsætningen om at skabe øget sam-
menhængskraft og dynamik i og mel-
lem institutionerne også er fokus på at 
optimere resurseanvendelsen. Den 
tværfaglige tilgang kan – mener de to 
ledere – for samme penge give et 
bedre skole- og institutionstilbud. 

”Vores projekt nyder bevågenhed i 
kommunen. Projektet baserer sig på 
den vedtagne børne/unge-politik, men 
er ellers selvbestaltet og får ikke tilført 
særlige midler. Alligevel har de aktivi-
teter, der er sat i værk, kunnet holdes 

inden for de eksisterende budgetter”, 
siger Marius.

”Ved at have fået mange gode kon-
takter og netværk på tværs, kan vi ar-
bejde mindre bureaukratisk. Nu kan vi 
alle lettere gøre en forskel – frem for 
tidligere, hvor kommandovejene og 

Ledelsens	betydning	

De to ledere har fra første færd haft 
en god personlig kemi. Dertil kommer 
en stærk fælles trang til at lave tinge-
ne om, gøre dem bedre. En proces, 
der for alvor kom gang i, da Jette efter 
at have haft kontor andetsteds i kom-
munen flyttede ind på skolen – ved si-
den af Marius.

”Jeg tror, at vores medarbejdere ser 
og hører, at vi virkelig vil noget med 
hinanden og med dette projekt – men 
også at vi ikke altid er enige og nogle 
gange kæmper for at trække tingene i 
den retning, vi tror på. Ikke bare for at 
få ret og bestemme, men med respekt 
for hinanden og vilje til at nå nogle 
gode løsninger. Det skaber en åben 
kultur, der smitter af på resten af sy-
stemet”, siger Jette.

Der har ikke været modstand mod 
projektet, måske lidt tøven og noget 
logistik, der gør, at fællesskabet ikke 
med det samme har kunnet udfolde 
sig. Skolens aktiviteter er skemalagt 
et år frem, og aftaler kan være svære 
at lave om. Men hvor der en vilje, er 
der oftest også en vej.

”Jeg oplever en stor lyst fra alle til at 
gå ind i projektet og gøre vores tilbud 
til børnene og de unge endnu bedre. 
Men i starten var der en vis frygt for at 
forlade de vante rammer. Ikke alle 
kunne se meningen med et øget tvær-
fagligt samarbejde, og der var fra nog-
le medarbejderes side en mere udefi-
nerbar angst for at komme tæt på nye 
kollegaer”, siger Jette Aistrup.

Hun og Marius peger på, at det har 
været afgørende, at netop de to som 
ledere har vist, at de tør udfordre de 
vante rammer. Og når de første barri-
erer er overvundet er erfaringen, at 
tingene kører af sig selv. Medarbejde-
re kontakter hinanden direkte, bruger 

hinandens viden og fysiske rammer 
etc. 

Hvor Jette har ca. 70 medarbejdere i 
sit institutionsdomæne, har Marius på 
skolen knapt 100. Begge har længere 
ledelseserfaring med sig og har også 
taget diplom i ledelse. Men vigtigst er 
måske, at deres ledelsessamarbejde 
ikke er fag-fagligt, men netop ledel-
sesfagligt. Det giver tværgående per-
spektiver, der måske kan have svært 
ved at vise sig, når man er sammen 
med kollegaer med samme uddannel-
ses- og erfaringsgrundlag som en selv. 

Jette Aistrup vil endda vove den på-
stand, at de to ledere med støtte fra 
deres fag-faglige mellemledere og 
personale kan dække hinanden ind. 
Det er Marius Larsen enig i, og selv 
om at det ikke på nogen måde er for-
melt aftalt, at det kan lade sig gøre, er 
pointen, at det kan det – det vokser 
frem af sig selv i kraft af personalets 
tillid og opbakning.

Et lille eksempel var, da SFO-per-
sonalet som følge af deres sene åb-
ningstid ikke kunne komme på som-
merfrokost med skolen. Her sørgede 
Jette så for at ’låne’ noget personale 
fra daginstitutionerne til at vikariere. 
Det lod sig gøre uden problemer – og 
igen med den fordel, at personalet 
herfra fik mulighed for at prøve sig 
selv af i andre omgivelser.

Jette er pt. indtrådt midlertidigt som 
skolens SFO-leder, der er sygemeldt – 
og på trods af, at hun ikke formelt er 
tilknyttet skolen, deltager hun i mø-
derne i skolens lederteam, og det er 
sådan i dag, at lærerne også stikker 
hovedet ind til hende for at høre om 
stort og småt.

  

skole/institutions-strukturen var ad-
skilt”, slutter de to projektansvarlige. 
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Kurset arrangeres i samarbejde med KL.

SKOLELEDEREN 
SOM ARBEJDSGIVER
– bliv skarp på opmærksomhedsfelter og muligheder i rollen som forhandler af løn og arbejdstid samt som forvalter af overenskomsten

Hvad lærer du?
 Du får redskaber til rollen som forhandler
 Du får ideer til effektiviseringer indenfor 

 overenskomstens rammer
 Du drøfter udfordringer, muligheder og løsninger med  lederkolleger og KL’s konsulenter fra overenskomstkontoret.

Er du i målgruppen?
Kurset henvender sig til skoleledere.

Hvor og hvornår?
AaB Konference
Hadsundvej 182
9000 Aalborg
12.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Erhvervsakademi Århus
Sønderhøj 
8260 Viby J
13.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Hotel Vinhuset
Sankt Peders Kirkeplads 4
4700 Næstved
26.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Park Inn Copenhagen Airport Hotel
Engvej 171
2300 København S
27.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

COK – Odense
Schacksgade 39
5000 Odense C
28.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Pris

Prisen er 1.950 kr., der dækker undervisning og forplejning. 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.cok.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Du får besked, om du er optaget straks efter din tilmelding Tilmeldingsfrist mandag den 13.9.2010.

SKOLELEDELSE 
– GRUNDUDDANNELSE

VALGMODULER 
FRA SKOLELEDELSE 
– GRUNDUDDANNELSE

– få et godt fundament for at være ny leder i folkeskolen

Hvad lærer du?

1. modul:  Skoleledelse – rammer og vilkår 
2. modul:  Pædagogisk ledelse
3. modul:  Styring og forandringsledelse
4. modul:  Personaleledelse
5. modul:  Vælges ud af 3 muligheder:

A: De personlige kompetencer og lederrollen
B: Budget og regnskab for skoleledere – ledelse og økonomistyring
C: Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering.

Ved tilkøb af vejledning og eksamen svarer Modul 2 til valgmodulet 
“Fagprofessionel Ledelse”, Modul 5B til valgmodulet “Ledelse og 
økonomistyring” og Modul 5C til valgmodulet “Ledelse af kva-
litetsstyring, dokumentation og evaluering” ved Den Offentlige 
Lederuddannelse.

Er du i målgruppen?

For nyudnævnte skoleledere (skole-, viceskoleinspektører og 
afdelingsledere). Det bedste udbytte opnås, når du har ca. 1 års 
erfaring i lederjobbet.

Priser

Modul 1:  17.100 kr.
Modul 2:  7.800 kr.
Modul 3:  9.300 kr. 
Modul 4:  12.000 kr.
Modul 5:  9.300 kr.

Prisen er i alt 55.500 kr., der dækker undervisning, forplejning 
samt overnatning i enkeltværelse. Betaling forfalder forud for 
hvert modul. Regningen bliver først sendt, når tilmeldingsfristen 
er udløbet.

Tilkøb af vejledning og eksamen koster 2.500 kr. pr. modul.

Hvor og hvornår?

COK – Den Kommunale Højskole
24.01. kl. 12.00 - 28.01.2011 kl. 13.00 (BH-1)
23.03. kl. 10.30 - 25.03.2011 kl. 15.00 (BH-2)
28.09. kl. 10.30 - 30.09.2011 kl. 15.00 (BH-3)
09.11. kl. 10.30 - 11.11.2011 kl. 15.00 (BH-4).

Tilmeldingsfrist den 01.12.2010. Modul 5, valgfag, bliver afholdt 
i foråret 2012.

COK – Den Kommunale Højskole
26.09. kl. 12.00 - 30.09.2011 kl. 13.00 (BI-1)
26.10. kl. 10.30 - 28.10.2011 kl. 15.00 (BI-2)
07.12. kl. 10.30 - 09.12.2011 kl. 15.00 (BI-3)
18.01. kl. 10.30 - 20.01.2012 kl. 15.00 (BI-4).

Tilmeldingsfrist den 14.06.2011. Modul 5, valgfag, bliver afholdt 
i foråret 2012.

COK – Den Kommunale Højskole
14.11. kl. 12.00 - 18.11.2011 kl. 13.00 (BJ-1)
29.02. kl. 10.30 - 02.03.2012 kl. 15.00 (BJ-2)
05.09. kl. 10.30 - 07.09.2012 kl. 15.00 (BJ-3)
31.10. kl. 10.30 - 02.11.2012 kl. 15.00 (BJ-4).

Tilmeldingsfrist den 01.09.2011. Modul 5, valgfag, bliver afholdt 
i foråret 2013.

Samarbejdspartnere

Bag uddannelsen står Undervisningsministeriet, KL, Danmarks 
Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne, 
Danmarks Pædagogiske Universitet og COK – Den Kommunale 
Højskole.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.cok.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens 
udløb. Du får besked, om du er optaget straks efter din tilmelding.

– efter mange henvendelser giver vi nu mulighed for, 
at du kan tilmelde dig valgmodulerne fra Skoleledelse 
– grunduddannelse separat

Hvad lærer du?

A: De personlige kompetencer og lederrollen
B: Budget og regnskab for skoleledere 
 – ledelse og økonomistyring
C: Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering.

Ved tilkøb af vejledning og eksamen svarer Modul B til valg-
modulet “Ledelse og økonomistyring” og Modul C til valg-
modulet “Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og 
evaluering” ved Den Offentlige Lederuddannelse.

Hvor og hvornår?

Den Kommunale Højskole
Modul A1: 21.3.-23.3.2011
Modul A2:  28.3.-30.3.2011
Modul B1:  28.2.-2.3.2011
Modul B2:  28.3.-30.3.2011
Modul C1:  Endnu ikke datofastlagt
Modul C2:  Endnu ikke datofastlagt.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til skoleledere.

Pris

Prisen er 11.100 kr. pr. modul, der dækker undervisning, forplej-
ning samt overnatning i enkeltværelse. Tilkøb af vejledning og 
eksamen koster 2.500 kr. pr. modul.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.cok.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens 
udløb. Du får besked, om du er optaget straks efter din tilmelding 
Tilmeldingsfrist mandag den 1.11.2010. 

RING til koordinator Jane Rasmussen på 8779 6322
– hvis du har spørgsmål om tilmelding. 

SKRIV til udviklingskonsulent Jens Steenberg på js@cok.dk
– hvis du har spørgsmål til kurserne. 

cok_skolelederen_420x297.indd   2-3 14/08/10   14.49
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Kurset arrangeres i samarbejde med KL.

SKOLELEDEREN 
SOM ARBEJDSGIVER
– bliv skarp på opmærksomhedsfelter og muligheder i rollen som forhandler af løn og arbejdstid samt som forvalter af overenskomsten

Hvad lærer du?
 Du får redskaber til rollen som forhandler
 Du får ideer til effektiviseringer indenfor 

 overenskomstens rammer
 Du drøfter udfordringer, muligheder og løsninger med  lederkolleger og KL’s konsulenter fra overenskomstkontoret.

Er du i målgruppen?
Kurset henvender sig til skoleledere.

Hvor og hvornår?
AaB Konference
Hadsundvej 182
9000 Aalborg
12.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Erhvervsakademi Århus
Sønderhøj 
8260 Viby J
13.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Hotel Vinhuset
Sankt Peders Kirkeplads 4
4700 Næstved
26.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Park Inn Copenhagen Airport Hotel
Engvej 171
2300 København S
27.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

COK – Odense
Schacksgade 39
5000 Odense C
28.10.2010 kl. 09.00 - 16.30

Pris

Prisen er 1.950 kr., der dækker undervisning og forplejning. 

Tilmelding

Tilmeld dig på www.cok.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Du får besked, om du er optaget straks efter din tilmelding Tilmeldingsfrist mandag den 13.9.2010.

SKOLELEDELSE 
– GRUNDUDDANNELSE

VALGMODULER 
FRA SKOLELEDELSE 
– GRUNDUDDANNELSE

– få et godt fundament for at være ny leder i folkeskolen

Hvad lærer du?

1. modul:  Skoleledelse – rammer og vilkår 
2. modul:  Pædagogisk ledelse
3. modul:  Styring og forandringsledelse
4. modul:  Personaleledelse
5. modul:  Vælges ud af 3 muligheder:

A: De personlige kompetencer og lederrollen
B: Budget og regnskab for skoleledere – ledelse og økonomistyring
C: Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering.

Ved tilkøb af vejledning og eksamen svarer Modul 2 til valgmodulet 
“Fagprofessionel Ledelse”, Modul 5B til valgmodulet “Ledelse og 
økonomistyring” og Modul 5C til valgmodulet “Ledelse af kva-
litetsstyring, dokumentation og evaluering” ved Den Offentlige 
Lederuddannelse.

Er du i målgruppen?

For nyudnævnte skoleledere (skole-, viceskoleinspektører og 
afdelingsledere). Det bedste udbytte opnås, når du har ca. 1 års 
erfaring i lederjobbet.

Priser

Modul 1:  17.100 kr.
Modul 2:  7.800 kr.
Modul 3:  9.300 kr. 
Modul 4:  12.000 kr.
Modul 5:  9.300 kr.

Prisen er i alt 55.500 kr., der dækker undervisning, forplejning 
samt overnatning i enkeltværelse. Betaling forfalder forud for 
hvert modul. Regningen bliver først sendt, når tilmeldingsfristen 
er udløbet.

Tilkøb af vejledning og eksamen koster 2.500 kr. pr. modul.

Hvor og hvornår?

COK – Den Kommunale Højskole
24.01. kl. 12.00 - 28.01.2011 kl. 13.00 (BH-1)
23.03. kl. 10.30 - 25.03.2011 kl. 15.00 (BH-2)
28.09. kl. 10.30 - 30.09.2011 kl. 15.00 (BH-3)
09.11. kl. 10.30 - 11.11.2011 kl. 15.00 (BH-4).

Tilmeldingsfrist den 01.12.2010. Modul 5, valgfag, bliver afholdt 
i foråret 2012.

COK – Den Kommunale Højskole
26.09. kl. 12.00 - 30.09.2011 kl. 13.00 (BI-1)
26.10. kl. 10.30 - 28.10.2011 kl. 15.00 (BI-2)
07.12. kl. 10.30 - 09.12.2011 kl. 15.00 (BI-3)
18.01. kl. 10.30 - 20.01.2012 kl. 15.00 (BI-4).

Tilmeldingsfrist den 14.06.2011. Modul 5, valgfag, bliver afholdt 
i foråret 2012.

COK – Den Kommunale Højskole
14.11. kl. 12.00 - 18.11.2011 kl. 13.00 (BJ-1)
29.02. kl. 10.30 - 02.03.2012 kl. 15.00 (BJ-2)
05.09. kl. 10.30 - 07.09.2012 kl. 15.00 (BJ-3)
31.10. kl. 10.30 - 02.11.2012 kl. 15.00 (BJ-4).

Tilmeldingsfrist den 01.09.2011. Modul 5, valgfag, bliver afholdt 
i foråret 2013.

Samarbejdspartnere

Bag uddannelsen står Undervisningsministeriet, KL, Danmarks 
Lærerforening, Børne- og Kulturchefforeningen, Skolelederne, 
Danmarks Pædagogiske Universitet og COK – Den Kommunale 
Højskole.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.cok.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens 
udløb. Du får besked, om du er optaget straks efter din tilmelding.

– efter mange henvendelser giver vi nu mulighed for, 
at du kan tilmelde dig valgmodulerne fra Skoleledelse 
– grunduddannelse separat

Hvad lærer du?

A: De personlige kompetencer og lederrollen
B: Budget og regnskab for skoleledere 
 – ledelse og økonomistyring
C: Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og evaluering.

Ved tilkøb af vejledning og eksamen svarer Modul B til valg-
modulet “Ledelse og økonomistyring” og Modul C til valg-
modulet “Ledelse af kvalitetsstyring, dokumentation og 
evaluering” ved Den Offentlige Lederuddannelse.

Hvor og hvornår?

Den Kommunale Højskole
Modul A1: 21.3.-23.3.2011
Modul A2:  28.3.-30.3.2011
Modul B1:  28.2.-2.3.2011
Modul B2:  28.3.-30.3.2011
Modul C1:  Endnu ikke datofastlagt
Modul C2:  Endnu ikke datofastlagt.

Er du i målgruppen?

Kurset henvender sig til skoleledere.

Pris

Prisen er 11.100 kr. pr. modul, der dækker undervisning, forplej-
ning samt overnatning i enkeltværelse. Tilkøb af vejledning og 
eksamen koster 2.500 kr. pr. modul.

Tilmelding

Tilmeld dig på www.cok.dk. Tilmeldingen er bindende efter fristens 
udløb. Du får besked, om du er optaget straks efter din tilmelding 
Tilmeldingsfrist mandag den 1.11.2010. 

RING til koordinator Jane Rasmussen på 8779 6322
– hvis du har spørgsmål om tilmelding. 

SKRIV til udviklingskonsulent Jens Steenberg på js@cok.dk
– hvis du har spørgsmål til kurserne. 

cok_skolelederen_420x297.indd   2-3 14/08/10   14.49

www.cok.dk


24 • Skoleledelse • september 2010

Alle gode gange

Sensommersolen er behagelig og 
varm, men kaster også lange skygger 
ind over de tre specialskoler, som 
Mette Bornemann er leder af. 
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Mette Bornemann er skoleleder med en helt 
speciel dagligdag. Hun er nemlig leder af Fjord-
skolen, som er Roskilde Kommunes specialsko-

letilbud. Fjordskolen er opdelt i tre afdelinger 
med hver deres elevgruppe.
De tre afdelinger ligger på tre forskellige adresser 

i kommunen, og hver afdeling har en skoleleder og en 
SFO-leder. Det betyder, at Mette Bornemann er en skole-

leder med hele seks afdelingsledere under sig.
Fjordskolens turbulente fortid vidner om de vanskelige vil-

kår: I de to år inden Mette Bornemann kom til, havde ikke 
færre end 13 forskellige bestridt skolens ledende stillinger.

Da Mette Bornemann tiltrådte i 2005, kom hun selv fra en 
stilling som leder af en specialskole og troede derfor, at hun 
blot skulle videreføre sin praksis et nyt sted. Det skulle dog 
vise sig, at Fjordskolens særlige opdeling ikke kunne sam-
menlignes med at lede en almindelig specialskole.

”Jeg så min opgave som uforandret. Jeg skulle have kon-
takten til forældrene, en ofte meget følsom og krævende 
opgave, sparring med lærerne om de elever med særlige ud-
fordringer osv. Alt det har jeg altid syntes var spændende, 
og det hvilede jeg rigtig godt i. Men vi fik bare enormt travlt 
og med tiden måtte jeg erkende, at min ledelsesrolle skulle 
revideres”, erindrer Mette Bornemann.

Ledernes	leder
I de første par år forsøgte Mette Bornemann at holde sig 
oven vande i strømmen. Hun havde ikke et fast kontor, men 
fordelte sin tid ligeligt mellem de tre afdelinger og havde én 
fast arbejdsdag hvert sted. Men hun følte aldrig, at hun kom 
op i den nødvendige ”strategiske højde”, hvorfra den samlede 
skole kunne overskues.

Skolelederen kunne til gengæld mærke, at travlheden be-
gyndte at tære mere end hvad godt var, og det krævede en 
ændring af arbejdsgangen. 

”Jeg var på kanten af at være for stresset. Derfor beslut-
tede jeg bl.a. at få mit eget kontor, for at have en fast base. 
Jeg trak mig også ud af at deltage i alle gruppeudviklings-
samtalerne”, siger Mette Bornemann, der oplever at den nye 
arbejdsgang og klarheden over lederrollen har givet større 
ro. 

Skal man lede en skole på flere matrikler, må man se forskellighed 
som en drivkraft, mener leder af treenigheden Fjordskolen

Af Peter Rewers • Foto Heidi Maxmiling

En medvirkende årsag til stilskiftet var også, at hele leder-
kollegiet efterhånden var konsoliderede i deres stillinger. De 
ønskede en større frihed, og skolelederen behøvede ikke at 
have en finger med i hvert et håndtryk og aftale. 

”Min rolle er derfor nu, at jeg er leder for ledergruppen og 
jeg er leder udadtil. De fleste har jo været her længe og kan 
og vil gerne selv. Jeg prædiker jo overfor mine afdelingsle-
dere, at lærerne godt kan gå selv. Derfor må jeg også selv 
vise tillid og lade afdelingslederne være selvstændige”, lyder 
det erkendende fra skolelederen.

Mette Bornemann deltager nu kun i de lokale ledermøder 
på hver afdeling samt i det fælles ugentlige ledermøde. 

Tre	kan	være	trægt	
Fjordskolens tre afdelinger har vidt forskellige baggrunde: en 
er ung og nystartet, en anden har været vant til at være en 
selvstændig skole i mange år, der pludselig fik at vide, at nu 
skulle lokalerne også rumme en SFO og den sidste er en 
klasserække, der har fungeret siden 80’erne, men aldrig væ-
ret selvstændig. Forskellighederne sætter sine spor.

”Vi er tre matrikler.  Og der sker jo det, at hvert sted udvik-
ler sin kultur. Det gik op for mig, at vi ikke kunne have ét 
fælles pædagogisk rådsmøde. Ikke kun på grund af de fysi-
ske rammer. Jeg ser os i virkeligheden mere beslægtet med 
centerskoletanken”, siger Mette Bornemann.

Det store lederteam og kulturforskelle gør, at møderne 
kan gå lidt trægt og det tager tid at få gennemført nye tiltag, 
beretter Bornemann. Der er mange fødder, der skal gå i 
takt. Udover de seks afdelingsledere er der ni tillidsmænd, 
der  også skal indvies og gerne overbevises for at beslutnin-
ger kan føres ud i livet.

Men ingen bagside uden forside, og gevinsten ved at være 
flere forskellige kulturer samlet er, ifølge Mette Bornemann, 
at der meget ofte kan hentes inspiration til nye metoder fra 
kollegaerne.

”Indstillingen må være, at forskelligheden er vores driv-
kraft. Det er f.eks. en klar fordel, at vi kan kigge på en af de 
andre afdelinger og henvise til deres eksempel. Vi har så at 
sige ofte best practise in house”, siger skolelederen, der også 
peger på styrken i, at Fjordskolen har en velfungerende 
teamledelse. »
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Kollegaløs
Den særlige struktur på Fjord-
skolen efterlader Mette Borne-
mann ret så isoleret, hvad an-
går direkte kollegaer. Derfor 
har skolelederen på eget initia-
tiv gjort brug af en coach, der 

har hjulpet med at belyse den 
unikke lederrolle.
”Jeg savner da sparring på det 

overordnede plan. Der er ikke rigtig no-
gen steder, jeg kan henvende mig for at 

finde ud af, om jeg er helt ude i skoven eller på 
rette spor, med det jeg gør. Forløbet med coach er gavnligt, 
fordi det hjælper mig til at samle nogle af boldene op og få 
foldet min lederrolle ud”, forklarer Mette Bornemann.

En	lille	brik
Da Mette Bornemann overtog Fjordskolen, hørte den som 
alle andre specialskoler under amtet. Det blev der som be-
kendt lavet om på ved kommunalreformen i 2007. Det skifte 
har været både godt og ondt for skolen, vurderer hun.

”Fordelen er det øgede fokus på skolefaglighed. Det er vig-
tigt at møde børnene med respekt og en forventning om, og 
at de kan gå i skole og modtage undervisning. Op igennem 
90’erne var undervisningen på specialskoler mere tilfældig. 
Det handlede i højere grad om adfærdsregulering og om at få 
børnene til at være glade. Nu er folkeskoleloven og undervis-
ning mere kommet i centrum”, siger Mette Bornemann, der 
dog også påpeger ulemper ved det nye tilhørsforhold.

”Tidligere havde vi specialpædagogisk center, udvidet kon-
takt med psykolog og visitationsfolk. Nu venter vi væsentligt 
længere på visitation inden hvert skoleår. Det vanskeliggør 
den nøje planlægning, som er nødvendig, fordi hvert enkelt 
barn har en afgørende betydning for om gruppen fungerer 
eller ej. Tidligere var vi amtets øjesten, nu er vi en lille brik i 
kommunen”, siger skolelederen, der har fået afslag på et for-
slag om, at skoleforvaltningen kunne udpege en konsulent 
som havde specialområdet som en af sine opgaver. 

Økonomiens	muffetrøje
Tiderne er også trange for specialområdet. Bebudede bespa-
relser har denne sommer igen trukket mørke skyer over lan-
dets specialskoler. Inklusion i folkeskolen er politikernes kur 
for den dyre specialskole. Mette Bornemann ser ikke fjendt-
ligt på inklusionstanken, men hun advarer mod en forsimp-
ling af begrebet.

”Jeg går også ind for inklusion. Kan børnene indgå i noget 
mindre omfattende, så skal de det. Men inklusion er mere 
end blot at sidde med i folkeskolen. Inklusion er muligheden 
for en inkluderet tilværelse. Muligheden for at gå lidt ind og 
ud efter behov og evne”, siger Mette Bornemann.

Skolelederen har tidligere brugt et skræmmebillede over 
for forvaltningen, når hun ville advare mod for store bespa-
relser. Scenariet stammer fra en anden tid og er ganske vist 
sagt lidt i spøg, understreger hun, men budskabet er ikke til 
at tage fejl af. Det handler om hvem, der i sidste ende rent 
fysisk mærker det, når budgetterne strammes. 

”På min arbejdsplads i starten af 70’erne, Ebberødgård, 
kunne vi godt være tre personaler til 15-16 børn med retarde-
ring og multiple funktionsnedsættelser. Men der gik nogle af 
de børn jo også rundt i muffetrøjer eller blev spændt fast til 
sengen. Så kunne det lade sig gøre. Sådan er det heldigvis 
ikke nu, men der er jo en smertegrænse. Og det nytter ikke 
at presse os mere. Vores børn har brug for alle de midler, de 
kan få”, slutter Mette Bornemann. 

Omlægning af specialområdet
Regering og KL indgik i juni måned ”Aftale om kommu-
nernes økonomi i 2011”, der udstikker retningslinjer for de 
igangværende budgetforhandlinger i kommunerne. 

Specialundervisningen er et af de områder, hvor der 
varsles de største ændringer og besparelser.  Aftalen 
mellem KL og regeringen har bl.a. til hensigt, at: 

•  Folkeskolen i højere grad skal rumme elever med særli-
ge behov. 

•  Ændre loven, så specialundervisning kun omfatter mini-
mum 12 timers støtte om ugen samt undervisning i spe-
cialskoler og specialklasser.

•  Elever med diagnoser ikke længere automatisk får spe-
cialundervisning. Det skal først tildeles efter en nøjere 
individuel vurdering.

Regeringen og KL er enige om, at kommunerne fremover 
skal skære ned på antallet af henvisninger til specialskoler 
og specialklasser. Og at undervisningen af anbragte børn i 
højere grad skal foregå på de almindelige folkeskoler.

Også Rejseholdet har anbefalet, at lovgivningen om 
specialundervisning ændres, så kun ganske få elever ud-
skilles til specialklasser og specialskoler. 

Formanden for Skolelederforeningen Anders Balle siger 
i den forbindelse:

”Vi støtter et mål om at sænke antallet af elever, der 
udskilles til specialklasser og -skoler. Skolelederforenin-
gen støtter også en redefinering af specialundervisnings-
begrebet, og der skal findes nye metoder og veje til at 
løse den – også ressourcemæssige – udfordring”, siger 
han, men peger også på, at der er tale om en vanskelig 
omlægning og efterlyser en nærmere undersøgelse af 
problematikken.



StORt & småt
Fremmer læring
Danske og internationale forskere har påvist en række 
faktorer, der har betydning for elevernes læring i grund-
skolen – og som politikere, skoleledere og lærere har 
mulighed for at ændre på.

Det er Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforsk-
ning, DPU Aarhus Universitet, der har kortlagt 11 faktorer 
i grundskolen, der har betydning for elevernes indlæring 
og præstationer, og som man derfor anbefaler at rette 
opmærksomheden særligt imod:

	HR	i	skoleledelsen
Jo flere års erfaring, skolelederen har, jo flere timer han/
hun lægger i arbejdet og tilgængelig han eller hun er for 
lærerne, des mere lærer eleverne. Jo mere lederen ud-
vikler lærerstaben fagligt, jo mere lederen har indfly-
delse på ansættelse og fyring af lærere og jo mere lede-
ren lader elever, lærere og forældre deltage i beslutnin-
ger om skolen, des bedre lærer eleverne.

	Pædagogisk	ledelse
Jo bedre lederen kan vejlede læreren om disse forhold, 
jo mere lederen kan involvere lærerne og har en stil, der 
er understøttende og lighedsorienteret i stedet for diri-
gerende og restriktiv, des bedre lærer eleverne. Det på-
virker også elevernes indlæring, hvis lederen er ’ressour-
ceunderstøttende’, dvs. fremskaffer det rigtige lærema-
teriale og rådgiver om undervisningsindhold.

	Elevens	mulighed	for	at	lære
Afhænger af lærerens evne til at organisere undervisnin-
gen målt ved den del af lærerens arbejdstid, der anven-
des på at planlægge næste dags og næste uges under-
visning. Også lærerens evne til at holde planen og bruge 
den tildelte tid på undervisningen spiller en rolle. Denne 
faktor indeholder også lektier og den totale tid, eleven 
anvender både i skolen og i hjemmet på stoffet.

		Elevens	dagligdag	skal	være	velorganiseret	
De fysiske rammer (arkitekturen) skal være overskuelige 
og i orden, de skal tillade eleverne at bevæge sig rundt 
og giver eleverne mulighed for et godt socialt samvær. 
Også det psykiske klima er afgørende. Jo mere en elev 
føler sig utryg på skolen, des ringere er indlæringen.

	Et	godt	læringsklima
Skolen skal være orienteret mod at øge elevens faglige 
præstationer og mod at eleven hele tiden gør frem-
skridt. Jo mere læreren er optaget af at engagere ele-
verne og sikre sig deres opmærksomhed og fysiske til-
stedeværelse, des bedre lærer eleverne.

  Gode	relationer	mellem	lærerne	og	lærere/elever
Ledere, lærere og elever skal have et personligt for-

hold til ’deres skole’. Der skal være en understøttende og 
en gensidig respekt mellem lærerstaben og eleverne. Det 
drejer sig også om, at lærerne kan få hjælp, råd og op-
muntring og oplever at blive accepteret af deres kolleger. 
Eleverne skal også udvikle positive relationer med hinan-
den. 

	Sociale	normer	og	værdier
Lærernes professionelle værdier er: En interesse i arbej-
det, i deres professionelle udvikling og i nye pædagogi-
ske planer og forsøg. Lærerne sætter pris på at deltage i 
skolens aktiviteter, føler ejerskab overfor de ting, der 
sker på skolen og er indstillet på, at der skal ydes en ar-
bejdsindsats. Eleverne skal kunne lide at arbejde, er en-
gagerede og yder en arbejdsindsats.

	 	Tilrettelæggelse	af	undervisning	og	metoder
I en tidligere undersøgelse udført for det norske un-

dervisningsministerium har Clearinghouse påvist, at læ-
reren er den vigtigste faktor, når det drejer sig elevers læ-
ring. Undersøgelsen peger på tre hovedkompetencer som 
fremmer elevernes læring, nemlig relationskompetence, 
regelledelseskompetence og didaktisk kompetence.

	Læreren	som	aktør	i	skolens	organisation
Jo mere lærerne er tilfredse, jo mindre udskiftning i 

lærerkorpset, jo mere uddannelse lærerne har, jo mere 
lærerne indgår i arbejdsgrupper og teams, des bedre læ-
rer eleverne. Der skal i øvrigt også gerne være en så li-
gelig fordeling mellem kønnene i lærergruppen som 
muligt.

	Elevsammensætningen	på	skolen
Hvis der i klassen er en del af eleverne, der har forældre 
med både højere uddannelser og indtægter, har det en 
positiv effekt på hele klassens præstation. Jo større an-
del af piger i klassen, des bedre bliver den samlede 
elevpræstation.

	Skole/hjem-samarbejdet
Alle de steder, hvor der er et klart og utvetydigt foræl-
dresamarbejde, klarer eleverne sig bedre og samarbej-
det bliver et aktiv for skolen sammenlignet med skoler 
med mindre forældresamarbejde.

Anbefalingerne er baseret på nationale og internationale 
studier af skoler, læring, ledelse mv. fra 1990-2008, 
hvor der optræder fælles, signifikante for-
hold og faktorer for elevers læring.

Læs mere på 
www.dpu.dk/clearinghouse
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Vær sammen om 
at redde børn i Afrika

Red Barnet, Rosenørns Allé 12, 1634 København V, , Foto: Henrik Ohsten/TV 2

Bliv indsamler
I Sierra Leone dør hvert femte barn, 
før det fylder 5 år, og hver 8. kvinde 
dør i barselssengen. 

Det kan du være med til at ændre. 
Tilmeld venner og familie til 
Red Barnets Familieindsamling 
søndag den 5. september. 

Sammen giver I børn og familier i Sierra 
Leone en chance for at overleve – og 
samtidig får I en hyggelig dag sammen.

Familieindsamling 2010

• redbarnet.dk 
• 80 24 25 26
• sms TILMELD til 1277 (alm. takst)

StORt & småt
Faldende service
DLF har i foråret gennemført en undersøgelse af den 
forventede udvikling i serviceniveauet i folkeskolen fra 
skoleåret 2009/10 til 2010/11.

Det er ikke just opmuntrende læsning. Kun få steder 
forventes skoletilbuddet at blive bedre, på ca. halvdelen 
af skolerne vil det være status quo, men:
 
•  På mere end hver tredje skole får eleverne færre timer. 

Det medfører, at 62 % skolerne i 2010/11 giver eleverne 
færre timer end de vejledende timetal

•  Der kommer flere elever i klasserne på næsten hver 
tredje skole. Det medfører, at der i skoleåret 2010/11 vil 
være 24 eller flere elever i hver fjerde klasse.

•  På over halvdelen af skolerne bliver mulighederne for 
at give støtte til elever med særlige behov, der under-
vises i normalklassen, forringet.

•  På over en tredjedel af skolerne bliver mulighederne 
for at give elever med særlige behov specialpædago-
gisk bistand uden for normalklassen forringet

•  Mulighederne for at bruge lejrskoler og ekskursioner i 
undervisningen bliver dårligere på 30 % af skolerne

•  På 3 ud af 4 skoler bliver der færre penge pr elev til 
indkøb af undervisningsmaterialer, når der tages hen-
syn til at priserne på undervisningsmaterialer stiger.

•  På næsten 3 ud af 4 skoler bliver der færre penge pr. 
lærer til efteruddannelse, når der tages hensyn til, at 
priser og lønninger stiger.

Undersøgelsen er gennemført ved, at 1.155 lærer-TR har 
besvaret et spørgeskema fra DLF om planlægningen af 
dette skoleår på deres skole. Der er indkommet besva-
relser fra 77 % af landets 1509 kommunale folkeskoler.

Se mere på www.dlf.org 

www.redbarnet.dk
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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 ledernetværk, der ønsker at gå dybere ned i lederrollen og 
styrke skolernes ledelsesteam og det lokale ledernetværk.

Interesserede mødes med erhvervspsykolog Palle Isbrandt, 
der sammen med beslutningstagerne designer et kursusforløb 
på 2 x 2 dage, inden for den beskrevne formålsramme og 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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Forventningens glæde er tit den stør-
ste og kan være svær at leve op til. 
Men heldigvis ser det ud som om, at 
Skolelederforeningen har fat i noget af 
det rigtige. Det viser i hvert fald en ny 
undersøgelse, hvor foreningen sam-
men med Rambøll Management har 
spurgt medlemmerne om, hvad de 
mener er det vigtigste i foreningens 
fremtidige arbejde.

Målet med undersøgelsen har været 
at få medlemmerne til at vurdere de 
opgaver, der skal prioriteres, og tilba-
gemeldingerne viser først og frem-
mest, at der er en stor overensstem-
melse mellem medlemmernes ønsker 
og så det, foreningen er forpligtet til at 
tage sig af i henhold til dens formåls-
paragraf, § 2 i vedtægterne.

Næstformand Claus Hjortdal siger: 
”Efter at have fungeret som fælles for-
ening for alle ledere i folkeskolen i 2½ år 
har vi fundet det på tide at få en pejling 
på, hvad er det, der er vigtigt for vores 
medlemmer, hvad har de brug for? Der-
for har vi sat undersøgelsen i gang”.

”Den giver et fingerpeg om, at vi er 
på rette spor, og at vi skal fortsætte ad 

Af Michael Diepeveen • Ill. Colourbox

den vej. Faktisk er det fagforeningens 
’klassiske dyder’, der bliver efterspurgt: 
Vi skal sikre medlemmernes løn- og 
ansættelsesforhold lokalt og centralt, 
og foreningen skal varetage ledergrup-
pens interesser over for beslutningsta-
gere og i medierne”.

Rigtig mange medlemmer har des-
uden benyttet lejligheden til at skrive 
personlige kommentarer, som skal stu-
deres nærmere – sammen med de 
mange parametre, medlemmerne har 
forholdt sig til. Undersøgelsen indgår nu 
i en nærmere drøftelse i hovedbestyrel-
sen med henblik på at lægge linjerne for 
foreningens arbejde de næste par år.

Løn,	ansættelse	og	synlighed
Øverst på næsten alle medlemmers 
ønskeseddel står, at foreningen skal 
kunne rådgive professionelt vedrø-
rende løn, pension og ansættelsesfor-
hold, og der er også meget høj efter-
spørgsel efter løbende information om 
overenskomster og aftaler.

Skolelederforeningen som med-
lemmernes talerør i medierne og re-
præsentant i eksterne råd og udvalg 

vurderes også som vigtigt af næsten 
alle medlemmerne. Tre ud af fire af 
medlemmer ønsker desuden en ud-
bygning af samarbejdet med andre 
lederforeninger.

Ni ud af ti ønsker mulighed for juri-
disk bistand vedrørende sin ansæt-
telse. Samme andel ønsker at få ind-
flydelse på lokale forhandlinger om løn 
og overenskomster, mens tre ud af fire 
ønsker indflydelse på de centrale for-
handlinger om løn og overenskomster. 
Og seks ud af ti af medlemmerne øn-
sker endda mulighed for at forhandle 
egen løn.

Over trefjerdedel af medlemmerne 
efterspørger tillige rådgivning i forbin-
delse med ledelsesmæssige problem-
stillinger og lige så mange efterspørger 
tilbud om kurser og konferencer om 
skoleledelse. 57 % af medlemmerne 
ønsker at få tilbud om at indgå i faglige 
netværk.

Noget længere nede på skalaen øn-
sker to ud af fem medlemmer tilbud 
om sociale arrangementer, mens kun 
mellem en fjerdedel og en tredjedel af 
medlemmerne vil ha’ tilbud om rejser, 

94%

Skolelederforeningen har fået gennemført en uafhængig undersøgelse 
af medlemmernes forventninger til foreningens arbejde
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sommerhuse/ferielejligheder, forsikrin-
ger og rabatordninger. 

Central	og	lokal	indsats
Der er blevet spurgt til foreningens in-
formationsniveau, og et stort flertal af 
medlemmerne finder fagbladet, ny-
hedsbrevet og hjemmesiden vigtige. 
Størst betydning har dog mails fra lo-
kalformanden til de lokale medlem-
mer, her spiller det nære og personlige 
i kommunikationen nok ind.

Med hensyn til vægtningen af for-
eningens opgavevaretagelse finder 
medlemmerne indsatsen centralt og 
lokalt næsten lige vigtig. Således fin-
der stort set alle medlemmer det vig-
tigt, at Skolelederforeningen yder råd-
givning om løn og arbejdsvilkår centralt 
og lokalt. På samme måde efterspør-
ges rådgivning om ledelsesmæssige 
problemer centralt som lokalt.

80 % finder det vigtigt, at der centralt 
tages initiativer til udviklingsprojekter 
som fx ’Det Gode Skolelederliv’. Lige så 
mange finder det vigtigt, at initiativer til 
møder og kurser for hele skoleleder-
gruppen tages både centralt og lokalt, 

mens de fleste foretrækker, at initiativer 
til sociale arrangementer tages lokalt 
(56 %) frem for centralt (24 %).

Medlemmernes stilling, alder og køn 
har ikke den store betydning i vurderin-
gen af foreningens opgavevaretagelse. 
Dog prioriterer fx kvindelige ledere mu-
ligheden for rådgivning om ledelses-
mæssige problemstillinger højere end 
mænd, og ældre ledere det mere end 
yngre. 

Der har løbende været talt om en 
pensionistfraktion for ledere. To ud af 
fem finder det her vigtigt at kunne del-
tage i en lokal pensionistafdeling, 
mens kun en ud af fire ønsker at del-
tage i en landsdækkende leder-pensio-
nistforening og 19 % vil benytte sig af 
DLF’s pensionistfraktion.

Servicen	i	orden
Overordnet	udtrykkes der i undersøgel-
sen stor tilfredshed med foreningen. 
Således er mere end fire ud fem med-
lemmer tilfredse eller meget tilfredse 
med Skolelederforeningen, 14 % er 
hverken/eller, mens kun 3 % er util-
fredse eller meget utilfredse.

56%

94%

57%

75%

90%

Skoleledere og viceskoleledere er 
mest tilfredse, og der er en svag ten-
dens til øget tilfredshed med stigende 
alder og anciennitet. De personlige 
kommentarer afspejler desuden, at 
medlemmer, der ikke er ledere i folke-
skolen har særlige forventninger til for-
eningen. Det gælder også med hensyn 
til medlemmer, der er ledere på mindre 
skoler.

Hele 94 % af medlemmerne svarer, 
at de (hvis de er i job) forventer at være 
medlem af Skolelederforeningen om 
tre år. Det er jo glædeligt, og undersø-
gelsen, der er gennemført før som-
merferien og med svar fra ca. 1000 
medlemmer, bedømmes af Rambøll 
som meget valid. 

 
Se samtlige tal, tabeller og grafer i 
medlemsundersøgelsen, der ligger 
på skolelederne.org
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StORt & småt

2 nye medarbejdere
I forbindelse med Københavns Skolelederforenings ind-
trædelse i Skolelederforeningen pr. 1. juli er københav-
ner-skoleledernes konsulent Henning Søby Okholm 
overgået til ansættelse i Skolelederforeningen.

Velkommen til Henning, der et stykke tid fortsætter 
med særligt at bistå hovedstadens skoleledere i sager 
om løn- og ansættelsesvilkår fra den lokale forenings lo-
kaler på Frederiksberg, og selvfølgelig indgår på lige fod 
med foreningens øvrige konsulentkorps. 

Velkommen også til Lisbeth Hastrup Hansen, der pr. 1. 
september (ud af over 300 ansøgere) er blevet ansat som 
administrativ medarbejder/sekretær i Skolelederforeningen.

Her vil hun varetage opgaver i forbindelse med kursus-
virksomhed, kommunikation, service af medlemmer og 
lokalafdelinger. Lisbeth kommer fra en tilsvarende stil-
ling i Copenhagen Business School og har desuden erfa-
ring fra andre fagforeninger og organisationer.

Se kontaktoplysningerne på Henning og Lisbeth  
bagerst i bladet!

Lønstigning 
eller fyring?
Hvorfor ikke teste lærerne, spørger man i USA’s hovedstad, 
Washington DC. Her gennemfører skoleforvaltningen op til 
minutiøse test af lærernes præstationer. Er de for ringe, 
venter fyresedlen. Består man med glans, er der til gengæld 
store lønforhøjelser i sigte.

Skoleforvaltningen måler, om lærerne præsterer. De, der 
ikke gør, bliver fyret. I det kommende år står op mod hver 
femte lærer på en særlig obs-liste. Hvis ikke de forbedrer sig 
i løbet af det næste år, er det ud. Og der er en vis logik i for-
søget på at slippe af med de dårlige lærerkræfter. Ameri-
kanske undersøgelser viser, at de bedste lærere kan løfte 
elevernes færdigheder med et helt år i løbet af ni års skole-
gang sammenlignet med de dårligste. 

Men fyringer er kun én vej til målet. En anden er et nyt 
lønsystem, der gør  op med princippet om at aflønne læ-
rerne efter erfaring for i stedet at belønne dygtige lærere 
med op til 170.000 kr. ekstra om året.

I det nye amerikanske system vurderes lærernes indsats 
både med udgangspunkt i elevernes præstationer (vejet efter 
bl.a. sociale forhold) og på baggrund af fem direkte evaluerin-
ger af undervisningen i løbet af et skoleår. Her skal lærerne 
præstere positivt inden for i alt 22 områder, herunder om læ-
reren effektivt formidler formålet med undervisningen.

Læreren bliver også målt efter, om han eller hun er i stand 
til at undervise efter mere end én læringsstil, og om han el-
ler hun har succes med at formidle budskabet om, at elever 
kun opnår resultater ved hårdt arbejde og dedikeret indsats. 

Kilde: Center for Educator Compensation Reform & 
Mandag Morgen

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.

zign-up® aps • Sadelmagervej 17 • 7100 Vejle - Denmark • Phone: +45 29 911 263 • info@zign-up.com • www.zign-up.com

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

http://www.zign-up.com/
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Ly s  o g  L æ r i n g 
I dagens Danmark vokser de fleste børn op i et 
miljø præget af en hel del og meget forskellige 
stimuli, fx: Sociale medier som Facebook, inter
nettet, spil, sport, mobiltelefoner og fjernsyn. 
Oven i det hele kommer folkeskolen, som i  
sagens natur også byder på en masse stimuli, der, 
jf. folkeskolens formålsparagraf § 1, skal: ”Give 
eleverne kundskaber og færdigheder, der forbe
reder dem til videre uddannelse og giver dem 
lyst til at lære mere, gør dem fortrolige med 
dansk kultur og historie, giver dem forståelse 
for andre lande og kulturer, bidrager til deres 
forståelse for menneskets samspil med naturen 
og fremmer den enkelte elevs alsidige udvikling.”

Ved at skabe stimulerende omgivelser i klasse
værelset kan folkeskolen bidrage positivt til 
elevernes læring og skabe de bedst tænkelige 
fysiske rammer for læring. I den sammenhæng 
spiller lys en afgørende rolle. Og her kommer 
SchoolVision ind i billedet/afstand …

s c h o o LV i s i o n
En god lysløsning i klasseværelset øger 
opmærksomheden og koncentrationsevnen, 
undertrykker træthed og virker generelt posi
tivt på årstidsbestemte depressioner. En dårlig 
lysløsning har den modsatte effekt. I begge 
tilfælde er det både lærere og elever, der enten 
vinder eller taber.

Philips Lighting har udviklet og introduceret 
SchoolVision; et videnskabeligt baseret lys  
koncept, som positivt påvirker undervisnings
processen. Løsningen kan, kort beskrevet, 
skabe fire lysscenarier, der hver især passer  
til bestemte klasseværelsesaktiviteter. Læreren 
vælger hvilket scenarie, der skal sættes, og 
styrer det hele via et simpelt trykpanel.

P o s i t i V e  r e s u Ltat e r 
Selvom SchoolVision er et nyt koncept, så er 
konceptet testet, afprøvet og resultaterne 
dokumenteret. Studier foretaget af Universi
tätsklinikum HamburgEppendorf (klinisk 
universitetscenter for børn og unge psyko
somatisk forskning) i samarbejde med Philips 
Lighting påviser, at lysløsningen fører til bedre 
undervisningsresultater og forbedret atmosfære 
i klasseværelserne. Tallene taler for sig selv:

Koncentrationsforbedringer : 45 % færre fejl
Øget læsehastighed: 35 % flere ord
Uro og rastløshed: 77 % mere ro 

s k u L d e r k L a P  t i L 
m i L j ø  o g  e L r e g n i n g
Med SchoolVision får klimaet og elregningen 
også et venligt skulderklap. Lys udgør en 
betragtelig del af en folkeskoles energiforbrug. 
Det nye lyskoncept kan reducere energiforbruget 
til belysning med mere end 50 %.

h V o r d a n  V i r k e r  d e t ?
Rytmen i et klasseværelse bliver med School
Vision understøttet af skiftende mønstre af 
varmt og koldt lys – lys til at slappe af og skabe 
ro og lys til at aktivere og stimulere. 

SchoolVisions fire lysscenarier passer til 
forskellige læringsformål og kan eksempelvis 
bruges således: 
•  normal – til almindelige klasseværelses

aktiviteter. 
•  energi – til en frisk start på dagen og efter 

frokost. 
•  Fokus – når eleverne har behov for at kon

centrere sig; eksempelvis under prøver. 
•  ro – til at dæmpe uroen når eleverne bliver 

overaktive.

Læs mere om SchoolVision og Philips Lightings 
andre løsninger til skoler på: 
www.philips.com/school-lighting.

Folkeskolen skal have et 360 graders 
eftersyn. Et eftersyn, som skal ses i 
sammenhæng med regeringens mål 
om, at danske skoleelever skal ligge 
i top 5 i de internationale PISA 
undersøgelser i 2020. Og tro det 
eller ej – lys har stor betydning for 
eller indvirkning på, hvordan og 
hvor meget vi lærer. Philips School
Vision er et nyt og skelsættende 
koncept, som er udviklet med det 
formål at være med til at forbedre 
læringsforholdene i folkeskolen. 

annonce        af henrik P. skouby, Nordic Segment Marketing Manager, Indoor, Philips Lighting

En lysEndE frEmtid 
for folkEskolEn

Advetorial_SchoolVision Skoleledelse.indd   1 26/05/10   11.50

www.philips.com/school-lighting
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Klumme

Af Grethe Andersen og Kirsten Birkving • Tegning Niels Poulsen

træd i karakter
Lærerne er skolens kernemedarbejdere 
og en afgørende brik, hvis danske ele-
ver skal være blandt verdens bedste.

Det er derfor et skridt i den rigtige 
retning, når Skolelederforeningen i sit 
oplæg til 360 graders eftersynet af fol-
keskolen fokuserer på behovet for flere 
faglige vejledere og betydningen af 
skolelederens engagement i arbejdet 
med at styrke skolens evalueringskul-
tur. Som skoleledere må vi træde i ka-
rakter ved at støtte og stille krav til alle 
lærere.

Ledelse	er	helt	afgørende
Statsministerens 360 graders eftersyn 
af kvaliteten i de danske folkeskoler 
har bidraget til en frugtbar debat om 
folkeskolens udfordringer. Med anbe-
falingerne fra Skolens Rejsehold har vi 
endnu en gang fået bekræftet, at le-
delsesperspektivet er en helt afgø-
rende dimension, når vi skal udvikle og 
fremtidssikre den danske folkeskole.

Som skoleledere har vi et stort an-
svar for at styrke fagligheden og gøre 
kvaliteten i landets folkeskoler endnu 
bedre. Indsatsen skal ske på mange 
fronter, og her er lærerne som skolens 
kernemedarbejdere helt afgørende. 
Som skoleledere må vi træde i karakter 
ved at støtte og stille krav til lærerne 
og tage ansvar for, at vi målrettet ud-
vikler deres kompetencer. 

Et løft til lærerne har direkte effekt på 
elevernes resultater, dokumenterer in-
ternationale undersøgelser. Også forsk-
ning herhjemme bekræfter, at skolens 

lærere har afgørende betydning for kva-
liteten af undervisningen i folkeskolen. 
For at realisere de ambitiøse politiske 
mål om at bringe de danske elever i 
verdens top-5 kommer vi ikke uden om 
at satse massivt på at styrke lærernes 
kompetencer. Kravene til den danske 
skole udvikles hastigt i takt med sam-
fundet, og lærerne skal være klædt på 
til at kunne sikre de bedste muligheder 
for elevernes faglige og alsidig udvikling 
og gøre dem klar til at fortsætte i videre 
uddannelse.

I debatten om den danske folkeskole 
slås der ofte på tromme for, at lærerud-
dannelsen skal ske på universitetet og 
gøres et år længere, som vi kender det 
fra Finland, Canada og Singapore. Der 
kan være mange perspektiver i en re-
form af læreruddannelsen, men som 
skoleledere kan vi ikke tillade os at 
læne os tilbage og vente. Vi har pligt til 
at handle nu og med den økonomi, 
vi har til rådighed, at sikre 
en målrettet udvikling af 
lærernes ressourcer i 
folkeskolen i dag. Og 
mulighederne er der.

Initiativerne for læs-
ning i indskolingen er et 
eksempel på, at det nytter med 
målrettet og løbende opkvalifi-
cering af lærerne. De seneste 
fem-ti år har folkeskolen haft 
massivt fokus på læsning. 
Over 90 procent af landets 
skoler har i dag en læsevejleder. 
Læsevejlederne kan bidrage til at 

tilrettelægge undervisningsforløb, der 
er skræddersyet elevernes forskellige 
læseniveau, og efterfølgende evaluere 
indsatsen. Og indsatsen virker. De dan-
ske 4. klasseselevers læseresultater er 
markant forbedret, dokumenterer den 
seneste internationale læseundersø-
gelse (PIRLS).

Strategisk	ledelse	et	must	
En bedre folkeskole med lærere, der 
udnytter deres ressourcer, kræver, at 
skolerne begynder at arbejde mere 
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rere skal have samme tilbud. Nogle 
lærere skal have tilbud om længere-
varende uddannelsesforløb, der giver 
dem en specialviden i specifikke fag  
eller tværgående områder om for ek-
sempel evaluering, it eller AKT. Læ-
rere, der har været på den type efter-
uddannelse, er meget værdifulde for 
skolen som særlige ressourcepersoner, 
der kan bidrage med ny viden og kom-
petent vejledning af både skoleledelse 
og lærere. For andre lærere handler 
kompetenceudviklingen om at indgå i 
faglige fællesskaber på skolen eller på 
tværs af skoler. Skoleledelsen skal 
tage del i at få etableret disse fælles-
skaber, ligesom ledelsen – og de sær-
lige ressourcepersoner – skal inspirere 
lærerne til at udvikle sin praksis med 
afsæt i ny viden og forskning.

Skoleledelsen kan også fremme læ-
rernes læring og udvikling ved at være 
med til at planlægge, koordinere og 
evaluere undervisningen. Skoleledel-
sen kan sætte fokus på evaluering af 
undervisningen ved at observere og 
give feedback til lærerne, og det bety-
der, at ledelsen skal afsætte tid på at 
overvære eller deltage i undervisnin-
gen. Det sker ikke i dag. Fire ud af fem 
skoleledere overværer aldrig eller sjæl-
dent undervisningen i klasseværel-
serne, viser den seneste TALIS-under-

søgelse. Udviklingen af lærernes 
kompetencer kan ikke planlægges fra 
en kontorstol, og lederne må ud på 
gulvet og i dialog med lærerne.

Styrket	efteruddannelse
Som skoleledere har vi et stort ansvar 
for at sikre en løbende og målrettet 
kompetenceudvikling af lærerstaben. 
Men vi kan ikke løfte opgaven alene.

Som medlemmer af Skolerådets for-
mandskab har vi opfordret til, at rege-
ringen fortsat afsætter midler til efter-
uddannelse. Det skal også i fremtiden 
være muligt for skolerne at få refunde-
ret kursusudgifter til efteruddannelse i 
linjefag og vejlederfunktioner. Der er li-
geledes behov for, at politikerne styr-
ker kommunernes og skolernes incita-
menter til at vælge lange frem for 
korte kurser. Ikke mindst kommunerne 
har her et ansvar. Det er en investe-
ring, som politikerne ikke har råd til at 
vælge fra.

Væsentligt er det også, at professi-
onshøjskolerne og andre udbydere sik-
rer den rette vifte af efteruddannelses-
tilbud. Det gælder områder som under-
visningsdifferentiering, skole-hjem-
samarbejde og indsatsen overfor de 
svageste elever. Det er i denne sam-
menhæng ligeledes vigtigt at tænke 
kreativt og igangsætte forsøg med 
fleksible undervisningstilbud, så efter-
uddannelsen bedre kan forenes med 
lærernes skema. Dette er særligt for 
små skoler med kun en eller få faglæ-
rere et stort behov.  

Her som på alle andre områder i den 
danske folkeskole er der brug for, at de 
mange aktører – på tværs af faggræn-
ser – arbejder tæt sammen om at 
styrke lærernes kompetencer. Vi håber, 
at den levende debat vil fortsætte og 
skabe klarhed om retningen og de mål, 
vi skal nå, så den danske folkeskole 
virkelig kommer i verdensklasse. 

Grethe Andersen er skoleleder 
på Vester Mariendal Skole i 
Aalborg og Kirsten Birkving 
skoleleder på Egedalsskolen i 

Kokkedal. Begge er med-
lemmer af Skolerådets for-
mandskab.

strategisk og langsigtet. Det indebæ-
rer, at skolerne jævnligt laver en udvik-
lingsplan for skolen, der beskriver pæ-
dagogiske og faglige mål. 

Udviklingen af lærernes kompeten-
cer sker i dag alt for tilfældigt. Det er i 
vidt omfang overladt til den enkelte 
lærer at afgøre, hvilken opkvalificering 
vedkommende har brug for. Alt for ofte 
ender det med et kort kursus frem for 
et længerevarende forløb. Det er en 
forkert prioritering af ressourcerne, da 
forskning viser, at korte kurser har 
ringe effekt på undervisningens kvali-
tet. Her er det skolelederens opgave 
sammen med lærerne at tilrettelægge 
kompetenceudviklingen, så den støtter 
skolens mål, og det er kun muligt, hvis 
lederen laver en systematisk afdæk-
ning af behovet for kompetenceudvik-
ling på skolen.

Ved at være til stede i undervisnin-
gen skal vi som skoleledere aktivt ana-
lysere lærernes kompetencer, og gen-
nem medarbejderudviklingssamtaler 
og undersøgelser af tilfredsheden 
blandt elever og forældre kan lederen 
uddybe sin viden om lærernes faglig-
hed.

Når der findes et klart samlet bille-
det af behovet for faglig udvikling 
blandt lærerne, kan man for alvor tage 
fat på opkvalificeringen. Ikke alle læ-
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”Alle taler om vejret, men ingen gør 
noget ved det” – en omskrivning af 
Storm Petersens flue kunne være ”Alle 
taler om skolen, og alle vil gøre noget 
ved den!”…

Der har været uro og diskussion om 
folkeskolen og dens indhold gennem 
de sidste 10 år, blandt meget andet 
med baggrund i internationale under-
søgelser og værdipolitik.

Den gode og positive fortolkning kal-
der det udvikling, mens andre nær-
mest hælder til det modsatte.

Jeg1 vil nu ikke gerne tilhøre den sid-
ste fløj – meget hellere den første, 
fordi det må være klart, at dannelses- 
og kulturinstitutionen skolen må følge 
den almindelige og – ikke mindst – 
teknologiske udvikling, der foregår 
rundt om den. Folkeskolen undgår ikke 
at blive forstyrret!

Grupper,	hold	og	forsamlinger
Til en begyndelse bør undervisningens 
organisering gøre op med de 4 et-tal-
ler: 1 klasse med 1 fag i 1 lokale og med 
1 lærer. I stedet opfordres der til at an-
lægge en mere helhedspræget tanke-
gang, hvor flere fag og klasser inddra-
ges med brug af flere lærere spredt 
over flere lokaler. Der skal arbejdes 
projektorienteret i team.

Hvad ville der ske, hvis man i stedet 
for den almindelige aldersopdelte skole 
med 10 klassetrin forestiller sig 5 for-
samlinger, hvor den mindste enhed i 
hver forsamling er en gruppe på 5 
medlemmer, 5 grupper danner et hold 
på 25 elever og de 5 hold danner så 
forsamlingen på 125 elever, som har en 
passende spredning mentalt og fysisk 
(svarende til 2 årgange efter den nu-
værende ordning)?  

Eleverne bevæger sig så fra én for-

Fremskridtets folkeskole

Debat

Af Benny Pedersen • Tegning Niels Poulsen

samling til den næste 4 gange og af-
slutter med en ny Folkeskolens Af-
gangsprøve efter den femte forsam-
ling, hvor det rent faglige indgår med 
samme vægt som samarbejdsevner og 
kreativitet. 

Jeg tror, man på denne måde vil få 
en overskuelig og økonomisk enhed 
med 625 elever opdelt i 5 landsbysko-
leagtige underenheder. I disse under-
enheder kender alle hinanden på godt 
og ondt, lærerne kan arbejde i oversku-
elige team, og skoleudviklingen har 
gode vilkår. 

Det skal sikres, at eleverne tilbydes 
et højt fagligt niveau i undervisningen 
samtidig med, at de får mulighed for at 
specialisere sig inden for særlige kom-
petencefelter. Det kunne foregå ved, at 
politikerne ændrer folkeskoleloven så-
dan, at et geografisk område ikke læn-
gere er tilknyttet en bestemt skole, 
men at området udvides, så der er 6-8 
skoler tilknyttet området.

Der er altså flere nærskoler i områ-
det, sådan at eleverne de 6-8 første år 
(1. til 3. forsamling) går i skole dér, hvor 
de bor. Eleverne i udskolingen (4. til 5. 
forsamling) har mulighed for at vælge 
en anden nærskole, der tilbyder spe-
cialiserede undervisningsforløb (fag-
profiler) inden for den enkelte elevs 
præferencer og interessefelter.

Nye	virkeligheder,	nye	veje
Det er også nødvendigt, at fremskrid-
tets skole hviler på udviklingen af 
nogle basale værdier fra den danske 
kulturarv – nogle værdier, der er blevet 
videreudviklet af det musiske udvalg 
omkring midten af 1990’erne2.

Det danske samfund er bygget på 
vestlige værdier, som igen har tråde 
bagud til oldtidens græske kultur. I vor 

globaliserede verden er det imidlertid 
nødvendigt at supplere disse traditio-
nelle værdier med undervisning i kilde- 
og mediekritik. Kommunikationen i dag 
og i morgen går lynhurtigt og er bog-
stavelig talt grænseløs. Det er derfor 
helt essentielt, at fremtidens borgere 
er trænet i at forholde sig kritisk til 
samt at kunne gennemskue de virke-
midler, fremtidens udbydere af varer, 
reklamer, nyheder og viden vil benytte 
sig af for at skaffe sig brugere.

Dialogen kan aldrig erstattes af chat 
eller andre højteknologiske måder at 
kommunikere på. Dette nye felt er 
simpelthen så vigtigt, at grundskoleud-
dannelsen skal forlænges med 1 år, så 
den omfatter 11 år. Skolerne skal endvi-
dere åbne nye ”fronter”:

Etablere sig som lokalt kulturcenter, 
hvor først og fremmest alle nærområ-
dets indbyggere gives mulighed for 
dels udfoldelse inden for praktisk taget 
alle former for aktiviteter, dels oplevel-
ser i form af film, teater, foredrag o. 
lign. Skolerne skal kort sagt åbnes for 
borgere, uden at der stilles krav om 
medlemskab af en forening/klub3.

Etablere et tæt samarbejde med lo-
kale og regionale virksomheder. Dette 
samarbejde kan eksempelvis omfatte 
udveksling af medarbejdere med hen-
blik på vidensdeling, erfaringsudveks-
ling og gensidig praktik.

Etablere internationalt samarbejde 
så alle skoler har en relation til en til-
svarende institution i EU, Norge, Is-
land, Færøerne eller Grønland. Der 
skal arbejdes med internationale relati-
oner, så det i højeste grad bliver muligt 
at leve op til det gamle indianske ord-
sprog om at give børn og unge rødder 
og vinger. I en tid hvor globaliseringen 
bliver stadig vigtigere i forhold til sam-
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handel, økonomi og fred, er det betyd-
ningsfuldt, at kulturmødet udvikles. 
Det er vigtigt at opbygge internationale 
relationer, hvor bl.a. udveksling af ele-
ver med privat indkvartering finder 
sted. Derved forøges sprogindlæring 
og mellemfolkelig forståelse væsent-
ligt til gavn for fx integrationen.

Udviklingen de sidste 10 år er imid-
lertid gået i en anden retning. Privati-
seringen med dens markedsgørelse er 
et alvorligt anslag mod vort sundheds-
væsen, uddannelsesvæsen og kultu-
relle baggrund. 

Udkonkurrer	markedsgørelsen
Men jeg tror, det endnu er muligt at 
hindre, at fællesskabets grunduddan-
nelser går samme vej som sundheds-
væsenet, hvis vi husker, at børn er vort 
råstof, som fremover skal give sam-
fundet netop det særpræg, der adskil-
ler Danmark fra det øvrige Europa i det 
nødvendige samarbejde, og kultur ud-
gør præcis den baggrund, som sam-
fundet vil være utilstrækkeligt uden.

Kombinationen børn og kultur inde-
holder slagkraften til at styrke fremti-

dens samfund i retning af større og 
bredere menneskelighed og muliggør 
opbygningen af en høj grad af tole-
rance, som er nødvendig i sandhedens 
øjeblikke.

Det komplekse samfund med opbrud 
i begrebet dannelse styrker ikke sikker-
heden. For mig kunne det ind i mellem 
se ud som om, at markedet styrer dan-
nelsen, fordi den decentrale dannel-
sesopfattelse lever under vilkårene fra 
den frie konkurrence, hvor skolen, litte-
raturen, kristendommen, folkeoplys-
ningen ikke leverer dannelsen alene, 
men konkurrerer med reklamer, natio-
nale og globale netværk, film, sports- 
og popstjerner, fremmede kulturer og 
religioner og meget mere.

Markedsgørelsen har ført udviklin-
gen frem til, at befolkningen er gået fra 
at være borgere over brugere til at 
være kunder i egen butik!

En udvikling som beskrevet betyder 
fx, at også læreruddannelsen skal 
være et år længere, dels sådan at det 
faglige niveau hæves, dels så at de 
studerende ikke kommer ud for det så-
kaldte praksischok ved at der bruges 

mindst et halvt år ”på græs” = lønnet 
praktik.

Som noget nyt skal de studerende 
have et nyt fag: Pædagogik og neuro-
logi. Her vil det være muligt at imple-
mentere den viden, som medicinere og 
biokemikere har om hjernens funktio-
ner herunder den forskel, der er mel-
lem pigers og drenges fysiologiske ud-
vikling. 

Benny Pedersen 
Tidl. skoleleder

Noter
1    Indlægget er forkortet – den lange og  

uddybende udgave kan læses på 
 www.bennypedersen007.blogspot.com.

2   Det musiske udvalg blev nedsat af davæ-
rende undervisningsminister Ole Vig Jensen 
fra Det radikale Venstre (den sidste undervis-
ningsminister Danmark har haft med visions-
agt og -magt).

3   I København er der tidligere gjort erfaringer 
med ’skolen som lokalt kulturcenter’: Tidl. 
Matthæusgades og Havremarkens Skoler 
samt Kirsebærhavens Skole.
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Anmeldelse

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

Har	vi	en	aftale?	–	magt	og	ansvar	i	
mødet	mellem	folkeskole	og	familie
Hanne Knudsen
Nyt fra samfunds videnskaberne

Vejen	til	bedre	samarbejde
Lena Nevander Friström
KLIM

Mintzberg	om	ledelse
Tom Peters
L&R Business

Inklusion	–	ideal	og	virkelighed
Kaj Struve
VIA systime

Ledelse	hver	dag
Steen Hildebrandt
L&R Business

Hvis	din	hest	er	død,	så	stå	af	den.
Coaching	for	lærere	og	pædagoger
Karina Lange
Akademisk forlag

Harlekinledelse	–	ledelse	under		
radikale	forandringer
Bolette Christensen,
Lars Goldschmidt,
Hanne Sundin
Gyldedal Business

Kampen	om	integrationen	–	
diskurser	om	etnisk	mangfoldig-
hedsledelse
Betine Wolfgang Rennison
Hans Reitzels Forlag

Almagt	og	afmagt
Birgitte Kirkebæk
Akademisk Forlag

Gennemslagskraft	&	nonverbal	
kommunikation.	Bliv	set,	hørt	og	
forstået
Birthe Hougaard-Andersen
Nete Nørgaard-Nielsen
Gyldendal Business

Læremiddellandskabet	–	fra		
læremiddel	til	undervisning
Jens Jørgen Hansen
Akademisk Forlag

Skoleledelse	i	praksis	–	kom		
godt	i	gang
Gitte Lohse og Gitte Miltzen
Akademisk Forlag
 
Pragmatisk	pædagogik
Mellem	selvdannelse	og	kosmo-
politisme
Rasmus Kjær
Forlaget Klim

Positionering
Mellemlederes	kommunikative		
arbejde	med	at	skabe	ledelsesrum	
og	ledelsesret
Mie Femø Nielsen
Samfundslitteratur

Perspektiver	på	specialpædagogik
Claes Nilholm
Forlaget Klim

Fortolkningsledelse
Mellemlederes	kommunikative	ar-
bejde	med	værdier	og	kulturskabelse
Mie Femø Nielsen
Samfundslitteratur

Skole	2.0
Birgitte Holm Sørensen, Lone Audon 
og Karin Tweddell Levinsen
Forlaget Klim, didaktiske bidrag

Forandringsledelse	og	forandrings-
kommunikation
Bjarne Kousholt
Samfundslitteratur

Evaluering	i	et	dialogisk	perspektiv
Jørgen Frost (red.) m.fl.
Dansk Psykologisk Forlag 

Skolens	nye	lederskab
Per B. Christensen, m.fl. fra 
konsulenthuset Cubion
Dafolo

Skulle Skolelederforeningens med-
lemmer ønske at anmelde en bog, så 
til sekretariatet på tlf. 3336 7617. 

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

Anmeldereksemplarer

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk
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StORt & småt

Løn, grundløn og lokalløn, normeringer, rekruttering og 
fastholdelse, vilkår for efteruddannelse, kompetenceud-
vikling… mange emner er i spil.

Skolelederforeningens lokale medlemsdebat om øn-
sker og forventninger til OK’11 har affødt en række forslag 
til generelle og specielle overenskomstkrav. Disse har 
foreningens HB på sit møde medio august behandlet, 
prioriteret og formuleret til en ’kravspakke’, der tillige er 
forelagt lokalformændene på et formandsmøde i slutnin-
gen af august.

De specielle lederkrav er samtidig blevet koordineret 
med de andre underviserleder-organisationer i LC-Leder-
forum, og ledernes samlede krav til OK’11 og her altså 
særligt med relation til vores fælles lederoverenskomst 
blev overbragt til LC i starten af september for siden at 
skulle udveksles med arbejdsgivernes krav i oktober.  

Også Skolelederne/LC-Lederforums generelle krav er 
indleveret til LC (formand Anders Bondo Christensen), og 
koordineres med alle LC-organisationerne – både ledere 
og medarbejdere – for siden at blive fremsendt til KTO 
(formand for de ca. 600.000 ansatte i det regi også An-
ders Bondo Christensen), hvor de 46 organisationer her 
igen skal koordinere. 

Forhandlingerne ventes at 
gå i gang i november og af-
sluttet i februar. Allersenest 
skal det nye OK’11-forlig på 
plads med udgangen af marts 
2011. Hvis det går efter planen.

Forhandlingerne på det offent-
lige område er som udgangspunkt 
op ad bakke. Bl.a. udviser den såkaldte 
reguleringsordning et minus på ca. 1 ¼ procent inden for-
handlingerne. Desuden ser man en opbremsning af løn-
udviklingen på det private arbejdsmarked, hvor nyligt for-
handlede lønstigninger inden for en række private 
overenskomster har været meget små. 

Bl.a. som konsekvens heraf hersker der også nogen 
usikkerhed om aftaleperiodens længde. Hvor de seneste 
OK-perioder har været 3-årige, kan man fx forestille sig, 
at næste periode måske kun bliver på 2 år. Spørgsmålet 
om lokallønnen og størrelsen af den samt tidens sam-
mensætning og størrelse kan blive et tema fra arbejds-
giverside.

Følg OK’11-processen på www.skolelederne.org 

Overenskomstforhandlinger

Ledelse i en ny kontekst  
Som bekendt åbnede 2008-aftalen om lærernes arbejdstid op 
for nye muligheder for at organisere og lede arbejdet på. 

I den forbindelse har Skolelederforeningen og Danmarks 
Lærerforening indledt et samarbejde om en nærmere beskri-
velse af ”A’08 og ledelse i en ny kontekst – tillid, dialog og 
ansvar som grundlag for opgaveløsningen”, hvori bl.a. ram-
men om samarbejdet mellem ledere og medarbejdere er be-
skrevet. 

Målet er at drøfte og styrke en fælles opfattelse af hvad 
god og tydelig ledelse er, og hvad der er passende at sætte af 
mål og rammer for lærernes arbejde. Der vil bl.a. være fokus 
på udnyttelsen af aftalens fleksible 
muligheder, hensigtsmæssig resur-
seudnyttelse, lærernes vilkår og 
arbejdsmiljø mv. Målet er også at 
rejse diskussion mellem lærere 
og ledere på alle foreningens ni-
veauer – centralt, lokalt og på 
skolerne – om ledelse i rela-
tion til A’08.

OK’11
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Lederspace er foreningens NYE elektro-
niske ledelsesfaglige og ledelsespolitiske 
mødested, hvor du hurtigt kan komme i 
tæt kontakt med andre skoleledere.

Det kan være lederkollegerne i kommu-
nen, eller på tværs af geografi, ansæt-
telse, køn, alder mv. og dele interesser 
med andre skoleledere om ALT inden for 
skole- og ledelsesudvikling…

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

Gå derfor ind NU på www.lederspace.dk 
og log dig på! Klik på pilen ”Opret profil” i 
øverste højre hjørne. 

Brug dit medlemsnummer (se bag på 
bladet), og hvis du har et elektronisk bil-
lede klar er det godt – det tager under 5 
minutter at komme på!

Gå	på	Lederspace.dk!

På studieturen til BETT i uge 2, 2011 har vi i år særlig fokus på
skoleledelse, når det gælder implementeringen af ny teknologi.

BETT er verdens største messe for it i undervisningen. Hvert år
tager et par hundrede danskere afsted for at blive inspireret
sammen.
Læs mere på bett.dk

turen 2011 . studieturen 2011 . studieturen 2011 . studieturen

Center for Undervisningsmidler

Sæt mere økologi på skemaet  

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

Vi rykker ud med:

•  Introworkshop 

•  Forslag til aktiviteter 
 på skolen 

• Rådgivning af 
 kantinepersonale 

•  Kursus i brug af under- 
 visningsmaterialerne 

Få en gratis pakke fra Økologisk Landsforening

Projektet er støttet af :

www.bett.dk
www.okologi.dk
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Stillinger
sv

b 
 2

24
3

www.svendborg.dkSvendborg Kommune
Rådhuset
Ramsherred 5
5700 Svendborg

Du får et spændende og indholdsrigt job 
med en masse udfordringer som leder af By-
haveskolen i Svendborg - en folkeskole med 
vidtgående specialundervisning for børn og 
unge fra Sydfyn.

Nytænkning og udvikling
Vi er en specialskole helt i front. Vi tænker 
ikke konventionelt, men giver plads til reali-
sering af ideer.
F.eks. har en af vores lærere videreudviklet 
en amerikansk læsemetode med lydbilleder. 
Den bruger vi nu med så stor succes, at op 
imod 75 pct. af vores elever lærer at læse – 
mod 10 pct. tidligere. Derfor blev vi sidste 
år udnævnt til Månedens gode eksempel 
af Undervisningsministeriet og Danmarks 
Lærerforening. 

Netop nu afprøver vi blandt de ældste 
elever, om mac-computeren med sine mulig-
heder for at arbejde med ord, lyd og billeder 
kan udvikle specialundervisningen.

Erfaren leder
Du er en erfaren leder, som vil sikre vores 
kvalificerede undervisning og tætte foræl-
dresamarbejde samt fortsætte arbejdet 
med at udvikle og nytænke specialundervis-
ningen. 
Vi kan love dig, at du vil opleve professionel 
tilfredsstillelse i jobbet. Bl.a. vil du stå i 
spidsen for Byhaveskolens deltagelse i et 
spændende forsøgsprojekt med samdrift af 
fire institutioner for børn og unge med sær-
lige behov. Vi ligger samlet og har de samme 
børn og unge som brugere. Før havde vi 

forskellige lovgivninger og kulturer, men vi 
har ophævet grænserne for at kunne give 
vores brugere et helhedstilbud. Undervis-
ningsministeriet og Velfærdsministeriet 
har godkendt projektet, og vi er i fuld gang 
med samdriften, som giver ny viden, fælles 
erfaringer og samarbejde på tværs.

Det praktiske
Se hele stillingsopslaget på  
www.svendborg.dk/stillinger og få flere 
oplysninger hos centerleder Jacob Arnstrup, 
tlf. 6223 6406 / 3017 4768.
Ansøgningsfrist: Mandag den 6. september 
kl. 12. Digital ansøgning sendes til:  
jacob.arnstrup@svendborg.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

GENOPSLAG

Leder til specialskole i front

 

Leder til Skolen på Slotsvænget
Vi søger en engageret skoleleder, der med en anerkendende 
ledelsesstil kan tage ansvar for skolens daglige drift og stå i 
spidsen for den udvikling der skal til, for at skolen også i 
fremtiden er den bedste for vores elever. 

Skolen på Slotsvænget er en selvejende institution under  
loven om Frie Grundskoler. Skolen er uafhængig af poli-
tiske, religiøse eller andre organisationer/bevægelser. 

Elevtal: ca. 60 elever, fordelt på både kost- og dagelever. 
Ansatte: 25

Skolen rummer mange forskellige ”typer” børn. Skolen er  
et rigtig godt tilbud til de lidt stille – lidt forsigtige og lidt 
”skæve” børn. Vi har også en del elever med DAMP/ADHD 
og autismelignende forstyrrelser.

For yderligere information om skolen: www.slotsvaenget.dk
Du er også velkommen til at kontakte formanden for besty-
relsen, Lulla Forchhammer, tlf. 33 44 55 66 eller konsulent 
Susan Bahl, tlf. 20 87 22 18.  

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst og 
organisationsaftale mellem finansministeriet og LC/OC.

Ansøgningsfrist: 15. september 2010. 
Ansøgningen sendes til Bahl Total,
info@bahltotal.com. 

Københavns Kommune ser mangfol-
dighed som en ressource og værd-
sætter at med arbejderne hver især 
bidrager med deres særlige baggrund, 
personlighed og evne.

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Vil du arbejde med KØBENHAVNS BØRN OG UNGE?

Skoleleder
LUNDEHUSSKOLEN

Lundehusskolen er en velfungerende skole beliggende i grønne 
omgivelser på Bispebjerg i København.
Skolen har ca. 650 herlige elever og en engageret medarbejderstab 
og forældrekreds med lyst og vilje til pædagogisk udvikling. 
Du er god til at bringe forskellige kompetencer i spil.
Du brænder som leder for at være tæt på personalet – også i 
forhold til pædagogisk sparring.
Du går foran i videreudviklingen af teamsamarbejdet, inklusions- og 
integrationsarbejdet.
Du er bevidst om eget ståsted og modig i forhold til at gå nye veje 
for at nå dine mål.
Tiltrædelse 1. november 2010.
Ansøgningsfrist 10. september 2010 kl. 12.
Hele stillingsopslaget kan ses på www.kk.dk eller www.lundehus.kk.dk

Vægter du fællesskab, dialog og faglighed?
Ser du elever, forældre og personale som en ressource?

Børne- og
Ungdomsforvaltningen
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Stillinger

Da vores nuværende leder går 
på pension, søger vi en ny dygtig 
og engageret skoleleder fra 
1. december 2010.

Flere oplysninger kan ses på Ringkø-
bing-Skjern Kommunes hjemmeside 
www.rksk.dk under 
”ledige stillinger” eller på 
www.hvidesandeskole.dk

Skoleleder til 
Hvide Sande Skole

Servicekonsulent til 
support og undervisning i vores 
tjenestetids-systemer søges

Vi er en mindre virksomhed, der søger en konsulent med 
erfaring indenfor tjenestetid på lærerområdet og gerne 
pædagogområdet. Du kommer til at indgå i et team med 
yderst kompetente konsulenter, der sikrer, at vores brugere 
forbliver glade og tilfredse. Dine arbejdsopgaver vil bestå af 
at hjælpe vores brugere via telefon eller mail, samt at under-
vise grupper af brugere i produkterne

Vi regner med, at du:
•	 har erfaring med lærernes overenskomst
•	 har undervisningserfaring
•	 kan yde service over telefonen
•	 er indstillet på en smule rejseaktivitet rundt i  

Danmark i forbindelse med brugerkurser
•	 har mod på at kaste dig over nye opgaver

Herudover vil det være en fordel, hvis du kender til pædago-
gernes overenskomst. 

Læs mere om stillingen på www.tabulex.dk

Viceskoleleder 
til Morten Børup Skolen, Skanderborg

Vi søger en viceskoleleder, der:
•  Har erfaring fra tidligere lederjob og synes, 

skoleledelse er spændende
• Ønsker at være pædagogisk leder for overbygningen
•  Er optaget af pædagogik og anerkendende tilgange
•  Ønsker at indgå i et ledelsesteam
•  Har flair for tal

Hvad arbejder vi med udover den daglige undervisning:
LP på andet år
•  Afdelingsopdeling og udvikling af teamsamarbejde 

koncentreret omkring årgange
•  Distriktssamarbejde
•  Tæt samarbejde mellem undervisning og fritid
•  Skole-hjemsamarbejde med vægt på gensidig og  

forpligtende samarbejde omkring årgange og det 
enkelte barn

•  Etablering af resursecenter

Hvad bliver dine arbejdsopgaver:
•  Afdelingsleder for overbygningen
•  Afdelingsleder for serviceområdet
•  Skemalægning
•  Økonomi
•  Vikarplanlægning

Stillingen er aflønnet med grundløn 49 + tillæg på kr. 
30.000 i alt kr. 480.000 + evt. kvalifikationstillæg.
Ansøgningsfrist 27. september 2010 kl. 12
Ansøgning i PDF-format sendes til: viceskolelederjob@
mb-skolen.com

Ansættelsessamtaler er planlagt til den 5. oktober og 
13. oktober med mellemliggende profilanalyse.
Læs mere om Morten Børup Skolen på www.mb-skolen.com

Yderligere oplysninger samt eventuelt besøg på skolen: 
Skoleleder John Møller tlf.: 87 94 25 42 eller john.moel-
ler@skanderborg.dk 
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	PROFESSIONEL	SPARRING

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

	VEJLEDNING	MED	LEDERVINKLER

Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks 
• dine arbejdsvilkår som leder 
• dine løn- og ansættelsesvilkår 
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
• godtgørelse for merarbejde 
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
• SU/MED-samarbejdet 
• personaleledelse 
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering 
• arbejdsskader 
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

	SEKRETARIATET	ER	åBENT	

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

	Få	HURTIG	KONTAKT

Brug ved alle henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen: 7025	1008 eller
• Hovedmailen: skolelederne@skolelederne.org

	POLITIKERE	OG	PERSONALE

Formand Anders Balle 
Næstformand Claus Hjortdal 
Allan Lundby-Hansen
Birgit Henriksen
Torben Mørup

Jørgen Mandrup Nielsen
Sinne Pedersen
Axel Bay-Petersen
Michael Rasmussen
Lis Spang-Thomsen

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

Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 
Direkte 3336 7613 
Mobil 2327 4327 

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

Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 
Direkte 3336 7616 
Mobil 4063 2840 

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

Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 
Direkte 33 36 76 12 
Mobil 2927 0484  

Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org 
Regionskontor 8610 6940  
Mobil 2927 0485  

Konsulent Karsten Steen Hansen 
ksha@skolelederne.org 
Direkte 3336 7618 
Mobil 2962 5916  

Konsulent Henning Søby Okholm
hsok@skolelederne.org
Regionskontor 3329 7819
Mobil 4015 6915

Konsulent Søren Schnack 
sors@skolelederne.org 
Direkte 3336 7620 
Mobil 4045 3383  

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

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

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

Sekretær Lisbeth Hastrup Hansen
skolelederne@skolelederne.org
Telefon 7025 1008

	HOVEDBESTyRELSEN

Skolechef
Kan du holde fokus på sikker drift og 
samtidig stå i spidsen for udvikling og 
nytænkning? 

Så har vi jobbet til dig.

Thisted Kommune søger en ny skolechef, da 
vores nuværende har valgt at gå på pension. 
Din primære opgave bliver – ud fra en hel-
hedsorienteret tankegang – at inspirere, give 
sparring, motivere og udvikle 19 kompetente 
skoleledere og ledere på UU, Ungdomsskolen 
og Kommunikationscenteret.

Vi søger en skolechef, der
• har indgående kendskab til og indsigt i 

skole- og uddannelsesområdet 
• har ledelseserfaring og gerne efteruddan-

nelse i ledelse 
• kan samarbejde og er i stand til at skabe 

helheder og sammenhænge 
• er visionær og strategisk orienteret 
• kan omsætte forvaltningens ledelsesværdier, 

så de afspejler sig i praksis 
• har mod til at træff e beslutninger – også 

når det er svært 
• er en god og empatisk personaleleder, som 

har sans for humor 

Du vil blive en del af børne- og familieforvalt-
ningens afdelingschefgruppe på 5 medlemmer, 
som alle refererer til børne- og familiedirektøren.

Der er udarbejdet en job- og personprofi l til 
stillingen, for at give en bedre beskrivelse af 
arbejdsopgaverne og forventninger til skole-
chefen. Job- og personprofi len kan ses på 
www.thisted.dk/job 

Stillingen er på 37 timer pr. uge med tiltræ-
delse den 1. november 2010.

Ansættelse og afl ønning sker i henhold til re-
le-vant overenskomst, samt i forhold til rele-
vante kvalifi kationer med en forventet årsløn 
på 575.000-600.000 kr. årligt. Derudover 
ydes fuld arbejdsgiverbetalt pensionsord-
ning. 

Du kan fortroligt henvende dig og få yderli-
gere oplysninger om stillingen hos børne- og 
familiedirektør Lars Sloth på tlf. 9917 2445 
eller mobil 2088 1180.

Har stillingen fanget din interesse og passer 
du til jobprofi len, skal du sende din ansøg-
ning til: Thisted Kommune, att. Tanja Holm 
Vendelbo, Asylgade 30, 7700 Thisted eller på 
mail til thk@thisted.dk senest den 10. sep-
tember 2010, kl. 10.00.

Ansøgere skal være indstillet på evt. at få lavet 
en personlighedstest. 
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Prøv Information
GRATIS i 4 uger

RING 70 10 19 30
eller SMS* ”TILBUD” 

til 1241

Navn

Adresse

Postnr./By

Telefon

E-mail

Postboks 188, 1006 København K

Dagbladet Information

+ + + 10383 + + +

0893 Sjælland USF B

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

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

Skoleledelse

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

Tider. Hver lørdag.

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

Undervisning anno 2010?

Kontakt os på 7216 0777 eller c2it.dk

Få en moderne central løsning 
til håndtering af skole IT

C2IT SkoleVDI: 

Bedre Undervisning til Færre Penge!

•	 Eleverne kan bruge deres egne pc’er

•	 Ingen dyre supportkrævende 
pc’er stående på skolerne

•	 Ingen multimedieskat til lærerne.

En 360° løsning, der tilgodeser alle 
interesser i uddannelsessektoren!

Få også en trådløsnetværksløsningder virkerC2IT SkoleNET

www.c2it.dk

