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I	skrivende	stund	har	statsministeren	ikke	holdt	sin	åbnings-
tale	i	folketinget,	hvor	han	bl.a.	ventes	at	annoncere	en	reform	
af	folkeskolen.	Overordnet	er	der	nok	snarere	tale	om	en	op-
stramning	end	en	reform.	I	alle	tilfælde	har	den	været	under-
vejs,	siden	Lars	Løkke	holdt	nytårstalen	og	bebudede,	at	fol-
keskolen	skulle	ses	efter	og	gøres	bedre.	Hans	politiske	mål	
var	dengang	som	nu	helt	klare:	Vi	skal	være	nr.	5	i	verden	i	4	
kerneområder,	specialundervisningsudgiften	skal	ned,	og	vi	
skal	have	offentliggjort	de	nationale	test.

Vi	har	ellers	oplevet	en	del	reformer	af	folkeskolen	de	sidste	
10	år	–	fremsat	med	en	iver,	der	fik	selv	tidl.	undervisningsmi-
nister	Bertel	Haarder	til	at	mene,	at	skruen	kunne	strammes	
for	hårdt	med	test,	elevplaner	og	kvalitetsrapport.	Det	var	så	
før	strukturreformen	og	finanskrisens	krav	om	rationaliseringer	
slog	igennem	på	institutionsniveau,	og	lige	nu	gennemgår	
mange	skoler	store	omlægninger.	Skolerne	har	med	vores	
medlemmer	i	spidsen	rigeligt	at	se	til.	

Men	for	statsministeren	er	der	næppe	nogen	vej	tilbage	ef-
ter	360	graders	eftersynet,	rejseholdets	rundtur	og	deres	anbe-
falinger	samt	Marienborgmøderne,	hvor	Skolelederforeningen	
har	deltaget.	Der	er	i	det	seneste	år	lagt	rigtig	mange	kræfter	i	
at	opretholde	en	god	dialog	mellem	de,	der	lægger	de	politiske	
mål,	og	de	der	skal	omsætte	målsætningerne	til	praksis.	Og	så	
har	vi	alligevel	for	nylig	måttet	konstatere,	at	det	partnerskab,	
der	var	lagt	op	til	mellem	regeringen	og	skolens	interessenter,	
kuldsejlede	i	første	omgang.		

Vores	formand	Anders	Balle	og	jeg	har	undervejs	mødtes	
med	undervisningsminister	Tina	Nedergaard	om	regeringens	
fokus	på	7	overordnede	temaer.	Skolen,	lærere	og	ledere	skal	
have	et	kvalitetsløft,	de	ambitiøse	mål	om,	at	vi	skal	have	en	
skole	i	verdensklasse	bliver	yderligere	strammet,	der	skal	være	
større	lokal	frihed	i	tilrettelæggelsen	af	skoletilbuddet,	og	vi	
skal	som	nævnt	have	flere	elever	i	almenundervisningen.

De	intentioner	støtter	vi,	men	vi	har	også	bidt	mærke	i,	at	un-
dervisningsministeren	har	sagt,	at	målsætningerne	skal	være	
troværdige	og	realistiske.	Og	det	er	de	på	nogle	punkter	ikke.	
Der	er	ikke	altid	sammenhæng	mellem	det	storpolitiske	ambiti-
onsniveau	og	de	vilkår,	skolerne	i	landet	har	både	under	og	efter	
de	omlægninger,	der	sker.	Bundlinjen	bliver	jo	ofte	flere	elever	i	
klasserne,	færre	lærere	til	at	undervise	–	og	mindre	ledelse.	

Målene	om	at	komme	i	top-5,	de	95%	i	ungdomsuddannelse,	
at	det	faglige	niveau	i	8.	kl.	hæves	mv.,	støtter	vi		–	med	en	an-
den	formulering:	Vi	skal	være	i	toppen	internationalt,	og	vi	skal	
sikre,	at	eleverne	kan	nå	så	langt,	som	deres	evner	rækker.	Vi	
støtter	også	tanken	om	6	timers	skolegang	med	øget	inddra-
gelse	af	SFO,	der	imidlertid	–	selv	om	den	er	god	og	rigtig	–		
synes	at	mangle	realitet,	når	vi	samtidig	hører,	at	forældre	må	
tage	deres	børn	ud	af	SFO,	klub	mv.,	fordi	de	ikke	har	råd!	

Større	frihed	i	den	lokale	tilrettelæggelse	af	skolegangen	
med	øget	holddannelse	er	fornuftigt.	Lederne og lærerne 
kan sagtens ’administrere’ enhedsskolen uden den snærende 
50%-regel. Det bekræfter	en	undersøgelse,	DR	har	lavet	
sammen	med	Skolelederforeningen.	Men	det er svært ikke 
igen at være bekymret for, om det bliver pædagogiske overve-
jelser, der ligger til grund for etableringen af nye læringsmil-
jøer. Vi går	stadig	ind	for	en	skole	uden	niveaudeling,	og	vi	
mener	også	at	offentliggørelse	af	test	skal	holdes	internt.

Skolelederforeningen	finder	det	ærgerligt,	hvis	det	bredere	
samarbejde	om	at	udvikle	vores	folkeskole	stopper.	Det	tror	
vi	heller	ikke	sker.	Men	realiseringen	af	nye	mål	forudsætter	
et	langsigtet	politisk	perspektiv	og	en	bred	politisk	opbak-
ning.	Folketingets	åbning,	regeringens	og	partiernes	meldin-
ger	vil	vise,	hvor	stor	enigheden	er	–	og	så	er	vi	altid	klar	til	
at	finde	bedre	veje	til	at	udvikle	folkeskolen	og	give	den	en-
kelte	elev	mulighed	for	at	opnå	de	bedste	resultater.	 	

Realistiske reformer

LEDER

Af	Claus	Hjortdal
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StORt & småt
Skolepartnerskaber
Globale	Skolepartnerskaber	arbejder	–	med	
støtte	fra	Danida	–	på	at	styrke	den	globale	
dimension	i	undervisningen	gennem	sko-
lepartnerskaber	mellem	danske	skoler	
og	skoler	i	udviklingslande.

	Partnerskaberne	bygger	på	lærerud-
veksling	og	et	tæt	samarbejde	mellem	
lærerne	om	at	identificere	fælles	te-
maer	til	forløb,	der	kan	involvere	ele-
verne	på	begge	skoler.	Målet	er	at:

·  Give	eleverne	en	forståelse	af,	hvordan	deres	
liv	og	fremtid	er	tæt	forbundet	med	børn	og	unges	
liv	andre	steder	i	verden

·  Styrke	global	kultur-	og	samfundsforståelse
·  Skabe	engagement	i	globale	udfordringer

Globale	Skolepartnerskaber	har	udgivet	en	manual	for,	hvordan	
man	kan	etablere	og	udvikle	skolepartnerskaberne,	baseret	på	
tidligere	erfaringer.	Pt.	deltager	de	fire	danske	folkeskoler	samt	
en	række	gymnasier	og	erhvervsskoler	i	projektet.

Se mere på www.globaleskolepartnerskaber.dk

På	viden	skal	land	
bygges...
Et	nyt	formidlingskonsortium	er	oprettet	med	henblik	
på	at	forbedre	børn	og	unges	læring	i	folkeskolen.

Der	er	brug	for	et	paradigmeskifte	i	skolens	praksis,	
der	går	fra	’at	synes’	til	’at	vide’.	Det	handler	om	at	ud-
nytte	anerkendt	forskning	mere	systematisk	i	folke-
skolen.	Derfor	har	en	række	parter	omkring	folkesko-
len	–	heriblandt	Skolelederforeningen	–	dannet	det	
nye	konsortium.

	Formidlingskonsortiet	”Viden	i	spil”	vil	følge	folke-
skolens	aktuelle	udfordringer	og	udviklingsretning.	Ud	
fra	det	vil	konsortiet	prioritere	og	formidle	viden	fra	
forskning	og	undersøgelser	til	politikere,	forvaltninger	
og	skoler.	

	Konsortiet	vil	desuden	pege	på	behov	for	forskning,	
som	hjælper	til	at	løse	udfordringerne.	Konsortiet	pe-
ger	på	nye	veje	i	efteruddannelse	af	lærere	og	pæda-
goger	i	dialog	og	samarbejde	mellem	professionshøj-
skoler,	forskningsinstitutioner	og	kommuner/skoler.

	Parterne	i	formidlingskonsortiet	mener,	at	der	
skal	en	forstærket	indsats	til,	hvis	viden	fra	forsk-
ning	skal	anvendes	i	praksis.	Det	er	nødvendigt,	at:

1.	Viden	omsættes	i	praksis
2.	Politikere	og	praktikere	efterspørger	viden	
3.	Praksis	og	forskning	er	i	tættere	samspil
4.	Viden	anvendes	strategisk	
5.		Efteruddannelse	sker	i	praksis	og	kombineres	med	

viden	fra	forskning.

Formanden	for	Skolelederforeningen	Anders	Balle	har	
store	forventninger	til	samarbejdet:

	”Et	mere	forpligtende	samspil	mellem	forskningen,	
uddannelsen	af	lærerne	og	skolens	dagligdag	vil	give	
lederne	og	lærerne	et	væsentligt	styrket	grundlag	for	
at	udvikle	skolen	i	den	rig-
tige	retning”,	siger	
han.

Samarbejde	
med	BKF
Som	et	bidrag	til	det	nationale	partnerskab	for	folkeskolen,	som	
Statsministeren	har	inviteret	til	at	deltage	i,	har	Skolelederforeningen	
sammen	med	Børne-	og	kulturchefforeningen	udarbejdet	et	fælles	
projektoplæg	vedr.	ledelse	og	styring	i	folkeskolen.	

	I	oplægget	”Strategisk	udvikling	af	læringsmiljøer”	lægges	der	op	
til	at	etablere	et	udviklingsprojekt	om	skoleledelse,	som	på	baggrund	
af	følgeforskning	bl.a.	kan	omfatte:

· En	række	modelkommuner,	som	udvikler	og	afprøver	modeller	for	
ledelse	af	læringsmiljøer	i	praksis
· Konkretisering	af	indholdet	i	den	efteruddannelsesindsats,	som	

Skolens	Rejsehold	peger	på
· Konkretisering	af	indholdet	i	den	resultatrapportering,	
som	Rejseholdet	foreslår

Projektet	tænkes	at	spille	sammen	med	eksisterende	
forskningsprogrammer	om	offentlig	styring	og	ledelse	–	med	særlig	
fokus	på	ledelse	i	skolens	daglige	praksis,	ledelse	af	skolen	som	en	
samlet	ramme	om	læringsmiljøer	og	samspillet	med	skolechef,	for-
valtning	og	politikere.

Læs oplægget på www.skolederne.org
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Højt	gageret
Hvem	siger,	at	læreruddannelsen	ikke	fører	til	en	ordentlig	løn?

	Det	nok	højest	betalte	job	i	undervisningssektoren	i	England	er	
’Her	Majesty’s	Chief	Inspector	of	Schools’.	Her	ligger	årslønnen	på	
ca.	1,8	mio.	kr.,	hvilket	er	noget	mere	end	premierminister	David	Ca-
meron’s	løn	på	ca.	1,2	mio.	kr.	årligt.	

	Måske	af	den	grund	har	den	konservative	regering	skilt	
sig	af	med	den	nuværende	Chief	Inspector	Christine	Gil-
bert	–	men	nok	mest	fordi	hendes	forbindelse	til	den	tid-
ligere	Labour-regering	var	for	stærk.	Jobbet	
er	ledigt	med	udgangen	af	i	år.	

Forbudt	at	slå
Nogle	steder	står	dagens	ret	stadig	på	
tørre	tæsk.	Men	nu	skal	det	ikke	læn-
gere	være	tilladt	at	slå	eleverne	i	sko-
lerne	i	Bangladesh.	Det	har	landets	Hø-
jesteret	afgjort,	efter	flere	tilfælde	af	
grov	mishandling.	

	Det	er	ellers	almindelig	praksis,	at	
lærerne	kan	svinge	eleverne	en	lussing	
eller	rive	dem	i	ørerne,	hvis	ikke	de	op-
fører	sig	ordentligt.	Og	91	%	af	skolebør-
nene	i	Bangladesh	oplever	jævnligt	fy-
sisk	straf	i	den	stil.

	I	foråret	måtte	otte	elever	imidlertid	
en	tur	på	sygehuset	efter	en	afstraffelse	
på	skolelederens	kontor	–	de	havde	
glemt	deres	skriveredskaber.	Og	i	som-
mer	begik	en	10-årig	dreng	selvmord,	
efter	at	være	blevet	tæsket	af	sin	lærer.

	Dette	har	nu	fået	Bangladesh	at	
stoppe al	fysisk	afstraffelse	af	eleverne.	
Skolerne	skal	i	stedet	efteruddannes	i,	
hvordan	man	skaber	disciplin	uden	at	
bruge	tæsk	og	vold.

	I	Thailand	er	det	som	i	Danmark	ikke	
tilladt	for	lærere	at	slå.	Det	har	dog	ikke	
afholdt	en	lærer	fra	at	afstraffe	mindst	
40	elever,	som	havde	undladt	at	rydde	
op	efter	sig.	Uheldigvis	for	læreren	blev	
det	filmet	af	en	elev	med	en	mobiltele-
fon.	Han	er	nu	fyret.

Se sidstnævnte video på 
youtube > Thai Teacher 
Beats Student

Jorden	rundt
Er	der	tvivl	om,	hvorvidt	der	nu	vitterlig	er	lærermangel	her-
hjemme	eller	ej,	er	manglen	i	hvert	fald	tydelig	i	Tyskland.	

	Ved	skoleårets	begyndelse	er	rigtig	mange	lærerstillinger	hos	
vores	sydlige	naboer	ikke	besat.	GEW	and	VBE,	der	er	de	største	
tyske	lærerorganisationer,	anslår,	at	der	er	hele	45.000	stillinger	
ledige.	Særligt	inden	for	matematik	og	naturfag	kniber	det.

	I	Danmark	er	der	pr.	1.	september	blevet	1090	færre	lærerstillin-
ger	i	de	kommunale	folkeskoler,	har	DLF	opgjort.	Tallene	dækker	
over,	at	to	tredjedele	af	kommunerne	har	besluttet	at	spare	lærer-
job	væk,	mens	kun	syv	kommuner	har	oprettet	flere	lærerstillinger	
i	år.	I	alt	er	der	oprettet	33	nye	lærerjob	og	nedlagt	1123.

I	Colombia	er	det	direkte	farligt	at	være	lærer	og	særligt	lærer-
TR.	For	nylig	er	endnu	en	lærer	med	forbindelse	til	den	nationale	
lærerforening	blevet	dræbt:	Det	bringer	totalen	af	dræbte	lærere	i	
landet	op	på	17,	bare	i	2010.

Den	koreanske	lærerforening	har	hindret	afskedigelsen	af	183	
lærere,	der	har	tilladt	sig	at	give	private	donationer	et	bestemt	po-
litisk	parti.	I	Canada	viser	en	undersøgelse,	at	lærerne	i	sidste	
skoleår	af	egen	lomme	betalte	gennemsnitligt	ca.	2000	kr.	til	un-
dervisningsmaterialer.

Endeligt	erfares	det	fra	en	kilde	af	den	pålideligste	art,		
at	en	skoleleder	i	Guds	eget	land	USA	har	fået	
knapt	fire	års	fængsel	for	at	fuske	med	
elevernes	testresultater.	

Se mere på Education Inter-
national’s hjemmeside 
www.ei-ie.org
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Det	er	ikke	helt	nemt	at	få	samarbej-
det	på	Vordingborgs	12	folkeskoler	til	at	
fungere	for	tiden.	Kommunen	og	den	
lokale	lærerkreds	kan	ikke	blive	enige	
om	at	indgå	en	arbejdstidsaftale,	og	
konsekvensen	er,	at	selv	små	emner	
bliver	endevendt	ved	et	bord,	hvor	
både	Danmarks	Lærerforening,	Kom-
munernes	Landsforening,	forvaltnin-
gen	og	Lærerkredsen	er	repræsenteret.

”Vi	har	oplevet,	at	detailsager	bliver	
løftet	væk	fra	skolerne	og	taget	op	af	
de	centrale	parter.	I	enkelte	tilfælde	er	
det	endda	sket,	uden	at	lærerne	eller	
lederen	på	den	enkelte	skole	er	orien-
teret.	Det	er	frustrerende”,	siger	for-
manden	for	Skolelederforeningens	lo-
kale	afdeling	i	Vordingborg,	Peder	
Skelbo	Hansen.

Anledningen	til	uenigheden	mellem	
kommune	og	lærerkreds	er	de	lokale	
forhandlinger	om	en	ny	arbejdstidsaf-
tale.	Da	de	begyndte	for	et	år	siden	var	
udgangspunktet	en	A’08-aftale.	Men	

SKOLELEDERNE	I	VORDINGBORG:

Uenighed
om	arbejdstidsaftale	skader	samarbejdet

Kommunernes Landsforening og Danmarks Lærerforening sidder med, når 
arbejdstiden aftales på en af skolerne i Sjællands sydligste kommune

Af	Jan	Kaare	•	Foto	Sine	Fiig

kommune	og	kreds	kunne	ikke	blive	
enige	om	den	faktor,	som	en	undervis-
ningstime	skal	udløse	til	de	øvrige	op-
gaver	som	forældresamarbejde	og	for-
beredelse.	Derfor	blev	man	i	slutningen	
af	2009	enige	om	at	satse	på	at	videre-
føre	den	A’05-aftale,	som	blev	indgået	
for	fem	år	siden.	Aftalen	skulle	dog	in-
deholde	ekstra	individuel	tid	og	mere	
tid	til	pauser.

I	februar	måned	i	år	meddelte	børne-	
og	kulturdirektør,	Klaus	Michael	Jensen,	
at	kommunen	ønskede	aftalen	ændret	
på	flere	punkter	på	grund	af	en	forvær-
ring	af	den	økonomiske	situation.

Tingene	mudrer	til
Det	ville	Lærerkredsen	ikke	acceptere,	
og	de	to	parter	kunne	derfor	ikke	for-
handle	en	aftale	på	plads.	Konsekven-
sen	er,	at	den	eksisterende	A05-aftale	
kører	videre.	

Det	betyder,	at	der	arbejdes	med	så-
kaldte	mødeplaner	for	de	opgaver,	hvor	

der	ikke	er	indgået	timerammer.	Læ-
rernes	opgaver	skal	altså	fastsættes	
med	et	starttidspunkt	og	et	slut-
tidspunkt,	og	de	skal	have	planen	
udleveret	fire	uger,	før	den	træder	
i	kraft.	

”Det	volder	ikke	store	proble-
mer	at	arbejde	med	mødepla-
ner,	og	der	er	også	aftalt	mange	
timerammer	på	skolerne”,	siger	
Peder	Skelbo	Hansen.	”Men	
tingene	mudrer	til,	når	de	cen-
trale	parter	skal	indover	hver	
gang,	der	skal	aftales	noget	
nyt.	Jeg	er	bange	for,	at	det	på	
længere	sigt	kan	gå	alvorligt	ud	
over	tillidsforholdet	mellem	le-
dere	og	lærere”.

Skoleledernes	lokale	for-
mand	illustrerer	sin	bekymring	
ved	lidt	procentregning.

”Hvis	begge	parter	hver	gang	
vil	have	en	ydelse	fra	den	anden	
part,	der	svarer	100	procent	til	
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Uenighed

»På et tidspunkt burde den 
gamle lærerarbejdstidsaf-
tale måske også udstop-
pes og udstilles.
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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!

det,	man	selv	giver,	og	hvis	alle	aftaler	
skal	analyseres	igennem	af	centralt	
placerede	konsulenter,	før	de	skrives	
under,	så	går	det	ud	over	samarbejds-
klimaet	på	de	enkelte	skoler”.

Peder	Skelbo	Hansen	vil	ikke	male	
fanden	på	væggen,	og	han	synes,	det	
er	overdrevet	at	kalde	skolelederne	for	
gidsler	i	en	konflikt,	men	det	er	sandt,	
at	skolerne	er	i	klemme.

”Det	virker,	som	om	uenighederne	
om	en	arbejdstidsaftale	gøres	til	en	
konflikt,	som	der	reelt	ikke	er	grundlag	
for.	Det	vil	jeg	gerne	advare	imod.	
Selvom	man	er	uenig,	bør	alle	parter	
være	interesseret	i,	at	undervisningen	
på	skolerne	fungerer”,	siger	lokalfor-
manden.

Speciel	ledelsessituation
Skolelederforeningen	følger	situatio-
nen	i	Vordingborg	Kommune	tæt,	og	
foreningens	formand,	Anders	Balle,	
mener,	at	det	er	ærgerligt,	at	det	
endnu	ikke	er	lykkedes	parterne	at	
blive	enige	om	en	aftale,	så	arbejdet	
på	skolerne	kan	udføres	fleksibelt,	pro-
fessionelt	og	ubureaukratisk.

”Der	er	en	helt	speciel	ledelsessitua-
tion	i	Vordingborg,	som	meget	let	kan	
give	unødige	konflikter	og	som	lægger	
fokus	i	ledelsesarbejdet	et	helt	forkert	
sted.	Situationen	kan	skabe	et	kunstigt	
skel	mellem	ledere	og	medarbejdere,	
og	kan	dermed	skade	samarbejdet	og	

det	tillidsforhold,	som	bør	herske	i	en	
velfungerende	og	veldrevet	skole”,	siger	
Anders	Balle.

Skellet	kan	føre	til	konflikter,	og	det	
kan	gøre	skoleledelse	til	bureaukrati-
forvaltning	og	detailkontrol.

”På	den	måde	kan	væsentlige	ledel-
sesopgaver	som	udvikling	af	lærings-
miljøerne,	fokus	på	elevernes	resulta-
ter,	dialog	og	sparring	i	forhold	til	medar-
bejderne	for	ikke	at	tale	om	strategiske	
planlægning	få	meget	trange	kår”,	siger	
Anders	Balle.

Det	skorter	ikke	på	forståelse	for	si-
tuationen	på	Vordingborg-skolerne	hos	
Jonna	Rolvung.

Hun	er	formand	for	Lærerkredsen	for	
Faxe	og	Vordingborg,	og	har	repræsen-
teret	lærerne	i	de	kuldsejlede	forhand-
linger	om	en	ny	arbejdstidsaftale.

”Som	skolelederne	mener	jeg,	at	til-
lidsforholdet	mellem	lærere	og	ledere	
på	de	enkelte	skoler	kommer	unødigt	
under	pres	på	grund	af	forholdene.	Det	
kan	blive	svært	at	genoprette	samar-
bejdet,	men	det	er	Vordingborg	Kom-
mune,	der	er	årsag	til,	at	vi	er	endt	
her”,	siger	hun.

Kan	ikke	gøre	noget
Set	gennem	den	lokale	lærerformands	
optik	er	kommunen,	godt	hjulpet	af	
Kommunernes	Landsforening,	ved	at	
presse	lærerne	til	at	undervise	mere.	
Det	er	årsagen	til,	at	kommunen,	som	

Jonna	Rolvung	ser	det,	løb	fra	en	næsten	
indgået	aftale,	og	at	man	nu	fortolker	
reglerne	om	mødeplaner	så	stramt,	at	
det	giver	problemer	på	skolerne.

”Vi	er	ikke	herrer	over,	at	kommunen	
lægger	sådan	et	pres	på	skolerne,	og	
nærmest	sætter	skolelederne	ud	af	spil-
let.	Men	skolelederne	har	ikke	sagt,	at	
de	synes,	det	er	en	dårlig	idé,	kommu-
nen	har	fået.	Selvom	det	også	er	vores	
problem,	at	samarbejdet	bliver	skadet,	
kan	vi	ikke	gøre	noget”,	siger	hun.

Peder	Skelbo	Hansen:
”Der	er	ingen	tvivl	om,	at	Vording-

borg	Kommune	vil	have	lærerne	til	at	
undervise	mere	for	at	få	økonomien	til	
at	hænge	sammen,	men	der	er	heller	
ingen	tvivl	om,	at	lærerne	som	profes-
sionelle	fagpersoner	og	medarbejdere	
på	skolerne	har	et	ansvar	for,	at	samar-
bejdet	fungerer.	Det	samme	har	deres	
tillidsrepræsentanter.	De	skal	medvirke	
til	at	fremme	et	godt	arbejdsmiljø.	Det	
er	ikke	altid	tilfældet	i	øjeblikket”.

Børne-	og	kulturdirektør	Klaus	Mi-
chael	Jensen,	Vordingborg	Kommune,	
har	denne	kommentar:

”Skolelederne	har	gjort	et	kæmpe	ar-
bejde	for	at	få	mødeplaner	til	at	fungere	
og	det	er	yderst	beklageligt,	hvis	situa-
tionen	ude	på	skolerne	vanskeliggør	
samarbejdet,	men	der	skal	to	til	en	af-
tale	og	i	øjeblikket	vil	lærerne	ikke	være	
med.	Forhåbentlig	ændrer	situationen	
sig	på	et	eller	andet	tidspunkt”.	

8	•	Skoleledelse	•	oktober	2010
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Alinea Akademi tilbyder en række kurser i, hvordan
I bedst muligt integrerer de digitale medier i jeres
daglige undervisning. Kurserne er en kombination
af oplæg, eksempler og diskussion samt konkrete
opgaver. På kurserne er der især fokus på de
didaktiske og pædagogiske overvejelser, som den
digitale undervisning kræver.

Kurserne afholdes ude på jeres skole og tilpasses
jeres behov.

Digital
undervisning
Har I færdighederne?

Professionel efteruddannelse

alineaakademi.dk

Alinea Akademi
Pilestræde 52
1112 København K
Tlf. 3369 4666
info@alineaakademi.dk
alineaakademi.dk

Kontakt os på 3369 466 eller
info@alineaakademi.dk
– og vi skræddersyr til jer

1905_AA_skoleledelse8:Layout 1  20/09/10  15:23  Side 1

www.alineaakademi.dk
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Når	jeg	siger	LP-LP-LP,	kommer	de	
alle.	Det	er	et	kæmpe	plus!	Der	er	bare	
også	stunder,	hvor	jeg	er	i	tvivl	om	det	
her	’bras’	holder,	men	så	kan	jeg	hel-
digvis	sige	det	i	det	her	fora…		

I	Kalundborg-området	mødes	fire	
skoleledere	på	andet	år	i	deres	net-
værk.	De	er	ledere	på	skoler,	der	i	
samarbejde	med	kommunens	PPR		
er	spydspidser	i	en	plan	om	at	bruge	
LP-modellen	til	at	forbedre	under-
visningen.	Erfaringerne	skal	lægge	
grunden	for	evt.	senere	at	tage	skrid-
tet	fuldt	ud	og	implementere	LP	på	
alle	kommunens	skoler	og	daginstitu-
tioner.

LP	–	Læringsmiljø	og	pædagogisk	
analyse	–	lægger	op	til	en	indgribende	
ændring	af	skolens	kultur.	Man	kom-
mer	tæt	på	praksis	og	medarbejdernes	

På samme

Af	Michael	Diepeveen	•	Foto	Michael	Rasmussen

Ledere på fire spydspidsskoler arbejder med LP-modellen 
og mødes jævnligt for at tune sig ind på og give hinanden – 
åbent, ærligt, kærligt og kritisk – modspil

samspil	med	hinanden	og	eleverne.	
Det	er	følsomt	og	sætter	processer	i	
gang,	som	kræver	bevågenhed	fra	le-
delsens	side.	

Kalundborg	langbølge
En	sensommerdag	har	viceskoleleder	
Pia	Knudsen,	Kirke	Helsinge	skole,	
skoleleder	Lene	Jeppesen	på	Gørlev	
skole,	skoleleder	Søren	Kæstel	på	Årby	
skole	og	Niels	Høgsberg,	Rynkevang-
skolen,	sat	hinanden	i	stævne.	De	
støtter	hinanden	i	deres	arbejde	og	ta-
ler	først	og	fremmest...	ledelse!	

Ingen	på	spydspidsskolerne	har	for-
trudt	de	sagde	ja	til	opgaven.	Imple-
menteringen	af	LP	er	fastsat	til	tre	år,	
og	udviklingen	ventes	ikke	at	ske	over-
night.	På	den	anden	side	har	opgaven	
vist	sig	at	være	’noget	større’	end	be-

regnet,	har	de	fire	vestsjællændere	
måttet	sande.

Derfor	er	ledernetværket	guld	værd.	
Det	giver	frirum	til	at	sparre,	finde	nye	
veje,	fastholde	ledelsesvinklen	mv.	Og	
nu	midt	i	forløbet	er	disse	kompetencer	
særligt	efterspurgt.	For	som	alle	har	
opdaget,	er	projektet	så	omfattende,	
at	meget	glipper,	hvis	ikke	man	som	
leder	er	fuldt	ajour.

Det	handler	om	processer,	teknik,	
strategi	og	at	planlægge	og	følge	op.	
Der	skal	rapporteres	løbende	og	i	den	
årlige	kvalitetsrapport.	Der	er	behov	
for	management	og	krav	om	leder-
skab...	det	her	er	et	ja	til	en	større	kul-
turændring,	og	projektet	skal	hele		
tiden	sælges	over	for	knapt	så	moti-	
verede	medarbejdere	og	skeptiske		
forældre.	

frekvens
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De	fire	skoler	har	samme	målsæt-
ninger	og	har	indgået	samme	akkord	
med	kommunen	for	det	arbejde,	indfø-
relsen	af	LP	kræver.	Det	gør	det	lettere	
at	sammenligne	og	lære	af	hinanden.	
Det	betyder	blot	ikke,	at	alt	gøres	ens.	
Modellen	er	ikke	en	masterplan,	der	
foreskriver,	hvad	der	skal	ske	hvornår,	
tværtimod	er	der	inden	for	rammerne	
et	stort	manøvrerum.

For	de	fire	ledere	er	der	efter	eget	
udsagn	mindst	100	gode	grunde	til	at	
mødes.	Man	får	ikke	alene	bedre	ind-
sigt,	men	bedre	udsyn.	Skoleledernes	
samlede	kompetencer	summer	ikke	
kun	op,	men	ganges	indbyrdes.	Vig-
tigst	er,	at	man	kommer	ind	under	hu-
den	på	hinanden	og	kan	tale	åbent	om	
udfordringerne,	bl.a.	så	man	ikke	be-
høver	lave	alle	fejlene	selv...	

Signalforstyrrelser
Hver	skole	har	sit	personale	med	sine	
verdensmestre.	Der	er	nyuddannede	
og	gamle	rotter,	nogle	går	bare	på	ar-
bejde,	andre	er	særligt	dedicerede.	Et	
virvar,	som	LP-modellen	kan	sætte	i	
system,	og	hvor	der	også	skubbes	til	
lærerkulturen,	bl.a.	ved	at	nogle	er	tov-
holdere	for	andre.	

En	vigtig	ledelsesopgave	er	at	få	at	få	
skabt	afgrænsning,	så	tovholder-lærerne	
ikke	føler,	de	de	opfattes	som	ledelsens	
forlængede	arm.	Med	tovholderne	skub-
bes	et	lag	ind,	der	har	autoritet	uden	at	
have	leder-autoritet,	og	det	giver	dilem-
maer	over	aksen	legalitet/legitimitet.	Og	
at	det	er	en	vanskelig	balance,	fremgår	
af	denne	tilbagemelding	for	nylig	til	en	
af	skolelederne	fra	en	tovholder:	Det	gør	
jeg	aldrig	mere…	

Læringsmiljø  
og pædagogisk 
analyse

LP-modellen	er	udviklet	af	professor	
Thomas	Nordahl,	Lærerhøjskolen	i	
Hedmark,	Norge.	

Modellen	sætter	fokus	på	læ-
ringsmiljøet	og	faktorer	i	forbindelse	
med	adfærds-,	trivsels-	og	lærings-
problemer.	Med	modellen	tilbydes	
en	tilgang	til	forandring,	der	baserer	
sig	på	forskning	og	erfaringsopsam-
ling.

I	Danmark	står	Professionshøj-
skolen	UC	Nordjylland	for	introduk-
tionen	af	LP	i	pt.	77	kommuner,	67	
PPR-enheder,	450	skoler	samt	en	
række	dag-	og	fritidsinstitutioner	
og	gymnasier.

En	ny	dansk	LP-undersøgelse	vi-
ser,	at	selv	om	at	mange	elever	i	
folkeskolen	klarer	sig	godt,	er	der	
samtidig	et	stort	antal,	hvor	det	
kniber.	Fx	klarer	drenge	sig	dårlige-
re	end	piger,	med	de	ikke-vestlige	
drenge	er	det	endnu	værre,	mange	
elever	klassificeres	i	dag	som	’pro-
blematiske’	og	for	mange	udtages	
til	specialundervisning.

Undersøgelsen	viser,	at	det	er	
læreren	og	læringsmiljøet,	der	har	
afgørende	betydning	for	elevernes	
udbytte,	og	at	de	vigtigste	faktorer,	
der	bidrager	til	faglig	og	social	læ-
ring,	er:

•		Lærere	med	god	struktur	i	under-
visningen

•		Ro	og	orden	i	undervisningen	og	
læringsmiljøet

•		Elever	har	et	godt	forhold	til	læ-
rerne

•		Lærere	er	støttende	i	elevernes	
læringsarbejde

•		Elever	deltager	i	faglig-sociale	
fællesskaber

Undersøgelsen	præsenteres	på	en	
konference	i	København	den	11.	ok-
tober	2010.	

Se mere på www.lp-modellen.dk

Som regel i højt humør! På netværksmøderne 
prøver de fire skoleledere de andre af, lytter og 
undgår at give for mange gode råd
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Kulturændringen,	der	sker	i	en	skole-
udvikling	som	denne,	ses	bl.a.	ved,	at	
der	opstår	et	nyt,	fælles	sprog.	Der	op-
står	også	et	andet	syn	på	elever,	læ-
ring	og	en	forstærket	bevidsthed	om	
relationernes	betydning	–	elev/elev	og	
elev/lærer.	Især	det	kan	for	nogle	læ-
rere	være	tricky.

For	hvor	det	professionelle	niveau	
utvivlsomt	hæves,	er	det	også	sådan	–	
fortæller	en	af	lederne	–	at	skolen	fø-
ler,	de	må	sige	farvel	til	en	arbejds-
form,	de	var	glade	for.	De	nye	navne,	
den	nye	kultur	virker	lidt	som	en	spæn-
detrøje,	og	de	lærere,	der	har	fundet	
egne	unikke	veje	til	at	nå	eleverne	er	i	
tvivl	om,	hvordan	de	kombinerer	det	
nye	med	den	praksis,	de	har.

LP-systematikken	er	altså	et	tveæg-
get	sværd.	Og	der	er	dage,	hvor	man	
som	leder	har	håbet,	at	bare	ikke	no-
gen	i	dag	stiller	de	vanskelige	pædago-
gisk-faglige	spørgsmål,	for	hvad	skal	
man	så	svare?	Her	kommer	netværks-
gruppen	belejligt	ind.	For	møderne	i	
det	regi	handler	ikke	kun	om	skoleud-
vikling,	men	om	ledelsesudvikling...

Fx	har	firkløveret	drøftet	metodefri-
heden.	Der	er	enighed	om,	at	den	er	
stendød.	Men	ikke	mere	end,	at	den	er	
afløst	af	metodeansvar,	og	der	er	der-
for	stadig	valg,	der	skal	træffes.	De	har	
derfor	støttet	hinanden	i	den	ikke	lette	
ledelsesopgave,	det	er	at	få	skabt	for-
bindelse	mellem	nyt	og	gammelt	–	og	
løftet	et	utal	af	personlige	erfaringer	
frem	til	en	ny	faglighed.

Antennerne	ude	
Alle	børn/elever	på	de	fire	skoler	er	i	
dette	forløb	spurgt,	hvordan	de	opfat-
ter	sig	selv,	hinanden	og	deres	lærere.	
Og	for	de	fire	ledere	blev	’kortlægnin-
gen’	en	øjenåbner.	Det	var	en	overra-
skelse,	hvor	forskelligt	børn	kan	se	på	

visse	lærere	–	fx	i	forhold	til	skolelede-
rens	vurdering.

Inputtene	herfra	og	fra	processen	i	
øvrigt	flytter	ikke	alene	rent	fagligt-
professionelt,	men	rammer	lige	ind	i	
det	personlige	og	blotter	relationerne,	
og	det	har	måttet	tages	alvorligt,	siger	
de	fire	ledere.	De	har	derfor	ikke	kun	
stoppet	op	for	at	blive	klogere	på	prak-
sis,	adfærd	og	rutiner,	men	også	haft	
behov	for	at	se	på,	om	det	nu	er	en	ri-
melig	måde	at	vurdere	praksis	på.

En	af	lederne	gik	direkte	til	eleverne	
og	bad	dem	nuancere	deres	udsagn.	
En	anden	har	fastholdt	sin	oprindelige	
bedømmelse	af	medarbejderne.	Han	
vil	ikke	suspendere	sin	sunde	fornuft	til	
fordel	for	’statistik’,	som	han	siger.	
Men	alle	er	de	enige	om,	at	det	også	
har	været	en	sjældent	interessant	
øvelse	at	høre	elevernes	vurderinger	–	
uden	filter.	

Det	kræver	tid	at	analysere	egen	sko-
les	praksis	og	kultur.	Og	erkendelserne	
kommer	næppe,	hvis	man	ikke	man	
som	skoleleder	er	på	stikkerne	for	at	ini-
tiere	processerne.	Når	det	så	til	gengæld	
lykkes,	oplever	lederne,	at	medarbej-
derne	har	fået	et	stærkere	fundament,	
hvilket	giver	dem	fordele	i	deres	profes-
sionelle	kontakt	med	hinanden,	andre	
fagfolk,	elever	og	forældre.

Et	emne,	der	fylder	på	dette	net-
værksmøde,	er	PPR,	der	i	projektet	har	
en	konsultativ	og	koordinerende	rolle.	
Skolerne	er	glade	for	at	kunne	trække	
på	PPR	i	alt	fra	at	skrive	indstillinger,	
tage	terapi-samtaler	mv.	Men	der	lyder	
også	ord	som:	Flaskehals	og	panden	
mod	muren.	Skolerne	oplever,	at	der	
for	lidt	tid	og	for	stor	forskel	på	de	til-
gange,	PPR	har	til	samarbejdet.	

Men	ellers	er	man	så	langt	med	sko-
leudviklingen,	at	man	er	begyndt	at	
pudse	tingene	af.	Det	rykker	–	siger	de	

fire	ledere	–	og	har	nogle	medarbejdere	
følt	sig	klemt,	har	de	fleste	draget	for-
del	af	at	arbejde	på	et	nyt,	stærkere	
teoretisk-praktisk	grundlag.	

Stil	ind	på	stationen
LP	er	–	som	en	udtrykker	det	–	et	lego-
klods-koncept,	hvor	elementerne	kan	
sættes	sammen	på	mange	måder.	Så-
dan	er	det	også	på	de	fire	skoler,	hvor	
man	organiserer	sig	forskelligt.	Fx	har	
én	skole	indført	en	fast	dag,	hvor	alle,	
der	er	en	del	af	projektet,	samles.	
Mens	en	anden	skole	fx	har	valgt	at	
lade	SFO-pædagoger	og	lærere	køre	
løbet	hver	for	sig.

Fordi	projektet	hviler	på	en	anerken-
dende	tilgang	og	stor	frihed	til	at	nå	
målene,	er	skoleledernes	rolle	overord-
net.	Man	er	i	løbende	dialog	med	tov-
holdere	og	sidder	for	bordenden	i	styre-
gruppen,	men	blander	sig	ikke	bortset	
fra	situationer,	der	ikke	kan	siddes	
overhørig.	I	stedet	søger	lederne	i	hø-
jere	grad	at	støtte	og	kompensere	for	
vanskeligheder.

Den	viden,	man	som	leder	i	en	skole-
udviklingsproces	samler	op,	kan	imid-
lertid	bruges	til	at	lægge	linjen	–	både	i	
det	daglige	og	fremover.	For	skærpel-
sen	af	tænkemåde,	sprog	og	fokus	gør,	
at	man	lettere	knækker	koden,	ser	de	
positive	og	negative	faktorer	og	koncen-
trerer	sig	bedre	om	det,	man	kan	gøre	
noget	ved,	siger	de	fire	ledere.	

Som	leder	er	man	måske	først	og	
fremmest	strateg.	Der	er	så	meget	
struktur	i	konceptet,	at	man	ved	at	
skrue	på	knapperne	kan	dreje	udviklin-
gen.	Skoleudvikling	er	dermed	også	et	
værktøj.	Et	ledelsesredskab,	der	kan	
bruges	til	at	til	at	nå	dér,	hvor	man	
gerne	vil	hen.	Det	kan	være	en	af	flere	
erkendelser,	der	står	klarere	ved	at	del-
tage	i	et	ledernetværk!	 	
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Af	Michael	Diepeveen	•	Foto	Lars	Skaaning
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Det	er	”noget	af	et	sandwichjob”,	lyder	
det	smilende	fra	Inge-Lise	Sponholtz.	
Den	billedlige	beskrivelse	refererer	til	
hendes	stilling	som	tale-/hørekonsulent	i	
Allerød	Kommune,	hvor	hun	med	base	
på	Rådhuset	refererer	til	chefkonsulenten	
og	fungerer	som	faglig	leder	for	kommu-
nens	otte	talepædagoger/-lærere.

Sammen	med	kollegaen	fra	Hørsholm	
Kommune,	Lone	Vintergaard,	giver	hun	
et	indblik	i	arbejdsgangen	for	den	lille	
gruppe	af	tale-hørekonsulenter,	der	si-
den	kommunerne	for	fem	år	siden	ud-
styrede	dem	med	ledelsesbeføjelser,	er	
blevet	en	del	af	skolelederforeningen.	

”Vores	arbejde	er	altid	et	samspil	mel-
lem	flere	flader:	Mellem	forældre	og	
børn,	mellem	skole	og	forvaltning,	mel-
lem	medarbejderkollegaer	og	forvaltning	
osv.	Vi	er	jo	kun	en	lille	enhed	inden	for	
tale-/høreområdet	og	er	derfor	ret	tætte	
kollegaer.	Derfor	kan	jeg	godt	som	leder	
være	en	anelse	klemt	mellem	rollerne	
som	kollega	på	lige	fod	med	de	andre	
tale-/hørelærere	og	som	faglig	leder,	der	
af	og	til	må	trække	en	streg	i	sandet”,	
uddyber	Inge-Lise	Sponholtz.

Tværfagligt	ledelsessamarbejde
Tale-/hørekonsulenten	er	generelt	an-
svarlig	for	den	kommunale	tale-/høre-
indsats	over	for	børn	og	unge	op	til	18	
år,	hvor	2/3	af	tiden	typisk	bruges	på	
børn	under	skolealderen.

Vi siger, 
hvad I hører
Tale-/hørekonsulenter med ledelsesbeføjelser udgør en 
eksklusiv skare af ledere i det kommunale børneområde og 
i Skolelederforeningen

Af	Peter	Rewers	•	Foto	Thomas	Nielsen

Arbejdsopgaverne	indeholder	rådgiv-
ning,	vejledning	og	sparring	med	tale-/
hørelærerne,	fordeling	af	undervis-
ningstimer,	formidling	af	nyt	lovstof	og	
for	nogle	konsulenters	vedkommende	
eventuelle	ansøgninger	om	hjælpemid-
ler,	dispensationer	i	forbindelse	med	
elevers	eksaminer	mm.

Derudover	samarbejder	tale-/hørekon-
sulenten	ofte	med	instanser	uden	for	
kommunen	i	form	af	audiologiske	afde-
linger	på	de	omkringliggende	hospitaler	
og	børnepsykiatriske	afsnit.	Men	det	er	
meget	forskelligt	fra	kommune	til	kom-
mune,	hvor	meget	der	sorterer	under	
tale-/hørekonsulentens	område.	Særligt	
når	det	gælder	ledelsesopgaver.

I	Hørsholm	har	Lone	Vintergaard	i	lig-
hed	med	Inge-Lise	Sponholtz	kontor	og	
base	på	Rådhuset.	Her	sidder	hun	i	
Børne-	og	Ungeforvaltningen	sammen	
med	ledende	psykolog,	sundhedsplejer-
ske,	socialrådgiver	og	en	tilknyttet	tand-
læge.	De	udgør	fagledergruppen	og	hol-
der	formelle	møder	hver	anden	uge.	

”Det	er	en	rigtig	god	struktur,	som	jeg	
blev	en	del	af,	da	jeg	fik	ledelsesbefø-
jelser.	Jeg	får	indsigt	i	hele	organisatio-
nen	og	det	er	gavnligt,	når	jeg	skal	vide-
regive	information	til	mine	medarbejdere”,	
siger	Lone	Vintergaard,	der	suppleres	af	
Inge-Lise:

”Vi	gør	det	på	samme	måde.	Man	
får	en	meget	bred	og	dyb	viden	om	

hvert	enkelt	barn.	Og	dermed	kan	vi	
koordinere	indsatsen	mest	relevant.	
Eksempelvis	finde	den	af	os,	der	bedst	
kan	foretage	indsatsen	over	for	barnet,	
så	vi	ikke	kommer	tromlende	alle	sam-
men,	men	kan	nøjes	med	at	lade	en	
have	den	primære	kontakt”.

Dus	med	PUS
Generelt	er	der	ikke	så	stor	forskel	på	
arbejdsopgaverne	for	tale-/hørekonsu-
lenter	i	Allerød	og	Hørsholm,	måske	
fordi	begge	hørte	under	det	tidligere	
Frederiksborg	Amt	og	derfor	stadig	
mødes	i	uformelle	netværksgrupper.	
Men	der	er	alligevel	lidt	variation.

Lone	Vintergaard	har,	selv	om	hun	er	
leder,	også	otte	faste	undervisningstimer	
om	ugen,	hvor	Inge-Lise	Sponholtz’	tid	
officielt	udelukkende	er	øremærket	det	
administrative	og	ledelsesmæssige.	Ud	
over	den	faglige	ledelse	af	det	tale-/hø-
repædagogiske	arbejde	har	hun	også	en	
koordinerende	funktion	i	forhold	til	kom-
munens	tale-læseklasser	og	et	tæt	sam-
arbejde	med	Børnesprogskolen,	som	va-
retager	den	dansksproglige	stimulering	
af	tosprogede	småbørn	i	kommunen.	
Derimod	har	hun	ikke	ansvaret	for	perso-
naleudviklingssamtalerne	(PUS),	som	
varetages	af	chefkonsulenten.	Det	har	
Lone	Vintergaard	derimod	i	Hørsholm.

”I	starten	bekymrede	det	mig,	men	
nu	er	jeg	rigtig	glad	for	selv	at	foretage	 »
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dem.	Jeg	er	mine	medarbejderes	fortro-
lige	og	samtalerne	giver	en	klar	rollefor-
deling	og	et	godt	indblik	i	den	enkelte	
tale-/hørelærers	udfordringer	i	hverda-
gen”,	siger	Lone	Vintergaard,	der	også	
er	positiv	over	for	den	dimension	af	le-
derhvervet,	hvor	hun	som	leder	selv	
skal	vurderes	af	sine	medarbejdere.

”Det	er	en	god	ting	for	medarbej-
derne	og	meget	konstruktivt	for	mig	at	
få	at	vide,	hvor	jeg	er	dygtig	og	særligt,	
hvor	jeg	kan	udvikle	mig	mere”.

Fordel	med	fordeling
Lederrollen	blokerer	til	gengæld	for	
den	åbne	samtale,	når	det	kommer	til	
de	rituelle	besparelser,	der	også	ram-
mer	tale-/høreområdet.	Her	finder	
Inge-Lise	Sponholtz	sig	tilbage	i	den	
klemte	rolle	som	mellemled.

”I	min	rolle	som	faglig	leder	er	jeg	
nødt	til	at	anvise	forskellige	besparel-
sesmodeller.	Derefter	træffer	politi-
kerne	beslutningen.	I	de	situationer	gør	
min	position,	at	jeg	er	loyal	og	står	til	
ansvar	for	besparelsesforslagene,	hvor	
mine	kolleger	står	mere	frit	i	debatten.	
I	de	situationer	kan	jeg	ikke	tale	helt	
frit	med	min	faggruppe,	selv	om	vi	de-
ler	interesser.	Det	er	et	dilemma”,	for-
klarer	Inge-Lise	Sponholtz.

Hun	understreger	vigtigheden	af	en	
klar	ansvarsfordeling.	Noget,	der	tog	
lidt	tid	at	implementere	i	Allerød	Kom-
mune,	hvorfor	tale-/hørekonsulenten	i	
starten	af	sin	tid	som	leder	ofte	følte	
sig	som	en	overflødig	stik-i-rend-dreng.

”Folk	spurgte	ofte	mig	om	noget,	som	
jeg	ikke	havde	bestemmelse	over.	Så	
måtte	jeg	gå	videre	med	spørgsmålet		
og	vende	tilbage	med	svar.	Jeg	blev	en	
slags	budbringer;	én	der	ikke	selv	kunne	
træffe	afgørelser,	og	det	var	selvfølgelig	
utilfredsstillende”,	lyder	det	fra	Inge-Lise	
Sponholtz,	der	i	dag	kan	glæde	sig	over	
anderledes	optrukne	linjer.		

”Det	er	efterhånden	kommet	en	me-
get	klar	linje	for,	hvem	der	har	ansvaret	
i	de	enkelte	sager.	Hvis	en	medarbej-
der	f.eks.	kommer	til	mig	med	en	be-
kymring,	og	jeg	finder	ud	af,	at	det	ikke	
er	fagligt	orienteret,	så	ved	jeg	nu,	at	
det	ikke	er	mit	bord,	men	chefkonsu-
lentens.	Det	er	meget	nemmere	for	
alle	parter”,	fortæller	Inge-Lise	Spon-
holtz,	der	undervejs	også	har	været	
igennem	et	uddannelsesforløb	med	fo-
kus	på	ledelse.	Det	handlede	bl.a.	om	

at	kortlægge	forvaltningens	ydelser,	og	
hvordan	man	bedst	skaber	struktur	i	
indsatsen	på	de	forskellige	områder	–	
herunder	tale-/høreområdet.		

Svært	er	nu	lettere
Lone	Vintergaard	har	også	gjort	brug	af	
ledelsesmæssig	efteruddannelse.	Det	
har	særligt	gavnet	hende	i	den	vanske-
lige	samtale	med	en	medarbejder,	der	
eksempelvis	skal	have	at	vide,	at	ved-
kommende	ikke	gør	sit	arbejde	godt	nok.	
En	situation,	som	hun	betegner	som	en	
af	de	største	udfordringer	inden	for	det	
ledelsesmæssige	ansvarsområde.	

”Jeg	var	på	et	ni-dages	forløb	på	Co-
penhagen	Coaching	Center	med	fokus	
på	Den	Svære	Samtale.	Det	hjalp	
enormt	meget.	Før	det	kursus	undlod	
jeg	nok	ubevidst	at	tage	de	samtaler;	
jeg	var	simpelthen	ikke	klædt	på	til	
det”,	fortæller	Lone	Vintergaard,	der	nu	
har	lært	nogle	værktøjer	til	at	tage	an-
svar	om	den	følsomme	situation.

”Jeg	kan	holde	det	et	skridt	fra	livet		
og	professionelt	føre	samtalen.	F.eks.	
spørger	jeg	om,	hvad	vedkommende	
tænker	om	situationen	i	stedet	for	at	
spørge	til	følelser,	som	jo	går	lige	i	hjer-
tekulen	på	en	selv	også.	Det	havde	jeg	
ikke	tænkt	på	tidligere”,	forklarer	hun.

Selv	om	det	aldrig	er	morsomt	at	
skulle	tage	den	type	samtaler	med	
samarbejdspartnere	og	medarbejdere,	
er	Lone	Vintergaard	dog	glad	for,	at	op-
gaven	hører	under	hendes	funktioner.	

Forskellighed	fryder
Som	nævnt	er	der	en	stor	spændvidde	
i	opgaverne	for	en	tale-/hørekonsulent.	
Både	Inge-Lise	Sponholtz	og	Lone	Vin-

tergaard	beretter	om	forvaltninger,	der	
dikterer	eller	foreslår	dem	arbejdsop-
gaver,	der	i	virkeligheden	er	langt	ud	
over,	hvad	der	hører	til	deres	fag.	

Mange	gange	tager	de	nye	opgaver	
på	sig	og	derfor	har	de	bl.a.	fundet	sig	
selv	til	byggemøder,	hvor	de	skulle	
tage	stilling	til	hvilke	lamper,	den	nye	
bygning	skulle	have	sat	op	og	hvor	toi-
lettet	skulle	placeres.	De	tager	sig	af	
og	til	af	børn	med	synshandicap	og	bli-
ver	bedt	om	at	lave	fælleskommunale	
læsepolitikker.	Kort	sagt	bliver	de	til-
lagt	mange	evner.

Men	det	er	også	en	broget	flok	som	
de	to	kvinder	er	ledere	for.	For	under	
fællesbetegnelsen	tale-/hørelærer	el-
ler	-pædagog	kan	man	finde	folk	med	
baggrunde	så	forskellige	som	skolelæ-
rer,	pædagog,	sundheds-	og	sygeple-
jersker	og	endelig	er	der	en	del,	der	
kommer	direkte	fra	den	akademiske	
verden	og	audiologopædistudiet.

Særligt	de	universitetsuddannede	
skal	vænne	sig	til	et	miljø,	hvor	de	skal	
arbejde	med	børn.	Derfor	har	man	i	Al-
lerød	etableret	en	slags	mentorord-
ning,	hvor	de	nyuddannede	oplæres	i	
de	pædagogiske	aspekter	af	jobbet.

Både	Inge-Lise	Sponholtz	og	Lone	
Vintergaard	ser	dog	uhomogeniteten	
som	en	fordel,	hvor	de	forskellige	kom-
petencer	sikrer	den	bedst	mulige	
ydelse	for	tale-/høreindsatsen	og	som	
ledere	er	det	en	berigende	udfordring.

”Vores	medarbejderkollegaers	mange	
uddannelsesbaggrunde	er	en	ekstra	di-
mension	i	vores	arbejde	og	et	enormt	
interessant	spændingsfelt	at	bevæge	
sig	i”,	slutter	Inge-Lise	Sponholtz.	

Ny faglig klub
Selv	om	arbejdet	foregår	i	samspil	med	mange	forskellige	er	det	alligevel	et	en-
somt	job.	Der	er	nemlig	kun	en	ledende	tale-/hørekonsulent	i	hver	kommune	og	
det	skaber	til	tider	et	savn	om	faglig	sparring.

”Der	er	sager,	som	jeg	ikke	kan	dele	fuldt	ud	med	kollegaer,	men	omvendt	ikke	
finder	nødvendigt	at	inddrage	den	øverste	chef	i,	fordi	sagen	så	pludselig	kan	bli-
ve	blæst	mere	op	end	nødvendigt	er.	I	de	situationer	kunne	jeg	virkelig	godt	bru-
ge	et	kollegialt	netværk”,	siger	Inge-Lise	Sponholtz	fra	Allerød	Kommune.

Derfor	har	hun	sammen	med	Lone	Vintergaard	og	to	andre	kollegaer	taget	ini-
tiativ	til	en	faglig	klub	i	Skolelederforeningen	for	de	ca.	60	tale-/hørekonsulenter	
med	ledelsesbeføjelser	i	landet.

Ideen	blev	luftet	for	kollegaerne	i	Region	Hovedstaden	og	her	var	der	stor	opbak-
ning	til	et	nyt	netværk.	Der	er	indkaldt	til	stiftende	generalforsamling	22.	november.	
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Klassestørrelse og elevers læring
To forskerhold undersøger det samme, men kommer umiddelbart til 
forskellige resultater. Det er oplagt at spørge, hvad skal vi tro? 

Af	Helle	Kjærulf	•	Tegning	Annette	Carlsen

For	nylig	blev	der	offentliggjort	en	rapport	om	fol-
keskolen,	hvor	bl.a.	betydningen	af	klassestørrel-
ser	for	elevernes	læring	blev	analyseret.	

Rapporten	kom	fra	Dansk	Clearing-
house	for	Uddannelsesforskning	ved	
DPU,	Aarhus	Universitet.	Resulta-
terne	skal	bruges	til	rådgivning	
af	det	politiske	system.	En	af	
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Klassestørrelse og elevers læring

rapportens	konklusioner	er,	at	denne	undersø-
gelse	ikke	kan	påvise,	at	klassestørrelse	er	af	be-

tydning	for	elevernes	læring.
Så	med	denne	rapport	i	hånden	kan	

kommunerne	altså	roligt	øge	klas-
sestørrelsen	uden	konsekvenser	

for	elevernes	læring	–	eller	
hvad?

Sådan	lød	spørgsmålet	fra	
bl.a.	Eskil	Heinesen,	forsk-
ningsleder,	AKF,	i	indlednin-
gen	til	en	analyse	som	blev	
bragt	i	Politiken	7.	septem-

ber.	
Underrubrikken	lød:	Det	er	

ikke	rigtigt,	at	store	klasser	er	uden	
betydning	for	elevernes	faglige	ud-

vikling.	Større	klasser	har	tværti-
mod	en	klar	negativ	betydning.	

På	den	baggrund	har	’Skole-	
ledelse’	interviewet	Eskil	Heinesen,	

forskningsleder	i	AKF,	og	Sven	Erik	
Nordenbo,	direktør	i	Clearinghouse,	
DPU,	som	her	giver	hver	deres	for-
klaring. »
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Vi	var	af	Nordisk	Evalueringsnetværk	blevet	bedt	om	at	
finde	ud	af,	hvilke	pædagogiske	forhold,	der	har	betydning	
for	elevens	udbytte.	Vel	at	mærke	forhold,	der	vedrører	sko-
len	og	som	man	kan	lave	om	på.	

Vi	har	kigget	på	al	relevant	forskning	fra	2000-2008.	En	af	
vores	forudsætninger	var,	at	undersøgelserne	skulle	inde-
holde	flere	skolefaktorer	samtidig.	For	eksempel	skolestør-
relse,	klassestørrelse,	ledelsesstil,	lærerværdier,	forældrein-
volvering	osv.	Det	drejer	sig	om	skolefaktorer,	som	vi	selv	
kan	påvirke.	For	eksempel	kan	vi	selv	bestemme,	hvor	store	
vores	skoler	skal	være,	hvor	mange	elever	vi	vil	have	i	klas-
sen,	eller	i	en	vis	udstrækning,	hvordan	vi	vil	sammensætte	
en	elevgruppe	og	så	videre.	

Vi	har	altså	kigget	på	formbare	skolefaktorer.	Derfor	har		
vi	automatisk	frasorteret	en	række	såkaldte	undersøgelser,	
som	kun	ser	på	et	enkelt	forhold	som	f.eks.	eksempel	skole-
størrelse,	klassestørrelse	eller	elevsammensætning,	osv.	

Den	mest	afgørende	faktor,	som	bestemmer	elevens	ud-
bytte,	er	et	forhold,	vi	ikke	kan	gøre	noget	ved,	nemlig	for-
ældrenes	økonomiske	og	uddannelsesmæssige	baggrund.	
Den	næstvigtigste	faktor	er	læreren,	og	hvad	læreren	gør	i	
klasseværelset.	Det	har	vi	omtalt	i	en	tidligere	undersøgelse	
udført	for	det	norske	undervisningsministerium.	

Vi	fandt	ud	af,	at	danske	og	internationale	forskere	har		
påvist	11	forhold,	der	har	betydning	for	elevernes	læring	i	
grundskolen,	og	som	politikere,	skoleledere	og	lærere	har	
mulighed	for	at	ændre	på.

I	analysen	i	Politiken	siger	Heinesen	og	hans	hold	helt	kor-
rekt,	at	vi	tager	de	forbehold,	vi	skal	gøre	i	vores	undersø-
gelse.

De	undersøgelser	Heinesen	m.fl.	drager	ind	i	deres	ana-
lyse,	beskæftiger	sig	alene	med	en	enkelt	faktors	betydning.	
De	har	enten	selv	udført	sådanne	undersøgelser	eller	fundet	
i	dem	i	den	internationale	forskning.	Det	er	undersøgelser	
med	RCT-karakter,	dvs.	egentlige	eksperimenter,	hvor	man	
tager	en	randomiseret	elevgruppe	og	en	kontrolgruppe	og	så	
beregner	effekten	af	den	enkeltfaktor,	man	har	koncentreret	
sig	om.	På	verdensplan	er	der	cirka	6-7	af	den	slags	under-
søgelser	om	klassestørrelse.	De	ryger	automatisk	ud	af	vo-
res	undersøgelse,	fordi	vi	anlægger	det	pædagogiske	syn,	at	
en	elevs	udbytte	er	et	resultat	af	et	samspil	af	flere	faktorer.		

Det	kan	godt	være,	at	man	kan	påvise,	at	klassestørrelse	
betyder	noget,	men	det	kan	være	mindre	interessant	sam-
menlignet	med	andre	forhold,	som	er	betydelig	mere	vig-
tige.	Vi	mener	jo,	at	der	er	god	grund	til	at	antage,	at	den	
vigtigste	faktor	er	læreren.	

Vi	kan	ikke	sige,	at	andre	forhold	ikke	er	betydningsfulde,	
men	vi	kan	sige,	at	de	11	forhold,	vi	har	kunnet	påvise,	er	be-
tydningsfulde.	Derfor	siger	et	pædagogisk	argument,	at	det	
sandsynligvis	er	godt	at	udbygge	og	styrke	disse	forhold,	frem	
for	at	bruge	kræfterne	på	forhold,	som	vi	ikke	har	kunnet	på-
vise	som	betydningsfulde.	Vi	udelukker	ikke	muligheden	for,	
at	man	kunne	kigge	nærmere	på	de	andre	senere.

Vi	har	kun	været	interesseret	i	at	se	på	det	pædagogiske	
udbytte.	Men	spørgsmålet	om	klassestørrelse	drejer	sig	
også	om	økonomi.	Derfor	spiller	problemet	om	klassestør-
relse	en	rolle	politisk.	Man	ser	ikke	på	det	forhold,	at	klasse-
størrelse	måske	ikke	er	særlig	betydningsfuldt	i	sammen-
hæng	med	alle	de	andre	forhold.

Man	kan	godt	påvise	alt	andet	lige,	at	små	klasser	er	
bedre	end	store	klasser,	hvilket	er	Heinesens	konklusion.	
Men	mange	er	ikke	klar	over,	at	vi	taler	om	små	effekter.	
Det,	der	gør	vores	undersøgelse	god,	er,	at	den	peger	på	de	
11	forhold,	og	når	disse	11	forhold	er	i	harmoni	med	hinanden,	
har	det	en	rigtig	god	effekt	på	elevernes	læring.

Vores	og	Heinesen-holdets	to	analyseresultater	er	ikke	i	
modstrid	med	hinanden,	men	supplerer	hinanden.	

Deres	konklusion	er	korrekt.	Man	kan	ikke	tage	vores	un-
dersøgelse	til	indtægt	for,	at	det	er	lige	meget,	om	der	er	32	i	
en	klasse	eller	ej.	Vi	har	ikke	sagt,	at	det	er	lige	så	godt	med	
32	elever	som	med	24	i	en	klasse.	Vi	har	sagt,	at	vi	ud	fra	de	
præmisser,	som	vores	undersøgelse	er	lavet	på,	ikke	har	kun-
net	påvise	noget	om	klassestørrelsens	betydning.

De	undersøgelser,	vi	har	måttet	forholde	os	til,	har	ikke		
en	fordomsfri	selektion	af	eleverne	til	’de	små’	og	’de	store’	
klasser.	Det	kunne	i	vores	undersøgelse	se	ud,	som	om	små	
klasser	ikke	giver	så	gode	resultater	som	lidt	større	klasser.	

Så	spørgsmålet	er:	Præsterer	eleven	dårligere,	når	han	eller	
hun	bliver	placeret	i	en	mindre	klasse?	Og	svaret	er:	Forklarin-
gen	skal	søges	et	andet	sted.	Eleven	bliver	sat	i	en	mindre	
klasse,	fordi	han	eller	hun	præsterer	dårligere.	Derfor	kan	det	
se	ud,	som	om	det	går	ud	over	læringen	at	være	i	en	mindre	
klasse.	Og	det	derfor	må	være	bedre	at	være	i	en	større	klasse.	
Det	er	så	at	sige	at	vende	kausaliteten	om.	Vi	betragter	derfor	
disse	resultater	som	utroværdige.	Vi	gør	ret	meget	ud	af	i	rap-
porten	at	fortælle	hvorfor.	Man	kan	derfor	ikke	bruge	vores	un-
dersøgelse	til	at	anbefale,	hverken	at	klassestørrelsen	bør	sæt-
tes	op,	eller	at	den	bør	sættes	ned.	

Se mere på www.dpu.dk/clearinghouse under nyheden ”11 
forhold fremmer skolelevers læring”, her er desuden link til 
hele rapporten

11 forhold 
fremmer	skoleelevers	indlæring
Professor	Sven	Erik	Nordenbo,	Dansk	Clearinghouse	for	Uddannelsesforskning,	
DPU	Aarhus	Universitet
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Hovedpointen	i	vores	analyse	er:	Hvis	man	skal	sige	noget	
om,	hvor	vidt	det	har	gavnlige	effekter	på	elevernes	læring	
at	sænke	klassestørrelsen	eller	skadelige	effekter	at	øge	
størrelsen,	må	man	se	på	undersøgelser,	hvor	der	er	tilfæl-
dig	variation	i,	hvor	store	klasserne	er.	

Det	er	jo	generelt	ikke	tilfældigt,	hvilke	elever	der	går	i	
store	og	små	klasser.	I	en	dårligt	fungerende	klasse,	hvor	
det	kan	være	læreren,	der	er	mindre	god,	eller	eleverne,	der	
ikke	fungerer	godt	socialt	indbyrdes,	vil	der	være	en	tendens	
til,	at	nogle	elever	bliver	flyttet	til	andre	skoler.	Så	bliver	den	
klasse,	der	fungerer	dårligt,	jo	mindre,	og	nogle	af	de	velfun-
gerende	klasser	på	andre	skoler	bliver	større.	

Den	slags	mekanismer	gør,	at	det	ikke	er	tilfældigt,	hvilke	
klasser	der	er	store,	og	hvilke	der	er	små.	I	en	velfungerende	
klasse	kan	eleverne	godt	lære	relativt	meget,	selv	om	klas-
sen	er	stor,	og	modsat	lærer	de	i	en	dårligt	fungerende	
klasse	måske	ikke	ret	meget,	selv	om	den	er	lille.	

Det	er	klart,	at	hvis	man	bare	sammenligner	store	og	små	
klasser	uden	at	være	sikker	på,	at	det	er	en	tilfældig	variation	i	
klassestørrelsen,	kan	man	sagtens	få	det	resultat,	at	børn	i	
store	klasser	klarer	sig	bedre	end	børn	i	små	klasser.	Men	det	er	
jo	ikke	pga.	klassestørrelsen,	det	er	pga.	af	andre	mekanismer.	

Det	er	ikke	et	udtryk	for	årsagsmæssig	eller	kausal	effekt	
af	klassestørrelse,	men	pga.	selektionsmekanismer.	Altså	
det	forhold,	at	det	ikke	er	tilfældigt,	hvem	der	går	i	store	og	
små	klasser.	

Vi	understreger	i	vores	analyse,	at	Nordenbo-holdet	ikke	
har	udvalgt	undersøgelser,	som	har	til	formål	at	afdække	
kausale	effekter	af	klassestørrelsen.	Deres	kriterier	for	ud-
vælgelse	er	nogle	andre.	De	fleste	studier,	de	har	valgt	at	se	
på,	ser	på	flere	faktorer	vedrørende	skoleressourcer,	herunder	
også	pædagogiske	forhold.	

Inden	for	økonomien	er	man	meget	optaget	af	at	be-
stemme	kausale	mekanismer.	For	eksempel	med	klasse-
størrelser:	Hvad	sker	der	alt	andet	lige	med	elevernes	læ-
ring,	hvis	klassestørrelsen	øges	eller	mindskes?

Som	økonom	er	jeg	selv	mest	hjemme	i	den	økonomiske	
litteratur	inden	for	uddannelsesforskning.	Nogle	af	de	stu-
dier,	som	virkelig	har	lagt	vægt	på	at	afdække	de	kausale	ef-
fekter	af	klassestørrelse,	er	ikke	med	hos	Nordenbo.	Deres	
prioritering	kan	undre	lidt,	når	man	som	økonom	er	meget	
optaget	af	at	afdække	kausale	mekanismer.	De	påpeger	
også	selv,	at	de	sammenhænge,	de	belyser,	ikke	skal	fortol-
kes	kausalt.	I	deres	resultat	kan	man	altså	ikke	læse,	hvad	
der	sker,	hvis	man	ændrer	klassestørrelsen.	

Deres	konklusion	er,	at	i	de	studier,	de	har	set	på,	er	der	

Større klasser
har	negativ	betydning	for	indlæring
Af	Eskil	Heinesen,	forskningsleder	i	AKF,	Anvendt	Kommunalforskning  

ingen	sikker	sammenhæng	mellem	klassestørrelsen	og	ele-
vernes	læring.	

Man	kan	ikke	bruge	deres	resultater	til	at	anbefale,	at	
klassestørrelsen	godt	kan	sættes	op,	uden	at	der	sker	noget	
med	elevernes	læring.	Strengt	taget	kan	man	ikke	bruge	de-
res	resultater	til	at	sige	noget	som	helst	om,	hvad	vil	der	
ske,	hvis	man	generelt	øger	eller	mindsker	klassestørrelsen.		
De	forbehold	går	lidt	i	glemmebogen,	når	medierne	går	om-
bord	i	stoffet.

Studier,	hvor	man	har	brugt	tilfældig	variation	i	klassestør-
relse,	tyder	på,	at	der	er	negative	effekter	på	elevernes	læ-
ring	ved	at	sætte	klassestørrelsen	op.	Det	budskab	håber	
jeg	går	igennem.	

Hvis	man	er	interesseret	i	kausale	effekter	–	hvad	sker	der	
alt	andet	lige,	hvis	man	ændrer	klassestørrelsen	–	skal	man	
se	på	de	undersøgelser,	vi	refererer	til	i	analysen.	

Hvis	man	vil	se	på	samspillet	mellem	klassestørrelser	og	
pædagogiske	metoder,	skal	man	se	på	Nordenbo-rapporten.	
Vi	er	ikke	uenige	som	sådan.	Nordenbo-holdet	tager	det	for-
behold,	at	deres	resultater	ikke	skal	fortolkes	kausalt,	men	
dette	forbehold	kommer	ikke	frem	i	medierne.	Det	er	der,	
det	går	galt.	For	uden	dette	forbehold	kan	man	nemt	konklu-
dere	noget	forkert.	

Når	forskningsresultater	bliver	formidlet	til	den	brede	offent-
lighed,	bliver	forbeholdene	ofte	meget	undertrykt.	Et	resultat	
er	jo	kun	interessant,	hvis	man	forstår,	hvordan	det	er	beregnet	
og	hvilke	forudsætninger,	der	ligger	bagved.	Hvordan	man	af-
grænser	en	analyse,	kan	have	stor	betydning	for	resultatet.	

Se mere på 
www.akf.dk/presserum/
akf_i_pressen/alle/
debat_stoerre_klasser
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StORt & småt
Flekset	skolegang	
De	ansatte	på	Vorbasse	Skole	efterlyste	ny-
tænkning.	Det	har	resulteret	i	flekstid,	hvor	
eleverne	i	udskolingen	selv	kan	bestemme,	
om	de	vil	møde	tidligt	eller	sent	to	dage	i	
ugen.	

	På	Vorbasse	Skole	kan	eleverne	i	udskolin-
gen	fra	7.	til	9.	klasse	selv	bestemme,	om	de	
vil	møde	fra	kl.	8	til	14	eller	kl.	10	til	16	to	dage	
om	ugen.

”Det	er	en	ide,	som	udsprang	af	et	ønske	
fra	de	ansatte	om	bedre	trivsel.	Snakken	gik	
på,	hvordan	vi	kunne	opdele	eleverne	på	an-
dre	måder,	end	vi	gør	nu,	og	hvordan	vi	kan	få	
de	elever	med,	der	nærmest	sidder	og	sover	i	
morgentimerne”,	siger	Jan	Lagoni,	skoleleder.	
Det	resulterede	i,	at	udskolingen	er	startet	op	
med	flekstid	for	eleverne.

”Jeg	havde	ikke	regnet	med,	at	det	skulle	gå	
så	stærkt,	men	lærerne	i	udskolingen	var	så	
opsatte	på	ideen,	at	de	har	knoklet	for	at	få	
det	på	plads	til	opstart	nu”,	siger	skolelederen.

Ordningen	med	flekstid	for	de	største	elever	
kan	lade	sig	gøre	inden	for	de	rammer,	der	er	
nu,	men	det	stiller	krav	til	lærerne.

”De	skal	jo	også	være	fleksible,	når	de	skal	
undervise	om	eftermiddagen,	og	så	skal	der	
være	en	høj	grad	af	styring	og	opfølgning	på	
læringsmål,	så	eleverne	får	den	undervisning,	
de	har	krav	på”,	siger	Jan	Lagoni.

Skolelederen	mener,	at	den	nye	ordning	for-
bereder	eleverne	bedre	til	livet	efter	skolen,	
hvor	jobmarkedet	i	dag	ikke	kun	efterspørger	
ansatte,	der	kan	arbejde	fra	8	til	16.

”Vi	skal	jo	have	95	%	igennem	til	de	videre-
gående	uddannelser.	Det,	vi	har	gjort	indtil	
nu,	har	ikke	opfyldt	det	krav,	så	vi	er	nødt	til	
at	prøve	noget	nyt”,	siger	han.

Med	den	nye	ordning	skal	eleverne	også	i	
højere	grad	tage	ansvar	for	deres	egen	læring,	
da	lærerne	i	ydertimerne	kommer	til	at	fun-
gere	som	vejledere	i	forhold	til	elevernes	egne	
projekter.

”Hvis	det	viser	sig,	at	flekstid	lever	op	til	vo-
res	forventninger,	så	er	
det	tanken,	at	det	
skal	bredes	ud	til	
hele	skolen	fra	
august	2011”,	
siger	Jan	
Lagoni.

Pæne	procenter
I	en	tid	med	knapt	så	gode	nyheder	er	det	nok	rart	at	konsta-
tere,	at	danskernes	uddannelsesniveau	er	steget	med	2	pro-
centpoint	i	forhold	til	sidste	år.

Således	har	27	%	af	alle	danskere	mellem	25	og	64	år	i	dag	
en	mellemlang	eller	lang	videregående	uddannelse.	Tallet	er	
35	%	af	de	unge	årgange	på	mellem	25-34	år,	og	kun	Holland	
og	Norge	kan	bryste	sig	af	et	bedre	resultat.	

Danmark	er	også	blandt	de	lande,	hvor	flest	af	dem,	der	
starter	på	en	videregående	uddannelse,	gennemfører	den.	De	
nye	tal	kommer	fra		OECD’s	program	’Education	at	a	glance’.	

Yksi,	kaksi,	kolme
Finnerne	er	glade	for	deres	uddannelsessystem.	Lærergerningen	
har	høj	status	og	er	en	meget	søgt	uddannelse.	Oven	i	det	klarer	
Finland	sig	forrygende	i	PISA-undersøgelserne.

Mange	studieture	er	de	senere	år	derfor	naturligt	gået	til	Finland	
for	at	lure,	hvad	der	ligger	bag.	Men	nu	har	en	delegation	på	22	fin-
ske	skoleledere	besøgt	Tre	Falke	Skolen	på	Frederiksberg	for	at	se	
om	læringen	også	kan	gå	den	anden	vej.

For	de	finske	skoleledere	er	den	mest	slående	forskel	på	skolen	i	
Danmark	og	Finland	de	frie	rammer,	eleverne	har.	Derudover	undrer	
finnerne	sig	over:	

· Brugen	og	hyppigheden	af	gruppearbejde
· Den	uformelle	tone	mellem	lærer/elev
· Elever	indtager	små-måltider	i	timerne
· En	tilsyneladende	mangel	på	disciplin
· Mange	elever/klasse	(max	24	i	Finland)

Finnerne	udtrykker,	at	de	kan	lære	noget	af	dan-
skerne,	når	det	gælder	at	anvende	nye	måder	

at	undervise	på,	herunder	supplere	klasse-
undervisningen	med	andre	under-

visningsformer	samt	motivere	
eleverne	og	også	sørge	for,	at	de	
er	glade	for	at	gå	i	skole.

PS: Verdens længste palin-
drom er finsk, nemlig  

saippuakauppias, der 
betyder ’sæbehandler’ 
og er på hele 15 bog-
staver.

%



ODENSE CONGRESS CENTER, ODENSE

TORSDAG DEN 10. MARTS 2011, KL 10.00-16.45 &

FREDAG DEN 11. MARTS 2011, KL 9.00-12.00

	 	belastning	&	begejstring

SkolelederforeningenS

ÅRSMØDE 2011

Skoleledelse	mellem ...

Foreløbigt	årsmødeprogram



24 • Skoleledelse • oktober 2010

Program
TORSDAG DEN 10. MARTS 2011

10.00

ÅbNiNG Af ÅRSMØDE

v/ Anders Balle, fmd. for Skolelederforeningen

VELKOMMEN

Velkomst v/ odense kommune 

  

MORGENSANG

POLiTiSK DEbAT v/ kurt Strand, ordstyrer, journalist

· Undervisningsminister Tina nedergaard (V)

· repræsentant for kommunernes landsforening

· Skolelederforeningens formand Anders Balle 

PAUSE OG fROKOST

MUSiSK-KUNSTERiSK iNDSLAG

LEDELSESfAGLiGT iNDLÆG 

Ledelsesudfordringen i tiden mv.

niels Åkerstrøm Andersen, professor, inst for ledelse CBS

  

PAUSE

LEDELSESfAGLiGT iNDLÆG

Hvad virker/virker ikke i skolen?

Charlotte ringsmose, professor, inst for læring dPU

PROGRAM SLUT TORSDAG

MEDLEMSfEST

Velkomst og taler

Tre retters festmiddag

Underholdning v/ overraskelse

Musik og dans v/ Sixpack

fEST SLUT

14.00

16.00

19.15

12.00

15.15

16.45

01.00
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Program
fREDAG DEN 11. MARTS 2011

09.00

09.15

10.30

11.15

12.00

GODMORGEN

v/Claus Hjortdal næstfmd. for Skolelederforeningen

MORGENSANG 

MUSiSK-KUNSTERiSK iNDSLAG

  

LEDELSESfAGLiGT iNDLÆG 

Innovation, kreativitet, udvikling mv. 

Torben Wiese, Vanebryderprisen og -uddannelsen 

  

LEDELSESfAGLiGT iNDLÆG 

Integration, socialisering, kommunikation

Skoleleder Amager fælled Skole, Yasar Cakmak

  

PAUSE 

UNDERHOLDENDE iNDSLAG

landmand, stand-up komiker og inspirator Jan gintberg

  

ÅRSMØDE SLUT 
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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

http://www.lighting.philips.dk/application_areas/school/index.wpd
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Klumme

Af	Michael	Rasmussen	

Der	tales	om	undervisning	og	elever-
nes	udbytte	af	undervisningen.	Der	er	
mange	kritikpunkter.

Lærerne	–	mødt	til	kongres	–	skæl-
der	kommunerne	ud	for	at	være	næ-
rige.	Kommunerne	viser	ikke	vilje	til	at	
investere	i	uddannelse.	Lidt	forstem-
mende	overser	man	den	kamp,	der	
foregår	om	midlerne	i	den	offentlige	
sektor	–	her	kommunen.	Krybben	er	
ikke	tom,	men	der	er	ikke	så	meget	
havre	som	for	år	tilbage.	Enkelte	har	
endda	været	nødt	til	at	hælde	vand	på	
for	at	få	det	til	at	fylde	mere.

Opfattelsen	er,	at	specialundervis-
ningen	sluger	en	stor	del	af	midlerne.	
Det	helt	bekymrende	scenarie	er	tan-
ken	om,	at	”Frække	Frederik”	kommer	
tilbage	i	klassen	efter	at	have	været	på	
Ritalin	i	nogle	år.	I	disse	dage	taler	selv	
psykiatere	om	det	nu	var	Vorherres	
mening,	at	så	mange	skal	medicineres	
året	rundt.

Helt	fraværende	i	debatten	er	fokus	
på,	at	en	del	børn	rent	faktisk	ikke	bor	
sammen	med	deres	familier,	men	i	
stedet	er	anbragt	på	mere	eller	mindre	
velmenende	opholdssteder.	Det	vel-
menende	har	en	nøje	sammenhæng	
med	betalingen	for	opholdet.	I	tidligere	
tider	ville	denne	være	karakteriseret	
som	eksorbitant.

Dybest	set	ville	børnenes	ophold	i	
nærområdet	og	i	nærfamilien	kunne	
frigøre	resurser	i	et	omfang,	der	nær-

Opium 
for	folket

Er religion er opstået i mangel på videnskab? Har 
Lærerforeningens kongres overlevet sig selv?

Kongressen set fra den store aula…
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mest	er	ubegribeligt	og	rimer	på	Joa-
kim	Von	And.	At	man	samtidig	ved	at	
inkludere	børnene	i	deres	lokalområde	
kunne	opnå,	at	de	danner	relationer	
med	nabobørnene	er	en	gratis	sidege-
vinst.	Ældre	læsere	ville	konstatere,	at	
de	fik	venner.	Logikken	for	perlehøns	
er	helt	klar.

En	anden	vinkel	er	en	række	økono-
mer	og	erhvervsfolk,	der	på	DR	nyhe-
derne	fremturer,	at	vi	er	blevet	dumme,	
dovne	og	tjener	for	meget.	Det	sidste	
synspunkt	kan	ikke	gøres	til	genstand	
for	debat	i	et	fagforeningsblad.	Men	
dumheden	og	dovenskaben	vil	i	den	
kommende	tid	formentlig	parkeres	–		
ja	gæt	selv	hvor!	I	skolen	som	landets	
primære	ansvarscentrum.

Velfærdssamfundet	går	planken	ud,	
hvis	vi	ikke	tager	os	sammen	–	er	den	
korte	konklusion.	Skabes	der	ikke	ar-
bejdspladser	vil	der	ikke	være	midler	til	
bl.a.	specialundervisning.	Staklerne	i	
beskæftigelse	skal,	uagtet	begavelsen,	
bringes	op	i	omdrejninger.	En	kendt	er-
hvervsmand	mener,	at	universiteterne	
skal	privatiseres	med	henblik	på	at	
nyttiggøre	dem.	Gad	vide	hvad	man	
ville	sætte	Niels	Bohr	til.	Den	mentale	
afstand	til	en	tidligere	kendt	kinesisk	
formand	er	kort.	I	Kina	blev	de	sendt	

ud	for	at	grave	kartofler	op	–	det	kan	
om	efteråret	give	megen	mening.

Diskussionen	om	test	rummer	åben-
bart	et	mentalt	sammenbrud	for	det	
danske	sammenfund.	Det	synes	evi-
dent,	at	det	giver	livsvarige	forstyrrel-
ser	at	blive	testet;	og	at	disse	diskute-
res	med	forældre	og	kollegaer.	Enhver	
der	har	opholdt	sig	i	en	anden	klasse	
med	danskundervisning	for	øje	ved,	at	
klassen	med	to	decimaler	kan	afgøre	
hinandens	læsestandpunkt	på	få	mi-
nutter.		

Det	synes	lige	så	klart,	at	hele	be-
folkningen	vil	bosætte	sig	i	Frederiks-
havn,	hvis	testresultaterne	viser,	at	
eleverne	her	har	et	godt	udbytte	af	un-
dervisningen	–	hævder	i	hvert	fald	de	
kritiske	røster.	Enhver	kan	gennem-
skue	logikken	i	debatniveauet.	

Et	ordsprog	siger,	at	man	ikke	kan	
plukke	håret	af	en	skaldet.	Et	andet	
kunne	være,	at	man	heller	ikke	kan	
lege	gemmeleg	i	en	ørken.	Udfordrin-
gen	er,	at	Danmark	har	verdens	høje-
ste	skattetryk,	herunder	en	af	dyreste	
skolevæsener	–	og	at	de	fleste	oplever,	
at	de	ikke	får	noget	for	pengene.	Sam-
men	med	synspunkter	om	en	social	og	
kulturel	deroute	er	det	en	anelse	for-
stemmende	i	forhold	til,	at	vi	lever	i	et	

Ræk eleveRne 
hånden, føR 
de giveR den 
hele aRmen!

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

Alle skAl trives i skolen

www.klassetrivsel.dk

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.
På den måde kan du række eleverne hånden, før de 
giver den hele armen.

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.

sKoleVISIoneR erhvervsvej 10 · 8653 Them · Tel 21 21 90 56 · info@skolevisioner.dk · www.skolevisioner.dk
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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.

af	verdens	rigeste	lande	omend	for	
nedadgående.		

Når	der	råbes	i	ørkenen,	kommer	der	
ikke	noget	svar.	Derfor	giver	påstanden	
om	kommunens	nærighed	og	befolk-
ningens	dumhed	ikke	anden	mening	
end	karakteristikken	af	enafsender.	

Erkendelsen	af,	at	der	kun	er	to	hår	
tilbage	på	den	skaldedes	hoved,	kunne	
måske	give	afsæt	til	en	fordomsfri	
drøftelse	af	anvendelsen	af	skattetryk-
ket.	Hvor	er	grænsen	for	tildelingen	af	
ydelser?	Tør	vi	tage	ansvaret	for	valget	
mellem	bøger	til	danskundervisningen	
og	spektakulære	tilbud	fra	sundheds-
sektoren.	

Ansvaret	for	eget	liv	er	vel	udgangs-
punktet	for	deltagelse	i	samfundslivet.	
Måske	kunne	den	lille	tanke	være	den	
om,	at	man	skal	gøre	sig	fortjent.	Lige-
som	ordet	pligt	igen	kunne	være	en	del	
af	den	pædagogiske	debat.

I	skrivende	stund	er	vi	nået	til	under-
visningsprocenten	på	kongressen...

Skolelederforeningen var repræsente-
ret med ti pladser på DLF-kongressen 
september 2010 i Falconer Centret 

www.skolevisioner.dk
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HVAD	STÅR	DER	I	

Fire lokale afdelingsformænd tager en 
diskussion om, hvad det vil sige at være 
tillidsrepræsentant for skoleledere...

Af	Jan	Kaare		•	Foto	Heidi	Maxmiling

rollehæftet?
Siden	kommunalreformen	trådte	i	kraft	
i	2007,	har	Skolelederforeningen	haft	
lokalafdelinger	i	hver	af	landets	98	
kommuner,	og	hver	lokalafdeling	har	
haft	en	formand;	men	der	skulle	gå	
mere	end	to	år,	før	de	lokale	skoleledere	
fik	deres	egen	tillidsrepræsentant.	For-
sinkelsen,	der	skyldes,	at	skolelederne	
først	fik	selvstændig	overenskomst	i	
2009,	kan	være	med	til	at	forklare,	at	

Jeg har svaret! Fra venstre Lars Nyborg,  
Oluf Hansen, Birgitte Sonsby og Kurt Dahl.
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det	kan	være	svært	at	finde	ud	af,	
hvornår	man	som	frontfigur	for	skole-
ledere	i	et	område	har	den	ene	eller	
den	anden	kasket	på.

”Jeg	reflekterer	ikke	over,	hvornår	jeg	
er	lokalformand,	og	hvornår	jeg	er	le-
der-tillidsrepræsentant”,	siger	Lars	Ny-
borg.	”Det	er	klart,	at	der	er	forskellige	
funktioner,	hvor	den	ene	rolle	er	mere	
fremtrædende	end	den	anden,	men	
generelt	betyder	det	ikke	så	meget.	
Det	hænger	måske	sammen	med,	at	vi	
ikke	kan	leve	op	til	den	traditionelle	op-
fattelse	af,	hvad	en	tillidsrepræsentant	
er.	Derfor	vælger	vi	at	tage	formands-
hatten	på,	selv	når	det	er	en	tillidsre-
præsentantopgave”.

Magasinet Skoleledelse	møder	Lars	
Nyborg	i	forbindelse	med	Skoleleder-
foreningens	formandsmøde	i	august.	

Over	et	bord	i	en	lounge	i	DGI	Byen	
kom	han	og	tre	leder-TR-kolleger	med	
deres	bud	på,	hvordan	det	er	at	være	
leder-tillidsrepræsentant.

Kurt	Dahl:
”Jeg	tænker	på	formandsrollen	som	

en	opgave,	der	handler	om	at	favne	
alle,	sætte	nogle	generelle	spørgsmål	
til	debat	og	opnå	en	fælles	reference-
ramme.	Som	tillidsrepræsentant	har	
du	opgaver,	der	handler	om	en	konkret	
sag	og	om	enkelte	medlemmer”.				

”Er	rollen	som	tillidsrepræsentant	
tæt	på	sagsbehandling?”,	spørger	Bir-
gitte	Sonsby.	
”Jeg	ved	det	ikke	
rigtigt.	Det,	der	
for	mig	fylder	i	
TR-rollen,	er	for	
eksempel	struk-
turændringer.	I	
den	forbindelse	
synes	jeg,	at	det	
kan	være	svært	
at	vurdere,	om	man	kan	tillade	sig	at	
komme	med	et	høringssvar	eller	ej,	
fordi	man	både	som	formand	og	som	
TR’er	skal	have	et	helhedsperspektiv”.

”Jeg	er	tillidsrepræsentant	i	forhold	
til	enkeltmedlemmer,	hvis	sag	jeg	skal	
tale	over	for	forvaltningen.	Det	kan	
være	en	leder,	der	har	fået	ekstra	op-
gaver,	som	han	eller	hun	gerne	vil	ho-
noreres	for.	På	den	måde	er	det	nemt	
at	skille	rollerne	ad”,	siger	Oluf	Hansen.

Store	kommunale	forskelle
Forskellene	i	opfattelsen	af	tillidsre-
præsentantens	opgaver,	hænger	må-
ske	sammen	med	geografi.	

Lars	Nyborg	er	tillidsrepræsentant	i	
Fredensborg	Kommune,	Kurt	Dahl	i	
Syddjurs	Kommune,	Birgitte	Sonsby	i	
Odense	Kommune	og	Oluf	Hansen	i	
Haderslev	Kommune.	

De	fire	er	altså	repræsentanter	for	
henholdsvis	en	stor	bykommune	og	for	
landkommuner	af	forskellig	størrelse	
og	med	vidt	forskelligt	befolknings-
grundlag.

”Jeg	går	op	til	skolechefen	en	gang	
om	måneden,	og	drøfter	stort	og	småt.	
Det	opfatter	jeg	som	både	en	TR-	og	
en	formandsopgave.	Hvordan	vil	I	an-
dre	opfatte	det?”,	spørger	Birgitte	
Sonsby.

”På	samme	måde”,	svarer	Oluf	Han-
sen.

”Måske	definerer	vi	TR-rollen	for	
gammeldags”,	si-
ger	Lars	Nyborg.	
”Rollen	er	blevet	
moderniseret,	så	
den	handler	om	at	
sikre	gode	arbejds-
forhold	og	god	dia-
log	med	forvaltnin-
gen.	På	den	måde	
er	der	meget	sam-

menfald	mellem	formands-	og	TR-rol-
len.	Men	jeg	tror,	at	både	vi	og	vores	
forvaltninger	er	klar	over,	hvornår	det	
klart	er	en	TR-opgave,	vi	er	i	gang	med	
at	løse.	Når	jeg	sender	et	brev	med	
TR-underskriften,	så	ved	vores	direk-
tør,	at	det	er	lidt	alvorligt”.

Lokale	formænd	og	forvaltninger	kan	
have	svært	ved	at	afgrænse	TR-rollen,	
fordi	skoleledere	er	embedsmænd	og	
ledere	på	et	vist	niveau	i	en	kommunal	
organisation.

”I	virkeligheden	kan	man	sige,	at	
formandsrollen	og	TR-rollen	er	to	næ-
sten	uforenelige	størrelser.	Det	er		
svært	for	andre	finde	ud	af,	at	vi	det	
ene	øjeblik	har	en	funktion	som	loyal	
embedsmand,	og	det	næste	kan	rette	
henvendelse	direkte	til	borgmesteren,	
fordi	en	anden	kasket	er	på”,	siger	Lars	
Nyborg.

På den ene side er 
jeg tR, på den 
anden side leder 

Lars Nyborg

„

»
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Samarbejdende	rolle
Forskelle	eller	ej.	De	tre	andre	nikker,	
når	Birgitte	Sonsby	siger,	at	man	som	
Leder-TR	ikke	kan	undgå	at	indgå	i	en	
samarbejdende	og	formidlende	rolle	i	
forhold	til	forvaltningen	i	et	helt	andet	
omfang	end	tillidsrepræsentanter	for	
medarbejdere.	

Kurt	Dahl	får	henvendelser	fra	HR-af-
delingen,	kommunaldirektøren	og	for-
valtningschefen	i	sin	kommune,	og	ople-
ver,	at	de	er	meget	opmærksomme	på,	
at	han	både	er	skoleledernes	tillidsre-
præsentant	og	formand	for	dem.	Dob-
beltrollen	styrker	og	skaber	dilemmaer.

Det	bekræfter	Lars	Nyborg:
”På	den	ene	side	er	jeg	TR,	på	den	

anden	side	leder.	Derfor	har	jeg	en	
autoritetsrelation	for	nogle	af	dem,	jeg	
er	tillidsrepræsentant	for.	Det	må	se	
paradoksalt	ud	for	omgivelserne.	I	det	
hele	taget	er	jeg	ikke	sikker	på,	at	det	
er	rigtigt	for	ledere	at	have	et	tillidsre-
præsentantsystem.	I	vores	kommune	
mærker	jeg	at	man	studser,	når	jeg	for	
eksempel	kræver	forhandlinger.	Hov	er	
du	ikke	en	af	kommunens	ledere	
mere?	Sådan	er	reaktionen”.

”Det	er	for	tidligt,	at	sige	noget	præ-
cist	om,	hvordan	rollen	som	tillidsre-
præsentant	kommer	til	at	fungere”,	si-
ger	Kurt	Dahl.	”Der	skal	opbygges	
relationer	til	forvaltningen	og	relationer	
til	medlemmerne.	Det	sidste	handler	

om	at	få	den	fornødne	tillid	hos	med-
lemmerne,	så	de	tør	åbne	op,	og	tør	
inddrage	dig	som	deres	tillidsrepræ-
sentant.	Du	skal	også	selv	finde	ud	af,	
hvornår	der	skal	gribes	ind,	hvis	du	ser	
en	kollega	i	knibe”.

Udgangspunktet	var	forskelligt	i	de	
tre	kommuner,	som	i	2007	blev	til	Syd-
djurs	Kommune	og	Kurt	Dahl	mener,	at	
TR-rollen	har	været	med	til	at	skabe	
fællesskab	mellem	de	sammenbragte	
skoleledere.	

Ensom	rolle
Birgitte	Sonsby	kunne	af	og	til	ønske	
sig,	at	leder-TR’ere	havde	den	samme	
organisatoriske	opbakning	i	deres	
nærmiljø,	som	for	eksempel	medar-
bejdernes	tillidsrepræsentanter	i	
Danmarks	Lærerforening	har.	

”Den	centrale	forening	er	parat	
med	bistand	og	vejledning,	men	den	
er	langt	væk.	Derfor	og	fordi	TR-rol-
len	rummer	nogle	informationer,	
som	jeg	vanskeligt	kan	dele	med	
andre,	bliver	det	ind	imellem	en	
ensom	post”.

”Jeg	er	ikke	sikker	på,	at	det	er	
min	oplevelse”,	siger	Oluf	Han-
sen.	”I	mit	område	er	der	et	net-
værk	mellem	lokalafdelingerne	i	
fire,	fem	kommuner.	Her	mødes	
vi,	og	snakker	de	problemer,	
som	vi	oplever	i	TR-rollen,	igen-

nem.	Det	skaber	et	godt	fællesskab.	
Jeg	er	også	begyndt	at	bruge	forenin-
gens	konsulenter	mere.	Begge	dele	
styrker	min	TR-rolle”.

Et	af	de	emner,	som	debatten	mel-
lem	Lars	Nyborg,	Oluf	Hansen,	Bir-
gitte	Sonsby	og	Kurt	Dahl	kredser	om,	
er,	hvordan	man	som	tillidsrepræsen-
tant	skal	forholde	sig	til	mulige	interes-
sekonflikter.

Oluf	Hansen	nævner,	at	man	ikke	kan	
undslå	sig	for	at	gå	ind	i	sager,	som	
medlemmer	ønsker	taget	op,	men	han	
vil	på	den	anden	side	forbeholde	sig	ret-
ten	til	at	erklære	sig	inhabil	og	overgive	
sagen	til	den	centrale	forening,	hvis	for	
eksempel	lederen	og	vicelederen	på	en	
skole	kommer	i	konflikt	med	hinanden.

”Du	er	tillidsrepræsentant	for	begge.	
Derfor	ville	jeg	holde	mig	fra	sådan	en	
sag	og	bede	den	centrale	forening	tage	
over”,	siger	han.

”Det	ville	jeg	formentlig	også,	men	
det	er	i	høj	grad	den	tillid	medlem-
merne	har	til	mig,	som	afgør,	hvordan	
jeg	vil	forholde	mig.	Jeg	har	haft	sager	
af	den	type,	hvor	souschefer	har	kon-
taktet	mig,	selvom	de	godt	har	vidst,	
at	jeg	er	nær	samarbejdspartner	med	
deres	skoleleder.	Når	det	sker,	så	stil-
ler	jeg	op”,	siger	Lars	Nyborg.	 

Magasinet Skoleledelse vender i en kom-
mende udgave tilbage til de fire lokalfor-
mænd og deres syn på konkrete opgaver 
i rollen som tillidsrepræsentant.

Leder-TR for bordenden.
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Det	er	et	dejligt	job	at	være	skoleleder,	men	gu’	ved,	hvor	
længe	jeg	holder	til	det?	

Sådan	sagde	et	stort	antal	af	slagsen	i	en	undersøgelse	af	
lederlivet	for	et	par	år	tilbage.	Og	guderne	skal	vide,	at	man	
som	skoleleder	også	kan	opleve	lidt	af	hvert	–	alt	fra	at	blive	
set	op	til	og	båret	af	velvilje	til	pludselig	ikke	kunne	huske,	
hvad	man	ville	og	være	ved	at	dratte	omkuld.

På	den	baggrund	og	som	en	af	udløberne	af	Skoleleder-

Hvordan mestre ledelsesudøvelsen 
personligt, professionelt, med omhu, 
spændt ud mellem belastning og 
begejstring – kraft, magt og rum? 

foreningens	indsatsområde	’Det	gode	skolelederliv’	afholdes	
et	kursus	i	mestringsstrategier.	

Ta’	livet	på	kornet
Mestring	er	at	være	i	ro	i	pressede	situationer,	så	man	kan	
handle	rationelt	og	effektivt.	At	have	evnen	til	at	være	i	
stærke	følelser,	men	alligevel	bevare	overblikket.	At	være	i	
balance	mellem	fx	at	kunne	anerkende	andres	mening	og	

Små mesterværker ... 

småt brændbart
eller...

»

Af	Michael	Diepeveen	•	Foto	Michael	Rasmussen
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Lederens  
mestringsstrategier 
Foreningen	afholder	løbende	kursus	i	lederens	strategier	
til	at	håndtere	udfordringer	i	ledelsesarbejdet	i	skolen.

	
Herunder	hvordan	man	som	leder	og	ledelsesteam	kan	
udfylde	ledelsesrummet	og	ledelsens	kraftfelt	med	vel-
tjent	autoritet.	

Læs mere på skolelederne.org > mestringstrategier

udtrykke	sin	egen.	At	optræde	med	autoritet	og	håndtere	
forventninger	og	kommunikation,	kritik	og	konflikter	i	alle	af-
skygninger.	At	tøjle	sin	handletvang,	men	alligevel	vise,	
hvor	skabet	skal	stå.

Ifølge	kursusinstruktør	Palle	Isbrandt	Jansen,	der	har	lang	
erfaring	i	at	coache	ledere,	er	skoleledere	enormt	gode	til:	
At	handle	hurtigt!	Det	kan	bare	nogle	gange	også	være	akil-
leshælen,	hvor	det	er	intensite-
ten	og	hastigheden,	der	danner	
rammen	om	beslutningerne	–	
uden	dybere	refleksion.	Med	
det	resultat,	at	det	hele	måske	
må	laves	om	igen.

Men	er	tiden	til	at	dvæle	og	
udvise	nærvær?	Tidspresset	er	
ikke	blevet	mindre,	sådan	føles	
det	i	hvert	fald,	og	det	var	tyde-
ligt,	at	de	tilstedeværende	
havde	fundet	sig	et	pusterum	i	en	særdeles	travl	hverdag.	
Ikke	for	at	hvile	på	laurbærrene,	men	for	–	som	et	af	målene	
var	med	kurset	–	at	blive	bedre	til	at	designe	udviklingspro-
cesser	for	skolen,	herunder	involvere	medarbejderne	og	selv	
stå	i	spidsen.

Mestringsstrategier	kan	betyde	at	have	en	mere	bevidst,	
målrettet	tilgang	til	sit	lederjob.	Det	kan	betyde,	at	man	har	
lettere	ved	at	skille	skæg	fra	snot	og	lede	komplekse	situati-
oner	uden	at	miste	overblikket.	At	man	er	i	stand	til	selv	at	
reducere	belastningsgrader	i	sit	lederjob,	personligt	og	især	
gennem	samarbejdet	med	sit	ledelsesteam.

På	kurset	arbejdede	deltagerne	individuelt	og	i	team	bl.a.	
med	de	mange	relationer,	man	hele	tiden	indgår	i	–	ud	fra	
bl.a.	tanken	om,	at	det	ikke	er	nok	at	kunne	håndtere,	man	
skal	kunne	organisere.	Med	det	menes	fx	at	turde	snakke	om	
det,	der	er	svært,	hvilket	når	man	er	leder	betyder,	at	man	
skal	turde	gøre	sig	sårbar,	sætte	sig	selv	på	spil.	

Man	kan	som	leder	også	erkende,	at	man	har	gjort	noget	
forhastet,	ja	ligefrem	dumt	–	og	lære	af	det.	Åbenheden	er	
risikofyldt,	og	man	kan	blive	udfordret,	men	man	får	også	
adgang	til	informationer,	der	kan	gøre	beslutningerne	stær-
kere.	Og	man	behøver	ikke	at	begå	harakiri.	

Som	leder	drejer	det	sig	ikke	alene	om	at	være	med	på	en	–	
tidskrævende	–	lytter,	men	om	at	skærpe	kommunikationen,	
gøre	den	mere	klar,	konkret	og	realitetsbetonet.	Så	man	
kommer	i	tættere	kontakt	med	virkeligheden.	Som	leder	
handler	det	også	om	at	sætte kontekster,	det	vil	sige	for-
klare,	hvorfor	man	nu	er	der,	hvor	man	er,	hvad	målene	er,	
hvem	har	sat	dem	mv.	Det	handler	i	sidste	ende	om	at	

skabe	noget	så	stort	som	me-
ning.

At	sætte	arbejdet	og	samar-
bejdet	i	et	større	perspektiv	in-
debærer,	at	man	som	leder	får	
fokus	væk	fra	enkeltsager	og	en-
keltpersoner	for	i	stedet	at	få	
folk	til	at	tænke	i	helheder	og	
grupper.	Klare	kontekster,	følel-
sen	af,	at	tingene	giver	mening	
og	udvise	tillid,	giver	medarbej-

derne	rum	til	at	medskabe	trivsel	og	udvikling	til	gavn	for	dem	
selv	og	arbejdspladsen.

Smukke,	dyre	ord,	næsten	bullshit-bingo.	Men	kurset	gav	
deltagerne	mulighed	for	ud	fra	egne	erfaringer	og	oplevelser	
at	få	skærpet	deres	blik	for,	hvilke	mestringsstrategier,	der	
kan	fremme	ro	og	tilstedeværelse	i	ledelsesudøvelsen.	Det	
skete	gennem	brugen	af	forskellige	metoder	og	øvelser	–	
med	det	konkrete	mål	at	lave	sin	egen	køreplan	for	ledelses-
arbejdet	fremover.

Tænketank	og	meditation
De	25	kursusdeltagere	udgjorde	tilsammen	en	gruppe	–	en	
tænketank	–	der	over	de	to	dage	hjalp	hinanden	med	at	ud-
forske	ledelsens	tjans	som	ledvogtere	i	en	virkelighed	med	
uudtømmelige	forventninger	og	krav.	Personligt	oplevede,	
vanskelige	udfordringer	blev	i	bedste	rundkredspædagogiske	
stil	kastet	ud	i	det	åbne	rum	og	belyst,	oplyst,	ja	opløst.

Nogle	reagerede	i	starten	mod	tempoet,	der	virkede	gene-
rende	langsomt.	Det	samme	gjaldt	den	stilhed,	der	et	eller	
andet	sted	var	fordret	i	de	meditative	øvelser.	Men	med	ti-
den	og	med	en	øget	bevidsthed	om	at	ting	ta’r	tid	faldt	para-
derne.	Men	sådan	er	også	skoleledere	så	forskellige,	kunne	
man	(atter)	konstatere.	For	tålmodighed	er	jo	nok	en	dyd,	
men	utålmodighed	er	nødvendigt	for	at	få	noget	fra	hånden.	
Et	blandt	mange	dilemmaer.

En	interessant	diskussion	udspandt	sig	over	aksen	ledelse/
manipulation.	Var	kurset	med	dens	mål	om	at	styrke	skole-
ledernes	mestring	–	og	designe	strategier	til	samme	–	ikke	
blot	en	udspekuleret	måde	for	ledere	at	få	deres	vilje	på?	
Blev	det	ikke	snedig	manipulation?

Både	ja	og	nej.	På	den	ene	side	er	ledelse	at	få	folk	der-
hen,	man	vil	–	på	den	anden,	kan	bestræbelsen	på	at	øge	
tilliden,	nærværet	og	samarbejdet	næppe	kaldes	manipula-
tion?	At	indgå	alliancer	er	almindeligt	og	kan	bruges	posi-
tivt,	men	instruktør	Isbrandt	advarede	mod	at	man	gør	sit	
ledelsesrum	for	alliancebetonet.	

I	alle	tilfælde	er	målet	det	samme:	at	skabe	de	bedste	vil-
kår,	for	at	det	sker.	En	af	vejene	frem	som	leder	er	at	komme	

Lederens spillerum er 
mindre end medarbejdernes, 
så brug hele banen…
	 	 Palle Isbrandt

„
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Folkeskolen står bag et helt nyt mødested på nettet, hvor kommende 

og nyuddannede lærere kan diskutere og udveksle tanker og ideer.  

Her kan du læse friske nyheder om læreruddannelse og det at være ny lærer 

i folkeskolen. Du kan læse skarpe blogs af folk som Marianne Jelved, Laust 

Joen Jakobsen og Frank Dahlgaard, og du kan følge to unge, nye lærere – 

Mark Brogaard Pedersen og Ane Karlsen – der vil blogge om deres første tid 

i skolen. Du kan følge med i, hvad Lærerstuderendes Landskreds mener, og 

du kan selv deltage i diskussionerne.

Ny Lærer

Folkeskolen

FolkeskoLen.dk Gå ind og opret din profil med det samme på folkeskolen.dk/nylaerer

FS1709-community.indd   18

10/08/09   16:12:53

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

•  Find dine nye medarbejdere på folkeskolen.dk/job
•  Din skole kan selv indtaste netannoncer hele døgnet, – hele året,  

– også i ferieperioder.
• folkeskolen.dk har ca 100.000 ugentlige besøgende.
• folkeskolen.dk har hver uge cirka 30.000 unikke brugere.
•  Folkeskolen/Undervisere udkommer 39 gange om året til 225.000 læsere
For yderligere information kontakt: 
Stibo Zone på telefon 8939 8833, www.stibozone.com

Brug folkeskolen.dk/job  
når du skal ansætte 

Find	dit	nye	job	på

Skolelederjob.dk

ud	af	følelsen	af	at	være	utilstrækkelig	ved	fx	at	fokusere	på	
alt	det	man	når,	frem	for	ikke	når.	En	anden	er	at	huske	at	for-
tælle	det	til	andre,	når	konteksten	for	de	forskellige	medar-
bejdere	og	hele	skolens	arbejde	står	i	et	forklarelsens	lys.	Her	
kommer	evnen	til	at	være	storyteller	belejligt	ind.		

Skolen	som	arbejdsplads	er	fyldt	med	mennesker,	følel-
ser,	historier	og	fantasier.	Det	er	et	skæbnefællesskab	med	
et	utroligt	potentiale.	Som	leder	skal	man	vel	lade	sig	rive	
med,	men	også	holde	hovedet	klart.	Træn	opmærksomhe-
den,	undersøg	følelserne	–	de	giver	adgang	til	vigtige	infor-
mationer	om	fx	trivsel	og	samarbejde	–	men	realitetstest	
dem.	For	det	er	ikke	altid	sådan,	at	ting	er	mere	rigtige,	bare	
fordi	man	mærker	hjertet	hamre.	

Konkretisér.	Stil	spørgsmål:	hvad	skete	der,	hvad	så	du	
etc.?	Be’	om	eksempler.	For	når	livet	–	arbejdslivet	–	bliver	
mere	konkret,	så	flytter	det	sig,	sagde	Isbrandt.	Afklar	for-
ventninger	til	sig	selv	og	andre,	hvad	skal	vi	–	skal	ikke?	In-
vitér	omverdenen	til	at	deltage.	Og	igen:	er	du	i	tvivl,	så	
kommunikér.	Det	store	spørgsmål	er:	hvad	er	det,	der	gør	
vanskeligt	at…?	
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BØRNENES  U-LANDSKALENDER

Megawati
&  havet

Tekst og illustrationer Mikala Klubien · Fotos Jørgen Schytte   

ARBEJDSHÆFTE

TVÆRFAGLIGT 
UNDERVISNINGS-
MATERIALE TIL 
FOLKESKOLENS 
YNGSTE KLASSER 

Børnenes U-landskalender 
2010 
“Megawati og Havet” er titlen på årets u-landskalenderbog skrevet 
af Glenn Ringtved

Mega er en drenge-pige, og det er ikke nemt. For i Papua skal piger 
tegne fi ne blomster og hjælpe deres mor hjemme – og det gider Mega 
ikke. Hun vil hellere spille fodbold med drengene. Mega drømmer om at 
få en lille båd og blive fi sker – men det kan piger ikke, siger hendes far. 
Bogen er rigt illustreret med fotos af Jørgen Schytte. 64 sider, 148 kr.

Lærervejledning skrevet og illustreret af Mikala Klubien. Undervisnings- 
og aktivitetsforslag, fakta om Papua. Dvd med små fi lm supplerer 
materialet. 52 sider, 98 kr.

Arbejdshæfte udarbejdet af Mikala Klubien. 24 sider, 48 kr. 30 stk.: 
312 kr.

Undervisningssæt med 30 elevbøger, 30 arbejdshæfter og 2 lærer-
vejledninger koster 1.295 kr. Dvd med DR-TV’s u-landskalenderfi lm 
følger gratis med ved køb af et undervisningssæt.

Børnesiden www.u-landskalender.dk åbner den 8. oktober 2010 og 
supplerer med spil, aktiviteter og quiz. På voksensiden kan du allerede 
nu læse mere om bøgerne og om årets u-landskalenderprojekt.

Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 2010 går via WWF, 
Verdensnaturfonden til miljøundervisning for børn i Papua. 
Børnene er morgendagens voksne, og hvis de lærer fra en tidlig alder 
at træffe beslutninger til gavn for naturen omkring dem, vil det bidrage 
til en fremtidig bæredygtig udvikling i området.

Bøgerne udkommer den 8. oktober 2010
 

Bestil årets u-landskalendermateriale og tidligere års materialer på:  

www.voksne.u-landskalender.dk
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Mega er en drenge-pige, og det er ikke nemt. For i 

Papua skal piger tegne fine blomster og hjælpe deres 

mor hjemme – og det gider Mega ikke. Hun vil hellere 

spille fodbold med drengene. 

Mega drømmer om at få en lille båd og blive fisker  

– men det kan piger ikke, siger hendes far.
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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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StORt & småt x
Gode	skriveråd	
Også	skoleledere	står	i	det	daglige	over	for	skriveudfor-
dringer,	-glæder	og	-kvababbelser,	som	kan	være	både	
udfordrende	og	give	anledning	til	lidt	fingervridning?	

	I	en	ny	bog	’Skriv	så	de	reagerer	–	på	jobbet	og	i	det	
hele	taget’	kan	man	få	hjælp	til,	hvordan	opgaven	kan	gri-
bes	an	–	så	man	bliver	bedre	til	at	informere,	brande	sig,	
vedligeholde	den	gode	kontakt	til	medarbejdere,	kolleger,	
forældre	og	andre	kontakter.	Her	gives	bl.a.	disse	råd:

1.					Afklar	din	modtagers	behov:	Hvad	skal	din	tekst	
hjælpe	ham	eller	hende	med?

2.				Skriv	med	afsæt	i	den	viden	første	udkast	frit	og	
spontant.	Vent	med	at	redigere	til	senere.	

3.				Revider	teksten.	Mangler	den	vitaminer,	så	tænk	og	
skriv	frit	mere	til	og	lav	research	–	før	du	strammer	
op.

4.				Disponer	job-	og	formidlingstekster	efter	nyhedstre-
kanten	–	det	væsentligste	først,	så	det	mindre	vigtige	
osv.	Gælder	også	afsnittene.

5.				Byg	teksten	op	omkring	ét	hovedbudskab	–	og	hav	ét	
centralt	budskab	i	hvert	afsnit.

6.				Lav	evt.	en	manchet,	dvs.	3	linjer	øverst,	der	opsum-
merer	dine	hovedpointer.

7.				Opdel	teksten	i	afsnit,	gerne	med	underoverskrifter	–	
så	teksten	er	let	at	skimme	og	springe	i.

8.				Skriv	i	et	sprog,	der	passer	til	modtagerne	–	ikke	for	
højt	og	ikke	for	lavt.

9.				Skriv	kort,	klart	og	direkte	–	og	lug	ud	i	stift	fag-	
og	kontorsprog.	Giv	konkrete	eksempler	og	
brug	evt.	et	enkelt	sprogbillede.

10.			Afprøv	af	og	til	dine	tekster	på	modtagerne:	
Hvordan	reagerer	de?	Bemærk	kropssproget,	
måske	pakker	de	det	ind.

Så	fat	pennen.	Bogen	’Skriv	så	de	reagerer’	er	ud-
kommet	på	Dansk	Psykologisk	Forlag	2010.

Prøv i øvrigt at teste din skrivestil på
www.skrivpaajobbet.dk

Strømslugere
Efter	20	år	med	internettet	har	vi	med	dets	hurtige	adgang	til	
ufattelige	mængder	viden,	billeder	og	information	vænnet	os	
til	at	have	svar	på	alt.

	Nettets	frie	information	var	også	med	til	at	bane	vej	for	
Murens	fald	og	er	stadig	en	trussel	mod	regimer	med	demo-
kratisk	underskud,	fx	Kina,	der	søger	at	begrænse	Google,	el-
ler	diverse	krigsførende	nationer,	se	dokumenterne	fra	krigen	
i	Afghanistan	på	wikileaks.com.

	Internettet	synes	umiddelbart	at	være	tids-	og	resurse-
besparende,	fx	er	der	meget	sparet	ved	at	undgå	den	lang-
somme	og	resursekrævende	proces	med	at	trykke	og	ud-
sende	bøger,	blade	og	undervisningsmaterialer.	Det	på	den	
måde	altså	mirakuløst	–	eller?

	Nej,	gratis	er	det	ikke.	For	når	der	dagligt	bruges	3-4	timer	
pr.	person	på	at	tjekke	facebook,	surfe	efter	allehånde	nyttige	
og	unyttige	oplysninger,	fjerne	pop-up	vinduer,	blogge	om	alt	
fra	storpolitik	til	blomstervanding	etc.,	kræver	det	resurser.

	De	fleste	kan	ikke	undvære	en	computer	på	arbejde,	hvor	
den	står	tændt	dagen	igennem.	Det	gør	den	tit	også	der-
hjemme,	hvor	man	lige	skal	tjekke	vejret,	bestille	billetter,	
finde	opskrifter	eller	skrive	en	opgave.	

	At	holde	nettet	kørende	worldwide	koster	energi	svarende	
til	afbrænding	af	store	mængder	tons	olie	og	kul.	Man	skøn-

ner,	at	2,5	%	af	USA’s	energiforbrug	går	til	at	
holde	servere	kørende,	og	målinger	viser,	at	
20 %	af	elektricitetsforbruget	i	en	dansk	bo-
lig	går	til	digitalt	udstyr	som	it,	tv	og	radio,	
heraf	halvdelen	til	standby.

Kilde: Videnskab.dk 
 

På www.skoleforbrug.dk kan den enkelte 
skole følge sit energiforbrug over 

en årrække og beregne hvad 
der kan spares bla. Ved at 
blive flinkere til at slukke 
for strømslugerne.

Valgkampen	er	i	gang	
Skolerne	skal	have	750	mio.	kr.	ekstra	om	året,	hvis	det	står	til	S	og	
SF.	Det	fremgår	af	et	fælles	udspil	til	finanslovsforhandlingerne.

Pengene	skal	bl.a.	bruges	til	at	nedsætte	antallet	af	elever	i	hver	
klasse	fra	28	til	24.	Derudover	skal	der	bruges	penge	til	lektiehjælp	
og	til	to	lærere	i	klassen	i	matematik	og	dansk	på	de	yngste	klasse-
trin.	Endelig	skal	der	bruges	flere	penge	på	it.

	Socialdemokraterne	og	SF	vil	desuden	give	600	mio.	kr.	til	ungdoms-
uddannelserne.	Det	Radikale	Venstre	meddelte	for	nylig	i	sit	finanslovs-
udspil,	at	partiet	vil	afsætte	en	milliard	kroner	til	uddannelse.

	Regeringens	senest	opdaterede	politik	på	skoleområdet	forventes	
fremsat	i	forbindelse	med	statsministerens	åbningstale	i	Folketinget	
den	5.	oktober.
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Valg til LB’s Generalforsamling
Der udskrives hermed valg i følgende 
tre valgområder:

Valgområde 10 (Nord- og Midtjylland)
inden for postnumrene 7000 - 7990.

Valgområde 11 (Østjylland) 
inden for postnumrene 8000 - 8990.

Valgområde 12 (Nordjylland) 
inden for postnumrene 9000 - 9990.

De delegerede skal vælges på baggrund af 
deres tilknytning til: 

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og 
Medlemsgruppe 2- undervisningsområdet 
uden for folkeskolen og andre medlemmer 
jf. § 3 i vedtægterne.
I alt skal 16 delegerede vælges således:

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor 
der anmeldes flere kandidater, end der skal 
vælges. Hvert medlem har én stemme.  
LB udsender stemmesedler til alle 
stemmeberettigede medlemmer i de 
valgområder, hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 
2011. De skal returneres, så de er på LB’s 
hovedkontor senest den 15. februar 2011.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i 
marts 2011 på LB’s hjemmeside samt i de 
medlemsblade, hvori valget udskrives.

Område Antal delegerede i 
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i 
medlemsgruppe 2

 10. Nord- og Midtjylland 3 1

 11. Østjylland 4 3

 12. Nordjylland 3 2

Yderligere information

www.lb.dk

Se under menupunktet “Om selskabet”

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB er et af forsikringsbranchens mest velkonsoliderede selskaber, der tilstræber at tilbyde forsikringer af høj kvalitet til 
fornuftige priser. I et gensidigt selskab afspejler fællesskabstanken sig med rettigheder og forpligtelser i det daglige 
virke, både for selskab og medlemmer.

De delegerede vælges for en periode af fire år fra 
den 1. maj 2011.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem af 
Lærerstandens Brandforsikring siden 1. januar 2010, 
og som har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede 
medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende 
valgområde. 

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra 
kandidatens medlemsgruppe. Disse 4 medlemmer 
må ikke være delegerede og behøver ikke at have 
bopæl i kandidatens valgområde.
  
Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske 
senest tirsdag den 23. november 2010.

www.lb.dk
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Dagens	pædagogiske	idealer	hedder	
inklusion	og	anerkendende	pædagogik.	
Det	er	populært	–	og	jeg	vover	den	på-
stand,	at	fremtiden	byder	mere	af	det	
samme.	På	den	ene	side	lover	disse	to	
pædagogikker	løsninger,	som	mange	
kan	tage	godt	imod:	

Idealer & 
realiteter
Inklusion og anerkendelse er noget mange skoler gerne vil kendes på,  
men i praksis kan have svært ved, bl.a. fordi der åbner sig en række 
ledelsesmæssige dilemmaer

Af	Helene	Ratner	•	Foto	Scanpix

•		de	tilbyder	et	menneskesyn,	der	er	
positivt	stemt	over	for	såvel	elever	
som	lærere	

•		de	muliggør	en	nytænkning	af	fæl-
lesskaber,	der	tillader	større	mangfol-
dighed	og	inklusion	af	elever	med	
særlige	behov	i	folkeskolen

•		de	har	(delvist)	rod	i	menneskerettig-
hedsdebatter

•		de	har	(delvist)	rod	i	den	positive	psy-
kologis	fokus	på	personlig	udvikling	-	
et	moderne	fænomen,	som	har	stor	
succes	såvel	internationalt	som	i	
Danmark

Analyse
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•		de	tilbyder	sig	som	løsningen	på	det	
problem,	at	30	%	af	de	samlede	ud-
gifter	til	folkeskolen	går	til	specialun-
dervisningsområdet,	hvilket	er	meget	
omkostningsfuldt.

Sidstnævnte	er	særligt	relevant	i	dag.	
For	her	finder	vi	også	en	del	af	roden	til	
politikernes	entusiasme.	KL’s	nylige	af-
tale	med	Regeringen	om	kommuner-
nes	økonomi	betyder	bl.a.,	at	bespa-
relser	kan	høstes	ved,	at	folkeskolen	
fremover	udskiller	færre	elever	til	spe-
cialtilbud.	

Vilkårene	for	at	være	skoleleder	kom-
mer	altså	til	at	ændre	sig.	På	den	ene	
side	bliver	elevgruppen	mere	mangfol-
dig.	På	den	anden	side	tyder	meget	på,	
at	inklusion	og	anerkendelse	bliver	præ-
senteret	som	den	pædagogiske	løsning	
på	det	økonomiske	behov	for	at	inklu-
dere	børn	med	særlige	behov	i	den	al-
mindelige	undervisning.	Derfor	er	det	
også	tid	til	et	eftersyn	af	disse	pædago-
gikker.	Der	er	mange	fine	elementer	i	
vor	tids	pædagogiske	mode	–	men	også	
problemstillinger	og	udfordringer,	som	
denne	artikel	vil	diskutere.

Hvilke	antagelser	ligger	i	idealerne?
På	trods	af	deres	forskellige	oprindel-
ser	og	historik	er	der	mange	fælles-
træk	mellem	den	anerkendende	pæ-
dagogik	og	inklusion.	Inklusion	repræ-
senterer	et	brud	med	’integration’,	som	
groft	skitseret	går	ud	på,	at	eleven	skal	
tilpasse	sig	fællesskabet.	Såfremt	ele-
vens	adfærd	opleves	som	en	trussel	
mod	dette,	må	eleven	ekskluderes.	In-
klusionsparadigmet	forskyder	derimod	
blikket	fra	eleven	til	fællesskabet,	så-
ledes	at	det	ikke	handler	om	at	placere	
problemet	i	eleven,	men	derimod	at	
gentænke	fællesskabet,	som	skal	
kunne	inkludere	og	anerkende	elevens	
specifikke	behov.	

Således	udgør	inklusionstanken	en	
relationel	tilgang,	hvor	fællesskab	kan	
gentænkes	gennem	eksempelvis	den	
anerkendende	pædagogik.	Inklusions-
tanken	står	altså	for	en	radikalt	ander-
ledes	måde	at	tænke	såvel	skolens	
fællesskab	som	lærerrollen	på.	

I	teorien	er	inklusionsbegrebet	græn-
seløst.	Alle	elever	har	ret	til	–	og	mu-
lighed	for	–	at	blive	inkluderet.	I	under-
visningssituationen	er	det	især	lære-
rens	ansvar	at	muliggøre	dette.	Derved	
medfører	denne	pædagogik	også	en	
øget	ansvarliggørelse	af	læreren,	som	
gennem	refleksion	opfordres	til	at	gen-
tænke	klassens	fællesskab,	undervis-
ningsdifferentiering	og	egne	problema-
tiseringer	af	elever	med	særlige	behov.	
Netop	fordi	begrebet	om	inklusion	ikke	
i	sig	selv	tilbyder	en	grænsedragning,	
er	det	op	til	den	enkelte	lærer	eller	
skoleleder	at	definere,	hvor	grænsen	
for	inklusion	går.

Den	anerkendende	pædagogik	har	
rod	i	den	positive	psykologi	og	i	organi-
sationsteorien,	særligt	i	det	såkaldte	
’appreciative	inquiry’	(den	anerken-
dende	tilgang).	Præmissen	hviler	på	
den	socialkonstruktionistiske	ide	om,	
at	virkeligheden	skabes	gennem	spro-
get	og	følgelig	kan	ændres	gennem	
den	måde,	vi	italesætter	og	iagttager	
verden	på.	

Som	med	inklusion	er	’refleksion’	
også	her	en	central	metode.	Den	aner-
kendende	pædagogik	starter	nemlig	i	
læreren	(eller	lederen)	selv,	der	opfor-
dres	til	at	tænke	over,	hvordan	kultur,	
grundholdninger	og	attituder	påvirker	

deres	handlemønstre.	Tanken	er	bl.a.,	
at	man	gennem	refleksion	kan	udvikle	
sig	personligt	ved	at	blive	bevidst	om-
kring	og	aktivt	ændre	tankemønstre.	
Eksempelvis	findes	der	ikke	’u-undervi-
selige	børn’	længere,	men	kompetente	
børn	i	Jesper	Juuls	forstand,	hvor	lære-
ren	skal	lede	efter	og	stimulere	barnets	
specifikke	kompetencer.

Begge	idealer	opfordrer	altså	læreren	
til	at	gentænke	såvel	klasserummets	
fællesskab,	sin	egen	rolle	og	egne	atti-
tuder.	Ofte	bliver	sidstnævnte	midlet	til	
førstnævnte:	ved	at	kigge	ind	i	sig	selv	
og	gennemgå	personlig	udvikling	kan	
læreren	mobilisere	nye	ressourcer	til	at	
ændre	undervisningssituationen.	Men	
hvilke	implikationer	har	det?

Paradokser	og	spændinger
Filosofisk	set	eksisterer	der	nogle	
grundlæggende	paradokser	i	det	men-
neskesyn,	som	den	positive	psykologi	
hviler	på.	Videnskabeligt	vides	det	rent	
faktisk	ikke,	hvorvidt	mennesket	er	i	
stand	til	at	arbejde	med	sig	selv	på	den	
måde,	som	refleksionsidealet	opfordrer	
til.	Ikke	desto	mindre	er	det	et	menne-
skesyn,	som	gennemsyrer	store	dele	af	
samfundet	i	dag:	coaching	og	personlig	
udvikling	for	at	nævne	nogle	få	af	sam-
tidens	moder.	Men	lad	os	først	kort-
lægge	grundantagelserne	og	paradok-
serne	i	disse	tilgange.

Grundantagelsen	er,	at	det	er	muligt	
at	kende	og	forbedre	sig	selv	gennem	
refleksion.	Heri	ligger	forestillingen	om,	
at	mennesket	er	en	selvbevidst	stør-
relse,	der	kan	transcendere	sig	selv	–	
altså	træde	ud	af	sig	selv	og	iagttage	
sig	selv	udefra,	uden	at	være	bundet	af	
kulturelle	forventninger	og	forståelses-
rammer.	Således	hviler	ideen	på,	at	
det	er	muligt	for	mennesket	at	op-
splitte	sig	selv	i	subjekt	og	objekt:	et	
refleksivt,	aktivt	handlende	subjekt	–	
eller	’jeg’	–	der	kritisk	evaluerer	sig	selv	
som	objekt,	dvs.	som	en	genstand.	

Heri	ligger	et	paradoks:	På	den	ene	
side	er	”jeg’et”	stabilt	nok	til,	at	det	kan	
stå	uden	for	og	iagttage	sig	selv	-	og	på	
den	anden	side	er	”jeg’et”	flydende	nok,	
til	at	det	kan	ændres	gennem	reflek-
sion.	Selvet	bliver	med	andre	ord	både	
det,	der	skal	skabe	forandringen	og	det,	
der	skal	forandres.	Spørgsmålet	er,	om	



42	•	Skoleledelse	•	oktober	2010

losofien,	men	har	oplevet	og	forstår	
den	modstand,	som	projektet	har	med-
ført	blandt	lærerkollegiet.

”Den	bagvedliggende	filosofi,	den	er	
der	jo	ikke	nogen,	der	kan	blive	uenige	
i.	Men	problemet	er,	at	man	siger,	at	
man	skal	inkludere,	uden	at	der	gives	
ressourcer	(...)	Vores	system	har	jo	
sine	begrænsninger.	Altså,	det,	at	vi	
har	de	faciliteter	vi	har,	at	vi	har	den	
økonomi,	vi	har.	Der	er	(...)	nogle	børn,	
som	har	nogle	behov,	vi	bare	ikke	kan	
imødekomme	(...)”.	

”Men	hvis	man	så	siger	inklusion,	
som	man	tidligere	har	sagt	undervis-
ningsdifferentiering	(...)	–	det	er	sådan	
et	hurra-ord,	som	betyder,	at	så	koster	
det	ikke	nogen	penge;	nu	skal	vi	bare	
inkludere,	så	er	det	det.	(...)	Så	jeg	tror	
egentlig,	at	filosofien	i	inklusion	er	in-
gen	uenige	i.	Ligesom	rummelighed	
f.eks.:	Hvis	man	siger	rummelighed	i	
folkeskolen,	ja	ja,	altså,	alle	vil	jo	gerne	
være	rummelige.	Selvfølgelig	vil	vi	
det.	Men	der	er	jo	grænser”.

Så	selvom	denne	skoleleder	gerne	vil	
arbejde	med	inklusion,	frygter	han,	at	
projektet	fra	politisk	side	køres	i	stilling	
som	erstatning	for	reel	ressourcetilfør-
sel.	At	supervisere,	efteruddanne	læ-
rere	og	gøre	dem	bevidste	om	deres	an-
svar	for	inklusion	er	ikke	tilstrækkeligt,	
hvis	det	ikke	følges	op	af	tilsvarende	fy-
siske	og	økonomiske	ressourcer.	

Dertil	skal	nævnes,	at	mange	lærere	
føler,	at	de	allerede	arbejder	med	in-
klusion.	Derfor	lyder	inklusion	ikke	blot	
som	en	mulighed	for	at	gentænke	sko-
lens	fællesskab	og	blive	bedre	til	at	in-
kludere	de	elever,	man	allerede	har	på	
skolen.	Derimod	opfattes	det	som	en	
trussel	om	flere	specialelever	på	sko-
len,	hvilket	medfører	skepsis	og	mang-
lende	lyst	til	at	deltage	i	projektet.	En	
tillidsmand	beskriver	modstanden	med	
følgende	ord:

”Det	[inklusion]	er	(...)	hårdt	ar-
bejde.	Hvis	man	oven	i	det	lægger	
forestillingen	om	en	inklusion	på	den	
måde,	at	lærerne	tænker	’så,	nu	kører	
man	en	bus	hen	til	specialskolerne,	og	
fylder	alle	specialskoleeleverne	i	dem,	
og	så	kører	man	dem	ud	og	placerer	
dem	ude	på	skolerne’.	Hvis	man	læg-
ger	den	forestilling	oven	i,	så	er	det	en	
rigtig	hård	tanke	at	få,	det	er	et	meget	

vanskeligt	budskab	at	modtage	posi-
tivt”.

Mange	lærere	oplever	således	inklu-
sionsprojektet	som	en	politisk	und-
skyldning	for	at	placere	flere	elever	
med	diagnoser	i	almenundervisningen.	
Hvis	et	inklusionsprojekt	presses	ned	
over	skoler,	som	oplever,	at	det	er	et	
skalkeskjul	for	besparelser,	er	der	ikke	
det	store	læringspotentiale,	men	deri-
mod	skepsis	og	modstand.	

Derimod	risikerer	man	det	modsatte	
af	den	ellers	fine	hensigt:	at	inklusion	i	
stedet	for	at	inkludere	sårbare	børn,	
forværrer	deres	situation,	hvis	de	be-
finder	sig	i	et	fællesskab,	hvori	de	ikke	
kan	trives.	Når	udgangspunktet	er	i	
økonomi	og	ikke	i	det	enkelte	barns	
behov,	risikerer	man	altså	såvel	skepsis	
fra	lærergruppen,	og	–	værre	endnu	–	
at	tiltaget	gør	mere	skade	end	gavn	for	
de	implicerede	børn.

Manglende	anerkendelse	
Selve	overgangen	fra	mere	klassiske	
pædagogiske	praksisser	til	den	aner-
kendende	pædagogik	bringer	også	ud-
fordringer.	Ironisk	nok	medfører	den	an-
erkendende	pædagogik	i	visse	tilfælde	
også	manglende	anerkendelse	af	læ-
rerne.	Netop	fordi	den	anerkendende	
pædagogik	sætter	fokus	på	om	lærer-
nes	arbejde	med	egne	holdninger	til	
børn,	kan	det	opleves	som	manglende	
metodik.	En	tillidsmand	på	en	skole,	
der	for	nyligt	at	gået	over	til	den	aner-
kendende	pædagogik,	beskriver	hold-
ningen	blandt	lærergruppen	således:

”Mange	lærere	oplevede,	at	hvis	de	
irettesatte	nogle	elever,	og	hvis	de	
skældte	ud	på	eleverne,	tog	fat	i	kra-
ven	af	dem	og	tog	dem	med	op	på	
kontoret	for	at	få	skældt	dem	ud	og	
forventede	at	ledelsen	ville	sætte	ele-
verne	på	plads,	så	var	det	lærerne,	der	
blev	irettesat	af	ledelsen	i	stedet	for.	
Så	var	det	lærerne,	som	fik	besked	på,	
at	de	skulle	optræde	høfligt	og	altid	
venligt	over	for	eleverne,	og	det	kunne	
ikke	nytte	noget,	at	man	råbte	og	
skreg	og	skældte	ud”.	

Og	det	gjorde,	at	der	var	rigtig	
mange	lærere,	der	blev	rigtigt	frustre-
rede	og	ikke	rigtigt	vidste,	hvilke	red-
skaber	de	så	skulle	bruge.	Fordi	det	de	
havde	gjort	i	mange	år,	som	havde	vir-

denne	opsplitning	er	mulig	i	praksis.	
Megen	forskning	–	især	inden	for	

sundheds-	og	forebyggelseslitteratu-
ren	–	viser,	at	selvom	mennesker	bliver	
bevidste	om,	at	særlige	vaner	(såsom	
en	usund	levestil)	er	skadelige,	så	har	
de	svært	ved	at	ændre	deres	handle-
mønstre.	I	praksis	er	det	altså	som	re-
gel	ikke	tilstrækkeligt	at	blive	bevidst	
om	sine	dårlige	vaner	og	tankemøn-
stre.	

I	det	følgende	går	vi	væk	fra	filoso-
fien	–	og	ud	i	verden	–	for	at	se,	hvor-
dan	skoleledere	og	lærere	oplever	og	
arbejder	med	idealerne	i	praksis.

Filosofi	eller	besparelse?
En	af	de	store	bekymringer	i	forbin-
delse	med	KL’s	nyindgåede	aftale	med	
regeringen	er,	at	inklusionstanken	pri-
mært	styres	af	et	økonomisk	rationale.	
I	teorien	er	inklusion	mulig	–	men	ofte	
behøves	også	ekstra	ressourcer	til	f.
eks.	en	ekstralærer	eller	særlige	fysi-
ske	rammer.	Jeg	har	besøgt	en	skole,	
der	har	været	igennem	et	kommunalt	
inklusionsforløb	bestående	af	en	række	
workshops	og	efteruddannelse.	Sko-
lens	pædagogiske	leder	står	inde	for	fi-

Analyse
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ket	i	mange	år,	det	gik	ikke	nu.	På	den	
måde	opstod	der	på	den	side	af	gaden	
et	pædagogisk	tomrum,	som	eleverne	
begyndte	at	boltre	sig	i”.

Denne	nye	pædagogik	havde	store	
konsekvenser	for	ledelsen.	Dele	af	læ-
rerkollegiet	på	den	pågældende	skole	
oplevede	ikke,	at	den	nye	tankegang	
hjalp	dem	med	de	udfordringer,	de	
stod	overfor	i	hverdagen.	For	dem	blev	
det	en	oplevelse	af	både	at	miste	pæ-
dagogiske	redskaber	og	ledelsens	op-
bakning.	Således	blev	det	en	oplevelse	
af	at	få	deres	autoritet	udfordret	i	klas-
seværelset	og	deres	professionalitet	
udfordret	i	forhold	til	ledelsen.	I	nogle	
tilfælde	førte	det	til,	at	lærere	holdt	op	
med	at	inddrage	ledere	i	konflikter.

En	ledelsesudfordring	bliver	således	
at	håndtere,	hvordan	man	på	den	ene	
side	arbejder	med	en	anerkendende	
pædagogik	og	samtidigt	støtter	lærere	
i	en	ikke-anerkendende	faglighed.	Fra-
vælger	lærerne	først	ledelsen	ud	fra	
opfattelsen	af,	at	den	ikke	bakker	op,	
er	det	svært	at	få	lærerne	som	med-
spillere.	Hvilken	rolle	har	skolelederen,	
der	ikke	længere	står	for	at	levere	’ski-
deballer’	i	klassisk	forstand?

Konkretisering	og	taletid
Jeg	har	besøgt	en	skole,	som	har	arbej-
det	med	anerkendende	pædagogik	si-
den	2000.	Den	pågældende	skoles	
værdigrundlag	hviler	på,	at	alle	elever	
er	kompetente	og	følgelig	kan	undervi-
ses.	Ledelsesteamet	arbejder	aktivt	
med	lærernes	refleksionsprocesser	og	
såvel	fleksible	læringsmiljøer,	forskel-
lige	læringsstile	og	de	ni	intelligenser	
er	vigtige	pædagogiske	principper.	Dog	
skal	det	ikke	være	på	bekostning	af	læ-
rernes	integritet.

Skolelederen	beretter	om	et	eksem-
pel	med	et	frustreret	årgangsteam.	
Lærerne	er	udsat	for	konstant	grænse-
søgning	i	form	af	nogle	elevers	gen-
tagne	forstyrrelser,	manglende	faglige	
engagement,	et	grimt	sprogbrug,	at	de	
forlader	klassen	i	timen	på	trods	af	læ-
rerens	forbud	deraf.	Lærerteamet	ind-
kalder	derfor	den	pædagogiske	leder	til	
et	møde.	Den	pædagogiske	leder	kon-
staterer	ved	mødet,	at	årgangsteamet	
mistrives	i	den	pågældende	situation.	
Han	fortæller:

”Hvis	jeg	skal	tage	lærernes	optik,	så	
kan	jeg	jo	godt	se,	at	man	bliver	usik-
ker	på	sin	egen	formåen,	når	vi	her	på	
skolen,	i	vores	værdigrundlag,	skriver,	
at	alle	børn	er	kompetente.	Og	at	alle	
børn	kan	nås,	kan	undervises,	hvis	
man	som	lærer	gør	sit	arbejde	ordent-
ligt	(...).	Med	det	in	mente,	så	kan	jeg	
jo	se	7.	årgangs	lærere	og	deres	reakti-
oner	i	det	lys	–	at	de	er	pressede.	De	er	
rigtigt,	rigtigt	pressede	i	forhold	til	at	
tænke	eller	forholde	sig	til	skolens	
værdigrundlag.	[De]	siger,	’vi	bør	
rumme	de	her	5-6	elever,	men	vi	mag-
ter	ikke	opgaven’”.

Udfordringen	er	således,	at	lærerne	
på	den	ene	side	oplever	stærkt	udfor-
drende	undervisningssituationer,	hvor	
de	ikke	ved,	hvordan	de	genfinder	de-
res	autoritet.	Som	citatet	viser,	reflek-
terer	skolelederen	samtidigt	over,	at	
skolens	værdigrundlag	er	med	til	at	
producere	denne	usikkerhed.	

Med	et	udgangspunkt	i	den	anerken-
dende	pædagogik	opfordres	lærerne	
nemlig	til	at	udvikle	egen	tilgang	til	
grænsesøgende	elever	for	at	rumme	
dem,	frem	for	at	placere	problemet	i	
eleven.	Dermed	er	det	lærernes	an	-
svar	–	og	således	også	manglende	for-
måen	–	hvis	de	ikke	kan	rumme	ele-
verne.	I	denne	situation	er	skolelede-
rens	udfordring	således	at	balancere	
skolens	anerkendende	værdigrundlag	
med	lærernes	–	i	denne	situation	–	
knapt	så	anerkendende	italesættelse	
af	de	pågældende	elever.	Skolelederen	
fortsætter:

”Jeg	kunne	selvfølgelig	godt	blive	pro-
vokeret.	Eller	jeg	kunne	også	godt	
remse	diskursen	[op]	eller	måden	vi	
omtaler	børnene	og	sige	’Hallo,	alle	
børn	skal	gå	her’	eller	være	lidt	mere	
konfronterende,	men	situationen	var	
bare	ikke	til	det.	Og	det	er	sådan	en	fin-
gerspitzengefühl,	hvor	det	handler	om	–	
ja,	måske	for	at	undgå	afmagt,	der	kan	
gøre	medarbejderen	syg	–	at	være	så	
anerkendende	som	overhovedet	muligt	
(...)”.

”Så	er	det	selvfølgelig	en	lynhurtig	
opvejning	af,	jamen,	hvad	vil	jeg	med	
det	her	møde.	Jeg	vil	jo	ikke	overbevise	
lærerne	om,	at	de	er	dårlige	til	deres	
job.	Jeg	vil	heller	ikke	overbevise	læ-
rerne	om,	at	de	seks	børn	betingelses-

løst	skal	være	her	på	skolen.	Jeg	vil	
heller	ikke	(...)	bilde	dem	ind,	at	jeg	
kan	fjerne	børnene	fra	dem”.

Lederen	forklarer	derefter,	at	mødet	
på	den	ene	side	blev	et	rum,	hvor	læ-
rerne	kunne	få	luft	for	deres	frustratio-
ner.	Et	sted,	hvor	de	også	kunne	om-
tale	eleverne	i	et	ikke-anerkendende	
sprog	–	for	at	anerkende	lærernes	be-
hov	og	frustrationer.	Derefter	forsøgte	
lederen	at	skabe	et	overblik	ved	at	
gennemgå	eleverne	en	ad	gangen,	
kigge	på	tiltag	med	PPR	eller	social-
forvaltningen	og	handlingsplaner.

Som	han	siger	det:	”Mit	mål	[blev]	at	
give	lærerne	bare	en	smule	overskud,	
ja,	så	de	kan	være	i	deres	job	i	den	
nærmeste	fremtid.	Og	så	også	på	læn-
gere	sigt,	få	lavet	en	handlingsplan	for,	
hvordan	vi	så	tager	hånd	om	den	be-
kymring,	der	er	på	årgangen”.	

At	arbejde	med	anerkendende	pæ-
dagogik	ændrer	således	ikke	blot	rela-
tionen	mellem	lærer	og	elev.	Den	æn-
drer	også	relationen	mellem	ledelse	og	
lærer,	idet	ledelsen	bliver	nødt	til	at	
medtænke,	at	samtidens	pædagogiske	
idealer	stiller	ekstremt	høje	krav	til	læ-
rernes	formåen	og	selvledelse.	

Hvis	lederen	skal	anerkende	dette,	
betyder	det,	at	lederen	også	skal	være	
strategisk	omkring,	hvornår	den	aner-
kendende	retorik	mobiliseres.	Mobili-
seres	den	i	situationer,	hvor	lærere	fø-
ler	sig	truede	på	deres	professionelle	
identitet,	risikerer	ledelsen,	at	lærerne	
fravælger	inddragelse	af	ledelse	i	situ-
ationer,	hvor	såvel	det	psykiske	arbejds-
miljø	som	de	pågældende	elevers	triv-
sel	er	i	spil.

Når	inklusion	lykkes
Afslutningsvis	vil	jeg	komme	med	et	
eksempel	på	inklusion,	der	lykkes.	På	
denne	skole	oplever	et	årgangsteam	
tilsvarende	problemer	med	en	6.	år-
gang.	Samtidigt	er	teamet	ramt	af,	at	
flere	af	dets	medlemmer	er	langtidssy-
gemeldte,	medførende	manglende	
kontinuitet	pga.	de	mange	vikarer.	
Som	i	eksemplet	ovenfor,	er	teamet	
præget	af	store	frustrationer	og	en	fø-
lelse	af,	at	det	er	svært	at	gennemføre	
almindelig	undervisning.	

Årgangen	har	flere	sårbare	børn	med	
elevsager,	og	et	udtalt	problem	er	 »
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facebook-konflikter	og	antræk	til	fysi-
ske	slåskampe	i	timerne.	I	dette	til-
fælde	omorganiserer	årgangsteamet	
klassestrukturen	og	tager	de	12	mest	
sårbare	elever	i	et	særligt	hold	med	to	
lærere	på.	Undervisningen	her	er	eks-
tremt	struktureret.	

En	ghettoblaster	spiller	klassisk	mu-
sik,	og	midt	i	rummet	står	et	rundt	
bord	med	en	blå	dug	på.	Her	ligger	tre	
danskopgaver,	som	eleverne	kan	
vælge	imellem,	når	de	har	arbejdet	
med	20	minutters	matematik.	Så	
selvom	der	står	’kristendom’	på	ske-
maet,	så	organiseres	undervisningen	
fleksibelt.	Der	er	ro	på,	og	to	lærere	
går	rundt	og	hjælper.	Som	observatør	
er	det	svært	at	tro,	at	samme	elever	
blot	dagen	før	umuliggjorde	en	almin-
delig	undervisning.

Skolelederen	fremhæver	dette	ek-
sempel	som	en	succes.	Her	har	lærerne	
med	kort	varsel	omstruktureret	holdde-
ling	og	skemaet.	Den	pædagogiske	le-
der	havde	vejledt	dem	i	processen,	og	
nu	har	såvel	lærerteam	og	elever	en	
god	oplevelse.	Lærerne	oplever,	at	de	
kan	komme	igennem	med	undervisning	
af	høj	faglig	kvalitet,	og	de	sårbare	ele-
ver	får	en	oplevelse	af	at	kunne	arbejde.	
”Så	føler	de	sig	vigtige,	og	det	er	godt”,	
som	skolelederen	udtrykker	det.	

Meget	tyder	altså	på,	at	inklusion	
ikke	blot	er	et	spørgsmål	om	lærernes	
personlige	indstillinger	og	attituder,	
men	et	spørgsmål	om	organisering.	I	
dette	tilfælde	organiserede	et	årgang-
steam	sig	ud	af	umulige	undervis-
ningssituationer	ved	at	omfordele	res-
sourcer	og	have	ét	læringsmiljø	med	
stram	struktur	og	et	med	mere	klassi-
ske	undervisningsformer.	Dette	var	
dog	kun	muligt,	fordi	ledelsen	havde	
siddet	med	ved	flere	møder	som	vejle-
dende	funktion	og	støttet	op	om	den	
fleksible	holddeling.	

Ledelse	af	inklusion
Som	det	politiske	og	økonomiske	land-
skab	ligger	nu,	ser	det	ud	til,	at	inklu-
sion	er	kommet	for	at	blive.	Jeg	har	i	
denne	artikel	opridset	både	de	filosofi-
ske	antagelser	bag	inklusion	og	aner-
kendende	pædagogik	samt	skitseret,	
hvilke	ledelsesmæssige	udfordringer	
inklusion	kan	medføre.

Ønsker	man	at	læse	mere	om	inklusion	henvises	til	Janne	Hedegaard	Hansen,	
Danmarks	Pædagogiske	Universitet,	som	længe	har	forsket	i	emnet.

Eksemplerne	er	fra	Helene	Ratners	PhD-projekt	–	en	antropolgisk	undersøgel-
se	af	skoleledelse.	Hun	er	PhD-studerende	på	Center	for	Skoleledelse,	der	er	et	
samarbejde	mellem	Institut	for	Ledelse,	Politik	og	Filosofi,	Copenhagen	Busi-
ness	School	og	KLEO	på	UCC.	Hun	kan	kontaktes	på	hr.lpf@cbs.dk.	

Dette	er	den	sidste	artikel	af	Helene	Ratner	i	en	serie	på	tre	om	udfordringer	
og	vanskelige	dilemmaer	i	skoleledelse,	hvor	de	to	foregående	artikler	har	været	
bragt	i	Skoleledelse	3/10	og	6/10.	

Afslutningsvis	vil	jeg	opstille	punkter	
til	overvejelse	for	arbejdet	med	inklu-
sion.	Inklusion	og	den	anerkendende	
tilgang	har	mange	positive	islæt,	men	
som	leder	bør	man:

•		Medtænke	at	det	på	ingen	måde	er	vi-
denskabeligt	bevist,	at	mennesket	kan	
reflektere	og	lede	sig	selv	på	den	måde,	
som	idealerne	fordrer.	Det	betyder,	at	
man	i	realiteten	beder	sine	medarbej-
dere	om	en	umulig	opgave	og	dermed	
både	udsætter	sig	selv	og	lærerne	for	
skuffelser,	når	virkeligheden	ikke	lever	
op	til	de	pædagogiske	idealer.

•		Anerkende	at	dele	af	lærerkollegiet	
vil	reagere	med	modstand	mod	inklu-
sion	og	anerkendende	pædagogik.	I	
stedet	for	at	afskrive	disse	lærere	
som	'forandringsmodstandere'	opfor-
drer	jeg	til	at	tage	deres	perspektiv.	
Hvordan	udfordres	deres	faglighed?	
Hvordan	kan	man	hjælpe	dem	med	
at	tilegne	sig	en	ny	professionel	iden-
titet?	Hvordan	anerkender	man	læ-
rernes	følelse	af	magtesløshed,	når	
den	anerkendende	pædagogik	ikke	
slår	til?	Kan	det	løses	praktisk	gen-
nem	f.eks.	nye	organiseringer	eller	
metodikker?

•		Arbejde	strategisk	med	den	anerken-
dende	diskurs.	For	at	den	anerken-
dende	pædagogik	ikke	skal	medføre	
et	lavt	selvværd	hos	lærere,	der	bliver	
professionelt	udfordret,	kan	man	som	
leder	arbejde	strategisk	med	fra-	og	
tilvalg	af	den	positive	retorik.	Ellers	
risikerer	man,	at	lærerne	fravælger	
ledelsen	som	hjælp,	hvilket	blot	med-
fører	en	ulykkelig	fastlåst	situation	
for	ledelse,	lærere	og	elever.

•		Arbejde	strategisk	med	organisering.	
Ledelsen	kan	tilbyde	sig	som	vejle-
dende	funktion	og	medtænke	løsninger	
i	forbindelse	med	handlingsplaner	på	
konkrete	elever	og	fleksibel	holddan-
nelse.	Såvel	det	skriftlige	dokumenta-
tionsarbejde	som	teamets	interne	or-
ganisering	bliver	således	et	ledelsesan-
liggende,	hvis	lærere	føler	sig	magtes-
løse.	Og	ledelsen	bør	tage	denne	
opgave	på	sig	–	både	for	at	løse	pro-
blemer	her	og	nu,	men	også	for	at	
forebygge	på	den	lange	bane.	

Analyse
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Anmeldelse

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

Styrkebaseret	ledelse
Pernille	Hippe	Brun	og	Mikkel	Ejsing
Erhvervs	psykologiserien

Inklusion	–	ideal	og	virkelighed
Kaj	Struve
VIA Systime

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

Lad	gå	videre
Bedre	strategisk		
Lederkommunikation
Anne	Katrine	Lund
Gyldendal Business

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

Almagt	og	afmagt
Birgitte	Kirkebæk
Akademisk Forlag

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

Læremiddellandskabet
Fra	læremiddel	til	undervisning
Jens	Jørgen	Hansen
Akademisk Forlag

Pragmatisk	pædagogik
Mellem	selvdannelse	og	kosmopo-
litisme
Rasmus	Kjær
Forlaget Klim

Perspektiver	på	specialpædagogik
Claes	Nilholm
Forlaget Klim

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

Kultur	og	etnicitet	på	arbejde
Barbara	Day	og	Jette	Steensen
VIA	Systime

Skulle	Skoleledernes	medlemmer	øn-
ske	at	anmelde	en	bog,	kan	man	ringe	
til	sekretariatet	på	tlf.	3336	7624.	An-
meldelse	honoreres	med	2	flasker	vin	
samt	bogen.	Husk:	Skriv	kort!

Anmeldereksemplarer

Fred & Fare
Sven Burmester
256 sider, 269 kr.
Gyldendal

Sven	Burmester	har	været	ansat	i	Ver-
densbanken.	Han	er	bosiddende	i	
Ægypten,	Kina,	USA	og	Danmark	og	
forsker	bl.a.	i	udvikling	i	demografien	

og	dennes	betydning	for	samfundet.	
Fred	&	Fare	er	en	polemisk	analyse	

af	forskellene	i	den	arabisk,	kinesisk	og	
amerikansk	kultur.	Analysen	forsøger	
at	besvare	spørgsmålet	om	vinderne	i	
det	kommende	århundrede.	Når	bogen	
har	en	relevans	i	Skoleledelse	skyldes	
det	især	afsnittet	om	den	arabiske	eller	
muslimske	verden.	

Sven	Burmester	har	stor	viden	og	
kærlighed	til	de	lande	og	kulturer	han	
beskriver.	Dybest	set	er	udfordringen	i	
den	muslimske	verden	en	religion,	der	
sikrer	en	vis	social	omsorg,	samtidig	
med	at	den	fastholder	kvinder	i	en	lidet	
produktiv	rolle	i	samfundet.	Sammen-
hængen	mellem	udviklingen	i	befolk-
ningstallet	og	kvindernes	deltagelse	på	
arbejdsmarkedet	giver	input	til	debat-

ten	om	udfordringerne	i	en	multikultu-
rel	dansk	folkeskole.	

Årsagen	til	kinesernes	succes	skyl-
des	primært	begrænsningerne	i	udvik-
lingen	i	befolkningstallet.	Der	er	ca.	
800	millioner	færre	kinesere	end	be-
regnet!	En	anden	årsag	er	kinesernes	
alfabet,	der	består	af	6500	tegn	–	dy-
best	set	lærer	man	kun	dette	antal	
tegn	ved	hjælp	af	flid.	Meget	analogt	
til	de	seneste	meldinger	fra	Singapore.	

Buddet	på	fremtiden	er	en	kombina-
tion	af	vestligt	demokrati	og	kinesisk	
flid.	

Michael Rasmussen
Skoleinspektør

Kulturforskelle
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Skoleleder
Gør en god skole bedre

Tosporet åbenplanskole i Hørning. Velfunge-
rende skole med engagerede og motiverede 
medarbejdere, der arbejder for udvikling, 
rummelighed og fl eksibilitet. 500 elever/ca. 10 % 
tosprogede. 35 års erfaring i teamsamarbejde.

Vi søger en person med et positivt menneske-
syn, overblik og gerne ledelseserfaring. En 
leder, som vil uddelegere ansvar og skabe 
plads til udvikling og som tør løse konfl ikter, 
være tydelig og nærværende. En leder, som 
har gennemslagskraft og er god til at kommuni-
kere, og som vil tage sig tid til at være en del af 
skolens hverdagsliv. 

Vil du være med til at bane vejen for os og gerne 
fi nde nye veje, så kreativitet og udvikling kan 
udfolde sig? 

Hvis ja, så lad os sammen gøre en god skole 
bedre …

Se meget mere om skolen, medarbejderne og 
et spændende job på www.skanderborg.dk 
og www.hoejboskolen.dk.

Løn efter gældende overenskomst med 
udgangspunkt i grundtrin 49, plus F-løn, løn-
niveau ca. 511.000 kr. + evt. K-løn ekskl. pension.

Kontakt gerne skolebestyrelsesformand Søren 
Bundgaard på 8692 1002 (efter kl. 18.00) eller 
konst. skoleleder Jørn Sørensen på 8794 2288 for 
at aftale et besøg på skolen.

Ansøgning med bilag sendes til Skanderborg 
Kommune, Postbox 526, 8660 Skanderborg, 
mrk. ”Skoleleder” eller gerne på mail til 
anna.marie.olesen@skanderborg.dk. Ansøg-
ningen skal være fremme senest mandag den 
18. oktober 2010 kl. 12.00.

 Højboskolen  

Vi indhenter straffe- og børneattest.

Nuuk Internationale Friskole er en skole, hvor gensidig respekt, 
rummelighed og menneskelig udvikling er vigtige begreber. Vi 
tilstræber at drive en skole, hvor faglighed, tryghed og kreativitet er 
centrale begreber. 

På skolen lægges der stor vægt på samarbejde mellem forældrene og 
skolen og der er gennem året en række aktiviteter på skolen, der er 
med til at styrke sammenholdet.

Da skolens hidtidige leder har valgt at videreuddanne sig i Danmark, 
søger vi herved den rigtige person til at stå forrest i bestræbelserne på 
at bygge videre på de gode resultater, skolen indtil nu har opnået.

Vi søger en leder som:
•  er i besiddelse af lederevner
•  er fuld af energi og har lyst til at drive skolen i tæt samarbejde med 

skolens bestyrelse, medarbejdere, forældre og det omgivne samfund
•  har en lærer- eller anden relevant uddannelse
•  har rum og hjerte for børn og unge og som er nærværende i 

dagligdagen
•  inspirerer til fortsat udvikling af skolen
•  kan varetage skolens administrative opgaver i samarbejde med det 

øvrige personale

Vi tilbyder:
•  et udfordrende og spændende job i nyindrettede lokaler i attraktive 

faciliteter
•  en skole i fortsat udvikling, hvor der er mulighed for at præge 

fremtiden
•  150 engagerede børn og unge, fordelt på 1. til 8. klasse i skoleåret 

2010/2011. Skolen udvides med 1 trin pr. år indtil skolen dækker hele 
grundskolen

•  et engageret personale og et godt arbejdsmiljø
•  en aktiv bestyrelse og forældregruppe
•  mulighed for at tilbyde bolig på attraktive vilkår

Som leder på Nuuk Internationale Friskole tegner du både skolen 
udadtil og indadtil, hvor du tager hånd om skolens fortsatte 
udvikling med respekt for skolens værdier og forankring i Nuuk. 
Du er en god inspirator og kan motivere og udnytte de mange 
potentialer i medarbejderstaben, ligesom du er en synlig og lydhør 
samarbejdspartner i forhold til omverdenen.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om stillingen, hører vi gerne fra 
dig. Du er velkommen til at kontakte bestyrelsesformand Niels Hansen 
Damm, tlf. +299 32 34 00, e-mail. advdamm@greennet.gl eller skolens 
sekretær Lene Kviesgaard, tlf. +299 31 45 14, e-mail: lkv@nif.gl . 

Ansættelse og aflønning sker efter gældende overenskomst mellem 
IMAK og Nuuk Internationale Friskole.

Tiltrædelse: snarest muligt.

Der påregnes afholdt ansættelsessamtaler i oktober 2010 og 
ansøgninger bedes venligst fremsendt så betids, at de er skolen i 
hænde senest 15. oktober 2010. 

Ansøgning kan fremsendes til Nuuk 
Internationale Friskole, Postboks 1226, 3900 
Nuuk eller pr. e-mail til Lene Kviesgaard, 
e-mail lkv@nif.gl eller Niels Hansen Damm, 
e-mail advdamm@greennet.gl . 

LEDER SØGES

Stillinger
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	PrOFESSIONEL	SPArrING

Skolelederne	giver	mulighed	for	professionel	
sparring	med	konsulenter,	der	har	mangeårig		
erfaring	med	arbejdet	som	skole	leder.	

Som	medlem	kan	du	til	hver	en	tid	henvende	
dig	til	sekretariatet	og	få	rådgivning.	

	VEJLEDNING	MED	LEDErVINKLEr

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

	SEKrETArIATET	Er	ÅbENT	

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

	FÅ	HUrTIG	KONTAKT

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

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
liha@skolelederne.org	
Direkte	3336	7624
Hovedtlf.	7025	1008

	HOVEDbESTyrELSE

	POLITIKErE	OG	PErSONALE



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
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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

•	 Undervisningen kan gå i gang straks,  
når timen starter

•	 Tidssvarende muligheder  
for individuel undervisning

•	 Ingen multimedieskat  
til lærerne.

Få også en trådløsnetværksløsningder virkerC2IT SkoleNET

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

