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2010 er på hæld. Den står på sne, is og vejret er ganske smukt, 
men køligt og ser man tilbage på året har det været en lidt 
blandet fornøjelse. 

Heldigvis er det stadig et superdejligt job at være skole-
leder; det er udfordrende, meningsfyldt og fyldt med fine 
oplevelser! På den anden side oplever vi, hvordan kom-
munerne med økonomien i knæ – eller er det på knæ for 
økonomien – gennemfører omlægninger, rationaliseringer 
og besparelser. Det har bl.a. betydet, at vi som ledere både 
har måttet fyre medarbejdere og – ja – nogle gange selv 
stået til afskedigelse. Det er dobbelt-træls.

Som hovedregel går det dog ikke så galt for os ledere, at vi 
sættes på gaden. De fleste gange bliver sagen løst med om-
placeringer og aftrædelsesordninger, men det er stadig en stor 
omvæltning, der skaber pres på skolen og på den enkelte – og 
som berører følelsesmæssigt. Sådan er virkeligheden hos 
mange af jer medlemmer, og i den forbindelse gør vores lokal-
formænd/leder-TR og lokale bestyrelser et stort arbejde for at 
få kabalerne til at gå bare nogenlunde op. Tak for det!

På centralt hold i foreningen mærker vi også omstrukture-
ringens polarvind blæse. I sekretariatet og blandt konsulen-
terne er der ekstra travlt med at følge op, rådgive og bistå 
medlemmerne. Herunder at få lavet nogle gode aftaler for de 
ledere, som står uden job – samt påse, at kommunerne lever 
op til deres ansvar for, at processen foregår anstændigt. 

Et nationalt partnerskab om folkeskolen blev det des-
værre ikke til, selv om jeg med de andre parter omkring fol-
keskolen har været til møder med statsministeren på Mari-
enborg hele tre gange – vi blev inviteret til dialog, og der 
har da også været nogle gode drøftelser om, hvordan vi alle 
kan være med til at udvikle og forbedre skolen. Der ud over 

har vi løbende haft drøftelser med undervisningsminister 
Tina Nedergaard. Og så meget desto mere overraskende 
var det, at det ikke blev til reelle forhandlinger.

Den (mangel på) proces synes jeg kulminerede med, at re-
geringen søgte at presse organisationerne til at skrive under 
på sine målsætninger for folkeskolen her-og-nu og med carte 
blanche til at gå videre – uanset det nærmere indhold og for-
løb. Lærerforeningen måtte tage tæskene i medierne for ikke 
at ville lege med, men også KL og vi sagde nej til at under-
skrive dokumentet.  Jeg synes ikke om at forhandle på skrømt, 
når det har heddet sig, at man ville lytte og inddrage.

Kontakten til ministeren er dog heldigvis intakt, og vi er 
spændte på at se regeringens samlede udspil til en folkesko-
lereform, som formodentlig foreligger, når du sidder med 
dette blad i hånden. Jeg gætter på, det vil indeholde forslag 
om ændret specialundervisning, flere timer i indskolingen, nye 
afgangsprøver, stramning af de faglige krav, offentliggørelse 
af test, holddannelse mv. Altså en meget omfattende reform, 
som stiller store nye krav til skolen og ledelsen af den.

Vi har holdt forbindelsen varm til bl.a. KL og Børne/kul-
turchef-foreningen om fælles projekter bl.a. om ledelse af 
udvikling af læringsmiljøer i folkeskolen. Samtidig er vi så 
småt i forhandlinger om OK’11, der på forhånd er udråbt til 
at give en historisk lav lønudvikling. Oveni bliver vi sammen 
med de andre lønmodtagerorganisationer af KL mødt af øn-
sket om en fuldstændig modernisering af overenskom-
sterne, så de bliver meget mere fleksible: Læs: så arbejds-
giverne i højere grad kan flytte rundt på ledere og ansatte 
og lønne frit. Det overvejer vi lige. 

Jeg ønsker alle medlemmer en god jul og et godt nytår!  

Et specielt år

LEDER

Af Anders Balle
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StORt & småt
Anbragte børn og unge
Socialministeren har med en ny bekendtgørelse lavet nye 
regler for tilbageholdelse, overvågning og sociale anbrin-
gelser af børn og unge år. 

Således er række magtbeføjelser blevet udvidet, og krite-
riet for at anbringe børn og unge på sikrede afdelinger af 
sociale årsager er blevet ændret. Det kan nu ske, når det er 
’påkrævet’, hvor det tidligere skulle være ’absolut påkrævet’, 
og det er nu muligt at tilbageholde unge både mere fysisk 
og længere på døgninstitutioner.

Længstetiden for børn og unges anbringelse på sikrede 
afdelinger af sociale årsager hæves fra 2 til 3 måneder, og 
den samlede tid udvides fra 6 til 9 måneder. 

Det er nu også muligt for børne/unge-udvalget at 
træffe afgørelse om kontrol af den unges 

kommunikation på et privat opholdssted, 
ligesom man kan i det offentlige. Mod-
sætter den unge sig kontrol, vil telefon-
samtalen blive afbrudt og breve sendt 

tilbage uåbnet. Det gælder ikke brevveks-
ling med advokat og offentlig myndighed. 

BEK 1093 fra Socialministeriet er trådt i kraft 

BEMÆRK 
Magasinet Skoleledelse er ved at skifte udtryk og 
hedder fra næste nummer, der udkommer primo 
januar, Plenum; 

Glæd dig, og hold også venligst øje med, når det 
nye blad dumper ind ad brevsprækken.

Målet er at øge læsernes interesse og skærpe op-
mærksomheden over for, hvad moderne skoleledelse 
egentlig er for noget – i tråd med udviklingen i ledel-
sesjobbet og foreningen. 

Tankerne bag det nye blad, det nye navn mv. bliver 
uddybet i det første nr. i den nye stil.

Finansiel forståelse
Danske Bank tilbyder et gratis onlineværktøj til 
undervisning i privatøkonomi og matematik fra 
4.-10. klasse. Det hedder ’Control Your Money’, 
og pt. er 2000 klasser tilmeldt og omkring 1400 
lærere registreret som brugere. 

En test blandt matematiklærere har vist, at 
mange er begejstret 
for værktøjernes pæ-
dagogiske værdi og 
bruger det i under-
visningen. Så vær 
med til at blive 
bedre til at… 
bruge, øhhh passe 
på pengene! Og 
husk, at det i dag 
ikke er nok at 
kunne regne den 
ud, man skal 
også kunne 
regne.

Se mere på 
www.controlyourmoney.dk

{ NR.01 JAN. 2011  Skolelederforeningens

kommunikationsmagasin
}
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Hjælp til selvhjælp 
Dafolo har netop lanceret en ny portal med viden og værktøjer for 
skoleledere, lærere og SFO-pædagoger, som man kan prøve gratis i 
60 dage. 

Hermed kan man få et overblik over gældende lovgivning samt 
den pædagogiske og politiske udvikling på skoleområdet. Databa-

sen er opbygget 
enkelt og rummer 
alle relevante love, 
bekendtgørelser, 
vejledninger og 
sagsafgørelser om-
kring skolens virk-
somhed.  

Prøv sitet 
www.skoleportalen.dk 
> gratis60dage 



Mindre velfærd
Listen over de nedskæringer, der skal få næste års kommu-
nale budgetter til at hænge sammen, er lang. Bladet ’Kom-
munen’ har opgjort, at 9 ud af 10 kommuner skal spare på 
driften i 2011, og at besparelserne samlet set løber op i 4,9 
mia. kr. 

De samlede kommunale driftsudgifter ligger ifølge på 
290 mia. kr., så det er omkring to procent af det samlede 
forbrug, der skæres væk. Det anslås, at besparelserne 
kommer til at koste 5-6.000 kommunalt ansatte deres job, 
hvis budgetterne overhovedet kan holdes…

Over 5000 ledere, lærere og andre ansatte i det rumænske skole-
væsen har for nyligt demonstreret i hovedstaden Bukarest.

De var utilfredse med, at regeringen vil 
skære lønnen ned med 25 % for at forbedre 

de offentlige finanser. En skolelederløn 
ligger pt. rundt regnet på 2500 kr. pr. 
måned.

Budgetproblemer

Hendes majestæts  
inspektorer II
 

I sidste nr. af Skoleledelse kunne vi fortælle om, hvor-
dan den svenske Skolinspektion har stor kompetence 
til at kontrollere og sanktionere landets skoler. Her-
hjemme har vi Skolestyrelsen, der dog fører sig knapt 
så heftigt frem.

Styrelsen har dog netop afsluttet sit andet tilsyn med 
kommunernes overholdelse af minimumstimetallene. 

Tilsynet dækker de indberettede timetal for tre opgø-
relsesperioder inden for perioden 2004 til 2009 – og re-
sultatet er, at flertallet har overholdt reglerne og givet 
eleverne et antal timer, der opfylder kravene vedr. mi-
nimumstimetallet:

•  873 skoler, svarende til 73 % af de 1.196 undersøgte 
skoler, har opfyldt minimumstimetallene. 

•  169 skoler, svarende til 14 %, har kompenseret eller vil 
kompensere eleverne for de manglende timer.

•  154 skoler, svarende til 13 %, har ikke overholdt mini-
mumstimetallene, og har ikke kompenseret eleverne 
fuldt ud.

Skolestyrelsen har kigget på årsagerne til, at nogle 
skoler ikke opfylder kravene. 

Disse er – ud over misforståelse af regelsættet – 
fejlindberetning, manglende ressourcer, prioritering af 
flere timer tidligere i skoleforløbet ud fra pædagogiske 
hensyn eller, at skolerne er små og har få elever m.m. 

Desuden har nogle skoler haft vanskeligheder med at 
registrere tværfaglig undervisning, og der har været 
manglende indberetning af valgfag og anvendelse af 
valgfrie fagbetegnelser i de skoleadmini-
strative systemer.

Styrelsen vil ikke inddrage overmyndig-
heden ’Det kommunale tilsyn’ i sagerne, 
men har understreget, at de pågældende 
skoler fremover skal planlægge, så lovgiv-
ningens krav overholdes, og at skolerne 
skal indberette timetallene korrekt.

Månedens citat
“I Venstre har vi blik for, at lærerne skal have mere frihed. 

Det fortjener de. Faglig frihed – ikke ansvarsfrihed. Læ-
rerne skal have den respekt de fortjener – og som de ikke 
i alle tilfælde har i dag. Men det skal ikke være en frihed 
for lærernes fagforening til at blokere fremskridt. Lad 

bare venstrefløjen om at være på systemernes side. I 
Venstre er vi på elevernes side”

Lars Løkke Rasmussen
Venstres landsmøde 6-7. november 2010

Anskuelsesundervisning 
Et digitalt arkiv med billeder af originale anskuelsestavler er 
netop gået i luf ten. Tavlerne er blevet brugt i undervisningen i 
tyske, hollandske og danske skoler tilbage til 1830’erne.

Projektet er støttet af EU, og de danske bi drag kommer fra 
Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 
DPU, Aarhus Universitet. 

Se det hele på 
www.historywallcharts.eu
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Som 5-årig fik hun ballerinaskoene på 
og satte fødderne på danseskolens bo-
nede trægulve med mor i hånden. Si-
den har dans været en uundværlig del 
af hendes liv. Nærmere bestemt mo-
derne ballet/dans. 

”Det har altid gjort mig glad at 
danse, og det gør det den dag i dag”, 
fortæller Christina Hostrup, 40 år, der 
på andet år sidder i lederstolen på Ris-
skov Skole. Hun kom fra et job som 
pædagogisk leder på Katrinebjergsko-
len i det nordlige Århus.

Hun har aldrig danset i tåspidssko 
som klassiske balletdansere, moderne 
ballet/dans er lidt mere råt og foregår i 
balletsko eller bare tæer.

Igennem årene har der været perio-
der med mere eller mindre dans, men 
helt undvære det vil Christina Hostrup 
aldrig kunne. Da hun i en årrække un-
derviste unge i dans, dansede hun ikke 
selv.

Men hun gik kold uden at få inspira-
tion og begyndte derfor at danse igen. 
Dansen fyldte rigtig meget i den peri-
ode, og hun medvirkede også i flere 
forestillinger.

Hun erkender, at der i dag ikke er så 
meget tid til at dyrke dansen, som hun 
kunne ønske. 

Når muligheden for at danse indimel-
lem har været uden for rækkevidde, bli-
ver hun næsten frustreret, så stort er 
savnet. Dans er essentiel for hende. 

Christina Hostrup må nu nøjes med 
et hold, hvor hun danser koncentreret 
halvanden time en gang om ugen. Men 
derudover danser hun rigtig meget med 
sin datter og søn hjemme i stuen, og 
skolelederen sniger sig også ind og la-
ver dansekoreografi på skolens musical.

”I New York i efterårsferien tog jeg 
nogle timer på Broadway Dansecenter. 
Her dansede jeg hiphop-funk, det var 
sindssygt sjovt”, fortæller den 171 cm 
høje og slanke skoleleder begejstret. 

”Jeg bliver høj, når jeg danser sam-
men med andre. At danse giver mig en 
balance i mig selv, fordi jeg arbejder 
med en anden side af hjernen. Jeg får 
det godt af det, jeg får energi, bliver 
glad og kobler af. Jeg forsvinder ind i 
øjeblikket, det er skønt og meget vig-
tigt for mig – det er mental sundhed”. 

Faktisk kan Christina Hostrup prale 

med, at Risskov Skole nok er den ene-
ste i landet, hvor medarbejderne har 
danset værdigrundlaget. Hun griner, 
da hun fortæller det. 

”Generelt er det positivt, at man 
brænder for noget, ikke mindst i et le-
derjob. Det kan ikke undgå at smitte af 
på mange andre ting, at man går så 
meget op i noget. I forhold til mit ar-
bejde på skolen er det dejligt at have 
en sådan faglighed, som jeg også kan 
bruge i sammenhæng med børnene. 
Det er fedt at have dansen med, fordi 
det giver en anden kontaktflade”.

Hvis Christina Hostrup som leder 
står i en presset situation, kan hun 
bruge meget af det, hun har lært gen-
nem dansen.

”At være i sin krop, trække vejret og 
fokusere, være rodfæstet og på den 
måde blive en bedre formidler. Det er 
både krops- og åndedræts-bevidsthe-
den, jeg kan bruge. Du skal jo hele ti-
den lære nyt, når du danser, og der er 
en masse krydskoordinerende bevæ-
gelser. På sigt holder det en frisk. Og 
så er det meget sundt at udfordre sig 
selv på den måde”. 

Skoleledere har ikke meget fritid, 
men alligevel står hobbyen 

højt på dagsordenen for man-

ge. Vi har mødt tre skoleledere, 

der bare ikke kan lade være 

med at dyrke deres passion

Af Helle Kjærulf • Foto Jonna Fuglsang Keldsen

Dans
er så livsbekræftende
For skoleleder Christina Hostrup er dans et vigtigt omdrejningspunkt i 
livet og dermed også i arbejdslivet
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Spor efter dansen på Christina Hostrups kontor på skolen: En plakat med  
en hoppende danserinde, hvor der står ”Dancing with C”,  

og indimellem kan man også finde 
dansesko på lederkontoret
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Torsdag eftermiddag er fredet for skolelederen på Sabro Kors-
vejens Skole ved Århus. Det ved alle ansatte. For klokken 15 
er skoleleder Erik Mønster den, der er smuttet. Golfspillet 
kalder.   

Han er 49 år og har været skoleleder i godt syv år.
”Jeg vil mene, at være skoleleder i dag er ret udfordrende 

og komplekst. Man er jo på stort set fra morgen til aften, og 
hele tiden er der beslutninger, der skal tages. Det er sjældent, 
at jeg kan læne mig tilbage og slappe helt af. Golf er for mig 
en måde at lade op på, og det giver mig energi. Jeg har mulig-
heden for at være en anden, jeg er ikke skoleleder, jeg skal 
ikke træffe alle beslutninger og forholde mig til alting. Jeg kan 
koncentrere mig om noget, der er sjovt. Det kan skoleleder-
jobbet altså også godt være”, siger han og griner.

Passionen blev vakt for knap tyve år siden. Efter en pause 
på tretten år har han taget den op igen for tre år siden, og 
det har han ikke fortrudt.

Ud over torsdag forsøger Erik Mønster at komme ud og 
spille mindst én gang i weekenden i sin klub, Lyngbygård 
Golfklub.

Allerede på vej til golfklubben begynder han at stresse af, 
og når han parkerer ved de grønne arealer, er han fuldstæn-
dig fokuseret på golfen.

Hvis muligheden for konkurrence melder sig, tager han den.
”Ikke, at jeg har vundet det helt store, men indimellem har 

jeg da fået en præmie med hjem”, fortæller skolelederen, der 
har et handicap på 20. 

Til sammenligning har de helt store golfspillere et handi-
cap på 0 – og man begynder med et handicap på 54. 

Fra klokken 15 og fire timer frem er Erik Mønster altså i 
golfland. Mens han sammen med sine medspillere går de 18 

huller, har han kun golf i 
hovedet.

”Spillet kræver mental 
koncentration. Det er også 
teknik, men hvis du ikke er 
fokuseret, går det ikke. 
Samtidig er det en meget 
social sport. Det er næ-
sten noget af det bedste, 
når vi slutter af med en 
øl i klubhuset. Vi snakker 
mest golf, men der er også plads til andet”. 

Erik Mønsters kone deler bestemt ikke hans golfinteresse.
”Det er noget, jeg har for mig selv – og det er fint”. 
”Og nej, jeg kan og vil ikke undvære det”, siger han med 

stor overbevisning. 
”Som ung dyrkede jeg mange forskellige slags sport, men 

golf er det sjoveste, jeg har prøvet. Det er en udfordring hver 
gang. Fra første hul kæmper man mod sig selv. Jeg er lidt af et 
konkurrencemenneske, så jeg nyder den evige konkurrence”.

Medlemskabet i golfklubben koster 35.000 kr., kontingen-
tet 8.000 kr. om året, og hans udstyr omkring 15.000 kr. Men 
mange klubber er billigere at spille i, og man kan sagtens 
starte med et udstyr til få tusinde kroner.

”Selv om det koster en del, er det dejlige ved golf i dag, at 
alle er lige. Uanset om man er direktør eller almindelig løn-
modtager er man lige på banen. Når du spiller golf, er golf 
det eneste, du er optaget af”. 

Golf
er hans oase
Det kan godt blive til arbejde det hele, hvis man 
ikke kobler af, siger skoleleder Erik Mønster
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Spor efter golf på 

Erik Mønsters kontor: 

På hans skrivebord står en 

urtepotte med kunstigt grønt 

græs, hvor en bold er tee’et op. 

Den fik han af sin chef den dag, 

han blev indsat som skoleleder
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Først og fremmest er han skoleleder, 
dernæst musiker. Det slår Ole Car-
stens fast. Han er lige fyldt 63 år og 
har i 21 år været viceskoleinspektør på 
Molsskolen i Knebel på Djursland.

”Jeg er leder, og det er jeg stolt af. 
Som leder brænder jeg for at gøre en 
forskel i skolen, i musikken er jeg en 
blandt mange”.

Men musikken vejer tungt og har al-
tid været en meget stor del af hans liv, 

og allerede som 14-årig tjente Ole Car-
stens sin første femmer ved at spille 
på Løgten Kro. Han var fem år, da han 
kom på folkemusikskole og fik også in-
dividuel klaverundervisning.

”Jeg har nok altid haft talent for at 
være på. Jeg er udadvendt og kan 
sælge varen, og det gør bestemt 
ikke noget at være scenevant, når 
man er skoleleder”, siger han. 

Da Ole Carstens i 1966 begyndte 
på Århus Seminarium, dannede 
han sammen med nogle medstu-
derende danseorkestret Perfor-
mers. Og det eksisterer den dag i 
dag. Repertoiret er blandt andre 
Shania Twain, Celine, Tina Tur-
ner, Shubidua, Poul Krebs, Dire 
Straits, Robbie Williams, Elton 
John, ABBA, Ray Dee Ooh, Ga-
solin, Faith Hill, Beatles, Sanne 
Salomonsen og mange andre. 
Nu er de ude og spille et par 
gange om måneden, men der 
har været perioder, hvor Ole 
har tilbragt rigtig mange ti-
mer bag keyboardet i ban-
det. 

”Det eneste, jeg ikke har prøvet med 
musikken, er at være berømt. Vi har 
lavet plader, fjernsyn, radio, jeg har 
været jurymedlem til Melodi Grand 
Prix, men berømt, nej. Og jeg har al-
drig spillet for pengenes skyld. Selv 
om de ekstra penge har været med til, 
at min kone og jeg i 80’erne fik råd til 
at købe en dejlig båd”. 

Så snart der skal spilles noget på 
skolen, får Ole luftet sine musiske ev-
ner. Han har været med til at lave 
store musicalopsætninger, og hans 

Scenevant
og musikalsk

Spor efter musik på Ole Carstens’ kontor på skolen: Et 
keyboard og diverse sangbøger, for 

ofte kommer der nogen, der lige skal 
have hjælp til en sang

Musikken har altid stået i kulissen for viceskoleinspektør Ole Carstens

band har spillet til personalefester. Og 
han ved, at hans musiske gener talte, 
da han blev ansat som leder. 

I ledersammenhæng har Ole ofte sit 
selvproducerede sanghæfte med titlen 
”Hvorfor synger man aldrig? – Fordi 
man ikke kan teksten” med under ar-
men”. Forleden var det i brug, da han 
spillede og sang med 70 ledere i to ti-
mer. 

”Jeg anvender mine evner, men jeg 
misbruger dem ikke. Selv om jeg må-
ske er den, der spiller bedst på skolen, 
så skal de andre også kunne komme 
til”, siger Ole Carstens.

Han er flittig bruger af både sit eget 
flygel hjemme i stuen og skolens i sa-
len. 

”Jeg kobler af ved tangenterne næ-
sten hver dag. Musik er en afstres-
sende faktor. Musik gør mig glad, både 
når jeg selv spiller, og når andre gør. 
Det er heller ikke en dårlig evne at 
have i forhold til børnene. Jeg elsker at 
spille for børn, fordi de synger med og 
har det sjovt”, fortæller han. 

”Nej, jeg kan ikke undvære musik. 
Det sidste, der forsvinder fra mit liv, er 
mit flygel”. 
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Nye, moderne lejligheder, åbne og grønne gårdmiljøer, og 
børn i alle aldre, der leger. De sidste 10-15 års boligbyggeri i 
hovedstaden har vendt års nedgang i befolkningstallet til en 
vækst, som ventes at fortsætte de kommende år. Bl.a. fordi 
tilflytterne stifter familie og vælger at blive i byen.

Det er jo dejligt! Men det giver selvfølgelig nogle udfor-
dringer i en tid, hvor den økonomiske vækst ikke længere 
kan følge med. Og med forventet yderligere 4.500 flere ele-
ver over de næste otte år, betyder det, at der skal oprettes 
18-19 nye skolespor – ud over 14 spor, som kommunen alle-
rede har finansieret og er ved at få realiseret i form af om-
bygninger og opførelse af nye skoler. 

Ikke mindst i den københavnske del af Amager mærkes 
presset. Her har der været ledige arealer, og her er der ble-
vet bygget i særligt stort omfang, Den nye bydel Ørestad er 
skudt i vejret, der når den er fuldt udbygget vil have 20.000 
indbyggere. Her er Ørestad skole under opførelse og ventes 
klar til næste skoleår, men den kan ikke dække behovet, så 
kommunen er nødsaget til også at gå andre veje. 

del af budgetforlig
Ved Borgerrepræsentationens indgåelse af aftale om næste 
års budget i København faldt valget helt konkret på at eta-
blere en ny struktur for fire skoler på Amager. Ændringerne 
skal træde kraft ved skolestart 2012.

Det drejer sig om Dyvekeskolen (460 elever), Højdevan-
gens Skole (645 elever), Sundbyøster Skole (420 elever) og 
Gerbrandskolen (645 elever), der ligger i en afstand fra 1 til 4 
km fra hinanden. Altså meget tæt, men er på den anden 
side set fra jordhøjde i de to amagerkanske bydele Sundby-
vester og -øster demografisk-kulturelt noget længere væk, 
end man lige skulle tro.

Hvor de sociale boligbyggerier og ghettolignende bebyg-
gelser har det med at klumpe sig sammen nogle steder, fin-
der man nemlig andre steder bohemeagtige enklaver med 
helårs-haveforeninger. Så er der de pænere andels- og ejer-

lejligheder, og igen andre steder villakvarterer fra 30’erne til 
60’erne. Midt i det hele skærer den ret så trafikerede Amager-
brogade igennem og skiller vest fra øst.

Planen for den nye struktur har som mål, at kapaciteten 
på de fire skoler skal bruges bedre, så der bliver plads til 
flere elever i klasserne. Alle klasser skal fyldes op, men især 
handler det om at der samlet set – ved at lægge sammen 
og trække fra – skal vindes to ekstra spor på skolerne. Ende-
lig håber kommunen på en mere ligelig fordeling af de to-
sprogede elever, der pt. især koncentrerer sig i området ved 
en af de fire skoler.

”Jeg går ind for blandede skoler – det er vores politik – 
men i hvor stor udstrækning det vil ske, afhænger af hvilken 
model, vi lander på. Og jeg vil ikke lægge skjul på, at om-
lægningen først og fremmest sker, fordi vi skal finde plads til 
de mange nye børn. Det handler om rationalisering”, siger 
Københavns 27-årige skoleborgmester Anne Vang (S). Hun 
er så ikke ked af eventuelle sidegevinster i form af øget inte-
gration eller andre fordele ved, at de fire skoler får ny profil.

Forskellige muligheder
Hvor det er besluttet, at de fire skoler på Amager skal læg-
ges sammen, ligger det ikke fast, hvordan skolerne skal or-
ganiseres i den nye struktur. Der foreslås flere scenarier, fx 
at skolerne skal lægges sammen to og to, eller at der eta-
bleres indskoling og mellemtrin (0.-6. kl. på tre skoler og ud-
skoling (7-9. kl. samt 10. kl.) på den sidste skole. Og så er 
der et sidste scenarie, hvor de fire skoler lægges sammen 
med én fælles ledelse og organiserer frit, hvordan klasserne 
kan placeres bedst muligt.

Det hedder i kommunens oplæg, at beslutningen om den 
nye struktur skal tage udgangspunkt i lokale visioner. Efter 
en orientering på et stormøde for alle forældre i slutningen 
af september, er oplægget frem til januar i offentlig høring, 
hvorefter den endelige beslutning tages i marts. Lokalud-
valg, skolebestyrelserne, elevernes og forældrenes organi-

Børnetallet i København stiger, og der er behov for at justere 
skoletilbuddet. Fire skoler på Amager bliver lagt sammen på den 
ene eller anden måde og danner måske model fremover?

Af Michael Diepeveen • Foto André Andersen

Fire  én
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For bare tre år siden blev 10 skoler lagt sammen til det halve. 
Det skete ikke ud fra samme forudsætninger som nu, hvor 
anledningen er det stigende børnetal. Erfaringerne har kom-
munen og pointerer selv, at ”det er vigtigt med dialog, at der 
følger midler med til at bygge om, og at skoleledelsen spiller 
en væsentlig rolle” i processen.

Ikke mindst det sidste er interessant. 
Uanset hvilken model det ender med på 
Amager, bliver ikke alene skolestruktu-
ren, men ledelsesstrukturen lavet om. 
Enten med én øverste leder for de fire 
skoler, eller to øverste ledere med hver to 

sammenlagte skoler at bestyre, 
eller i sidste scenarie stadig 

fire øverste ledere - tre på 
hver sin børneskole og en 
på ungeskolen.  Alle ste-
der antageligt med leder-
team som man kender 
det med pædagogisk le-
der og administrativ le-
der.

Ingen ved dog noget 
præcist om alt dette 
endnu, og ud over at 
nogle øverste skolele-
dere risikerer at gå 
ned i charge, kan den 
samlede ledelseskraft 
ende med at blive be-
skåret. Formanden for 

Kriblekryds om ny skolestruktur? Skoleleder 
Johnny Kjær foran Højdevangens Skole, der 
leverer nogle af brikkerne til spillet…

»

sationer og de faglige organisationer m.fl., heriblandt den 
københavnske skolelederforening, høres og inddrages di-
rekte i processen.

Al forandring møder modstand. Især er nogle forældre 
utilfredse og har demonstreret, formuleret læserbreve, lavet 
facebook-gruppe mv.  Protesterne går bl.a. på, at skoleve-
jene trods korte afstande bliver farligere på grund af den 
tunge trafik, der er visse steder, og som flere børn i givet 
fald skal krydse. Man betvivler også, om kommunens be-
folkningsprognoser overhovedet er rigtige? Men måske 
mest af alt frygter man en 11-sporet mammutskole med over 
2000 elever.

Forslaget lægger ikke op til nedlæggelse af nogen af sko-
lerne. De nuværende bygninger bevares, men skal 
udnyttes på en anden måde. Forslaget er inden 
for rammen forholdsvist åbent, ligesom kommu-
nen om og om igen i sit oplæg understreger, at 
man i hele processen vil lytte til skolebestyrel-
ser, medarbejdere og skoleledere. Sådan ser 
det i hvert fald ud på papiret. 

Med i strukturomlægningen er afsat 80 mio. 
kr. til renovering og ombygninger på skolerne og 
fritidstilbud med fokus på at skabe bedre ram-
mer for især de mindre elever og innovative 
faglokaler for de ældre elever. Desuden vil man 
bruge penge på at skabe et særligt ungdoms-
miljø for de større elever, der evt. skal samles 
på én overbygningsskole – ungeskolen.

 
ny ledelsesstruktur?
Skolesammenlægninger I København er ikke nyt. 
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Hvorfor ny skolestruktur? 
Børnetallet stiger hastigt i hovedstaden – ifølge kommu-
nens prognose, ventes der 4500 flere københavnske elever 
i løbet af de næste otte år.

På Amager forventes det, at der i 2018 vil være brug for 
plads til 235 flere 0. klasses elever end nu. Det svarer til 7 
nye skolespor fra 0. til 9. kl. og nogle 10. klasser.  Planen er 
at skabe de ekstra pladser på flere forskellige måder: 

•  Ny Ørestad Skole – 3 nye spor 
•  Udbygning på Peder Lykke Skolen – 1 nyt s por 
•  Midlertidig etablering af et spor på Amager Fælled  

Skole – 1 nyt spor
• Ny skolestruktur på fire skoler – 2 nye spor 

Om skoleomlægningen på Amager vil danne model for lig-
nende ændringer i de øvrige københavnske bydele er for 
tidligt at sige.  Først skal den endelige model findes, så 
skal den evalueres. 

Det skal også nævnes, at der for Østerbro bydel lægges op 
til, at Skolen på Kastelvej og Langelinieskolen sammenlæg-
ges til en 5 sporet skole med døveskole fra skoleåret 2011/12.

Fordele (og ulemper) ved de forskellige modeller er  
beskrevet nærmere på: 

www. kk.dk > Pasning og skolegang > Ny skolestruktur

”Det tager vi gerne imod og glemmer opstarten, men det 
betyder også, at vi forventer reel indflydelse, der lever op til 
kommunens værdigrundlag. Jeg skal opfordre til at vi bliver 
inddraget, så vi kan være med til at finde løsninger, som har 
færrest menneskelige omkostninger for børn, forældre som 
for medarbejdere og ledere samt de politisk valgte skolebe-
styrelsesmedlemmer, som faktisk har de bedste intentioner 
og visioner for at drive skole på de til enhver tid gældende 
betingelser”, siger Axel Bech.

ingen heldagsskole 
I lyset af de politiske vinde, der for tiden blæser i retning af 6 
timers skolegang for de yngste, helheds- eller heldagsskole, 
kan det måske undre sig over, at Københavns kommune ikke 
benytter lejligheden til at også at kigge på fritidsdelen, der 
ikke i hovedstaden er forankret på skolerne på samme måde 
som SFO er det de fleste steder i landet. Men borgmester 
Anne Vang ønsker kun at tage en ’dyst’ ad gangen:

”Den strukturomlægning vi lægger op til er en stor udfor-
dring i sig selv, og vi har ingen planer om at ændre på den 
samarbejdsmodel mellem skole og fritidstilbud, der funge-
rer”, siger hun og henviser til, at kommunen netop har gen-
nemført en stor ændring af daginstitutionstilbuddet med 
bl.a. besparelser og indførelse af klyngeledelse, der absolut 
ikke var populær hverken blandt forældre eller pædagoger. 

  

Skolelederforeningen i København Axel Bech siger:
 ”Det kommer ikke bag på os, at politikerne i København 

ligesom i landets øvrige kommuner har fokus på stordrift og 
udnyttelse af de nuværende faciliteter. Men forskellen på os 
og resten af landet er netop, at børnetallet stiger så meget 
som det gør – det har ikke været større siden 2. verdenskrig, 
og det ser stadig ud til at stige. Vi undgår så fyringer af læ-
rere og det er godt, men her skal et større arbejde altså lø-
ses af de samme ud fra devisen: vær glad for, at du har et 
job!”.

”Vi er derfor ikke overbeviste om, at den ’tilpasning’ af 
strukturen, der lægges op til på Amager fører til bedre kvali-
tet, men nok en rationalisering, der lige så godt kan opleves 
som en forringelse. Det, der måske kommer bag på os er, at 
politikerne og embedsvældet ’over en nat’ har valgt at ud-
melde deres oplæg, som slet ikke bygger på medinddra-
gelse eller brug af ledernes know-how eller vores erfaringer i 
Skolelederforeningen fra tidligere situationer på skolesam-
menlægninger”, siger Axel Bech. 

Han betragter altså grundlæggende kommunens udspil 
om ny skolestruktur på Amager som udtryk for manglende 
anerkendelse og tillid til, at lederne og organisationerne er 
villige til at samarbejde. Til gengæld håber han på, at Anne 
Vang og kommunen i den videre proces vil leve op til deres 
udmelding om åbenhed, medindflydelse og inddragelse. 

Bedre skole gennem 
bedre ledelse
Styrk din ledelse
Brug 

sparring
coaching
rådgivning

kontakt Nis Christensen
Konsulent med ld.erfaring og -uddannelse

nis.christensen.dk - nis.christensen@gmail.com
86990190 - 53342180
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Sæt første-
hjælp på 
skoleskemaet
Dansk Røde 
Kors  
Vi tilbyder en samlet pakke med kurser,
materialer, dukker, forbindinger til kr. 
17.000 ekskl. moms. Kontakt os og hør 
mere. Email: anc@drk.dk, tlf.: 35 25 92 00.
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Skoleleder
i grænselandet
På en række danske skoler syd for grænsen dyrker man 
dansk sprog og dansk kultur, 150 år efter området blev 
tysk. Men nu trues skolerne af sparekniven

Af Karen Lindegaard • Foto Karin Riggelsen

Hvis ”man lukker skolen, lukker man 
danskheden”. Sådan siger skoleleder 
Bjørn Egeskjold, som er leder af den 
danske skole i Ladelund, 4 km syd for 
den dansk-tyske grænse. Skolen er 
med sine 25 elever af en størrelse, 
som ikke ville have mange chancer for 
at overleve i dagens Danmark. Men 
den lever i bedste velgående som 
samlingssted for dansksindede børn og 
voksne blandt Ladelunds knap 1600 
indbyggere og byens opland. 

Bjørn Egeskjold kom til skolen som 
skoleleder for 7 år siden. Før havde han 
arbejdet 5 år som lærer på en større 
byskole i Randers – så meget blev an-
derledes, da han overtog skoleleder-
jobbet og rykkede ind med sin familie i 
lærerboligen i den ene ende af den lille 
skole i Ladelund. 

Ladelund Danske Skole er én ud af 
47 danske skoler i Sydslesvig. Den blev 
grundlagt i 1936 af en dansk vandrelæ-
rer, der gik rundt til de danske familier i 
området og underviste børnene i dansk 
efter skoletid. I 1997 blev skolen lagt 
sammen med den danske skole i Tin-
ningsted og fik navnet Ladelund-Tin-
ningsted Danske Skole. Skolen er cen-
trum for det danske kulturliv i området. 
For her på Karlumer Strasse nummer 2 
er der ikke kun skole for 1. til 6. klasse, 
men også fritidsordning, forsamlings-
hus og kirke for det danske mindretal. 
Og lige ved siden af skolen ligger La-
delund Danske Ungdomsskole, som er 
den eneste danske efterskole i Syd-
slesvig, oprettet i 1982.  

Bjørn Egeskjold ringer ind. Der er respekt om skolelederen i Tyskland. Som udgangs-
punkt regner forældrene med, at det må være én, der har forstand på at drive skole…
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Bjørn Egeskjold viser rundt på skolen 
og i forsamlingshuset Kirkevang, som 
emmer af grænselandshistorie. Her 
mødtes folk fra det danske mindretal 
under krigen, fortæller han, for her 
kunne de tale frit. På væggen hænger 
fotografier af ni lokale danske mænd 
tvunget i ”tyske klæder” under krigen. 
Et par låger på endevæggen viser sig 
at skjule et alter, så forsamlingshuset 
kan omdannes til kirke. ”Ja, her er vi 
skabskristne”, småler Bjørn Egeskjold.

respekt om jobbet
Da Bjørn Egeskjold kom til Sydslesvig 
som skoleleder i 2003, var mødet med 
skolen i Ladelund som en rejse tilbage 
til hans barndom på Djursland, hvor 
han selv voksede op på en lille lands-
byskole. Også skolelederens rolle i 
Tyskland minder om den, en skoleleder 
tidligere havde på landet i Danmark. 

”Alle ved, hvem man er. Da jeg kom 
hertil fra Randers, oplevede jeg, at ’der 
kommer den nye skoleleder’. Der er in-
gen tvivl om, at man er respekteret 
hernede som skoleleder – det må være 
én, der ved noget og kan noget. Man 
kan også mærke, at tyskerne er glade 
for titler. I Tyskland er man Schulleiter, 
men jeg bliver også somme tider om-
talt som ’Direktor’. I folks bevidsthed er 
man på niveau med en direktør”.

Også blandt forældrene oplever Bjørn 
Egeskjold en anden holdning til skolele-
deren og lærerne end i Danmark.

”Man er meget mere formel her. Det 
mærker jeg også, når jeg møder folk i 
byen. Man siger ”Hr. Egeskjold”. Der er 
større respekt om jobbet, også blandt 
vores forældre. Hvis jeg har en holdning 

til, hvordan en episode er foregået, og 
eleven har en anden holdning, så vil for-
ældrene som udgangspunkt regne med, 
at jeg har nok ret. Jeg har oplevet det 
anderledes i Danmark. Hernede vil for-
ældrene tage en snak med eleven, og 
så vil man opleve en lidt mere ydmyg 
tilgang fra barnet næste dag i skolen. 
Der er generelt en lidt større autoritets-
tro og mere respekt hernede – ikke frygt, 
men respekt – og det har man jo også 
sommetider efterlyst i Danmark. Man 
kan godt være i øjenhøjde og alligevel 
respektere hinanden. Som udgangs-
punkt regner forældrene her med, at vi 
har forstand på det, vi gør”. 

Ellers mener Bjørn Egeskjold, at den 
største forskel mellem skolen i Lade-
lund og en dansk skole nord for græn-
sen ligger i skolens størrelse. Det at 
skolen kun har 25 elever betyder, at han 
som skoleleder også har mange under-
visningstimer – kun 7 af hans ugentlige 
timer går til ledelse. Som lærer skal han 
undervise flere klassetrin på én gang, 
da klasserne er samlæste: 1. til 2. klas-
setrin går sammen, og 3. til 6. klasse-
trin læser sammen. Landsbyen har også 
en tysk skole, men de to skoler lever i 
fredelig sameksistens.

Men er der nogen mentalitetsforskel i 
forhold til den tyske skole? ”Det er svært 
at sige”, siger Bjørn Egeskjold. ”Vi har be-
søgt den lokale tyske skole, og de har 
været på genbesøg hos os. Mit indtryk 
er, at det er en smule mere firkantet på 
den tyske skole. Men vi dyrker ikke for-
skelligheden – vi dyrker det danske”. 

nedskæringer 
Normalt lever de danske skoler i Syd-

slesvig et liv i relativ ubemærkethed. 
Men det seneste halve år har skolerne 
været ude i et regulært stormvejr. Det 
skyldes, at delstatsregeringen for Sles-
vig-Holsten i maj meldte ud, at man 
fra tysk side vil skære i tilskuddet til de 
danske skoler, så de i fremtiden kun 
skal have 85% af det tilskud pr. elev, 
som de modtager nu. 

Trods omfattende protester fra 
Dansk Skoleforening for Sydslesvig, 
forældredemonstrationer, en storstilet 
underskriftindsamling og en henstilling 
fra statsminister Lars Løkke Rasmus-
sen til forbundskansler Angela Merkel 
om at tage sagen op, er spareplanerne 
ikke taget af bordet, og de danske sko-

Sindelagsmindretal
Ifølge de såkaldte København-Bonn-erklæringer fra 1955, som er ’grundlov’ for 
mindretallene i det dansk-tyske grænseland, fastslås det, at bekendelsen til tysk 
eller dansk nationalitet ikke må efterprøves. Der må således ikke stilles krav om, 
at man skal kunne bevise, man tilhører det danske mindretal for at gå på de dan-
ske skoler i Sydslesvig. Der er som med det tyske mindretal i Danmark tale om 
et sindelagsmindretal – hvis man siger, man er dansksindet, så er man det.  

”Men vi kan belære forældrene om, hvad de går ind til”, siger skoleleder Bjørn 
Egeskjold. ”Vi er en dansk skole for det danske mindretal, vi driver dansk skolevirk-
somhed, og det foregår på dansk. Og forældrene skriver også under på, at hvis de 
ikke taler dansk i forvejen, vil de bestræbe sig på at lære det. Men det er ikke så-
dan, at vi siger efter tre år, at det fik du ikke lært, så nu smider vi dit barn ud”.

Danskere i modvind
Delstatsregeringen for Slesvig-Hol-
sten ønsker at nedsætte tilskuddet til 
de danske skoler til 85 % pr. elev i 
forhold til det tilskud, der gives til 
elever i tyske offentlige skoler.

Regeringen ønsker at betragte de 
danske skoler som privatskoler, hvor 
de hidtil har været betragtet som en 
erstatning for den offentlige tyske 
skole og ikke som et alternativ til den. 
SSW, Sydslesvigsk Vælgerforening, 
og Dansk Skoleforening for Sydsles-
vig mener, at spareplanerne er diskri-
minerende, da mindretallet ifølge Kø-
benhavn-Bonn-erklæringerne fra 1955 
skal ligestilles med det tyske flertal. 
Over 50.000 har skrevet under på en 
protest mod spareplanerne. 

Hvis besparelserne gennemføres, 
vil det betyde, at der skal nedlægges 
80 lærerstillinger, svarende til de 20 
mindste skoler. 

Sidste nyt er: Forbundsregeringen 
i Berlin er gået ind i sagen og har be-
vilgede et tilskud på 3,5 mio. euro til 
de danske skoler (måske under ind-
tryk af, at den danske finanslov lige 
har forhøjet tilskuddet til det tyske 
mindretals skoler). Tilskuddet kan 
ikke opveje besparelsen fra delstats-
regeringen på 4,7 mio. euro, og det 
gælder også kun for 2011, så fremti-
den for skolerne er stadig usikker, og 
man regner stadig med, at der må 
ske skolelukninger.

 

»



årsmøde

   

lers fremtid er derfor usikker. Dansk 
Skoleforening kalder besparelserne 
diskriminerende mod det danske min-
dretal, og skoleleder Bjørn Egeskjold er 
enig. Han er bekymret for de små sko-
lers overlevelse i Sydslesvig, hvis be-
sparelserne realiseres. 

”Alt vores kulturelle liv og forenings-
liv foregår omkring den danske skole. 
Hvis man lukker de små skoler, dør det 
langsomt ud – så er det begyndelsen 
til enden. Jeg ved godt, man har debat-
ten i Danmark om, at skoler skal være 
større. Hvis man lukker en skole i Dan-
mark, lukker man måske landsbyen, 
men hernede lukker man danskheden”. 

Det er dog ikke første gang i sin tid 
som skoleleder i Ladelund, at Bjørn 
Egeskjold oplever truslen om skoleluk-
ning. Et par år efter han satte sig i sto-
len som skoleleder, var skolens elevtal 
nede på 15-16 børn.

”Da var man lige ved at lukke os”, for-
tæller Bjørn Egeskjold, der dog kunne 
se, at elevtallet var på vej op, så skolen 
fik lov til at fortsætte. 

”Men vi  går ikke ud og reklamerer 
for at få flere elever og siger, at nu skal 
I blive dansksindede. Vi prøver at gøre 
skolen til et godt sted at være, at gøre 
undervisningen god og at gøre børnene 
glade og komme med tilbud og aktivi-
teter, som er interessante, sådan at de 
’blandede’ ægteskaber, hvor den ene af 
forældrene er dansk og den anden 
tysk, ikke kommer i tvivl, om de skal 
vælge denne skole”. 

ingen dansk ghetto
Undervisningen af børnene i den dan-
ske skole tager både hensyn til danske 
og tyske læreplaner, for børnene skal 
kunne begå sig i begge samfund. De 
har således ud over de timer, der hører 
til en normal dansk skoledag også un-
dervisning i tysk fra første klasse. 

”Vi siger hernede, at skolen skal være 
så dansk som muligt og så tysk som 

nødvendigt. Det er klart, at vores børn 
lever på mange måder i en tysk hverdag, 
når de kommer hjem. De bor jo ikke i en 
dansk ghetto – naboerne snakker tysk, 
og de børn, de leger med hjemme på ve-
jen, snakker tysk. Nogle gange snakker 
far eller mor også tysk, så derfor kan 
hjemmesproget være tysk”.  

Der har været talt om, at de danske 
skoler også har fået søgning af børn fra 
familier, der ikke har noget tilhørsfor-
hold til det danske mindretal. Ifølge 
Bjørn Egeskjold opererer man blandt 
danske skolefolk med et begreb, man 
kalder ”de grønne forældre”, men selv 
har han ikke oplevet søgning fra hjem 
helt uden tilknytning til det danske. 

Fremgang for skolerne
Fortidens konfliktfyldte forhold mellem 
danskere og tyskere på disse kanter er i 
dag afløst af et uproblematisk samliv. 
Især børnene og de unge oplever ikke 
noget modsætningsforhold mellem 
dansk og tysk, og de kan derfor ikke altid 
se meningen med at skulle tale dansk i 
skolen, når hverdagen udenfor er tysk.

”Vi oplever nogle gange, at de unge 
gør lidt oprør mod det danske. De slår 
sig lidt i tøjret, for hvorfor skal vi skille 
os ud? Vi er jo ligesom de andre, leger 
med de andre og går i byen med de an-
dre. Og det er jo forældrene, der har 
valgt for dem – ikke børnene”. 

Sameksistensen mellem tysk og 
dansk kan også give sig udslag i sprog-
lige nyskabelser blandt eleverne. De ta-
ler altid dansk til lærerne, men ofte tysk 
med hinanden i frikvarteret, dog indimel-
lem i en cocktail af tysk og dansk. ”Wo 
ist meine madpakke?” eller ”Ich habe 
meine lektier vergessen”, lyder det så.

De bebudede nedskæringer kan koste 
20 små skoler livet. Finansloven for 
Slesvig-Holsten skal vedtages den 13. 
december, så der bliver sagen endeligt 
afgjort. Forhåbentlig går det ikke så galt, 
men med de bebudede nedskæringer 
mod de danske skoler har det harmoni-
ske forhold dog fået ridser i lakken: 

”Vi håber på et lykkeligt udfald af 
sparerunden, selv om den får folk til at 
rykke sammen, og at mindretallet et 
eller andet sted trives bedst i modvind”, 
siger Bjørn Egeskjold. Men han under-
streger, at skolen i Ladelund har op-
bakning i byen. Byrådet for ”Gemainde 
Ladelund”, der har CDU-flertal, har i 
enighed sendt en protestskrivelse til 
regeringen i Kiel. 

Også blandt byens indbyggere mær-
kes støtten. Da skolen for nylig skulle 
have malet sit værksted, hentede man 
maling hos den lokale malermester, 
som ikke tilhører det danske mindretal. 
Men da han hørte, at malingen var til 
den danske skole, sagde han, at så 
skulle de få den gratis på grund af ned-
skæringerne.

”Vi har stigende elevtal lige i øjeblik-
ket – næste sommer får vi over 30 ele-
ver. Elevtallet i de danske skoler som 
helhed er nogenlunde stabilt, ja let sti-
gende. Men hvis man strammer øko-
nomien, vil det gå den anden vej. Ikke 
fra den ene dag til den anden, men der 
vil ske en sivning fra de danske skoler”, 
slutter Bjørn Egeskjold. 

Organiseringen i Sydslesvig
Dansk Skoleforening for Sydslesvig står for driften af og uddelingen af tilskud til de 
danske skoler i Sydslesvig. Pengene kommer dels fra Danmark og dels fra Tyskland. 
Foreningen driver 47 danske skoler, hvoraf to har gymnasial overbygning, og 55 børne-
haver. Se www.skoleforeningen.org.

De danske skoleledere i Sydslesvig er organiseret i Skolederforeningen, mens lærer-
ne er organiseret i Danmarks Lærerforening. Skolelederforeningen har en lokalafdeling 
for Sydslesvig. Lønnen på de danske skoler retter sig efter dansk overenskomst.

Skolen blev grundlagt i 1936 af lærer 
Gunnar Lindstrøm, der tog til Syd-
slesvig efter genforeningen i 1920 for 
at undervise dansksindede. Han cyk-
lede rundt fra familie til familie og 
underviste børnene om eftermidda-
gen og de voksne om aftenen.
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program

10.00

12.00

14.00

15.15

16.00

16.45

19.15

01.00

{ MARTS 2011 }

toRSdag 
Åbning af ÅRSmøde
v/ Anders Balle, fmd. for Skolelederforeningen

Velkommen  v/ borgmester Anker Boye, Odense Kommune 

  

moRgenSang  - 1500 skoleledere m.fl. oplader røsten

PolitiSk debat v/ Kurt Strand, ordstyrer, journalist

· Undervisningsminister Tina Nedergaard (V)

·  Anne-Dorte Krog (SF), medlem af KL’s  

Børne- og Kulturudvalg, rådmand, Aalborg

· Skolelederforeningens formand Anders Balle 

 PaUSe og fRokoSt

Husk at besøge udstillingen!

mUSiSk-kUnStneRiSk indSlag - Børn/unge fra Odense Musikskole

ledelSeSfagligt indlÆg 

Ledelsesudfordringen i tiden mv.

Niels Åkerstrøm Andersen, professor, Inst for Ledelse CBS

  

 PaUSe
Husk at besøge udstillingen!

ledelSeSfagligt indlÆg

Hvad virker/virker ikke i skolen?

Charlotte Ringsmose, professor, Inst for læring DPU

PRogRam SlUt toRSdag

Husk at besøge udstillingen

medlemSfeSt
Velkomst og taler

Tre retters festmiddag

Underholdning v/ De græd

Musik og dans v/ Sixpack

feSt SlUt
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HUSk at beSøge 

den 1500 m2 StoRe 

 UdStilling!

fRedag
godmoRgen
v/ Claus Hjortdal næstfmd. for Skolelederforeningen

moRgenSang  - for de morgenfriske

mUSiSk-kUnStneRiSk indSlag  - Børn/unge fra Odense Musikskole

  

ledelSeSfagligt indlÆg 

Innovation, kreativitet, udvikling mv. 

Torben Wiese, Vanebryderprisen og -uddannelsen 

  

ledelSeSfagligt indlÆg 

Integration, socialisering, kommunikation

Skoleleder Amager Fælled Skole, Yasar Cakmak

  

PaUSe og fRokoSt

Husk at besøge udstillingen!

UndeRHoldende indSlag

Landmand, stand-up komiker og inspirator Jan Gintberg

  

ÅRSmøde SlUt 

09.00

09.15

10.30

11.15

12.00

toRSdag 

ÅRSmøde 2011 

Der er åbnet for booking til Skolelederforeningens Årsmøde 2011 –  se mere på 

hjemmesiden www.skolelederne.org.

 
Deltagelse i Skoleledernes årsmøde er STADIG GRATIS for medlemmer og inviterede, 

men... HUSK TILMELDING til frokost, fest, overnatning/hotel – brug tilmeldingslinket!

 
Bemærk: Sidste frist for tilmelding er den 10. februar 2011



oplægsholdere m.fl.

Tina Nedergaard (V), 

undervisningsminister

Kurt Strand, 
journalist, 
nyhedsvært m.m.

Yasir Cakmak, 
Skoleleder, Amager 

Fælled Skole

Jan Gintberg, 
Landmand, stand-up 

komiker og inspirator

Anders Balle, 
formand for 
Skolelederforeningen

Claus Hjortdal, 
næstformand for 
Skolelederforeningen

Torben Wiese, 
vanebryder, 
innovator m.m.

Charlotte Ringsmose, 

professor, Inst for  
læring DPU

Sixpack 
Danseorkester
m/ sangsild

Anne-Dorte Krog (SF), 
medlem af KL’s  
Børne- og Kulturudvalg

Anker Boye (S),
borgmester i Odense 

Kommune

Niels Åkerstrøm 
Andersen, professor, 

Inst for Ledelse CBS 

De græd 
Underholdning
5 unge gutter

Musik og sang af 
børn/unge fra 
Odense Musikskole SkoleledelSe 

mellem
belaStning &
begejStning

Husk at besøge 
den 1500 m2 store 
 udstilling!

2011
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StORt & småt

Den Kommunale 
Lederpris
330 indstillede kommunale ledere fra over 70 kommu-
ner har været indstillet til den nye pris på 50.000 kr.
Blandt flere prismodtagere var de tre hovedvindere: 

• Bedste kommunale topchef. Vinder blev chefen for 
Sundhedsforvaltningen i Rebild Kommune, Flem-
ming Hansen

• Bedste kommunale leder af en faglig afdeling eller 
sektion i en forvaltning eller institution. Vinder blev 
jobcenterchef i Helsingør Kommune, Pernille Madsen

• Bedste leder af en kommunal organisation. Vinder 
blev leder af Vognmandsparkens Børnehave i Ros-
kilde Kommune, Lillian Gregersen 

Den Kommunale Lederpris skal skabe synlighed om 
god kommunal ledelse og sætter ansigter på dygtige 
offentlige rollemodeller.

Konsortiet bag lederprisen er IDA, DJØF, TL, HK 
Kommunal, BUPL, Dansk Socialrådgiverforening, SL, 
DSR, FOA, Skolelederforeningen, Kommunaldirektør-
foreningen og COK. Dommerpanelet har bl.a. talt pro-
fessor ved Syddansk Universitet Kurt Klaudi Klausen.

Se mere på www.lederprisen.dk

Vision og handling 
Skolelederforeningens hovedbestyrelse og sekretariat har i 
efteråret gennemført et visionsseminar over et par dage.

På dagsordenen var bl.a. erfaringerne fra ’Det gode Sko-
lelederliv’, Rejseholdets anbefalinger og regeringens nyeste 
politiske mål samt de omlægninger og omstruktureringer, 
der sker af skolevæsenerne i mange kommuner.

Målet med seminariet var at lægge nogle spor for for-
eningens opgaveprioritering og interessevaretagelse i perio-
den fremover. Og tre skolepolitiske hovedudfordringer blev 
identificeret som de vigtigste at følge op på lige nu: 

•  Strukturændringer med stadig større enheder på kommu-
nalt niveau og på skoleniveau.

•  Krav om øget faglighed, øget dokumentation af resultater.
•  Krav om øget inklusion og grundlæggende ændringer af 

specialundervisningen.

På den baggrund er der nedsat tre arbejdsgrupper bestå-
ende af medlemmer af HB samt ærligt udpegede praktikere 
og med konsulentbistand fra sekretariatet.

Grupperne skal nu udarbejde mål- og handleplaner for 
foreningens aktiviteter på områderne, herunder hvad for-
eningen kan gøre for at styrke medlemmerne i bedst at ud-
fylde skolelederrollen under disse vilkår – og fortsat sikre 
bedst mulige løn- og ansættelsesvilkår?

Stibo Zone · Saturnvej 65 · 8700 HorSenS · tlf. 8939 8833 · www.StiboZone.CoM

FOLke
skolen

På lærerjob.dk holder vi aldrig ferie, du kan søge
medarbejdere hele julen.

På lærerjob.dk lægger vi løbende annoncerne på nettet.

Du får en e-mail, når dit stillingsopslag er lagt på. 
Nemt og enkelt!

Juleferie?
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Af Jan Kaare • Illustration Tea Bendix 

Der er behov for en tydeliggørelse af, hvad en tillidsrepræ-
sentant for skoleledere er for noget, og hvordan han eller 
hun skal være placeret i forhold til medlemmer, forening og 
forvaltning.

Det er et af de synspunkter, som går igen, når Magasinet 
Skoleledelse snakker udfordringer med Birgitte Sonsby, Kurt 
Dahl, Lars Nyborg og Oluf Hansen.

De er leder-tillidsrepræsentanter i henholdsvis Odense, 
Syddjurs, Fredensborg og Haderslev og er enige om, at Sko-
lelederforeningen skal mere på banen, når det gælder om at 
definere, hvad det er for opgaver, der skal løses hvordan. 

”Der er behov for en løbende dialog og for at diskutere 
hensigtsmæssigheder og strategier i forhold til TR-opgaven”, 
siger Lars Nyborg.

”Det er den centrale for-
ening, der skal løfte her, 
fordi der også er strategi 
iblandet. Hvordan er det, vi 
som gruppe gerne vil ses 
internt i den kommunale 
forvaltning og eksternt? 
Det skal vi afdække i fæl-
lesskab”.

Han taler om privilegier og opgaver, som skolelederne lo-
kalt ikke tidligere har haft. Om at tillidsrepræsentanter i hø-
jere grad kan komme til at markere, hvad en skoleleder er i 
offentligheden.

”Hvis man ser på den professionalisering af skolelederne og 
på de forbedringer af vilkårene, der er sket de sidste 10, 12 år, 
så hænger det nøje sammen med den opfattelse, der er af os 
i omverdenen. Derfor skal vi og foreningen passe på med at 
gå ind i den traditionelle opfattelse af, hvad en tillidsrepræ-
sentant er. Nogle medlemmer kan godt have den opfattelse, 
at nu skal vi på barrikaderne, men der vil jeg sige fra. Vi skal 
en anden vej rundt om tingene”, siger Lars Nyborg.

ikke rigtigt i mål
Det er vigtigt for alle parter, at der er ”klarhed over, hvornår 
du er tillidsrepræsentant, og hvornår du har den kendte rolle 
som lokalformand. Det kræver tid, før det er sådan, selvom 
jeg for eksempel oplever stor forståelse i forvaltningen for, 
at der er tale om en ny rolle”, siger Birgitte Sonsby.

Afskedigelser, strukturændringer og besparelser. De aktu-
elle udfordringer er store, og leder-TR’erne er blevet smidt 
ud i dem, før de har fundet deres egne ben.

”Skolelederforeningen har forsøgt at hjælpe os med at 
blive afklaret om, hvordan vi skal løse opgaverne, men man 
er ikke rigtigt nået i mål. Jeg tror ikke, at der er skabt klarhed 

Flere måder at
skabe tillid
Vi ønsker klarere meldinger om, hvordan 
skoleledere skal være tillidsrepræsentanter for 
deres kolleger, siger fire af slagsen

Parat til ændringer
Formand for Skolelederforeningen, Anders Balle, vil me-
get gerne være med til at gøre det mere tydeligt, hvad 
en tillidsrepræsentant for skoleledere er for noget, og 
hvordan han eller hun skal være placeret i forhold til 
medlemmer, forening og forvaltning.

”Foreningen har gjort meget for at klæde tillidsrepræ-
sentanterne på, men også for os er der tale om en be-
gynderfase, og vi er til hver en tid parate til at lytte til 
kritik”, siger Anders Balle. 

”Vi er meget lydhøre over for ønsker fra tillidsrepræ-
sentanterne, og vi vil gerne foretage ændringer af for ek-
sempel uddannelsen af tillidsrepræsentanter, så den 
bedre matcher de behov, der rent faktisk er”. 
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over, at vi, sådan 
som jeg går ind for, 
skal adskille os fra 
medarbejder-TR, og 
hvordan vi skal gøre 
det. Vi skal være 
mere målrettede og 
løsningsorienterede og 
vi skal være mere dia-
logbaserede tillidsre-
præsentanter. Vi skal 
bidrage strategisk, og vi 
skal være sparringspart-
nere i forhold til forvalt-
ningen”, siger Birgitte 
Sonsby.

Hun efterlyser, at Sko-
lelederforeningen bliver 
bedre til at hjælpe de lo-
kale foreninger med at be-
skrive de forskellige relatio-
ner i samarbejdet med 
forvaltningen. 

”Sådan et initiativ vil gøre 
det nemmere at afklare rol-
len. Til gengæld mener jeg 
ikke, at der er brug for mere 
uddannelse. Rigtigt mange af 
skoleledernes tillidsrepræsen-
tanter har været igennem hele 
møllen af TR-uddannelse i 

Danmarks Lærerforening. Vi kender udmærket de grund-
læggende forhold”, siger Birgitte Sonsby.

Helt ny opgave
Det at være leder-tillidsrepræsentant ”vil udvikle sig nogle år 
frem, fordi der er tale om en helt ny opgave”, siger Kurt Dahl.

”Lige nu handler det om at adskille TR-rollen fra rollen 
som lokalformand. Det drejer sig om at blive bevidst om, 
hvad der ligger af muligheder og at få slået fast, at man har 
fået en ny rolle over for dem, man er tillidsrepræsentant for, 
og over for forvaltning, hovedudvalg, kommunaldirektør, 
borgmester og det politiske udvalg”.

Det gælder om at vinde terræn som tillidsrepræsentant og 
om at slå fast, at opgaven går ud på at fremme og vedlige-
holde gode arbejdsforhold. På den ene side handler det om 
at agere over for forvaltningen på lederkollegers vegne, hvis 
der er arbejdsvilkår og -forhold, hvor de er klemte. På den 
anden side skal leder-TR’en forklare skolechefens og borg-
mesterens synspunkt over for de andre skoleledere.

”Det grå felt skal gøres meget mere tydeligt. Legaliteten har 
vi, nu skal vi have legitimiteten. Det kan Skolelederforeningen 
hjælpe os med. De bør spørge, hvad vi har brug for, og klæde 
os bedre på. Jeg forhandler for eksempel løn sammen med en 
embedsmand fra løn- og personalekontoret og sammen med 

kredsen. Det er alvorlige ting. Det samme er det, når jeg er bi-
sidder for en kollega, når jeg har omsorgsrollen eller når jeg er 
TR i hovedudvalget. Alle de opgaver er vi som tillidsrepræsen-
tanter for dårligt klædt på til”, siger Kurt Dahl.

I modsætning til Birgitte Sonsby mener Kurt Dahl, at der 
er behov for mere uddannelse, men der er også behov for 
afklaring.

”Hvad er det, vi skal klædes på til? Det spørgsmål træn-
ger til at blive besvaret, og når nogle leder-tillidsrepræsen-
tanter har svært ved at finde ud af, hvilke positioner, de skal 
tage, og måske oplever et dilemma mellem at være loyal le-
der og tillidsrepræsentant, så kunne den centrale forening 
hjælpe med nogle klare udmeldinger”, siger Kurt Dahl.

Uddannelse eller ej
Hvor går grænsen mellem foreningens konsulenter og til-
lidsrepræsentanten? Hvor langt skal man gå i at varetage 
kollegers interesser, når der skal ske skolenedlæggelser? 
Hvad er en afskediget kollegas ret med hensyn til at få et 
nyt job? Det er den type opgaver, leder-TR’ene bør uddannes 
i at løse, mener Kurt Dahl.

Oluf Hansen peger også på et behov for uddannelse, men 
behovet går ikke så meget i retning af konkrete redskaber.

”Mit behov går i retning af at være mere synlig som tillids-
repræsentant”, siger Oluf Hansen. ”Lige nu er Haderslev 
Kommune i gang med strukturændringer på skoleområdet, 
og på møder får vi at vide, at man vil høre samtlige faglige 
organisationer, men vi er ikke blevet hørt. Det skyldes for-
mentlig, at Skolelederforeningen er en nyskabelse, og at 
TR-rollen kun er et år gammel. På det område kunne for-
eningen gå mere aktivt ind. Den bør i det hele taget klæde 
tillidsrepræsentanterne bedre på”.

Det kunne lyde, som om de interviewede generelt er kri-
tisk indstillede over for Skolelederforeningens indsats. Så-
dan skal det ikke forstås.

Afhænger af personen
Der er enighed om, at foreningens konsulenter yder en stor 
hjælp, når der er behov for assistance i forbindelse med en-
keltsager og med for eksempel de aktuelle strukturændrin-
ger. Der er også enighed om, at forholdene er forskellige fra 
kommune til kommune, og at udfordringen lige nu i høj grad 
handler om at indarbejde den nye rolle i det lokale system.

Når det gælder konkrete tiltag, bliver der desuden peget i 
forskellige retninger. Nogle mener, at der er behov for mere 
tid til at varetage tillidsrepræsentantens opgaver, andre det 
modsatte. Nogle mener, at det er en hurdle at opnå konsen-
sus blandt de lokale medlemmer om, hvordan TR-rollen skal 
opfattes, andre at det ikke er tilfældet. Nogle vil have hjælp 
til at etablere TR-netværk, andre synes, det vil være spild af 
tid med flere møder.

Med Lars Nyborgs ord: 
”Det afhænger meget af personen, når det gælder om at 

skabe en platform som tillidsrepræsentant. Tillid og respekt 
kan ikke skabes udefra”. 
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Ca. 14 % af eleverne i folkeskolen mod-
tager specialundervisning, og der an-
vendes samlet 13 mia. kr. årligt på spe-
cialundervisningsområdet. Det svarer 
til 30 % af de samlede udgifter til fol-
keskolen. 

Vidste man ikke dette i forvejen, be-
kræftes det af en ny analyse1, der er 
gennemført i et samarbejde mellem 
Finansministeriet, KL og Undervis-
ningsministeriet med Deloittes som 
researcher og talknuser. Og således er 
banen kridtet op til et opgør med års – 
knopskydende – praksis på området. 

Analysen viser bl.a., at Danmark ud-
skiller forholdsvis mange elever til spe-
cialklasser og specialskoler, når vi 
sammenligner os med fx Sverige og 
Finland, og at udgifterne til special-
klasser og specialskoler tegner sig for 

Normalerweize
Mens dette skrives, er en ændring af love og bekendtgørelser i 
forbindelse med specialundervisningen givetvis på vej. Målet er, at 
inklusionen skal øges væsentligt

Af Michael Diepeveen • Illustration Istock

en stor del af de samlede udgifter til 
specialundervisning.

Samtidig har udgifterne til special-
undervisning været kraftigt stigende 
de senere år. Og endelig er der ikke 
klar evidens for, om de mange foran-
staltninger virker efter hensigten (se 
box). Så med denne analyse bæres der 
ved til den samlede konklusion, som 
der også er udstrakt politisk konsensus 
om, nemlig at resurserne skal bruges 
anderledes – bedre.

skoleledere får større ansvar
Allerede før sommerferien indgik rege-
ringen og KL en ”Aftale om kommuner-
nes økonomi i 2011”, og her er special-
undervisningen det område, hvor der 
varsles de største ændringer. I aftalen 
slås det bl.a. fast, at: 

•  Folkeskolen i højere grad skal rumme 
elever med særlige behov. 

•  Loven skal ændres, så specialunder-
visning kun omfatter minimum 12 ti-
mers støtte om ugen samt undervis-
ning i specialskoler og specialklasser.

•  Elever med diagnoser ikke længere 
automatisk får specialundervisning. 
Den skal først tildeles efter en nøjere 
individuel vurdering.

Regeringen og KL er altså enige om, at 
kommunerne fremover skal skære ned 
på antallet af henvisninger til special-
skoler og specialklasser. Også Rejse-
holdet har anbefalet, at lovgivningen 
om specialundervisning ændres, så 
kun ganske få elever udskilles til spe-
cialklasser og specialskoler – og så un-
dervisningen af anbragte børn i højere 
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grad skal foregå på de almindelige fol-
keskoler.

Alt tyder derfor på, at det er den vej, 
vi skal, og samtidig er der næppe tvivl 
om, at det bliver en stor udfordring for 
normalskolerne og ikke mindst for le-
delsen af dem at få ændret praksis i 
retning af mindre udskilning og øget 
inklusion. 

Skolelederne bliver nu for alvor dem, 
der trykker på knappen til visitering til 
specialskole, på samme måde som le-
derne er tungen på vægtskålen, når 
mange flere elever skal inkluderes i 
den almindelige skole. Og med rollen 
som gate-keeper følger et væsentligt 
øget ansvar for lederen om at få æn-
dringerne implementeret.

Desuden kan det få direkte økonomi-
ske konsekvenser for den enkelte skole 
at udskille elever – fx i form af straf-
ordninger, hvor skolen selv skal bære 
ekstra-udgiften, eller omvendt ved  
belønninger og ekstra resurser ved at 
beholde elever med særlige behov.  
Resultatløn til skolelederne er i den 
forbindelse også på tale. 

Der er på politisk niveau og i regerin-
gens rammeaftale med KL udbredt 
enighed om, at omlægningen af spe-
cialundervisningen ikke må være en 
spareøvelse. De resurser, der frigives 
ved mindre udskilning skal komme 
normalskolerne og normalundervisnin-
gen er til gode. Det er selvfølgelig 
godt. For der kan uden tvivl høstes 

pædagogisk-didaktiske gevinster ved 
at flette de almene og specielle mere 
end nu. Det viser erfaringer fra dem, 
der er i gang. 

På den anden side behøver man ikke 
have læst Marx’ samlede værker for at 
vide, at økonomien styrer mangt og 
meget – ikke mindst i en periode med 
lavkonjunktur. Og der er pt. ikke ud-
meldt konkrete mål om, hvor store an-
dele, der skal flyttes rundt på.

tallene taler deres tørre sprog
I omtalte analyse er afdækket og ind-

samlet data på specialundervisnings-
området, som er forgrenet og svær at 
blive helt præcis på. Men forsøget er 
gjort. Overordnet viser kortlægningen, 
at i alt ca. 84.000 elever eller 14,3 % af 
samtlige 6-16-årige elever i skoleåret 
2008/09 modtog specialundervisning.

Heraf modtog ca. 51.000 elever sva-
rende til 8,7 % specialundervisning i in-
kluderende undervisningsformer. Langt 
de fleste fik almindelig specialunder-
visning i 0-6 timer om ugen, ca. en ud 
af 10 fik det i 7-11 timer om ugen, og en 
ud af 20 elever var enkeltintegrerede 

Mulighed for større effekt 
Med hensyn til vurderingen af effekten af specialundervisningen hedder det i 
analysen, at man har gennemgået en lang række danske og internationale un-
dersøgelser.

Samlet set konstateres det, at specialundervisning har en effekt. Det er dog 
svært at sige noget entydigt om, hvilke metoder der har den største effekt. Gen-
nemgangen giver generelt det indtryk, at effekten af specialundervisningen øges, 
når lærerne har de fornødne kompetencer, og der stilles større faglige krav. Der 
peges endvidere på vigtigheden af dokumentation, og at indsatsen evalueres, 
herunder at der følges op på undervisningsplaner. Endelig peges der på, at der 
kan være behov for en ændret indsats over for elever med AKT-problemer. Det er 
forhold, der kan opfyldes i den almindelige folkeskole. 

Effektundersøgelserne støtter således umiddelbart op om, at specialundervis-
ningen, ligesom den politiske målsætning tilsiger, i større omfang end i dag kan 
tilrettelægges inkluderende inden for rammerne af den almindelige folkeskole.

»



28 • Skoleledelse • december 2010

elever, som modtog specialundervis-
ning i den overvejende del af skoleti-
den, men fortsat deltog i almenunder-
visningen.

De resterende ca. 33.000 elever 
modtog undervisning i segregerede un-
dervisningsformer – svarende til 5,6 % 
af alle elever i folkeskolen – idet 13.383 
elever gik i specialklasser og 19.371 ele-
ver gik i specialskoler. Egentlig ikke så 
mange, men som man vil se til gen-
gæld ganske udgiftskrævende. 

I 2008/09 udgjorde de samlede brut-
toudgifter til specialundervisning 9,68 
mia. kr. De øvrige omkostninger i til-
knytning til specialundervisning var ca. 
3,1 mia. kr., heraf ca. 1 mia. til PPR, 
knap 1,5 mia. kr. til fritidstilbud for ele-
ver med særlige behov samt befor-
dringsudgifter på 640 mio. kr. 

På landsplan kostede en elev, som 
modtog enten almindelig specialunder-
visning eller enkeltintegreret undervis-
ning i skoleåret 2008/09, i gennemsnit 
ca. 33.926 kr. mere end en »alminde-
lig« folkeskoleelev – svarende til, at 
den samlede enhedsudgift for en inklu-
deret elev var 83.973 kr. 

Den samlede enheds-
udgift for en special-
klasseelev var herover-
for 184.540 kr., svarende 
til 134.493 kr. mere end en 
»almindelig« folkeskole-
elev, mens enhedsudgif-
ten for elever i specialsko-
ler var 283.008 kr. i 
skoleåret 2008/09, svarende 
til en merudgift på 232.961 kr. el-
ler ca. 4.4 mia. kr. for de sidste.

I analysen undersøges også re-
gistrerings- og visitationspraksis, 
tilbudsmodeller mv. i kommu-
nerne samt økonomistyring og  
ansvar, som er ret forskel-
ligt tilrettelagt.  

Overordnet konklude-
res det, at ”konse-
kvensen af den høje 
segregeringsgrad ge-
nerelt er en uhen-
sigtsmæssig tilrette-
læggelse af specialunder-
visningen for de mange 

elever, der med fordel ville 
kunne modtage specialunder-
visning uden at blive udskilt 
fra den almindelige folke-
skole”.

Det hedder videre, at der 
hermed ”lægges et unødven-
digt pres på kommunernes 
økonomi, herunder at en 
stadig større andel af fol-
keskolens resurser anven-
des uden for folkeskolerne på segrege-
ret specialundervisning og ikke inden 
for den almindelige folkeskole til gavn 
for alle elever” og det der derfor ”er be-
hov for at iværksætte tiltag, der forsky-
der specialundervisningen til den al-
mindelige folkeskole”, således at de 
”segregerede tilbud herefter i højere 
grad målrettes elever med svære han-
dicaps”.

 Dette altså et udpluk af teksten, der 
formodentlig uden videre kan skrives 
ind i præamblen til den lovtekst, Folke-
tinget skal godkende som platform for 
nye procedurer og arbejdsgange. 

specialpædagogisk 
ekspertise vigtig
I analysen af spe-
cialundervisnings-
området er frem-

sat 14 konkrete 
forslag til faglig kom-
petenceudvikling og 
uddannelse ændringer 
(forenklinger) af defini-

tioner af begreber og 
diagnoser, visitationsprak-

sis og ikke mindst nye økono-
miske styringsmodeller. 
Sidstnævnte i form af fx øget 
(økonomisk) ansvarliggørelse 

af beslutningstagere eller 
ved at tilrettelægge 

PPR som indtægts-
dækket virksomhed.

Kritikere af en for 
hurtig, radikal om-
lægning af det nu-
værende system 
peger på, at der 

kan være en alvorlig 
modsætning indbygget 

i på den ene side regeringens 
ambitiøse mål om en langt 

bedre præsterende folkeskole 
med skærpelser af de faglige 
krav, strammere afgangs-
prøve, mulig offentliggørelse 

af test, og hvor eleverne fag-
ligt i 8. kl. skal være på ni-
veau med dagens 9. kl. – 
og så mindre segrering.
Samtidig harmonerer øn-

sket om øget inklusion måske ikke lige 
med de sammenlægninger og nedlæg-
gelser af skoler, der har fundet og 
sandsynligvis vil finde sted – med flere 
børn i klasserne. For selv om resur-
serne følger med specialeleverne og  
så stiger klassekoefficienten.

Set i et mere positivt lys er det de 
mange elever, der nu skal rumme de 
talmæssigt og procentvis relativt få. 
Og her jo ikke alle elever, men kun 
nogle i den tunge ende af specialgrup-
pen. Skolelederforeningens formand 
Anders Balle understreger, at forenin-
gen støtter målet om at sænke antal-
let af elever, der udskilles til special-
klasser og -skoler.  Han erindrer blot 
om, at opgaven vil stadig være der:

”Der skal findes nye metoder og veje 
til at løse den udfordring, og skolerne 
kan ikke sådan lige rumme én eller to 
elever med specielle behov uden eks-
tra lærertimer”, siger han og er spændt 
på at se, hvordan omfordelingen af re-
surserne konkret vil ske. 

Hovedudfordringen er at sikre, at den 
specialpædagogiske kompetence, der 
nu findes vidtforgrenet i systemet og 
PPR, vil være til rådighed på normal-
skolerne. For uden at den viden, indsigt 
og ekspertise, der er på området følge 
med børnene, kan de ikke inkluderes. 
Den omstilling må og skal kommunerne 
være garanter for vil ske med succes, 
men her bliver skolelederne – igen – de 
helt centrale aktører. 

note
1.  Specialundervisning i folkeskolen – veje til 

en bedre organisering og styring, Rosendahl-
Schultz, juni 2010.
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StORt & småt

Besøg i K 22
Skolelederforeningens hovekvarter i Kompagnistræde 22 i København 
har lejlighedsvis besøg af bestyrelserne i de lokale afdelinger eller grup-
per af skoleledere fra forskellige steder i landet. Bare her i sidste måned 
har der været besøg fra Nordfyn, Esbjerg og Færøerne. 

Det sker gerne som led i, at man alligevel skal til konference eller vil 
besøge andre institutioner i hovedstaden – for at få inspiration til leder-
opgaven på sin skole eller til det lokale foreningsarbejde. Og selvfølgelig 
i en fornuftig blanding af fagligt input og socialt samvær.

Sekretariatet har med næstformand Claus Hjortdal og formand Anders 
Balle i spidsen været vært for de lokale skoleledere, der har ønsket at se 
lokalerne i København.

Man har bl.a. talt om, hvad man kan tage med sig fra foreningens pro-
jekt ’Det gode skolelederliv’. Desuden har der været mulighed til at 
vende den aktuelle skolepolitiske situation, herunder hvad foreningens 
holdninger og strategi er – og hvad foreningen gør. Endelig har man cen-
tralt også fået nogle dugfriske meldinger om, hvad der rør sig lokalt.

Delegationen fra Færøerne (billedet) kunne fortælle, at man er i midt i 
en sammenlægning af de mange små ø-kommuner og også her bakser 
med skolesammenlægninger/nedlæggelser. En proces, som både den 
færøske lærerforening og lederforening er gået positivt ind i.

Kvinderne er 
flyvende
Flere og flere danskere får en lang vide-
regående uddannelse, og især kvin-
derne er flittige.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at 
antallet af 35-årige med en lang videre-
gående uddannelse er steget fra 7,5 % i 
2001 til 13 % ved årets begyndelse. Det 
betyder, at hver 15. dansker nu hø-
rer til gruppen af højtuddannede.

Heraf udgør kvindernes an-
del 51,4 % af de 35-årige 
med en lang ud-
dannelse, hvor det 
for ti år siden dre-
jede sig om 43,9 %. 

Eventyrland
Dobbelt gyngestativ
Fugleredegynge

Dansk producerede legepladser
Overholder alle DS/EN 1176

Rådner aldrig fordi:
Plaststolper,
Plast plader, 

Rustfri stålglidebane, 

WWW.LUDUS.DK

   

ORDRETELEFON
40808769 

   

Axel Kiers Vej 44, 8270 Højbjerg, 86296898

49.992,-
Glade børn- trygge forældre !

Normalprisen er  84.350,-
ekskl. moms, levering og opsætning

ekskl. moms , levering og opsætning.

Danmarks
bedste
priser!

Gyngestativer er med hårdttræs stolper

SPAR
34.358,-
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Ny platform for BUPL-ledere 

 
På BUPL-kongressen i 2008 blev det vedtaget, at lederarbejdet og ledergrup-
pen skulle ses efter i sømmene, da der ’var plads til forbedringer i den hidtidige 
konstruktion’. 

Det har resulteret i grundige og målrettede diskussioner i den samlede orga-
nisation, der nu har resulteret i et omfattende nyt forslag til kongressen, der 
samles igen i december 2010 om både indholdsmæssige og strukturelle foran-
dringer for lederarbejdet.

Forslaget, der bærer overskriften ”Ny platform for lederne i BUPL”, handler 
bl.a. om at styrke lederrådgivningen til at omfatte rådgivning om kompetence- 
og karriereudvikling. Der etableres en vidensbank, der samler forskningsmæs-
sig viden, projekter og forsøg om ledelse samt andet relevant materiale. Man 
vil også yderligere styrke de landsdækkende lederaktiviteter samt oprettelsen 
af leder-netværk, herunder virtuelle netværk.

Strukturelt foreslås en fuldtidsfrikøbt formand for lederforeningen, lederfor-
eningens egne HB-pladser og kongresdelegerede. Målet er at styrke lederfor-
eningens politiske platform for derigennem at skabe en stærkere og mere syn-
lig lederforening. Ændringerne ventes vedtaget. 

Se mere på www.bupl.dk > 
Ny platform for lederne i BUPL

Europæernes 
identitet 
DPU Aarhus Universitet er tovholder på 
et kulturprojekt, der sætter fokus på euro-
pæisk identitet og kulturel forståelse.

Europæiske borgere har fortalt de res 
livshistorier til et digitalt arkiv til brug for 
forskere, undervisere og almindeli ge hi-
storieinteresserede mennesker. Et dom-
merpanel har desuden kåret de bedste hi-
storier – heriblandt to danske.

Hør dem på www.europeanmemories.eu

kursus

SKOLELEDELSE 
– GRUNDUDDANNELSE
Uddannelsen gennemføres som internatforløb på COK – Den Kommunale Højskole 
og er på 150 timer og består af 5 moduler. Ved tilkøb af vejledning og eksamen svarer 
Modul 2 til valgmodulet “Fagprofessionel Ledelse”, Modul 5B til valgmodulet “Ledelse 
og økonomistyring” og Modul 5C til valgmodulet “Ledelse af kvalitetsstyring, 
dokumentation og evaluering” ved Den Offentlige Lederuddannelse.

1. modul:  Skoleledelse - rammer og vilkår 

2. modul:  Pædagogisk ledelse

3. modul:  Styring og forandringsledelse

4. modul: Personaleledelse

5. modul:  Vælges ud af 3 muligheder:

A: De personlige kompetencer og lederrollen
B: Budget og regnskab for skoleledere
C: Ledelse af kvalitetsstyring, dokumention og evaluering.

Hold BH

24. januar. - 28. januar 2011 (1)
23. marts. - 25. marts 2011 (2)
28. september. - 30. september 2011 (3)
9. november - 11. november 2011 (4)

Modul 5A, B og C gennemføres i foråret 2012.

Hold BI

26. september - 30. september 2011 (1)
26. oktober - 28. oktober 2011 (2)
7.december - 9. december 2011 (3)
18. januar - 20. januar 2012 (4)

Modul 5A, B og C gennemføres i foråret 2012.

Hold BJ

14. november - 18. november 2011 (1)
29. februar - 2. marts 2012 (2)
5. september - 7. september 2012 (3)
31. oktober - 2. november 2012 (4)

Modul 5A, B og C gennemføres i foråret 2013.

Se
 p

ro
gr

am
met og tilmeld dig på w
w

w.cok.dk

Stadig enkelte ledige pladser!

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

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

det gode SkoleledeRliV
afdÆkning af SkoleledeRenS ReSSoURceR og 

PotentialeR med Henblik PÅ foRtSat UdVikling

Skolelederforeningen har sat fokus på en un-

dersøgelse og beskrivelse af, hvilken ledelses-

kraft og ledelsesmagt der er til stede i  ledel-

sesrummet 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 un-

dersøge på hvilken måde magt og indflydelse 

udspiller sig – både som en barriere og res-

source i ledelsesarbejdet, når man ser det fra 

medarbejdernes og fra ledelsens side.

Formålet med workshoppen er at forstærke 

muligheden for identifikation med de poten-

tialer og ressourcer, der er til stede, og som 

kan udvikles og forfines. Kurset vil derfor være 

en antropologisk proces, hvor deltagerne ud-

forsker, undersøger og afdækker deres egen 

tilgang til skolens potentialer og muligheder i 

ledelsesrummet. 

Et andet spor på kurset vil være at under-

søge og identificere de ressourcer og poten-

tialer, der ligger indbygget i lederrollen, samt 

den autoritet og autorisation der gives via sy-

stemet til skolelederen. Skolelederen selv ta-

ger imod og forholder sig til hovedopgaven, 

rollen og de belastningsgrader, som optræder 

i arbejdet, og som kan presse skolelederne ud 

af rollen, og skabe uklarhed i konteksten. 

Endvidere arbejdes der med lederens nega-

tive mestringsstra tegier, det vil sige færdighe-

der til at være i uklare kontekster og stærke fø-

lelser eller pres, der opstår i de relationer, 

som skole lederen indgår i. 

Hovedresultater

Sigtet er, at de deltagende ledere skær-

per deres opmærksomhed og nærvær 

over for det, der ”er” i skolen som orga-

nisation og i lederrollens 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 systemsammenhænge, som 

ressourcerne indgår i og udspringer af. Og så 

de deltagende ledere kan forholde sig op-

mærksomt, undersøgende, neutralt og obser-

verende i forhold til skolens hverdagsfænome-

ner – inklusiv egen ledelsespraksis og eget 

ledelsesteams praksis. 

Lederens observationer indeholder infor-

mationer om eget ledelsesrum, som kan få 

konsekvenser for de interventioner, lederen 

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 skolens hovedopgave. 

Henvendelse og organisering

Dette kursus/lederworkshop henvender sig til 

kommunernes skole leder-netværk, der ønsker 

at gå dybere ned i lederrollen og styrke sko-

lernes ledelsesteam og det lokale ledernet-

værk.

Interesserede mødes med erhvervspsyko-

log Palle Isbrandt, der sammen med beslut-

ningstagerne designer et kursusforløb på 2 x 

2 dage, inden for den beskrevne formåls-

ramme og kontekst. 

Når det er sket, udarbejder Palle Isbrandt 

et detaljeret forslag til projektbeskrivelse med 

tilhørende rammeprogram for de 2 x 2 dage.

Økonomi, kursussted mm.

Kursusforløbet er selvfinansieret. Det vil sige, 

at den enkelte kommune og skole bidrager 

samlet til gennemførelsen af forløbet. 

Skolelederforeningen kan være behjælpelig 

med kontakt til kursussteder til en favorabel 

pris. For nærmere aftale: Kontakt næstfor-

mand Claus Hjortdal i Skolelederforeningen. 

Kontakten til erhvervspsykolog Palle Isbrandt 

formidles også gennem næstformand Claus 

Hjortdal på tlf. 23 27 43 27 eller på mail 

clhj@skolelederne.org

en udforskende workshop af, 

hvordan der skabes et godt 

skolelederliv i  balance i eget 

ledelsesrum
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Det er fire år siden, at undervisnings-
ministeriet godkendte fem CVU’ers an-
søgning om et Nationalt Videncenter 
for Læsning.

Bevillingsperioden udløb 1. december 
2009, men centret eksisterer i bedste 
velgående. Nu med en tilføjelse til 
centrets navn, Nationalt Videncenter 
for Læsning, professionshøjskolerne, 
der signalerer, at videncentret i dag er 

Læs og 
forstå 
Af Klara Korsgaard • Foto Colourbox

Landets professionshøjskoler viderefører arbejdet med at følge 
op på skolernes indsats med at øge læsefærdighederne m.m. 

et fælles projekt for landets syv profes-
sionshøjskoler.

Målet med videncentret er at samle, 
skabe og sprede viden om ikke bare 
læsning, men også skrivning og det 
mundtlige sprog.

Mere end læsning
Læsning har stor bevågenhed i disse 
år. Skal danske børn være blandt ver-

dens bedste i 2020, er læsning en vig-
tig hovedvej, som statsministeren un-
derstregede i sin nytårstale. Den nyligt 
udmeldte læsepulje på 160 mio. kroner 
om året i tre år anskueliggør, at der er 
handling bag ordene. Senest har un-
dervisningsminister Tina Nedergaard 
meldt ud, at hensigten med puljen er, 
at alle danske børn kan læse, når de 
forlader 2. klasse.

Læsning er selvfølgelig en væsentlig 
side i skriftsprogstilegnelsen, men ve-
jen til skriftsproget er mere nuanceret 
og rækker længere end til anden klasse, 
og Nationalt Videncenter for Læsning, 
professionshøjskolerne vil gerne være 
med til at udbrede den opfattelse. 

Der bør være et ligeså stort fokus på 
mundtlighed og især på skrivning som 
medvirkende faktorer til at lære skrift-
sprogets kode og på at skriftsprogstil-
egnelse foregår gennem hele skole-
tiden og i alle fag.

Videncentret har i øjeblikket fire 
store projekter i gang foruden de be-
stillingsopgaver, man løser for kommu-
ner i hele landet.

Projekterne drejer sig om læsefor-
ståelse, en undersøgelse af læsevejle-
derfunktionen og endelig kortlægger vi 
projekter om læsning, skrivning og 
mundtlighed og samler dem i en data-
base, der kan være til inspiration for 
kommunale forvaltere, skoleledere og 

Viden og værktøjer
Lidt fakta om Nationalt Videncenter for Læsning:

•  Bag NVL står de syv professionshøjskoler i Danmark.
• NVL har siden 2006 gennemført 29 projekter.
•  NVL har en hjemmeside med ny viden, nye udgivelser og orientering om kurser 

konferencer over hele landet. En brugerundersøgelse viser, at videncentrets pri-
mære målgruppe er lærere og læsevejledere fra grundskolen.

•  NVL udgiver tidsskriftet Viden om Læsning to gange om året. Det kan frit 
downloades fra hjemmesiden.

•  NVL holder hvert år på den internationale læsedag konferencen Status for Læs-
ning. I forårsperioden afholder centret i 2011 en landsdækkende konference for 
læsevejledere.

Kortlægning af projekter om læsning og skrivning kan ses på www.humaniora.
sdu.dk > boernesprog > nordiskprojektbank.

Se mere på www.videnomlaesning.dk
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andre, der gerne vil følge med i, hvad 
der foregår på området.

Som en del af kortlægningsprojektet 
tilbyder vi i år gratis konsulentbistand 
til kommuner og skoler, der gerne vil 
sætte projekter i gang. Forhåbentlig 
bliver det en ordning, der fortsætter 
fremover.

det skrevne sprog
Det næste store indsatsområde for Nati-
onalt Videncenter for Læsning, profes-
sionshøjskolerne er skriveområdet. Cen-
tret ønsker at være med til at skabe 
opmærksomhed og ny viden om 
både skrivedidaktik, evaluering 
af skrevne tekster og især på 
betydningen af skrivning 
som et redskab til at fast-
holde viden i fagene.

Foruden det er skriv-
ning også et redskab til 
selvevaluering både i 
og uden for skolens 
domæne og en væ-
sentlig faktor i den 
demokratiske dan-
nelsesproces. Så 
der er al mulig 
grund til at se på 
mere end læsning 
i folkeskolen.  

Klara Korsgaard 
er centerleder på 
Nationalt Viden-
center for Læs-
ning, professions-
højskolerne
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Klumme

Skoler i en brydningstid

Af Thomas Kielgast • Foto Colourbox

Omlægningerne af skolevæsenerne i mange kommuner indebærer 
fyringsrunder, som skolelederne skal stå spidsen for samtidig med,  
at de selv er i spil…

Stat, regioner og kommuner fattes penge, og offent-
lige organisationer oplever en høj grad af politisk og 
samfundsmæssig bevågenhed. Lige fra nationalpoli-
tisk pres på kvalitet og faglighed over det lokalpoliti-
ske pres på budgetterne og til brugernes krav om indi-
vidualiserede hensyn. 

Ledelserne i offentlige organisationer står i dag over-
for hidtil usete udfordringer med massive sammenlæg-
ninger og krav om omfattende besparelser, effektivise-
ringer, stordriftsfokus og afskedigelser samtidig med, 
at kvaliteten skal være i top, ja helst forbedres. 

På den baggrund har det landsdækkende netværk 
R-hvervpsykologer i samarbejde med Henrik Berg-
green Jessen fra Skolens Rejsehold og med Hastrup-
skolen i Køge afviklet en – synes vi – vellykket mini-
konference for alle interessenter i forbindelse med 
folkeskolen i vores kommune og fra de omkringlig-
gende sydsjællandske kommuner.

Også vi har her i efteråret stået over for at skulle 
spare rigtig mange penge bl.a. gennem en reduktion i 
antallet af skolerne. En vanskelig proces med mange 
interesser og følelser på spil, der imidlertid kan mødes 
i en fælles forståelse af de nye rammer og vilkår, der 
gælder, og hvordan man kan møde fremtiden. Her 
nogle overordnede pluk fra konferencen. 

Forventning om købmandskab
I dag bliver offentlige organisationer mødt af ufravigelige 
krav om åbenhed og synlighed af den service og kvalitet, 
borgerne får for skattekronerne. Kvalitetsvurderinger og 
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standarder skal være tilgængelige og 
borgerne kræver bevidst købmandskab 
fra offentlige virksomheder.

Den gammeldags offentlige almen-
velvirksomhed, som skulle levere om-
sorg og undervisning til børn, syge, 
svage og gamle uden særligt fokus på 
omkostninger, er skudt til hjørne. 

Den er afløst af en moderniseret ud-
gave af offentlig virksomhed, som ud 
over at skulle levere omsorg og under-
visning til borgerne også skal konkur-
rere på pris og kvalitet. Det medfører 
nødvendigvis behov for opstramninger 
og hovedrengøring, for at man som of-
fentlig organisation kan levere varen 
bedst og billigst. 

Brug for hovedrengøring 
At være leder i en forandringsproces af 
denne type kalder på særlige personlige 
kompetencer. Lederen skal lave ”hoved-
rengøring” i egen organisation i form af 
at afskedige egne medarbejdere for der-
efter i næste ledelsesniveaus ”hovedren-
gøring” selv at blive bragt i spil som den, 
der skal vejes og holdes op mod leder-
kolleger i naboorganisationen.

Institutionsledere og chefer i offent-
lige organisationer har sjældent skullet 
forestå afskedigelsesrunder i et om-
fang som aktuelt – så der er for de fle-
stes vedkommende tale om erfaringer, 
der skal høstes for første gang. Og 
kompetencer, som måske – måske 
ikke – er til stede. 

Selv om vi allerede nu ser nedskæ-
ringer mange steder, er en del skoler 
på kort sigt tilsyneladende blevet ”for-
skånet” i de kommunale fyringsrunder. 
Men det er en stakket frist, og fyrings-
runderne vil i de fleste kommuner ind-
finde sig i løbet af 2011.

Som skoleleder kan man føle sig me-
get alene i en sådan proces. Forvaltnin-
gen og chefniveauet er længere væk end 
lærerne på skolen. Det kan være fri-
stende at solidarisere sig mere med læ-
rerne end med skolelederkolleger og for-
valtningsledere, måske fordi lederjobbet i 
brydningstiden kan føles meget ensomt.

erfaringer fra en ”typisk” runde 
Netop når skolelederen skal arbejde 
strategisk og i første fase skal ”tynde ud” 
i medarbejderstaben, har lederen dagligt 
usikre og måske bekymrede medarbej-
dere helt inde på livet. Inden lederen 
melder ud, hvem der bliver ”prikket”, vil 
uvisheden være stor og generel.

Det er en erfaring, at sygefraværet 
falder markant i denne fase, idet mange 
anstrenger sig for at vise, hvor pligtop-
fyldende man er og passer sit job, også 
selvom næsen måske løber lovlig me-
get.

Næste skridt er selve prikkerunden 
og afskedigelsessamtaler med de ud-
valgte medarbejdere. Dette er et nød-
vendigt skridt, som ikke er nogen rar 
oplevelse for hverken medarbejder el-
ler leder. Som leder skal man ruste sig 
til at stå fast trods medarbejdernes af-
magt, tristhed og vrede.

Typisk stiger sygefraværet herefter i 
den ”prikkede” del af personalegruppen, 
mens sygefraværet i den øvrige del af 
personalegruppen gradvis nivellerer sig 
til nogenlunde samme niveau som før 
afskedigelsesprocessen blev igangsat. 

Når stormen så i første omgang har 
lagt sig i egen organisation, får lederen 
en opgave i form af at motivere perso-
nalet – og måske sig selv – til at kigge 
fremad og nyorientere sig mod den 
fremtidige organisations virke.

Man taler om, at de tilbageværende 
medarbejdere kan være ramt af ”re-
dundancy survivor syndrome” – en 
samlebetegnelse for den angst, usik-
kerhed, lettelse og skyld, som tilbage-
værende medarbejdere skal håndtere. 
At lede genopbygningen af en organi-
sation efter en fyringsrunde kræver 
stærke ledelsesmæssige kompetencer. 

Disse udfordringer forstærkes jo 
selvsagt af, at den kommunale leder i 
disse tider ofte selv vil skulle gennem 
en lignende proces med prikkerunder 
og sammenlægninger – men denne 
gang ”fra den anden side af bordet”.

Samtidig med at der beskæres i per-
sonalet over en bred kam, bliver der 

også i disse dage sammenlagt institu-
tioner og institutionsledelser i stor stil. 
Og det betyder, at den enkelte institu-
tionsleder lynhurtigt selv ”kommer i 
spil” efterhånden som organisationen 
tilpasses og videreudvikles.

Kritiske kompetencer 
Nogle af de kritiske personlige kompe-
tencer i brydningstiden er lederens 
handledygtighed og evne til at skabe 
klarhed i turbulente tider. Ligeledes 
skal lederen kunne distancere sig fra at 
agere ”grædekone” eller socialforvalt-
ning til at agere professionel leder med 
fokus på kerneydelsen i den organisa-
toriske helhed, byrådet nu engang på 
demokratisk vis har besluttet sig for.

Der kræves en stor grad af menne-
skelig robusthed for på den ene side at 
håndtere usikkerheden i organisationen 
samtidig med, at ens egen situation er 
uafklaret. 

En erfaring er, at det her – ud over at 
praktisere klassiske personaleledelses-
mæssige kompetencer såsom at turde 
træffe også upopulære beslutninger og 
gennemføre dem – kan være hensigts-
mæssigt for skolelederne at lade sig in-
spirere til nye handlemuligheder i net-
værk på tværs af skoler og kommune-
grænser.

Skolelederen skal være fyrtårnet i 
forandringsstormen – ellers mister 
medarbejderne retningssansen og or-
ganisationen kommer ikke videre på en 
hensigtsmæssig vis. For når man bru-
ger for meget energi på at kigge i bak-
spejlet frem for at kigge ud af forruden, 
øges sandsynligheden for, at man kø-
rer over i den forkerte side af vejen el-
ler i grøften. 

Thomas Kielgast er skoleleder på  
Hastrupskolen i Køge og herudover 
indvalgt i Køge Byråd for Socialdemo-
kraterne. Pt. er han indtrådt som kon-
stitueret borgmester for Marie Stærke, 
der er på barselsorlov.
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- en del af Atea

Calamus Danmark – en del af Atea
Farvervej 20
7490 Aulum
www.calamus.dk
Tlf. 70202977

De bedste besparelser er dem, hvor du kan vælge. Få mere at vide om Promethean og disse fantastiske 

tilbud på www.iwbportalen.dk

Forandring af klasseværelset, forandring af verden.

CODE:NEM008a CODE:NEM008b CODE:NEM008c

Få mere for pengene 
vha. dette tidsbegrænsede tilbud.

Indlæringen varer evigt, 
det gør besparelserne ikke. Engager eleverne med 

dette tidsbegrænsede tilbud.

Køb 3 ActivBoard+2 Pro
og betal for 2* Spar 50% på et sæt 

ActivExpression.*  

25% i rabat ved køb af 1 sæt ActivClassroom. Køb ActivBoard+2 387 Pro*, samt ActivSlate, ActivExpression**, ActivSound og ActiView.

Fremtidens 
klasseværelse
er her i dag.

*Højde justerbar system
**Indeholder 32 enheder

*Sættet indeholder 32 enheder. Kun ét sæt pr. skole. 

*Du kan vælge en fastmonteret eller justerbar 78" eller 87” ActivBoard-tavle

Tilbud 1 – Køb 3 ActivBoard+2 387/378 Pro Systems til prisen for 2, Tilbud 2 – ActivClassroom: ActivBoard+2 387 Pro Height Adjustable System plus 4 perifere 
enheder for en samlet lav pris og Tilbud 3 - ActivExpression: 50 % rabat på den første ActivExpression, kun én pr. skole. Tilbud 1 og 2 inkluderer ActivInspire 
Professional Edition og 2 ActivPens. Tilbuddet er åbent for alle uddannelsesinstitutioner og virksomheder i Finland, Sverige, Norge og Danmark. Prisen er ekskl. 
moms, levering og installation. Tilbuddene gælder for alle ordrer, som afgives mellem 16. september 2010 og 31. december 2010 og leveres senest 31. januar 2011. 
0. De tre tilbud i denne kampagne kan kombineres, men de kan ikke kombineres med andre tilbud eller kampagner. De produkter, som er vist på billederne, er ikke 
nødvendigvis de samme som dem, der leveres. Produkterne kan leveres, så længe lager haves.  Promethean forbeholder sig ret til til hver en tid og uden varsel at 
afslå, annullere eller ændre dette tilbud. Der tages forbehold for fejl og udeladelser.
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Betina Wolfgang Rennison
Kampen om integrationen
Om etnisk mangfoldighedsledelse
Hans Reitzels Forlag
208 sider, 298 kr.

På skoler såvel som i samfundet som 
helhed er integration til debat. 

Politikere, borgere, interesseorgani-
sationer m.fl. har hver deres opfattelse 
af, hvad mangfoldighedskonceptet 
dækker over. Mangfoldighedsledelse 
er på en gang blevet både fascinerende 
og forvirrende.

Betina Rennison skriver ud fra et 
overordnet ledelsesmæssigt synspunkt 
og er især interesseret i, hvordan vi får 
flere etniske minoriteter ud på arbejds-
markedet, men der kan helt klart træk-
kes tråde til skoleledelse. Især beskri-
velserne af de otte mangfoldighedsdis-
kurser og deres divergerende strategier 
for integration og opfattelse af minori-
teter, herunder bl.a. rummeligheds-, 
innovations- og multikulturel diskur-
serne – er med til at belyse mangfol-
dighedsbegrebet på en spændende 
måde.

Kompleksiteten reduceres ikke, men 
bogen giver læseren – skolelederen – 
mulighed for både at håndtere mang-
foldighedsbegrebet bedre og blive nu-
anceret sit sprog, så man kan præcisere, 
hvad man taler om, og hvordan man 
taler integration. Bogen præsenterer 
os også for interessante nye begreber 
såsom ”polyfon integration” og ”mang-
foldighedsledelse af anden orden”.

Bogen kan anbefales til alle der ar-
bejder med mangfoldighedsbegrebet, 
herunder ledere der har fokus på inte-
gration. Når alt kommer til alt, lægges 
grundstammen til et mangfoldigt ar-
bejdsmarked i grundskolen gennem in-
tegration og inklusion. 

Henrik Kallestrup
Viceskoleinspektør

Sødalskolen
Viborg

En, to, mange…

Find dit nye job på

Skolelederjob.dk

for skolechefer, skoleledere, pædagogiske
konsulenter, lærere, pædagoger, undervisere
på de gymnasiale ungdoms- og voksenuddan-
nelser, undervisere på professionshøjskolerne.

Konferencen afholdes
onsdag den 9. februar 2011 kl. 9.30-17.00 på
Nyborg Strand, Østerøvej 2, Nyborg

Læs mere om konferencen og tilmeld dig på
www.ucl.dk/cfu
senest torsdag den 9. december.

Se også programmet, der er sendt til din skole.

Læring i fællesskaber – perspektiver på Cooperative Learning

K O N F E R E N C E

Center for Undervisningsmidler
Karlavej 1, 5270 Odense N  .   Tlf. 63 18 33 00
Damhaven 13 A, 7100 Vejle  .  Tlf. 63 18 34 00
cfu-post@ucl.dk  .  www.ucl.dk/cfu

Anmeldelse
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StORt & småt

Hva’ sajer du?
Afdelingen for Dialektforskning 
på Københavns Universitet har 
lagt lydklip med 40 dialekter og 
regionalsprog ind på et elektro-
nisk danmarkskort

Sammen med lydsamlingen, 
som er den største på ét sted, 
følger en oversættelse af de 
forskellige dialekter til rigsdansk. Ud over de 
mange lydklip får man her også et overblik over 
den sproglige udvikling i Danmark.

Ømålsordbogen beskriver fx det sprog og den 
kultur, der hørte til det danske landbo- og fisker-
samfund 1750-1945 med hovedvægt på tiden 1850-
1920. Dengang levede over halvdelen af Danmarks 
befolkning på landet, og de fleste talte dialekt. 

Etnolekt er ikke så udbredt i Danmark – endnu 
måske. Men ta’ fx til Hamborg eller Berlin, hvor 
et særligt tyrkisk-tysk tales af mange tyrkiske 
indvandrere. 

Hør mere på dialekt.dk

Stigende arbejdsløshed… 
Flere års formodninger om lærermangel er – måske midlertidigt 
– blevet overhalet af finanskrise og omstruktureringer, hvilket gi-
ver stigende ledighed.

Således står næsten hver tredje nyuddannet lærer fra seneste 
årgang uden job, og det er en stigning andet år i træk fra 2008, 
hvor ledigheden for de nye lærere lå på 11 %. Også flere i hele læ-
rergruppen er i et eller andet omfang ramt af ledighed nu end for 
et par år tilbage. Således er ledigsprocenten (fuld tid) næsten for-
doblet fra 1 % til 2 %.

Lærernes A-kasse, der opgør statistikken, oplyser at selv om 
ledigheden stiger, så er det fra et historisk lavt udgangspunkt. 
Samtidig tyder udviklingen stadig på, at mange lærere går på ef-
terløn og pension inden for de nærmeste år.

Ledigheden blandt skolelederne er sværere lige at tage bestik 
af. Lærernes A-kasse har således ikke et validt tal, idet ikke alle 
ledere er tilknyttet A-kassen, 
og fordi lederne ikke registre-
res primært efter ansvarsom-
råde, men efter bopæl mv. 
Vurderingen er, at der ikke er 
tale om et stort antal ledige 
ledere, og at det ikke vokser 
på samme vis som lærer-le-
digheden.

Alle medlemmer, 
abonnenter m.fl. ønskes

Glædelig jul & 
godt nytår

Venlig hilsen dit blad 
skoleledelse, de elektroniske 

medier og skolelederforeningen

            

skoleledelse 10/2010 
 
Udgiver
Skolelederforeningen 
Kompagnistræde 22, 2. sal 
1208 København K
Tlf. 7025 1008
www.skolelederne.dk

Ansvarshavende redaktør
Michael Diepeveen
Tlf. 3336 7616 
Mail: midi@skolelederne.org

Oplag 
5.300

tryk 
Jørn Thomsen/Elbo A/S 
14. årgang

design og layout 
Mediegruppen  15267

Forsidefoto
Jonna Fuglsang Keldsen

Annoncer
Stibo Zone
Saturnvej 65
8700 Horsens
Tlf. 8939 8833
Fax 8939 8899

tekstannoncer
skoleledelse@stibo.com

Jobannoncer:
skolestil@stibo.com

ISSN: 1902-4398
           
Medlem af 
Danske Specialmedier
  



Skoleledelse • december 2010 • 39

 PrOFessiOneL sPArrinG

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

 VeJLedninG Med LederVinKLer

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

 seKretAriAtet er ÅBent 

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

 FÅ HUrtiG KOntAKt

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

 POLitiKere OG PersOnALe

Stillinger

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

Observatør Kbh. Axel Bech

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

 HOVedBestyreLsen

Vil du stå i spidsen 
for Kajerødskolen ?

Skoleleder til Kajerødskolen  
pr. 1. februar 2011

Vi kan tilbyde:

•  En skole med ca. 410 elever (bh.kl.-9.kl), med 
tilhørende SFO/SFK (bh.kl.-5.kl.) samt en spe-
cialklasse.

•  Et ledelsesteam bestående af skoleleder, pæd. 
leder, adm. leder og leder for SFO/SFK

•  En udviklingsorienteret skole der til stadighed 
sikrer børnene den bedst mulige skolegang.

•  Et dygtigt og engageret personale med faglige 
og personlige ambitioner samt et særdeles godt 
kollegialt miljø

• Motiverede og velfungerende børn

• En aktiv og engageret forældregruppe

• Et ambitiøst skolevæsen med gode ressourcer

• Løn efter principperne for ny løn.

Yderligere information

Se på www.Rudersdal.dk og /eller  
www.kajeroedskolen.dk, hvor du kan læse mere 
om stillingsprofilen og vores forventninger til dig.  
For information og rundvisning kontakt  skole-
leder Birgitte Pollas, tlf.: 45 81 54 06 eller om stil-
lingen skolechef Martin Tinning, tlf.: 46 11 44 10.

Ansøgningsfrist

03. januar 2011, kl. 08.00 til Rudersdal Kommune,  
Stationsvej 36, 3460 Birkerød, mrk.: ”Skoleleder  
Kajerødskolen” eller på e-mail: hd@rudersdal.dk
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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

Kontakt os på 7216 0777 eller c2it.dk

Få også en trådløsnetværksløsningder virkerC2IT SkoleNET

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.

Undervisning anno 2010?


