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På konferencen 2011 om Klasseledelse får du inspiration 
og viden fra nogle af de dygtigste forskere og praktikere 
på området. 

God undervisning kræver bevidst klasseledelse. Faglige oplæg kombineret 
med praksisnære sessioner og workshops giver dig både en teoretisk og 
konkret indgang til at arbejde med klasseledelse.

Tilmeld dig og se det fulde program på alineaakademi.dk.

Klasseledelse 

OPlægshOldere

elsebeth Jensen 
Cand. pæd. i pædagogik, ph.d. 
Konstitueret uddannelses chef 
på Læreruddannelsen i Århus.

lise Mayland 
Master i læreprocesser og selv-
 stændig konsulent i kompetence-
udvikling.

Mads hermansen
Cand. psych., dr. pæd. og professor 
i pædagogisk psykologi ved CBS. 

steen hildebrandt 
Professor i organisations- og 
ledelsesteori ved Handelshøj- 
skolen, Århus Universitet.
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Deltagergebyr kr. 1.200,-

Folkeskolekonference 2011
Fredericia tirsdag d. 22 marts

8.30-9.00: 
Morgenkaffe med rundstykker

9.00-9.10:  
Velkommen 

9.10-9.30: 
Hvad kendetegner god 
klasseledelse? 
v/ Lise Mayland

9.30-10.20: 
Hvad fortæller forskningen 
om klasseledelse? 
v/ Mads Hermansen

10.20-11.10: 
Klasseledelse - didaktiske 
udfordringer ift klassens 
fællesskab og sam arbejdet 
med eleverne. 
v/ Elsebeth Jensen

11.10-11.20: 
Pause

11.20-12.30: 
Sessions runde 1

12.30-13.15: 
Frokost

13.15-14.15: 
Sessions runde 2

14.15-14.45: 
Pause med kaffe og kage

14.45-15.45: 
Fremtidens folkeskole                      
v/ Steen Hildebrandt

15.45-16.00: 
Opsamling og afslutning

15574_AA_klasseledelse_FSUV_.indd   2 13/12/10   08.42

www.alinea.dk
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LIGe vÆrdIGe,
IKKe LIGe vIGtIGe
Vi er mange lige værdige personer ansat i skolen, men de funktioner 
vi udfører, er ikke ens eller lige meget i fokus. For det er undervisnin
gen og dens resultater vi måles på i skolen! 
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Forleden blev jeg på en konference spurgt, hvad der er det vigtigste i skolen. Det har 
jeg siden reflekteret over, da der jo ud over undervisningen foregår mange vigtige aktivi-
teter: fritidsaktiviteter, sundhedsarbejde, sekretærarbejde, teknisk service mv. Mange 
væsentlige og vigtige funktioner, som skal til, for at en skole kan fungere optimalt.

De mange funktioner er lige værdige. Men er de lige vigtige? Nej, det er de ikke, og det 
skal de heller ikke være.  Den vigtigste funktion i skolen er undervisningen og den læ-
ring, som børnene derigennem tilegner sig. 

Mange sidestiller funktionerne. Det er ved at give os problemer, idet det er en stadig 
stærkere opfattelse, at det kan være lige meget, hvem der leder skolen, bare det er dyg-
tige ledere. Det er vi nødt til at opponere imod. Vores ledelsesfokus skal være på sko-
lens kerneydelse.

En for dominerende ligeværdighedsideologi bremser udviklingen. Derfor vil jeg gerne 
fastslå, at undervisningen og den læring den giver børnene er skolens kerneydelse.  
Derfor skal skolen ledes af personer med stærk pædagogisk/didaktisk kompetence.

2011 byder bl.a. på vanskelige OK’11-forhandlinger, en tiltagende politisk stillingskrig 
om folkeskolen op til valget og desværre nok fortsatte strukturændringer i kommunerne.  
Det stiller krav til os som forening og som skoleledere. 

Godt nytår til alle! Og så god læselyst med det nye blad!

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

moderne skoleledelse
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Sæt første-
hjælp på 
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Dansk Røde 
Kors  
Vi tilbyder en samlet pakke med førstehjælps-
kurser, undervisningsmateriale og dukker til kr. 
17.000 ekskl. moms. Kontakt os og hør mere. 
Email: anc@drk.dk, tlf.: 35259200.

www.drk.dk


let’s do 
     the twist

Nyt blad, nyt navn, nyt layout, nyt format, nyt indhold… magasinet 

Skoleledelse har skiftet udtryk. Velkommen til det nye magasin: plenum; 

det nye plenum   { tekst: Michael Diepeveen, illustration: Mediegruppen }
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 s 
kolelederforeningens 
medlemsblad er gået ind 
i sit 15. år. Mange faglige 
organisationers blade har 
eksisteret over 100 år, og 
de har da bestemt udvik-

let sig hen ad vejen. Men det er ofte mere 
evolution end revolution, der præger hi-
storikken. Pæne og nydelige er bladene – 
og måske også lidt fodformede ind i mel-
lem. 
 Sådan skal det vel ikke være? Nej, et 
fagblad bør ligge og sprælle på bordet og 
råbe ta’ mig op, læs mig – og bliver det 
glemt i bussen eller s-toget, bør der være 
andre end skoleledere, der er nysgerrige 
efter at kigge, ta’ det med hjem og aflure 
skolens og skoleledelsens hemmeligheder!
 Men igen, hvordan genopfinder man et 
blad for 117. gang? Det er en udfordring, 
som foreningens mediepolitiske udvalg 
har taget op og været i proces om i det 
seneste stykke tid. 
 Resultatet sidder du med i hånden. 
Og forhåbentlig kan det ses, at foreningen 
med det nye blad vil sprænge de gængse 
rammer. Først og fremmest i layoutet – 
ved at gøre bladet mere friskt og farverigt, 
ved at bruge skæve linjer og spændende 
typografi, anderledes elementer og dristi-
gere billeder, der ikke alene illustrerer, 
men selv fortæller en historie, så det hele 
får mere twist, kan man sige.
 Det nye magasin skal sende signaler 
om en moderne organisation med mod på 
og lyst til fornyelse. Samtidig fastholder 
vi et grafisk design, som signalerer pro-
fessionalitet og seriøsitet. For er dette 
mindre strømlinet end før og gerne må 
være sjovt, så er det skam også stadig al-
vor. Vi vil lave det bedste blad for skole-
ledere, men også et blad, der giver andre 
magasiner baghjul.

Og bladet hedder…
Sammen med det nye koncept har bladet 
også fået et nyt navn: plenum; med et 
semikolon bagefter og med tilføjelsen: 
moderne skoleledelse. Navnet skal give 

magasinet en klar identitet og en ny sam-
menhæng. Og der er valgt et navn, som er 
genkendeligt, nemt at huske, og som har 
relation til foreningens og medlemmernes 
hverdag. Men hvorfor faldt valget lige på 
det?
 ”Plenum; moderne skoleledelse – det er 
magasinet om ledelse i folkeskolen. Navnet 
er mundret, abstrakt og metaforisk. Plenum 
i betydningen diskussion og debat og semi-
kolonnet; som en invitation til en pause og 
til eftertanke. Vi er ikke gået efter et navn, 
der nødvendigvis signalerer ledelse 100 % 
og med stort L, men som knytter sig til det 
rum, ledelse i skolen udfolder sig i og for-
holder sig til, forstyrrer og griber ind i”, si-
ger Michael Rasmussen, formand for for-
eningens mediepolitiske udvalg.
 Dette twist i navnet er et forsøg på at 
bevæge sig væk fra de mere konservative 
og lineære tankemønstre, der vil have, at 
en spade altid er en spade. At bladet dog 
stadig handler om skoleledelse og at det 
er Skolelederforeningens blad fremgår 
også af det nye bladhoved.
 Som kuriosum for skriftnørder kan 
nævnes, at typografien for overskriften nu 
hedder Soho og for brødteksten Trade 
Gothic. Farvemæssigt bruges en ny farve-
palette, der skal give både ensartethed og 
spræl. Den spænder fra rolige underlig-
gende nuancer til de mere vilde og op-
mærksomhedsskabende farver i front. 

Større læselyst
Med ændringerne i bladets udseende, så-
ledes også i indhold. Målet er at give den 
redaktionelle linje mere kant. Ikke alene 
traditionelt forstået som den journalistisk-
foreningsmæssige vagthund, der bider de 
onde forvaltninger, politikere m.fl. i ha-
serne, men som viser andre sider af –  
moderne – skoleledelse. 
 For selvfølgelig vil bladet stadig hand-
le om foreningens arbejde, om skole, le-
delse og skoleledelse – om medlemmer-
nes løn- og arbejdsvilkår, udviklingsmu-
ligheder, ny viden på området mv. Men 
fremover vil vi prøve at brede emnet ud. 

Bl.a. vil vi kigge mere indad og på det, 
der er uden om den rolle og kasket, man 
har på i sit hverv. For selv om man er le-
der, ser man jo også film og læser bøger 
om andet i verden, kører motorcykel, er 
en ørn i et køkken, politisk aktiv mv.  
 Vigtigst er jo nok, at bladet læses af lyst 
og ikke af nød eller pligt. Magasinet har en 
ambition om at rumme relevant og betyden-
de viden for skoleledere og interessenter i 
skolen. Vi vil blot prøve at udvide definitio-
nen af, hvad det er – og fremstille det på 
nye måder også. Redaktionelt vil vi satse på 
et mere levende, reflektorisk og betragtende 
sprog. Måske ikke ligefrem i gonzo-stilen1, 
men derhen af…

redaktionelt overlap
Det ligger i tiden, at kommunikationen 
bevæger sig fra de trykte medier og over i 
de elektroniske medier. Hastigheden og 
tilgængeligheden vinder. Den udvikling 
bliver der med bladets omlægning også 
taget hul på, da der fremover kun vil kom-
me 7 mod før 10 numre årligt.
 Der vil dog fortsat være samme mæng-
de læsestof, da et normalblad fremover 
vil være på 60 sider mod tidligere på 40 
sider. Dermed fastholder foreningen – sam-
tidig med dette fornyelsestiltag – niveauet 
i den skriftlige formidling, hvilket med-
lemmerne også har ønsket i undersøgelser 
af brugen af medierne.
 Samtidig bliver der luft til at oppriori-
tere dækningen på foreningens hjemme-
side og nyhedsbrevet, som skal have stør-
re konneks til det trykte medie, og som i 
løbet af i år vil gennemgå samme moder-
nisering i design og indhold. Vi genover-
vejer også vores kommunikationsplatform 
Lederspace. 
  Ja, vi vil det hele og på én gang. Og 
har du en mening om alt dette eller noget 
andet? Har du oplevet noget usædvanligt, 
har du en historie, der skal fortælles? En 
tvist, der skal twistes? Kontakt os. Brug 
dine medier! 

»Vi er ikke gået efter et navn, der nødvendigvis 
signalerer ledelse 100 % og med stort l, men som 
knytter sig til det rum, ledelse i skolen udfolder sig 
i og forholder sig til, forstyrrer og griber ind i.«
{ Michael rasmussen, formand for foreningens mediepolitiske udvalg }

1. Den noget utraditionelle, amerikanske journalist Hunter S. Thompson skabte gonzo-journalistikken, en reportageform med 
journalisten i centrum som personlig fortæller og formidler af stemninger og skæve vinkler
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }agi csonka   { tekst: Kay Flinker / foto: Lars H. Laursen }

Alle skoleledere ved, at der findes forskning og konkrete evalueringer, der 

viser, at virkeligheden på deres skole ikke lever op til best practice på alle 

områder. Mød her kvinden, der som leder af Evalueringsinstituttet EVA er 

med til at give dem dårlig samvittighed, men som også kan være med til 

at sætte kursen for skolens ledelse og pædagogiske hverdag

   ud af 
reservatet
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 B 
idende koldt. Frakkekraven godt op om ører-
ne, før jeg stiger ud af bilen. Sidder lige 15 
sekunder ekstra for at tage mig sammen. 
Fingrene bliver stive bare af at stikke dan-
kortet ind i parkeringsautomaten. Penge-
slugeren trækker tiden ud, den nyder sit 

måltid og betragter sit offer gennem sprækken.
 Her foran mig tårner Evalueringsinstituttet sig op, strut-
ter formeligt af beton og tager sig betydende ud her ved si-
den af det flade baneterræn på Østbanegade i København. 
Her står jeg så foran EVA! Kælenavnet, der skal lede tanken 
hen på al livets moder. EVA, der skal opfylde jorden med 
levende væsener. 
 Inde i EVAs organisme, hvor trappeskakt og gange som 
tomme blodårer gennemskærer dette kantede væsen, over-
vejer jeg, om EVAs børn, et sandt børneboom af rapporter 
og pamfletter, faktisk får liv, ikke bare i hovederne på EVAs 
mange forskere og eksperter, men også ude i det virkelige 
liv. Gør børnene faktisk opmærksom på sig selv på skole-
ledernes kontorer, eller lever de kun deres støvede liv på 
hylderne som gamle fotoalbums, som mindesmærker over 
for tiden, der kun sjældent får besøg af en kranselæggende 
præsident med ondt i samvittigheden over at have glemt  
at tage ved lære af fortidens synder og fejltagelser. 
 I virkeligheden er jeg her for at møde Agi Csonka, leder 
af dette betonvæsen. Det er hende, der er blodet i årerne og 
benet i næsen. Da jeg møder hende, giver hun en hånd, der 
er varmere end min. Hun byder på kaffe. Sort, svarer jeg. 
Hun trykker på den forkerte knap, og jeg får en espresso. 
En lynsnar evaluering – hun hælder den i vasken, og jeg får 
min sorte. Hun tager en magen til. Selvfølgelig tænker jeg, 
kaffen skal være ren og nøgtern til en kvinde, der skal tæn-
ke klart. 

ind og ud af mange kulturelle kontekster
En flot karriere gennem de sidste 20 år. Konsulent i Arbejds-
markedsstyrelsen, arbejdslivsforsker i SFI, Ph.d. i ledelse, 
Business manager hos Rambøll og HR-chef i TDC og nu si-
den januar 2007 direktør for EVA. Agi Csonka fortæller, at 
hendes forældre oprindeligt flygtede fra Ungarn, at faderen 
var maskinarbejder og moderen ufaglært. Alligevel fornem-
mer man, at det vil være upassende at tale om, at hun har 
brudt den sociale arv. Der er ikke noget brud her. Men der 
findes forskellige kulturelle koder alt efter, hvor man befin-
der sig i verden og i samfundet. 
 ”Det er noget af det der gør en god leder”, siger hun,  
at man er god til at afkode den kulturelle kontekst. Det gør 
en åben for, at der altid er andre måder at gøre tingene på. 
Man skal altid være sig bevidst, at man selv lever i et reser-
vat, at der altid er et ”udenfor”. 
 Hun henviser til en undersøgelse af, hvad der kendeteg-
ner lederne i de 500 bedst præsterende virksomheder i USA. 
Et af de væsentlige karakteristika er, at de har bevæget sig i 
mange kontekster. De har været et andet sted og har flyttet 
kulturel kontekst. 
 ”Det skærper evnen til at kunne stille sig udenfor og 
analysere sin egen virkelighed, at se hvilke interesser der  
er på spil. Det passer godt til mig”, siger hun. 
 Af en eller anden grund tror jeg hende. Som EVA-kvinde 
par excellence er det vel også sådan, det bør være. Agi Csonka har siden 2007 stået i spidsen for EVA og har dermed haft 

stor indflydelse på evalueringer af de danske uddannelser de senere år.

   ud af 
reservatet
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Personen og rollen
Faktisk stod det ikke at læse i stjernerne, 
at Agi Csonka skulle være leder. I sin egen 
selvbevidsthed var hun forsker og dybt 
engageret i den faglige materie. Men hos 
Rambøll blev hun så bedt om at påtage 
sig en lederrolle. Det gjorde hun og blev 
kastet ud på dybt vand, for jobbet var 
ikke særlig veldefineret. Men hun lærte 
en hel masse af det, og det var spænden-
de at forme sit eget lederjob. 

I TDC blev hun ansat som konsulent, 
men blev også her hurtigt bedt om at være 
leder. TDC er så stor en virksomhed, at 
den eneste måde at få indflydelse på er 
at blive leder. Indflydelsen ville hun gerne 
have og sagde ja. 
 ”Her var lederjobbet meget veldefine-
ret, og der var meget fokus på lederrollen 
og på, hvordan man var leder. Her lærte 
jeg for alvor at arbejde strategisk”. 
 Det blev afgørende for hende og var en 
god kompetence at bringe med sig ind i 
EVA. Hun lærte også meget af at se andre 
ledere i funktion, både at se hvad der fun-
gerede, og hvad der ikke gjorde. 
 ”På en måde er det ærgerligt, at skole-
ledere ofte ikke får den mulighed. De er me-
get alene på posten, ligesom jeg selv er nu”.
 Agi Csonka, som ellers har været nær-
mest føleligt nærværende, bliver en anel-
se fjern i blikket. Hun tænker tilbage:
 ”Efter nogle år begyndte jeg at tænke: 
Kan jeg som person fortsætte med at 
være i denne her rolle? Hvordan passer 
værdierne og opgaverne til mig? Jeg fik 
denne oplevelse af, at nu passede jeg 
ikke længere godt nok ind her. Jeg reflek-
terede meget over, hvordan rolle og per-
son skal matche”.
 Jeg øjner en lille bekendelse her og 
beder hende fortælle mere. Så er hun i 
rummet igen. Jeg får ikke mere indblik i 
de personlige overvejelser, men en helt 
nøgtern betragtning:
 ”Der er en særlig logik mellem rolle og 
person. De må aldrig blive lig hinanden. 
Man må aldrig komme til at forveksle sin 
person med lederrollen. Gør man det, en-
der man med at blive magtfuldkommen. 
Og så tror man pludselig, at alle griner, 
fordi man er sjov, og at alle er interesse-
ret i en, fordi man er den person, man er. 
Nej, man må opretholde en tydelig skel-
nen. Jeg har min status i kraft af mit job 
og ikke som person. Men man skal også 
passe på med, at der ikke bliver for langt 
imellem person og rolle, for folk skal kun-
ne se personen i lederrollen”. 

At flytte noget i verden
Jeg vil gerne vide, hvad det er, der driver 
hende som leder. Hun smiler og nævner 

utvungent og i hurtig rækkefølge en stribe 
af ting:
 ”Jeg kan rasende godt lide at have ind-
flydelse på, hvad jeg laver. Jeg kan lide at 
stå i spidsen for en udvikling, som jeg tror 
på. Jeg kan godt lide samspillet med med-
arbejderne. Det er allerbedst, hvis de er 
glade og også synes, at opgaverne er sjove. 
Jeg kan lide at gøre andre begejstret for 
det, jeg selv er begejstret for. Jeg kan lide 
at virkeliggøre nye idéer, når der er noget, 
jeg synes, skal være anderledes, at gøre 
idéer til hverdag og se dem leve”. 
 Hun trækker vejret og lader smilet bre-
de sig en kende mere, idet hun tydeligt 
hentyder til sig selv: 
 ”Men der er heldigvis også mange idé-
er, som ikke bliver til hverdag”. 
 Inspirationen kommer også udefra, 
oplever hun:
 ”Noget af det mest inspirerende er 
også at være ude og snakke med lærere 
og skoleledere. Jeg lærer meget af at 
være i dialog med dem, også gennem 
konferencer. Det er forrygende at møde 
dygtige lærere og ledere, ja ligefrem livs-
bekræftende”.
 Jeg ved det er ufint, men spørger hende 
alligevel, om hun stadig ville have jobbet, 
hvis hun kun fik det halve i løn. Spørgs-
målet rokker hende ikke:
 ”Det er ikke pengene der driver mig. 
Det er indflydelsen. Og samspillet med 
den store verden – organisationer, skoler, 
ledere, alle med et aktiv i EVA. Det er vig-
tigt for mig, at mit arbejde har samfunds-
mæssig betydning og flytter noget. Det er 
mit arbejdes nytte, der tæller”.

etikken vigtig i asymmetriske forhold
Agi Csonka vælger at svare helt jordnært, 
da jeg spørger, om hun som leder handler 
ud fra en særlig lederetik:
 ”Det er naturligt for mig at gøre tinge-
ne ordentligt og redeligt. Man kan godt 
være hård og træffe hårde beslutninger, 
men det skal være gjort på en redelig 
måde. Jeg er også meget opmærksom på 
den asymmetri, der altid vil være mellem 
mig og mine medarbejdere. Jeg bærer et 
ansvar i forhold til at forme andres hver-
dag, om de trives og er glade for deres 
arbejde. Hvis en medarbejder går ned 
med stress eller ikke trives i jobbet, går 
det mig på, og jeg spekulerer på, om der 
var noget, jeg kunne have gjort anderle-
des. Ikke desto mindre skal jeg kunne 
træffe de svære beslutninger, selv om  
det kan være møgubehageligt”. 
 EVA-direktøren ved godt, at hun kan 
være temperamentsfuld og en gang imel-
lem komme til at snappe ad en medarbej-
der:

 ”Hvis det sker, bokser jeg med det og 
ærgrer mig, fordi det smuttede, men jeg 
kan som regel godt finde ud af at reparere 
på det efterfølgende. Jeg kan også godt 
være lidt utålmodig engang imellem, så her 
gælder det om at bevare respekten for de 
processer, som der bare skal være tid til”. 
 Men etikken er i særdeleshed i spil i 
forholdet til EVAs ”kunder”, for det for-
hold er i høj grad også asymmetrisk:
 ”Vi skal behandle skoler med respekt, 
når vi evaluerer dem, samtidig med at vi 
skal bevare den kritiske distance og sige 
det, der skal siges. Det er især vigtigt, når 
vi akkrediterer de videregående uddannel-
ser. I sidste instans risikerer en professi-
onshøjskole at måtte lukke en uddannelse 
på baggrund af vores evalueringer. Der er 
mange væsentlige problemstillinger her, 
og vi drøfter i høj grad etik i den sam-
menhæng”.

Taknemlig for at være topleder
Jeg vil gerne have Agi Csonka til at uddy-
be, hvad det betyder at være øverste leder 
i en organisation eller i en virksomhed. 
Jeg fornemmer i hendes svar en form for 
dyb – ja, jeg bruger ordet trods faren for 
at lyde lidt salvelsesfuld – taknemlighed:
 ”For mig er det et privilegium at være 
topleder. Selv om jeg bruger rigtig mange 
timer på mit arbejde, så skal det værd-
sættes. På en måde er det lettere at være 
topleder end at være mellemleder. Jo, jeg 
sidder med ansvaret. Jo, der opstår svære 
situationer. Og jo, jeg kan ofte sidde ale-
ne med dem. Til gengæld er det mellem-
lederne, der skal yde de lange seje træk. 
Jeg sidder meget og lytter og giver spar-
ring, og det er lettere end at få det hele 
til at virke”. 
 Samtidig er det vigtigt for Agi Csonka, 
at mange beslutninger bliver taget i fæl-
lesskab:
 ”Men når beslutningen er taget, så er 
det også min stil at give mellemlederne et 
godt og solidt ledelsesrum. Jo større ind-
flydelse jo bedre. Til gengæld skal aftaler 
holdes. Jeg går ud fra, at de forvalter det 
ledelsesrum, de har fået. Jeg mener, jeg 
er en delegerende leder. Og så er jeg me-
get kommunikativ. Vi har en klar strategi. 
Jeg tror faktisk det forholder sig sådan, at 
du kan vække en medarbejder kl. 3 om 
natten og få et klart svar på, hvad vores 
strategi går ud på”. 

Det, der virker, kan blive en 
god motor for udvikling
Jeg tænker, at en EVA-direktør, som har 
læst flere evalueringsrapporter end nogen 
anden i dette land, må være meget klog 
på, hvad den gode skoleleder skal kunne 
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agi csonka

» Vi skal behandle skoler med respekt,
når vi evaluerer dem, samtidig med at 
vi skal bevare den kritiske distance og 
sige det, der skal siges.«
{ Agi Csonka, Leder af Evalueringsinstituttet EVA  }
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og gøre. Jeg spørger hende, hvad hun selv 
ville gøre, hvis hun pludselig stod med 
ansvaret for en skole. Hun vurderer tilsy-
neladende, at det ikke er nu, hun skal 
være hverken smart eller teknisk. Hun 
leverer bare kvintessensen:
 ”Jeg ville finde ud af, hvad der funge-
rede rigtig godt allerede: hvad er medar-
bejderne stolte af, hvad er vi glade for i 
forhold til omverdenen, og hvad er betyd-
ningsfuldt for os. Så ville jeg gøre alt for 
at fremhæve disse ting over for medarbej-
derne og skolens omverden for at kunne 
bruge det som drivkraft til at forandre 
det, der fungerede mindre godt. En af de 
største fejltagelser, en leder kan gøre, er 
at ville lave alt om fra starten af og kom-
me til at smide barnet ud med badevan-
det. Ligeså dårligt er det, hvis lederen 
ikke lytter til medarbejdernes frustratio-
ner. Man må respektere folks position og 
ikke bare blive irriteret. God ledelse kræ-
ver meget dialog og empati”.
 Den tanke strejfer mig lige, at der må-
ske går lidt for meget rundkreds i det her, 
men hun kommer mig i forkøbet:
 ”Ikke at alle så skal bestemme alt. 
Det er mig, der som leder skal træffe be-
slutningerne. Jeg ville aldrig lægge alt 
ud til demokratisk beslutning. Men jeg 
vil være meget præcis i min formulering 
af konditionerne for beslutningerne. Jeg 
vil sige: På det her felt kører vi basisde-
mokrati hele vejen, træf en beslutning. 
Men hvis jeg selv vil træffe beslutningen, 
skal jeg sige: Giv min input, men det bli-
ver mig, der træffer beslutningen. Fak-
tisk vil medarbejderne være godt tilfred-
se med, at de ikke skal træffe alle be-
slutninger, men at chefen tager mange 
af dem. Men man skal arbejde bevidst 
og strategisk med en skoles beslutnings-
processer”. 
 Den tid er forbi, hvor det mundheld 
gælder, at man skal gøre ikke som præ-
sten gør, men som han siger. I dag skal 
en leder have integritet. Så jeg spørger 
hende, om hun selv gør, som hun siger. 
Hun svarer lakonisk:
 ”Jeg prøver”.

Alles og ingens
I stedet taler vi om, hvad det betyder, at 
være leder af lige præcis EVA. Agi Csonka 
mener, at det stiller helt særlige krav:
 ”Vi er dybt afhængige af, at vi er nyt-
tige. Det er vores eksistensberettigelse. 
Men mange skal synes, at vi er nyttige. 
Hver dag står vi i et krydsfelt mellem det 
politiske niveau, forskere og alle skoler-
ne. Vi vil aldrig kunne gøre alle glade 
hele tiden. Vi ville hurtigt dø, hvis vi fx 
kun gjorde Undervisningsministeriet gla-
de ved at sige det, som de gerne ville 
høre. Eller hvis vi kun gjorde Skoleleder-
foreningen glade. Hver gang jeg taler 
med PR-folk, så fortæller de mig, at jeg 
har et elendigt brand, fordi jeg kan ikke 
læne mig op ad nogen bestemt. Jeg har 
kun én sikker platform, og det er, at EVA 
holder sig på faglighedens smalle sti. At 
vores vidensniveau altid er meget højt. 
Som direktør for EVA skal jeg altid være 
ekstra opmærksom på, hvad jeg siger, og 
i hvilken sammenhæng jeg siger det. 
Derfor skal jeg bruge meget tid på at få 
alle vores interessenter til at forstå vores 
resultater og på at sikre, at vi har gode 
relationer til alle og ikke kun til nogen 
bestemt”. 

ikke gift med en god kone
Så er tiden omtrent gået, men jeg vil godt 
lige nå at finde ud af, om hun hører til i 
koret af dem, der kræver positiv særbe-
handling af kvinder i bestyrelser og ledel-
ser. Jeg spørger først, hvordan det har væ-
ret som kvinde at få arbejde og familieliv 
til at hænge sammen, et spørgsmål der 
nærmest går ud fra, at det er vanskeligere 
for en kvinde end en mand. Hun bekræf-
ter min fordom:
 ”Jeg tror ofte, der er forskellige kondi-
tioner for kvindelige og mandlige toplede-
re. Mange mandlige topledere har en god 
kone, der gør det muligt for dem at flekse 
lidt ud og ind af familielivet. Hun sørger 
for at børnene kommer til sport, hun sty-
rer familiens kalender og skriver i børne-
nes kontaktbøger. En kvindelig topleder 
kan også have en god mand, men sådan 

en tager måske halvdelen af opgaverne 
derhjemme. Jeg har en god mand, men 
jeg har ikke en god kone”. 
 ”Så jo, det har været nødvendigt for 
mig at prioritere benhårdt. Jeg har valgt 
ikke at have et supernydeligt hjem og at 
maden ikke altid var supersund. Men jeg 
har med alvor bestræbt mig på at være 
der, når det virkelig var nødvendigt”. 
 Det med positiv særbehandling, når  
vi aldrig til. Den har Agi Csonka så heller 
ikke brug for, selv om hun ikke er gift 
med en god kone. 
 Ude i bilen igen kaster jeg et sidste 
blik på beton-EVA. Hundertwasseragtig, 
blød og farverig bliver hun aldrig, men jeg 
må indrømme, at bygningen alligevel har 
en vis puls, især på de to og en halv etage, 
hvor Agi Csonkas blod ruller i årerne. 

agi csonka

fakta

eVA – danmarks 
evalueringsinstitut

EVA skal gennem evalue
ringer, analyser og udvik
ling af redskaber til kvali
tetsudvikling være med  
til at forbedre niveauet af 
danske uddannelser fra 
dagtilbud for børn til vi
deregående uddannelser. 

EVA’s opsamlede viden 
bruges på alle niveauer, 
lige fra den enkelte insti
tution og skole til kommu
ner og ministerier.

www.eva.dk

»Jeg har kun én sikker platform, og det er, 
at eVA holder sig på faglighedens smalle sti. 
At vores vidensniveau altid er meget højt.«
{ Agi Csonka, Leder af Evalueringsinstituttet EVA }
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skolen & de nydanske hjem
Integrationsministeriet kører for tiden sammen med Skolestyrel-
sens Tosprogs-Taskforce og Skolelederforeningen en kampagne 
for at styrke skole/hjem-samarbejdet med særlig fokus på nydan-
ske forældre. 

 På foreløbigt 24 indsatsskoler har skoleledelsen fået udleve-
ret en ny værktøjskasse (én ud af fem med forskellige målgrup-
per) med vejledning i, hvordan lederne kan skabe en kultur for 
skole/hjem-samarbejdet, hvor man igennem dialog og forvent-
ningsafstemning hos ledelse, medarbejdere, forældre og elever 
når en følelse af fælles ansvar.

Materialet lægger op til, at skolen afsætter en periode på tre 
måneder, hvor strukturen implementeres og de konkrete øvelser 
og forslag tages i brug.

Den 7. februar 2011 i Odense afholdes en konference for alle 
landes skoleledelser og skolebestyrelsesformænd om skole/hjem-

samarbejdet. Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech, skole-
ledernes næstformand Claus Hjortdal og professor Thomas Nor-
dahl deltager, og her vil flere af indsatsskolerne dele ud af deres 
hidtidige erfaringer med Værktøjskassen Skoleledelsen.

Tilmelding er senest 17. januar 2011 – se Skolelederforenin-
gens hjemmeside. Fra januar vil der også være mulighed for at 
dele og følge indsatsskolernes erfaringer på Lederspace.

Læs også ’Har du 
talt med dine forældre 
i dag?’, s. 24

kort nyt

Kort nyt: Kun 19 % unge muslimer har drukket over fem genstande på 
én gang gennem den seneste måned. Det tilsvarende tal for ikkereligiøse 
danskere er hele 82 %, kilde SFI

Interessen for skolelederjobbet er lav,  
viser en ny norsk undersøgelse. Over de 
sidste to år har kommuner og regioner i 
Norge i gennemsnit haft lige godt 4 ansø-
gere til ledige skolelederjobs, og halvde-
len af stederne har man kun fået 3 eller 
færre ansøgere.

få vIL vÆre sKOLeLedere
250 kommuner/regioner er blevet 

spurgt og svarene fordeler sig jf. neden-
stående fremstilling.

Jo større kommunen er, desto flere  
ansøgere er der – men ikke overvældende, 
kun op til 7-10 stk. Og ca. halvdelen af 
de adspurgte kommuner/skoler svarer, at 

søgningen for lille til at være tilfredsstil-
lende.

For stort arbejdspres og utilstrækkelig 
løn holder – som man ser – ansøgerne til-
bage. Fire ud af 10 kommuner har lavet 
rekrutteringstiltag, bl.a. tilbud om efter-  
og videreuddannelse.
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Kilde: Uddannelsesforbundet.no / Respons Analyse
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analyse

 a 
KF’s netop publicerede 
undersøgelse om den 
højt præsterende skole 
viser, hvad der har en 
afgørende betydning for, 
at en skole bliver det, 

man kan kalde ”En højtpræsterende sko-
le”, dvs. en skole som år efter år leverer 
afgangselever med høje prøvekarakterer. 
 Nu vil kritikeren sige, hvorfor skal fol-
keskolen lige præcis alene måles på ele-
vernes afgangskarakterer? Der er da me-
get andet, der tæller. Det gælder fx de 
sociale kompetencer, elevernes almene 
dannelse, og deres evne til at deltage i et 
demokrati eller demokratiske beslutnings-
processer. 
 Ja, det er rigtigt, vore unge skal kunne 
begå sig i det moderne samfund, dvs. bl.a. 
kunne indgå i skiftende sociale sammen-
hænge, kunne forholde sig kritisk til ny 
viden, og kunne deltage i de demokrati-
ske beslutningsprocesser, som gør sig 
gældende på forskellige niveauer.

Men vores unge skal også i den natio-
nale og internationale konkurrence på ar-

bejdsmarkedet have en stor teoretisk vi-
den, gode analyseevner og være i stand til 
at optage store mængder af ny viden. 
 Derfor er afgangsprøvekarakterer ikke 
ligegyldige, idet de må antages at repræ-
sentere elevens kundskaber og færdigheder 
til brug for det videre uddannelsesforløb.
 Derfor: Hvad er det så, vi kan lære af 
de stabilt højt præsterende skoler? 

Det vi først og fremmest kan lære er, 
at ledelse har en afgørende betydning. 
Det gælder både den måde skolelederen 
leder det daglige arbejde på skolen, og 
den måde han organiserer og tilrettelæg-
ger arbejdet på skolen.
 I det følgende tegnes profilen af skole-
lederen på den højtpræsterende skole ba-
seret på resultaterne fra undersøgelsen 
om ”Den højt præsterende skole”.

Skolens faglige profil
Lederen på de stabilt højt præsterende 
skoler fastholder, at skolens vigtigste mål 
er at sikre en høj grad af faglighed i un-
dervisningen uafhængig af om eleverne 
har en stærk eller svag social baggrund. 

Derfor prioriterer lederen først og frem-
mest at ansætte fagligt kompetente lære-
re, dog uden at læreres sociale og pæda-
gogiske kompetencer overses.
 Den faglige prioritering betyder, at der 
lægges stor vægt på at sikre fagligheden i 
undervisningen og styrkelse af elevernes 
faglige færdigheder i kraft af en høj grad 
af linjefagsdækning. Undersøgelsen om 
den højtpræsterende skole viser således 
også, at lærere, der underviser i deres lin-
jefag eller har lignende uddannelse inden 
for det fag, de underviser i, gennemfører 
undervisningen mest tilfredsstillende 
både set fra lærer- og elevside.

Skolelederens synlighed
Synlig ledelse taler alle om, uden at det 
nødvendigvis står klart, hvad der tales 
om. Lederen på den højt præsterende 
skole er opmærksom på, at han/hun skal 
være synlig på skolen i forhold til lærere, 
elever og forældre. Synlighed er ikke ale-
ne fysisk tilstedeværelse. Det er også at 
udvise nærvær, engagement og interesse 
for dagligdagen på skolen. 

professionel 
   ledelse 
af folkeskolen

Undersøgelse af højt præsterende skoler indkredser bl.a. 
lederens betydningsfulde rolle, og sagt med få ord: Lederen 
på den højt præsterende skole – tør være leder!
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 Den synlige leder er lederen, som viser 
sig på skolen i dagligdagen, fx på lærer-
værelset og på skolen fx i feature- og em-
neuger, og som især interesserer sig for, 
hvad der sker blandt lærerne og i klasser-
ne, både i lærernes arbejde som undervi-
sere og som ledere af deres klasser. 
 Det er lederen, der er synlig ved sine 
pædagogiske visioner og invitation til fag-
lig dialog. Dette sker bl.a. gennem lærer-
team-samtaler, elevkonferencer samt krav 
og forventninger til lærernes årsplaner for 
deres fag og klasser. Lærerne vil have en 
leder, der er tydelig i sin faglige profil, og 
som dermed tegner skolens profil udadtil, 
dvs. hvad skolen står for eller repræsente-
rer.
 Lederen på den højt præsterende sko-
le er desuden karakteriseret ved at have 
høje forventninger og ambitioner med 
hensyn til lærernes og elevernes præsta-
tioner. Høje forventninger, som smitter af 
på lærerne i deres undervisning.
 
Holddeling sikres
Lederen på den højtpræsterende skole 
har organisatoriske evner og ved, hvordan 
han/hun gennem organiseringen af skolen 
kan fremme skolens faglige profil. Lede-
ren på den højt præsterende skole ønsker 
at organisere skolen på en sådan måde, 
at holddeling bliver en del af skolens un-
dervisning for at sikre muligheden for dif-
ferentieret undervisning. Derfor tænkes 
skolens struktur meget ind i, hvordan 
man kan sikre holddeling. 
 Lederen på den højt præsterende sko-
le ser her en klar fordel i en afdelingsop-
delt struktur ud fra muligheden for at gå 
på ”langs” af klassetrin, mens andre ser 
muligheden for årgangsteam ud fra mu-
ligheden for at gå på tværs af klasser på 
samme klassetrin.

Faglig pædagogisk ledelsesstil
I undersøgelsen kan der observeres for-
skellig udøvelse af ledelse – forskellig le-
delsesstil. En analyse af ledernes forskel-
lige måde at udøve ledelse på giver et 
billede af 6 forskellige ledelsesstile:

1.  Den fagligt pædagogiske leder, som 
især tænker på skolens pædagogiske 
faglige profil og udvikling, og sikrer en 

faglig udvikling og udfordrer lærere på 
deres faglighed.  

2.  Den innovative leder, som især fanges 
af nye ideer, som han/hun gerne vil 
formidle til sine lærere. Denne leder 
er meget optaget af, at få nye ting i 
gang på skolen. 

3.  Den demokratiske leder, som især 
lægger stor vægt på det fælles ansvar, 
som alle har for skolen, og arbejder 
meget målrettet med at lærerne også 
skal føle et fælles ansvar ved en ind-
dragelse i beslutningerne på skolen. 

4.  Lederen som tænker sig selv som rolle 
model. Det er den leder, som først og 
fremmest ser sig selv som rollemodel 
for lærerne på skolen, og som mener, 
at den måde han/hun agerer på, ”ta-
ger lærerne farve af” og videre i kæ-
den, lærernes måde at agere på, tager 
eleverne farve af. Det bruger de be-
vidst til at signalere, at de især inte-
resserer sig for karakterer, og at det 
giver en god ballast for eleverne frem-
over at have gode karakterer. 

5.  Den relationelle leder, som er den leder, 
der især vægter relationer, det vil sige 
egne relationer i forhold til lærergrup-
pen og lærernes indbyrdes relationer 
samt lærernes relationer til eleverne. 
Det er den type leder, der mener, at de 
indbyrdes relationer først og fremmest 
skal bære arbejdet på skolen, men som 
også opfattes som en omsorgsfuld leder 
i forhold til sit personale.

6.  Laissez faire lederen som kun i ringe 
omfang påtager sig ledelsesrollen, 
men i stedet overlader det til lærerne 
selv at definere deres arbejde, og ikke 
blander sig mere end højst nødvendigt 
i lærernes daglige arbejde og tilrette-
læggelse af undervisningen. 

På de stabilt højt præsterende skoler ses 
især skoleledere, som er synlige i deres 
pædagogiske faglige profil, og som stiller 
tydelige krav og forventninger til deres 
lærere. Dette modsiger dog ikke at lede-
ren tillige kan indtage en eller flere af de 
andre roller. Det gælder dog ikke laissez 
faire lederstilen.

Skolelederen leder i et teamfællesskab
I takt med de øgede opgaver på skolerne, 

hvor skolen ikke alene fungerer som læ-
ringsinstitution, men også tager form af 
en virksomhed, der skal drives med man-
ge og forskelligartede opgaver og mange 
ansatte er der gennem de senere år sket 
en kraftig udvikling i ledelsesstrukturen 
og ledelsesteamet, især på de store sko-
ler. 
 Skolelederen handler således i et le-
delsesteam og ikke alene, men har fortsat 
hovedansvaret for driften af sin skole. 
Skolelederen på den højt præsterende 
skoleleder sikrer således et velfungerende 
ledelsesteam omkring sig.
 Kommunerne afsætter overvejende en 
ledelsessum svarende til, at hver skole 
har en skoleleder og en viceskoleinspek-
tør. Men en række skoler har derudover 
selv finansieret yderligere ledelsesperso-
ner typisk i form af afdelingsledere til de 
enkelte afdelinger i den afdelingsopdelte 
skole. Men også i form af fx en leder, der 
primært har til at opgave at sikre den fag-
lige pædagogiske udvikling skolen.
 Dette betyder, at en faglige og pæda-
gogiske profil fra skolens øverste leder let 
glider helt over til en afdelingsleder. Men 
set fra lærerside er den øverste leder på 
skolen stadig den vigtigste, den man har 
mest fokus på, så det forventes fortsat, at 
denne også har en pædagogisk faglig pro-
fil, som også kommer til syne i hans/hen-
des udmeldinger og krav til lærerne. 
 På den højt præsterende skole fasthol-
der skolelederen sin faglige og pædagogi-
ske profil, dvs. han sikrer pædagogiske 
debatter og prioriterer det faglige miljø og 
udvikling blandt lærerne, hvilket får be-
tydning for undervisningen. Men han har 
sit ledelsesteam bag sig. 

Kilde: Den højtpræsterende skole. Hvordan kan skolen 
løfte elever med svag social baggrund. Af Jill Mehlbye, 
AKF 2010

 

»lederen på de stabilt højt præsterende skoler 
fastholder, at skolens vigtigste mål er at sikre en 
høj grad af faglighed i undervisningen.«
{ Jill Mehlbye, programleder på AKF }
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kort nyt

frikvarter
Kort nyt: Danske elever i 8. klasse er i verdenseliten når det gælder 
om at forstå demokratiet og det samfund, de lever i. Forskere på DPU 
giver folkeskolen en stor del af æren…

video killed 
the radiostar
Man skal mere end nogensinde passe på, hvad man si-
ger. For alt kan blive foreviget i billeder og lyd. Nogle 
gange er det dog ikke så dårligt.

Således er en lærer i Landskrona i Skåne blevet op-
taget med mobil-udstyr af en elev under en time, hvor 
læreren fremsatte fremmedfjendtlige udtalelser. Opta-
gelsen og udtalelsen blev siden offentliggjort på svensk 

tv. Læreren er nu omplaceret til an-
det arbejde.

Godt en tredjedel af alle ind-
byggere i Landskrona er 

indvandrere. Byen har 
været plaget af urolig-

heder og vold, som 
indvandrerbander an-

klages for at være 
årsag til. Det ind-
vandrerkritiske 
parti Sverigedemo-
kraterna står stærkt 

her.

har du 
11½ minut?

BJørn
AngreB skole

En antagelig sulten bjørn blev også 
skolesøgende, da den aflagde besøg 
på en skole i Yamagata-regionen i det 
centrale Japan. Udyret gik gennem en 
glasdør, så ivrig var den.

En modig pedel blev skadet, da 
han prøvede at stoppe bjørnen, men 
lykkedes alligevel at få lokket den ind 
i et tomt lokale, der kunne aflåses. 

Derpå tilkaldtes en lokal jæger…
 

Hvad er baggrunden for, at vi har udviklet vores skolesystem, 
som det ser ud i de vestlige lande? Hvad er udfordringerne 
fremover? Hvad gør vi for at få enderne til at mødes?

Det gennemgår den engelske uddannelsesekspert, tidl. 
professor i pædagogik Ken Robinson på en meget velop-
lagt, pædagogisk og overbevisende måde i en tegnet video 
lagt ud på You Tube. Den kan med fordel ses!

Gå ind på www.youtube.com > 
Changing Education Paradigms

Puberteten indtræffer nu et år tidligere hos drengebørn i dag end i 
70’erne.

Forskerne har længe vidst, at piger i dag kommer tidligere i pu-
berteten end for blot en generation siden. Nu viser det sig, at det 
samme gælder drengebørn: Deres kønsmodning indtræder nu et års 
tid tidligere end for 30-40 år siden. 

Det viser både en amerikanske og bulgarsk undersøgelse, hvor 
sundhedsdata fra børn/unge er sammenlignet dem med tal fra til-
svarende undersøgelser fra 1970’erne. Og hvor puberteten dengang 
fandt sted i 13 til 16 års-alderen, starter det nu i alderen fra 12 til  
15 år.

Dermed følger drengene i hælene på pigerne, der i løbet af de 
seneste årtier er begyndt at komme i puberteten tidligere. Her vok-
ser brysterne, og menstruationen begynder som knap 10-årige mod 
før ved knap 11 år. 

I takt med bedre levestandard er pigers pubertetsalder faldet 
markant gennem de seneste to århundreder. Men hverken pigernes 
egen hormonproduktion eller ændret livsstil kan forklare den nuvæ-
rende udvikling.

Forskerne frygter, at det skyldes hormonforstyrrende stoffer i 
bl.a. kosmetiske produkter og legetøj. 

dreNGe tIdLIGere 
puBertÆre
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portræt   { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling }

 p 
å skolelederkontoret på Ro-
senlundskolen hænger en 
collage, der viser en fod-
boldbane med elleve spille-
re, fire udskiftere på side-
linjen, tilskuere og en flok 

talentspejdere på tribunen. Manden i må-
let rækker armene i vejret – i jubel efter 
en scoring eller for at afværge modstan-
dernes scoringsforsøg og stå på mål for 
sit hold. 
 Manden i målet er Nils Danielsen, skole-
leder på Rosenlundskolen gennem 25 år. 
Det vidner portrætbilledet om, der er kli-
stret på figurens krop. Selv om billedet så-
ledes er mere end et kvart århundrede 
gammelt, er ligheden med dagens mere 
modne udgave ikke til at tage fejl af. 
 Nils Danielsen har bevaret et livsbe-
kræftende ungdommeligt udseende og 
ligner ikke en mand, der fylder 65 næste 
gang.
 Det klippe-klistrede hold består af 
medarbejdere på Stavnsholtskolen i Fa-
rum, hvor Nils Danielsen var viceinspek-
tør i 11 år, og collagen er en gave, da han 
stoppede for at blive skoleleder på Rosen-
lundskolen. Den nye skole er i øvrigt også 
repræsenteret i collagen i skikkelse af de 
fire talentspejdere på lægterne.
 ”Ein Mann will nach oben”, siger Nils 
Danielsen med et smil og citerer talebob-
len ud for billedet af ham som anker-
mand for sit hold. En mand vil opad, 
fremad, videre.
 ”Det billede har betydet meget for mig 
og har hængt her siden første dag. Det 
har været slags tryghedspunkt”, fortæller 

Nils Danielsen, der altså sammenlagt har 
været skoleleder i mere end 37 år og der-
med kraftigt kandiderer til at være den, 
der har haft sin titel længst.
 1. januar 2010 fejrede han 25 års ju-
bilæum som leder af Rosenlundskolen. 
Det er derfor en stedkendt guide, der vi-
ser rundt på den store tressertypiske et-
planskole.

Når det, der aldrig må ske, sker
Udenfor falder sneen tung og kold og ef-
termiddagen er i fuld færd med at lukke 
sig om Rosenlundskolen. Ganske som det 
var tilfældet for 26 år siden, da Niels Da-
nielsen for første gang selv blev ført rundt 
i gangene. Og det var bestemt ikke kær-
lighed ved første blik.
 ”Jeg tænkte, der så mørkt og trist ud”, 
erindrer Nils Danielsen.
 ”Dengang var der heller ikke al den 
udsmykning, som vi har nu”, siger han og 
peger stolt rundt på de mange farvestrå-
lende tegninger, friser og figurer, der præ-
ger ”Roden”, som afdelingen for indsko-
lingen kaldes.
 Han fører videre gennem den store 
skole, der ikke noget andet sted kan byde 
på samme smittende stemning. Sten-
skulpturer, træfigurer og elevvævede væg-
tæpper fanger dog nu og da blikket og 
vidner om et forsøg på at tage kampen op 
med de røde murstensvægge.
 Nils Danielsen standser op foran dø-
ren ind til 8. D.
 ”For kort tid siden kom jeg rigtig me-
get i den her klasse”, siger han og stikker 
nøglen i låsen.

Nils Danielsen er formentlig den skoleleder, der har sid
det længst på pinden. Den ordglade nestor søger gerne 
skæve løsninger, og når udfordringerne bliver særligt 
store, rådfører han sig med sin afdøde mor…

eN LeDer 
Kr DSer
SiT SPOr

”De oplevede nemlig det forfærdelige at 
miste en af deres klassekammerater”.
Stemningen skifter øjeblikkeligt. Det er 
som om vinterens tristesse er sivet ind 
mellem sprækkerne i bygningen og nu 
holder luften som gidsel. Nils Danielsen 
holder døren på klem. 
 ”Vi var helt… slået ud alle sammen”, 
lyder det med en lille vejrtrækningspause, 
inden han går forrest ind i klassen.
 På katederet står et billede af den 
dræbte pige. Hun er køn, med lyst hår og 
smil. 
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portræt

”Eleverne har selv ønsket at have et syn-
ligt minde om hende i klassen”, siger Nils 
Danielsen og lukker døren stille i igen.

Det er første gang, at den mangeårige 
skoleleder har prøvet at miste en elev, 
fortæller han tilbage på sit kontor. Den 
tragiske hændelse viser på alvorligste vis 
spændvidden i jobbet.
 Han og de andre lederkollegaer i Balle-
rup Kommune havde været på internatkur-
sus og havde lige afsluttet fællesmidda-
gen, da han bliver kaldt ud til det tele-

fonopkald, der meddeler, at en af hans 
elever er omkommet i en trafikulykke.
 ”Det er ret specielt. Den ene dag er vi 
på et moderne lederkursus, hvor vi skal 
matche vores profiler, lave teambuilding-
øvelser og forskellige konstruerede opga-
ver. Den næste dag kalder den ubarmhjer-
tige virkelighed og en meget alvorlig 
opgave skal løses, der for alvor kræver 
holdånd og fællesskab”, reflekterer Nils 
Danielsen.

 Rosenlundskolen iværksatte deres 
handleplan for sorgbearbejdelse og ifølge 
Nils Danielsen stod fællesskabet sin prø-
ve. Ikke mindst takket være et tiltag, som 
ikke var nævnt i sorgplanen.
 ”Vi valgte at holde en mindehøjtidelig-
hed for eleverne i de tre ældste klasser. 
Det var en rigtig god ting, der samlede 
folk. Det vil vi helt sikkert gøre igen, skul-
le skæbnen ville det”, siger Nils Daniel-

»Vi valgte at holde en 
mindehøjtidelighed 
for eleverne i de tre 
ældste klasser. det var 
en rigtig god ting, der 
samlede folk. det vil vi 
helt sikkert gøre igen, 
skulle skæbnen ville 
det.«

{ Nils Danielsen, skoleleder på 
Rosenlundskolen }
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sen, mens han viser billeder, taler og san-
ge fra begivenheden, der foregik i skolens 
sportshal. 
 Det er umuligt ikke at blive påvirket af 
de overstrømmende kærlighedserklærin-
ger, som klassekammerater, venner og 
lærere har skrevet til deres afdøde venin-
de og elev. Nils Danielsen viser også den 
tale, han holdt ved højtideligheden. Her 
brugte han bevidst også mange af elever-
nes egne beskrivelser af deres afdøde 
kammerat. Fordi de er så ærlige og klare.

Mor med fra oven
I nogen tid bliver der stille på Nils Dani-
elsens kontor. Så tages der simultant en 
tår af den friskbryggede automatkaffe. 
Ligesom for at skylle det hele ned. Det 
var jo slet ikke det her, det skulle handle 
om, som skolelederen så rigtigt pointerer. 

Tilbage på sporet: Nils Danielsen er 
med stor sandsynlighed den skoleleder, 
der har bestredet det krævende hverv 
længst. 

Hvad er dit overlevelsestrick?
Kort pause. ”Når det rigtig brænder 

på, så taler jeg med min mor”, siger Nils 
Danielsen og læner sig tilbage i stolen. 

”Hun er død for mange år siden”, ly-
der den noget overraskende opfølgning.

”Hun var en dejlig dame med et me-
get lyst sind. Når jeg virkelig skal tage 
mig sammen, kalder jeg hende frem. Jeg 
kaldte hende for ”monne”. Da jeg skulle 
til ansættelsessamtale til mit nuværende 
job, sagde jeg: ”Monne, vi tager sgu rø-
ven på dem”, smiler Nils Danielsen.

”Det er det, jeg kommer i tanke om, 
når du spørger om overlevelsestrick. Jeg 
havde hende også i tale, da vi skulle ar-
rangere mindehøjtideligheden”.

gode elevråd er dyrebare
Nils Danielsen var meget ung, da han før-
ste gang fik sit eget kontor. Han var nær-
mere bestemt 27 og havde kun været læ-
rer i fire år, da han blev viceskoleinspektør. 
Han var så ung, at kollegaerne på de før-
ste lederkurser troede, at han var en re-
præsentant fra de lærerstuderendes 
landsråd.

Måske er det på grund af hans unge 
alder, at han fra starten af sin karriere 
som skoleleder har gået meget op i at 
inddrage eleverne mest muligt i skolens 
hverdag. 

”Det er jo ikke anderledes end, hvad 
voksne forventer sig af deres arbejds-
plads”, forklarer Nils Danielsen.

Et gennemgående fokus for Nils Dani-
elsen har været arbejdet med elevrådet. 
Det var det første han som nyansat lærer 
tog fat på og revolutionerede. Han arran-

gerede, i øvrigt sammen med Per Schultz 
Jørgensen, kurser for elevrådsrepræsen-
tanter, hvor de fik indblik i god mødele-
delse, skolens struktur og system mm. 
Det foregik over to hele dage og gerne 
med forplejning, som var det et professio-
nelt bestyrelsesarbejde, for at signalere 
vigtigheden af elevrådet. Og for give ele-
verne en fornemmelse af, hvordan det 
foregår i virkeligheden. Sådan en tilgang 
til elevrådet fandt man ikke på mange 
andre skoler.

Men Nils Danielsen har aldrig været 
bange for at afprøve alternative løsninger. 
Han har måske ligefrem søgt dem.

Som da han, som viceinspektør på 
Stavsholtskolen, rykkede den fra Sydafri-
ka hjemvendte Michael op i sin niende 
klasse, efter at læreren i ottende havde 
opgivet ham. Det hører med til historien, 
at Michaels faglige niveau nærmere be-
rettigede ham til en plads i tredje klasse. 

”Men jeg følte, at jeg kunne tale hans 
sprog og vi kunne finde hinanden”, hu-
sker Nils Danielsen, der derfor tog den 
lettere fortabte dreng under sine vinger. 
En løsning, der viste sig at passe alle par-
ter.

”En skole skal indeholde så mange 
ressourcer, at vi skal kunne indrette os 
sådan, at folk ikke skal pålægges selvcen-
sur i forhold til hvad, der kan lade sig 
gøre”, lyder proklamerklæringen og be-
grundelsen for at Nils Danielsen gerne 
tænker i skæve løsninger.

”Og jeg kan godt lide, når teoretisk 
undervisning brydes op og bliver mere 
konkret og samfundsrettet”.

Ordene falder med tyngde og virker 
velafprøvede.

Førnævnte Michael så Nils Danielsen i 
øvrigt til sin store overraskelse igen forri-
ge år – 30 år efter han gik ud af Stavns-
holtskolen – da TV sendte fra overrækkel-
sen af Kronprinsparrets Kulturpris. Her 
stod hans tidligere så forpjuskede elev på 
scenen i Operaen og modtog en kvart mil-
lion kroner til Morgencaféen for hjemløse 
på Blågårds Plads i København, som han 
var daglig leder af. Det glædede den gam-
le skoleleder.

Avartas H.C. Andersen stiller op
Et langt skolelederliv er ved at rinde ud. 
Det er Nils Danielsen udmærket klar over. 
Den store beslutning om den sidste dag 
er endnu ikke taget, og han indrømmer, 
at det kan blive meget svært helt at forla-
de skole, lærere og elever, som har givet 
ham daglige glæder i mere 40 år. 

”Jeg kunne godt se mig selv vende til-
bage som vikar eller gæstelærer. Jeg sy-
nes stadig, skolen er spændende og jeg 

har jo misset meget undervisning, fordi 
jeg kun har været lærer i fire år”, siger 
Nils Danielsen og afslører, at den fremti-
dige tilværelse også vil trække på veksler 
fra hans pure ungdom.

Fra dengang han skrev for fodbold-
klubben Avartas blad i en så ung alder, at 
han måtte have dispensation til at delta-
ge på generalforsamlingen. Han nød dog 
stor popularitet og én af klubbens ældre 
herrer kaldte ham for Avartas H.C. Ander-
sen. 

”Det blev jeg ret glad for”, husker Nils 
Danielsen med stoltheden i behold.

Sproget har nemlig altid fyldt meget 
for ham. Og gør det stadig. Han nyder at 
formulere sig og ordene kommer let til 
ham. Derfor indgår formidling også i høj 
grad i hans fremtidige tilværelse. 

Men Nils Danielsen har ikke tænkt sig 
at slutte sig til den voksende skare, der 
bruger deres otium på at sætte sig og 
nedfælde erindringer. Tværtimod, kan 
man sige. Det drejer sig nemlig om et 
stand up-show. Teksten til en times sce-
netid er allerede skrevet. Materialet er 
hentet fra et langt liv på skolelederkonto-
ret og de udvalgte anekdoter er allerede 
afprøvet med succes ved et par mindre 
forsamlinger. Og Nils Danielsen har alle-
rede modtaget bestilling på flere stående 
optrædener. 

Ein Mann will nach oben. Opad, frem-
ad, videre. 

fakta

› Nils Danielsen
› Født 1946
›  Læreruddannet fra Stats

seminariet Emdrupborg i 
1969

›  Lærer på Park Skole i Bal
lerup fra 19691972.

›  Herefter lærer i et år på 
Stavnsholtskolen i Farum, 
inden han blev viceskole
inspektør samme sted.

›  Fra 1985 skoleleder på 
Rosenlundskolen i Skov
lunde.

›  Alt i alt skoleleder i mere 
end 37 år.

portræt
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»en skole skal indeholde så mange 
ressourcer, at vi skal kunne indrette 
os sådan, at folk ikke skal pålægges 
selvcensur i forhold til hvad, der kan 
lade sig gøre.«

{ Nils Danielsen, skoleleder på Rosenlundskolen }
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kort nyt

frikvarter
Kort nyt: En storstilet empatiundersøgelse af 14.000 amerikanske 
collegestuderende over 30 år viser, at de siden år 2000 er blevet 
40 procent mindre empatiske

kursusEn beregning af danske skole-
elevers timeantal viser, at 

eleverne siden 1960 har 
mistet op til to skoleårs 

undervisning gennem 
deres samlede skole-

forløb fra 1. til 9. 
klassetrin.

Beregningen 
af den tabte un-
dervisningstid er 

foretaget af lærer To-
bias Zimling Kristiansen, og 

blåstemples af forskere, heriblandt professor 
Niels Egelund, der peger på, at da man gik bort 
fra lørdagsundervisningen i 1970 mistede et 
stort antal timer, der aldrig blev fordelt ud over 
ugens øvrige dage.

Zimling Kristiansens beregninger viser, at ele-
verne netto har mistet 1.300 klokketimers under-
visning i løbet af et skoleforløb, siden staten for 
første gang formulerede et krav til antallet af un-
dervisningstimer i den såkaldte Blå Betænkning 
fra 1960. Sammenligner man med minimumskra-
vet i 2010, bliver tabet 1.806 timer.

Kilde: Politiken og Tobias Zimling Kristiansen 

SucceSfulde 
SKoleSyStemer
PISA definerer et succesfuldt skolesystem ud fra 
to kriterier: 1) Eleverne opnår gode faglige fær-
digheder, og 2) Mulighederne for at opnå gode 
faglige færdigheder er ikke særlig afhængig af 
elevernes hjemmebaggrund. 

I PISA’09 har forskerne fundet, at flere (ikke 
alle) succesfulde skolesystemer i de deltagende 
lande deler følgende fællestræk: 

•  Lav grad af elevdifferentiering på skoler og i 
klasser

• Høj grad af skoleindflydelse på læseplaner
•  Begrænsede muligheder for forældrenes skole-

valg til deres børn
•  Høje udgifter pr. elev med særlig fokus på læ-

rerlønninger 

Forskerne vil ikke skrive under på, at ovenståen-
de dermed er ”opskriften på succes”. For dels 
har ikke alle succesfulde skolesystemer samme 
karakteristika, og dels har ikke alle systemer, 
som er organiseret på denne måde, succes.

Gå i detaljen på www.skolestyrelsen.dk

Intet er tilsyneladende så godt, at det ikke er dårligt for noget… her  
drejer det sig den øgede brug af computere i skolen.

Lange skoledage og lektielæsning hjemme foran pc’en giver eleverne 
røde øjne, svie, dobbeltsyn, svimmelhed og hovedpine. De er lige så udsat 
som voksne for de skavanker, man kan få ved at glo ind i skærmen i op til 
seks timer om dagen eller mere. 

Der er derfor god grund til at repetere grundreglerne for at  
arbejde med pc:

•  For stationære pc bør afstanden til skærmen være 50-70 cm
•  En arbejdsafstand på 40-50 cm anbefales for bærbare pc’er.
•  Der er behov for individuelt tilpassede stole og borde
•  Mulighed for at regulere belysning og undgå at blive blændet

•  Husk at holde jævnlige pauser og variere  
arbejdsopgaverne
•  Ekstern mus, tastatur og skærm ved langvarig 

brug af bærbar
•  Ordentlig arbejdsstilling for at undgå museskade
•  Godt luftkvalitet og lavet støjniveau

Dansk Center for Undervisningsmiljø har viden og 
værktøjer om det optimale arbejdsmiljø 

Se mere på www.dcum.dk

tO sprOG, 
éN udfOrdrING...
Skolestyrelsens Tosprogs-Taskforce står sammen 
med DR bag kampagnen ”To sprog – én udfor-
dring” med værktøjer til at forbedre undervisnin-
gen af tosprogede elever, baseret på de bedste 
erfaringer fra skoler i Danmark.

Erfaringer, der allerede har været medvirkende 
til en forbedring af resultaterne hos de tosproge-
de elever. For selv om andelen af elever, der ikke 
kan læse, er massiv blandt de tosprogede, viser 
PISA 2009 faktisk også en lille forbedring i for-
hold til tidligere præstationer.

”To sprog – én udfordring” løber foreløbig til udgangen af 2011, og 125 skoler har 
indtil nu taget udfordringen op. Som led i kampagnen udgives også et e-magasin, hvor 
den nyeste udgave i særlig grad henvender sig til skolelederne.

Se mere på www.dr.dk/tosprog og www.tosprogstaskforce.dk   

dobbeltsyn LørdaGssKOLeN tILBaGe?
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kursusSkolelederforeningens

det GOde sKOLeLederLIv
Afdækning af skolelederens ressourcer og 

potentialer med henblik på fortsat udvikling

Skolelederforeningen tilbyder 
kommunernes skoleledernetværk 
at udforske,  hvilken ledelseskraft 
og ledelsesmagt der er til stede i  
ledelsesrummet i skolen i dag 

Formål
Denne undersøgende workshop har til formål 
at identificere og udvikle de potentialer, der 
er i skolen og i ledelsesrollen. Herunder at 
undersøge på hvilken måde magt og indfly-
delse udspiller sig – både som en barriere og 
ressource i ledelsesarbejdet, når man ser det 
fra medarbejdernes og fra ledelsens side.
 Formålet med workshoppen er at forstær-
ke muligheden for identifikation med de po-
tentialer og ressourcer, der er til stede, og 
som kan udvikles og forfines. Kurset vil der-
for være en antropologisk proces, hvor delta-
gerne udforsker, undersøger og afdækker de-
res 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 ne-
gative mestringsstra tegier, det vil sige færdig-
heder til at være i uklare kontekster og  

stærke følelser eller pres, der opstår i de  
relationer, som skole lederen indgår i. 

Hovedresultater
Sigtet er, at de deltagende ledere skærper 
deres opmærksomhed og nærvær over for 
det, der ”er” i skolen som organisation og i 
lederrollens muligheder. Det vil sige forhold, 
der kan være med til at udvide eller ind-
skrænke eget ledelsesrum og lederens ople-
velse 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 hverdagsfæno-
mener – 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 out-
put, der er skolens hovedopgave. 

Henvendelse og organisering
Dette kursus/lederworkshop henvender sig til 
kommunernes skole leder-netværk, der øn-
sker at gå dybere ned i lederrollen og styrke 
skolernes ledelsesteam og det lokale leder-
samarbejde.

en udforskende workshop af, 

hvordan der skabes et godt 

skolelederliv i  balance i eget 

ledelsesrum – 2 x 2 dage

 Interesserede mødes med erhvervs-
psykolog Palle Isbrandt, der sammen 
med beslutningstagerne designer et kur-
susforløb på 2 x 2 dage, inden for den 
beskrevne formålsramme og kontekst.  
Når det er sket, udarbejder Palle Is-
brandt et detaljeret forslag til projektbe-
skrivelse med tilhørende rammeprogram 
for workshoppen.

Økonomi, kursussted mm.
Kursusforløbet er selvfinansieret. Det vil 
sige, at den enkelte kommune og skole 
bidrager samlet til gennemførelsen af 
forløbet. 
Skolelederforeningen kan være behjæl-
pelig med kontakt til kursussteder til en 
favorabel pris. For nærmere aftale: Kon-
takt næstformand Claus Hjortdal i Sko-
lelederforeningen.

Kontakten til erhvervspsykolog Palle 
Isbrandt formidles også gennem næstfor-
mand Claus Hjortdal på tlf. 23 27 43 27 
eller på mail clhj@skolelederne.org 
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skole/hjem-samarbejde   { tekst: Peter Rewers / foto: André Andersen }
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  HAr DU
  MeD DiNe 
   FOræLDre 
  i DAg?

skole/hjem-samarbejde

 h 
ar du spist din madpakke 
i dag, skat? Sådan lyder 
de første ord for rigtig 
mange børn, når de træ-
der ind ad døren hjemme 
efter endnu en dag i sko-

le. Omfanget af indhugget i de medbragte 
kulinariteter samt eventuelle lektier udgør 
meget ofte de eneste skolerelaterede 
samtaleemner med forældrene. Og det 
kunne børnene faktisk godt tænke sig var 
anderledes.
 I hvert fald i Sønderborg, hvor Trine 
Petersen til daglig er skoleleder på Hav-
nebjerg Skole, der i løbet af foråret var 
pilotskole for Værktøjskassen Skoleledel-
se. Et nyt initiativ, der skal styrke skoler-
nes samarbejde med særligt de nydanske 
forældre.
 En del af tiltaget er at spørge eleverne 
direkte om deres forventninger til skole/
hjem-samarbejdet og forældrenes rolle i 
deres skolegang.
 ”Jeg blev overrasket over, at alle – også 
de store – elever generelt gerne ville have, 
at deres forældre deltog mere aktivt i deres 
skolegang”, siger Trine Petersen, der i dag 
står i den gamle kantine på Roskilde Råd-
hus for at fortælle om sine erfaringer. 
 Skolelederens ord får fylde på deres 
færd igennem det højloftede lokale og ka-

stes tilbage fra de gule murstensvægge 
for enden. Som for at understrege bud-
skabet en gang til for de billige rækker.
 Dem er der dog ikke nogen af i efter-
middag. Alle her er nemlig særligt indbud-
te i egenskab af at repræsentere de 24 
indsatsskoler, der de næste tre måneder 
skal implementere hele eller dele af det 
udførlige oplæg, som materialet rummer. 
 De er kommet fra hele landet; fra de 
voksende byer og det proportionalt eks-
panderende og allestedsnærværende in-
genmandsland, populært kaldet udkants-
danmark. For at være på forkant med 
udviklingen inden for skole/hjem-sam-
arbejde. 
 Motivationen er mærkbar. Særligt nu, 
hvor Trine Petersen er gået på efter, at 
projektet og værktøjskassen er blevet be-
hørigt introduceret og begrundet ved bag-
kvinder og afsendere. 
 Nu bliver der ikke slidt mange ryglæn 
på stolene. Nu høres ingen kuglepenne, 
der danser krusseduller i hjørnet af papi-
ret med dagens program eller gummer, 
der gumler på de røde æbler eller under-
modne pærer, der byder sig til i bordenes 
skåle. Nu foregår kun kollektiv, aktiv og 
anerkendende lytning. 
 Og det på trods af at der ikke er gjort 
meget for at drage blikket til den interi-

Vejen til et styrket skole/hjem
samarbejde kan meget vel gå 
igennem eleverne. Det viser de 
første erfaringer med den nye 
værktøjskasse for skoleledere, 
der har fokus på inddragelse af 
nydanske forældre

TALT

Læs meget mere
om værktøjskassen
skoleledelse på 
www.skolelederne.org
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mistiske scene; en art kommandobro bestående 
af et skolebord med laptop på toppen, et opstil-
let lærred, der lægger hvidt til en PowerPoint, 
der glidende og slidende forsøger at kaste lidt 
glans på den ensrettede kommunikationsform. 

Sammen om stammen
Emnet er altså varmt nok i sig selv. Fra flere af de delta-
gende skoler lyder bekymringen, at de nydanske forældre er ved 
at kunne deles i to diametralt modsatte typer: de meget velfun-
gerende og engagerede, der næsten gør mere end, hvad der for-
ventes og så en gruppe, der ikke er til at trække af sted og nær-
mest er uden for rækkevidde. Mange af de svage nydanske 
forældre har ofte ikke egen internetforbindelse.
 Derfor er al hjælp kærkommen til at nå ud til de elektronisk 
isolerede familier. Og derfor spidses der ører, da Trine Petersen 
fortæller, at værktøjskassens inddragelse af eleverne kan være 
medvirkende til at nå de sværere forældre.
 ”Med udgangspunkt i elevernes ønske om at involvere foræl-
drene mere, gav vi børnene nogle anderledes hjemmeopgaver, 
som de var nødt til at bruge deres forældre for at kunne løse. Det 
virkede rigtig godt”, fortæller skolelederen sine kollegaer i salen.
 ”Forældrene bliver nærværende og oplever, at deres engage-
ment giver mening”.
 De oplysninger dukker nakker rundt om ved bordene. Ikke i 
forlegenhed, men fordi de gode råd hastigt noteres på de med- 
og frembragte blokke.
 Et eksempel på sådan en fælles opgave er, at eleven skal lave 
et stamtræ over sin slægt. Her er forældrenes hjælp nødvendig, 
forklarer Trine Petersen, der finder, at den store gevinst ved det 
nye materiale er opmærksomheden på forældre og elever som 
ressource for skolen. 
 ”Det er noget, man som leder godt kan have tendens til at 
overse”, slutter hun. 
 Med ’Værktøjskassen Skoleledelse’ solidt placeret under ar-
men siver indsatsskolernes ledere atter tilbage til deres forposter 
rundt om i landet. Beriget med forventninger til nye landevindin-
ger på skole/hjemområdet og en masse nye spørgsmål til elever 
om forældre. Men ikke nogen, der handler om madpakker. 

om Værktøjskassen skoleledelse

Er en ud af i alt fem værktøjskasser, der skal forbedre skole/
hjemsamarbejdskulturen på skolerne. De andre er Værktøjskas-
sen Skole/hjemsamtalen og Hjemmebesøg, Forældredidaktik, 
Forældremødet og Værktøjskassen Teamsamtalen.
 Værktøjskasserne er udarbejdet af cand.scient.pol Mette  
Wybrandt og cand.scient Line Holst Jensen og er blevet til med 
støtte fra Integrationsministeriet, Skolestyrelsens Tosprogs-Task-
force og Skolelederforeningen.

Værktøjskassen indeholder et meget udførligt materiale og 
har konkrete drejebøger til hvordan, man gennemfører proces-
sen. Helt fra indledende møder i lederteamet til konkrete spørgs-
mål, som læreren kan stille forældrene og eleverne ved skole/
hjemsamtalen.
 Det anbefales, at der afses tre måneder til at komme igen-
nem hele processen, men lægger også op til, at der kan vælges 
enkelte øvelser og forløb ud. 

skole/hjem-samarbejde

fakta

Master of Public Management er en generel leder-
uddannelse, der sætter ledere i stand til at gå i spid-
sen for innovation og forandring med udgangspunkt 
i en specifik strategisk situation.

■  Uddannelsen starter i august 
■  Ansøgningsfristen er 1. maj
■   Kontakt mastersekretariatet på tlf. 65 50 33 27 

eller e-mail: mpm@sam.sdu.dk

■  Læs mere på www.sdu.dk/mpm

Master of

 Public 
Management

I N F O R M AT I O N S M Ø D E
Tirsdag d. 15. marts kl. 16.00 på 
Syddansk Universitet i Odense.

deltag i konferencen 
den 7. februar 2011, 
se side 13!Bedre skole gennem 

bedre ledelse
Styrk din ledelse
Brug 

sparring
coaching
rådgivning

kontakt Nis Christensen
Konsulent med ld.erfaring og -uddannelse

nischristensen.dk - nis.christensen@gmail.com
86990190 - 53342180

http://www.nischristensen.dk/
www.sdu.dk/mpm
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skole/hjem-samarbejde

Hvad er dit første indtryk af  
Værktøjskassen Skoleledelse?
Det er et enormt grundigt arbejde. Pro-
cesguiden og drejebogen er minutiøst be-
skrevet. Det er et meget konkret og brug-
bart materiale.

Kan du give et eksempel på det?
Oplægget til skolebestyrelsesmøde, der 
arbejder med, hvad det er skolen vil læg-
ge i forældresamarbejdet. Hvad er det, vi 
vil have ud af det og hvordan vil vi arbej-
de med det? Det indeholder en drejebog 
til et møde, som man i princippet kan 
hive ud og bruge fra bladet. Der er både 
forslag til konkrete spørgsmål til forældre-
ne og til forskellige sessions undervejs, 
som lægger op til en mere værdiorienteret 
debat om emnet. 

Hvordan inddrages eleverne? 
Der er konkrete spørgsmål til elevrådet. 
Hvad ser I af muligheder i skole/hjem-
samarbejdet? Hvad synes I er vigtigt? Osv. 
Det gav os nogle overraskende tankevæk-
kende svar og en masse potentiale at ar-
bejde videre med. 

Hvorfor var det overraskende?
Jeg tror simpelthen, at vi er ikke vant til 
at spørge eleverne. Normalt tænker vi, at 
skole/hjem-samarbejde handler om med-
arbejderne, forældrene og ledelsen. Men 
eleverne er jo væsentlige; det er jo dem, 
vi arbejder sammen om. Mange gange har 
eleverne en helt anden tilgang end vi tror. 
Derfor er det vigtigt at huske at spørge 
dem.

Hvad er jeres erfaringer med  
nydanske forældre?
Vi oplever, at det er svært at få tilrettelagt 
skole/hjem-samarbejdet, så det giver me-
ning for dem. Det er ikke kun på grund af 
sproglige barrierer, men også kulturelle. Vi 
skal huske at gøre noget særligt ud af at 
afstemme forventninger. Jeg oplever, at 
mange to-sprogede forældre rigtig gerne vil 
have, at deres børn gør det godt. Men de 
kan måske ikke se, hvordan de selv bedst 
forholder sig. Der tager vi nok nogle gange 
for givet, at de forstår det. Men de kommer 
fra en anden kultur og vil ikke støde nogen. 
Så nogle gange går de for meget på liste-
tæer. Derfor er det vigtigt, at vi fra skolen 
er imødekommende, men også tydeligt un-
derstreger, at der er nogle områder hvor 
forældrene har medansvar og der faktisk er 
krav til forældresamarbejde i folkeskolelo-
ven. Vi skal ligesom med eleverne huske at 
spørge forældrene, hvad de ser af mulighe-
der og finde ud af støtte op sammen.

Har i afprøvet nogle konkrete  
tiltag i den retning?
Vi lavede bl.a. et projekt på en årgang, 
der hed ”Åbent Hus”. Det gik ud på, at 
lærerne tilrettelagde lektionerne, men 
lagde undervisningsmaterialet ud på for-
ældreintra, så alle kunne se, hvad ugen 
skulle handle om. Vi inviterede forældre-
ne til at være med i ugens timer og opfor-
drede dem til at byde ind, hvis de ville 
bidrage til undervisningen. Der var foræl-
dre hver dag, og flere af vores to-sprogs-
forældre sagde, at næste gang ville de 
gerne fortælle noget om deres baggrund, 

hvis vi skulle have noget om andre kultu-
rer eller lave mad e.lign. På den måde 
oplever de også sig selv som ressource og 
at de kan bidrage til noget – ikke bare til 
deres eget barn, men til fællesskabet. 
Lige der ligger et stort potentiale, mener 
jeg. Det vil være gavnligt, hvis vi prøver at 
sætte os ind i deres situation. De er som 
udgangspunkt fremmede over for vores 
skolekultur og i tvivl om, hvordan de skal 
forholde sig til den.

Har i fået nogle tilbagemeldinger  
fra de nydanske forældre?
Forældrene har været meget begejstret for 
det og vil gerne bidrage. Vi har fået de 
første meget gode resultater. Men det er 
et arbejde og en udfordring.

Hvilke udfordringer er der i 
Værktøjskassen?
Det er jo et rigtigt grundigt materiale. 
Man bliver nødt til at vælge noget fra. El-
lers er tidsperspektivet svært at holde. 
Man skal tænke sig om og få et overblik. 
Er det nu vi skal gå i gang? Og så skal man 
sørge for at holde det enkelt. Det skal være 
en hjælp til alle, men det skal også give 
mening for alle og kunne lade sig gøre. 
Hvis det gøres til noget kæmpestort, kan 
det ikke implementeres naturligt.
 Skole/hjem-samarbejde er ikke noget, 
man kun gør én gang. Man kører ikke 
bare mappen igennem og så det overstå-
et. Det er en tilbagevendende proces, 
som vi er nødt til at holde os ajour om-
kring, tænke fokuseret på og hjælpe hin-
anden for at få det bedste ud af. 

   med Trine Petersen, Havnebjerg Skole

»Jeg blev overrasket over, at alle – også de store – 
elever generelt gerne ville have, at deres forældre 
deltog mere aktivt i deres skolegang.«
{ Trine Petersen, Skoleleder, Havnbjerg Skole }

deltag i konferencen 
den 7. februar 2011, 
se side 13!



kort nyt

årsmøde

28   nummer 01 / januar 2011

På formandsmødet i Vejle den 16. de-
cember 2010 blev flere aktuelle emner 
vendt i det store forum bestående af 
Skole lederforeningens bestyrelse og ca. 
80 fremmødte lokale formænd/leder-TR.

For nylig har V+K og S+SF fremlagt 
hver deres udspil til en reform af folke-
skolen. Foreningen har allerede givet sine 
indspark i den offentlige debat om ud-
spillene, læs nærmere s. 44. 

På mødet kom en række kommentarer, 
som Skolelederforeningen tager med i den 
videre proces frem mod et eventuelt forlig 
om folkeskolereform, hvor det ventes, at 
alle interessenter bliver hørt. Det blev un-
derstreget, at foreningen skal være klar og 
tydelig i sine udmeldinger og undgå den 
kortsigtede, forenklende politiske retorik. 

Foreningens OK-krav er som bekendt 
blevet udvekslet med arbejdsgiverne. 

Her har KL – på trods af, at lederover-
enskomsten kun har fungeret i ca. 1½  
år – overrasket ved at stille vidtgående krav 
om forenkling af overenskomsten – i form 
af individualisering af lønforhandlinger, fjer-

Foreningens valgte skoleleder-TR er omfattet af Lederoverenskomsten og 
ikke mindst af gældende Aftale om TR.

Dermed er man som leder-TR også omfattet af Protokollat vedrørende 
vilkår for (fælles) tillidsrepræsentanters tidsanvendelse i forbindelse med 
hvervets udøvelse. Her hedder det bl.a., at den enkelte TR skal sikres den 
nødvendige og tilstrækkelige tid til varetagelse af hvervet. Herudover skal 
der aftales et funktionstillæg for leder-TR funktionen, hvilket fremgår af et 
andet Protokollat om aflønning af tillidsrepræsentanter.

Gå ind på hjemmesidens danmarkskort og se de Leder-TR aftaler, der er 
indgået i de enkelte kommuner. Alle beløb er i 31.3.2000-niveau.

frikvarter
Kort nyt: Hvad er retfærdigt? Synet på retfærdighed ændres fundamentalt i teenageårene. 
Børn og unge accepterer større ulighed med alderen, viser undersøgelse fra Norge

Leder-tr aftaLer 

nelse af normeringsbestemmelser, afskaf-
felse af regler om ledelsestid, ingen særlige 
krav om uddannelsesbaggrund, ingen barri-
erer for overenskomstansættelse mv. 

Lokalformændene meldte tilbage, at 
hvis ændringerne gennemføres som fore-
slået, er der ikke megen overenskomst 
tilbage – i ordets bogstavelige betydning. 
Flere udtrykte undren over, at hvis ar-
bejdsgiverne ellers mener det, de ofte har 
fremført, nemlig at god ledelse i skolen er 
afgørende, og der skal fokus på ledelse, 
så skal det afspejle sig i overenskomsten. 

På mødet blev de turbulente struktur-
ændringer også drøftet, herunder hvordan 
lokalforeningerne arbejder med få indfly-
delse på beslutningsprocesserne og med 
at sikre det lokale sammenhold. 

Mange steder er der tale om meget 
’mudrede’ politiske processer med ned-
læggelse af skoler og lederstillinger i be-
kymrende grad. Der giver spændinger 
mellem de forskellige ledergrupper. Der 
var på mødet oplæg fra Lolland og Hjør-
ring lokalafdelinger om deres erfaringer. 

Det er vigtigt at satse på information, 
møder og også at holde fokus på den so-
ciale dimension, hed det. Over for kom-
munerne skal man pege på vigtigheden af 
pædagogisk kvalitet, behovet for ledelse, 
en god økonomi og langsigtede løsninger. 
Herudover skal man være klar på vores 
rettigheder, lave trygheds- og fratrædel-
sesaftaler hente bistand fra foreningens 
konsulenter og eventuel knytte ekstern 
psykolog til at bistå i processen.

Små lokalafdelinger kan indgå aftaler 
om samarbejde med andre lokalafdelin-
ger. Til eksempel har Lemvig-Struer ind-
gået en samarbejdsaftale, hvor de to af-
delinger bevarer deres bestyrelser, har 
hver deres generalforsamlinger og for-
handlinger, men ellers arbejder sammen. 
Det vigtige er blot, at der formelt i hver 
kommune er en lokalforening og leder-TR. 

Endelig blev foreningens kontingent 
drøftet – særligt den del, der går til DLF. 
Skolelederne betaler som alle andre med-
lemmer af DLF et fælles, ens beløbende 
grundkontingent til hovedforeningen. 
Medlemskabet af DLF giver bl.a. adgang 
til forhandlingssystemet, LC og KTO samt 
en række serviceydelser. 

I flere indlæg blev der stillet spørgs-
mål til, hvad man får for pengene, og for-
manden Anders Balle tilkendegav, at ho-
vedbestyrelsen vil arbejde videre med 
spørgsmålet på baggrund af kommenta-
rerne på formandsmødet.

lokalformænd 
på dupperne



odense Congress CenTer, odense

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

FREDAG DEN 11. MARTS 2011, KL 9.00-12.00

årsmøde{ Skolelederforeningens }

2011

sKOLeLedeLse 
MeLLeM
BeLastNING &
BeGejstNING

Årsmødeprogram 2011

tAg ud og gem!



program

10.00

12.00

14.00

15.15

16.00

16.45

19.15

01.00

{ 10.  11. 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



husK at BesøGe deN 1500 M2 stOre  udstILLING!

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 på 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 fredaG 

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

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

Sixpack 
Danseorkester
m/ sangsild
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{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Lars H. Laursen }   selvevaluering

 S 
koleledere møder mange 
og store forventninger 
fra politikere, forvaltnin-
ger, forældre, elever og 
medarbejdere. God le-
delse er afgørende for at 

kunne leve op til disse forventninger og 
dermed skabe sig “et godt skolelederliv”.

Skolelederforeningen har derfor udvik-
let dette værktøj til skoleledere og til ek-
sisterende lederteam som støtte til at re-
flektere over og udvikle deres skole leder - 
liv – samt til at forbedre de enkelte 
skolelederes vilkår og udvikle sit leder-
skab personligt og i teamet.

eT BeDre 
SKOLeLeDerLiv

fakta

kom godt i gang!

Selvevalueringsværktøjet 
er designet, så det skulle 
være nemt at gå i gang på 
egen hånd.

Skolelederforeningen kan 
dog tilbyde konsulenthjælp 
til kommunernes skolele
derteam og i andre lokale 
sammenhænge, hvor man 
ønsker at bruge materialet.

Nye ledelsesstrukturer eller bare nyt ledelsesteam på skolen?  
Foreningen har udviklet et lettilgængeligt materiale ”Introduktion  
til selvevaluering” for skoleledere, skolelederteam og lederTR

 Strukturændringer fører som bekendt 
nye ledelseskonstruktioner med sig, hvor 
teamet skal kunne fungere og samarbejde 
optimalt. Her kan værktøjet også bruges, 
hvilket foreningens leder-TR / lokalfor-
mænd med fordel kan være opmærksom-
me på.
 På samme måde kan det anbefales, at 
ny-etablerede lederteam bruger værktøjet 
efter et halvt års tid for at vurdere, om 
der er ting, der bør justeres eller ændres.
At gennemføre et selvevalueringsforløb er 
at tale sammen i teamet om praksis, som 
teamet ser den nu – samt at vurdere, hvil-
ke styrker/svagheder denne praksis har, 
og hvordan man udvikler den. 
 Med dette værktøj kan man i sit ledel-
sesteam på 3-6 timer gennemføre et for-
løb, der kan lede teamet frem til en mål-
rettet indsats i forhold til at:

›   Forbedre jeres trivsel hver  
især som skoleledere

›   Styrke jeres rolle og identitet  
som skoleledere

›   Sætte fokus på at styrke rammer  
og vilkår for ledelse i skolen

›   Sætte en positiv dagsorden for  
skolelederes arbejdsliv og for  
rekruttering og fastholdelse  
af skoleledere.

›   Alle får mulighed for at  
reflektere over lederlivet  
både enkeltvis og  
som gruppe.

At selvevalu-
ere er at sætte 
ord på den daglige 
praksis og spørge: Hvorfor gør vi som vi 
gør, hvad kan og vil vi ændre, og hvordan 
gør vi så det? At svare på disse spørgsmål 
kan give en ny og bedre praksis. 
 Værktøjet kan supplere og støtte ud-
viklingen af den daglige dialog og praksis 
i ledelsesteamet, men selvfølgelig ikke 
erstatte fx MUS- og kompetenceudvik-
lingssamtaler.
 Værktøjet er udarbejdet af Skolelederfor-
eningen i samarbejde med Danmarks Eva-
lueringsinstitut (EVA). Det kan frit benyttes 
af Skolelederforeningens medlemmer. 

Ring til foreningen på tlf. 33 36 76 24 og få tilsendt et 
eksemplar af det trykte materiale.

se mere på 
www.skolelederne.org 
Her kan også hentes skabelon 
til logbog samt en Powerpoint-
introduktion til arbejdet 
med selvevaluering
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arbejdsliv   { tekst: Jan Kaare / foto: Klaus Holsting }

»det store mantra om A08, er at vi går fra at snakke 
om, hvor mange timer der er til opgaven til at 
snakke om, hvad den indeholder. Men uanset om 
man er på den ene eller den anden aftale, er det det 
samme arbejde, der skal laves, og de samme børn, 
der skal undervises.«
{ Anders Balle, formand for Skolelederforeningen }
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artikelarbejdsliv

sceNer 
fra et 
saMarBejde 
Hvis svaret er interaktivt teater, kan spørgsmålet være: Hvordan opbygger 
man på din skole det tillidsfulde samarbejde om undervisningen? 

 d 
er klappes til velkomst. 
Scenen er skolens medie-
rum. Foran kopimaskinen 
står Troels, klasselærer i 
5A. Ind kommer skole- 
lederen Jens.

”Godmorgen Troels”.
”Godmorgen”.
”Tager det lang tid?”.
”Næh. Der er lige noget, jeg skal være 
færdig med til timen”.
 Troels lægger næste opslag i en tyk 
bog på glaspladen.

 ”Vores sekretær er syg, og jeg skulle 
hurtigt have noget kopieret. Men… det 
kan vente”.
 Jens tripper. Hans skjorte lyser op ved 
siden af Troels i højhalset cardigan, der er 
beige som en onsdag morgen i november.
 ”Fik I holdt møde med indskolingen 
om brug af multirummet i næste må-
ned? Det er nogle rigtigt spændende 
ideer, Gitte har. Der er virkelig sket no-
get, siden hun blev ansat”.
 Troels kigger over skulderen og ned 
på Jens. ”… Ja”.

 ”Vi har aftalt at gøre, som vi plejer. 
Vi har tradition for, at mellemtrinnet 
bruger salen op til ferien. Sådan bliver 
det også i år”.
 En latter breder sig i salen. De 160 
skoleledere og tillidsrepræsentanter kan 
godt se, hvor skuespillerne fra Dacapo-
teatret vil hen.

Startskuddet
Temaet er leder og lærere i dialog, og 
udgangspunktet er arbejdstidsaftalen 
A’08, som ifølge dagens værter, Skole-
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arbejdsliv

lederforeningen og Danmarks Lærerfor-
ening, har sat forøget fokus på ledelse i 
folkeskolen og på lærernes professionelle 
ansvar.
 Foreningerne ønsker aktivt at fremme 
lokale, udviklende processer, så A’08 un-
derstøtter en folkeskole, hvor det er ele-
verne og undervisningen og ikke bureau-
kratiet, der er i centrum. I den enkelte 
kommune skal der gang i processer, der 
fremmer den udvikling. De to på scenen 
er med til at affyre startskuddet.
 Konferencen skal slutte med, at de 
lokale formænd for henholdsvis ledere og 
lærere skal sprutte af lyst til at tage fæl-
les samarbejdsfremmende initiativer. 
Vækker det interaktive teater genklang og 
debat, er der gode chancer for at der bli-
ver spruttet.
 Scenen ved kopimaskinen fænger i 
første omgang, men hvor er det lige skue-
spillerne vil hen? 
 Dårlige samarbejdsrelationer findes 
der mange steder, men hvad har det med 
arbejdstidsaftalen at gøre? Bliver der 
spurgt fra salen.

reprise med bid
Hen på eftermiddagen sker der noget. 
En scene, hvor et klasseteam ikke kan 
blive enige om, hvorvidt Martin, faglærer i 
idræt, skal være med i et tværfagligt vi-
kingeprojekt eller skal koncentrere sig om 
at nå fagets trinmål, ser fastlåst ud.
 For at finde en løsning indkaldes der 
til et møde med de tre involverede lærere 
samt to fra salen, der skal spille tillidsre-
præsentant og skoleleder. De to har ideer 
til at bringe situationen videre.
 ”Velkommen til mødet”. Hanne, den 
kvindelige skoleleder, sætter sig for den 
ene bordende, tillidsrepræsentanten Phi-
lip for den anden.
 ”Sid ned”. Tillidsrepræsentanten med 
briller og mørk jakke bliver efter endnu en 
lang lærerdiskussion udfarende.
 ”Skal vi ikke holde her? Jeg har fore-

lagt skolelederen de problemer, I har i 
teamet. Konklusionen er, at vi må plan-
lægge skoleåret bedre næste år.” ”Og at I 
må køre projektet uden Martin”, tilføjer 
Hanne.
 ”Vi kommer til at mangle ham”, siger 
en af lærerne.
 ”Det er der ikke noget at gøre ved”, 
siger Philip. ”Hanne og jeg er enige. I 
kan blive ved at være frustrerede. Vi må 
have det afsluttet, og det bliver altså så-
dan, at Martin ikke er med”.

vi begyndte at klukke
Moro i salen. Hvad er det for en tillidsre-
præsentant?
 Lidt senere er der mere højlydt mum-
len ved bordene, fordi tillidsrepræsentan-
ten slår et forslag om en gæstelærer ned 
med henvisning til, at der ikke resurser.
 En kredsformand i salen forklarer re-
aktionerne:
 ”Vi begyndte at klukke, fordi der var 
fuldstændig signalforvirring. Tillidsrepræ-
sentanten var mere skoleleder end skole-
lederen”.
 ”Er det ikke ok, at det er sådan?”. 
”Nej. Det er ekstremt vigtigt, at tillidsre-
præsentanten overlader sådan en team-
samtale til skolelederen og ikke selv del-
tager”.
 ”Jeg er grundlæggende uenig. Som 
tillidsrepræsentant kan du være bundet af 
en aftale med skolelederen, så du må tale 
lærerne imod”.
 ”Det er et problem, at Philip er tillids-
repræsentant for alle tre lærere. Den rolle 
skal man være meget bevidst om og ikke 
bringe sig i en situation, hvor tilliden un-
dergraves”.
 ”Vi så en moderne tillidsrepræsentant 
i aktion, og det var fremragende. Det er 
positivt, at han ikke stiller sig på et for-
malistisk grundlag, men i stedet tager 
medansvar for en konflikt, og går ind og 
får den lukket. Jeg synes, at nogle af de 
bemærkninger, der kommer fra salen fast-

holder et traditionelt synspunkt på, hvor-
dan en TR’er skal agere”.
 Diskussionen sprutter, og det samme 
gør samtalen under den efterfølgende 
pause med kaffe, æblekage og creme 
fraiche.
 Det interaktive teater får vist den øn-
skede virkning. 

»der har været alt for meget styring og alt for lidt 
ledelse i folkeskolen i alt for mange år. den mest  
effektive måde at lede på er på baggrund af tillid og 
dialog. det skaber god undervisning og lærertrivsel .«
{ gordon Ørskov Madsen, formand for Danmarks Lærerforenings overenskomstudvalg }

fakta

gode og fornuftige 
arbejdsdage

Danmarks Lærerforening 
og Skolelederforeningen 
har startet et centralt og 
lokalt samarbejde for at 
understøtte intentionerne 
med A’08.

Ud over startkonferencen 
med teater og scener fra 
det virkelige liv lægges 
der op til, at der skal være 
lokalt tilrettelagte akti
viteter på kommune og 
skoleniveau.

Sigtet med projektet er på 
alle niveauer – uanset om 
arbejdstidsaftalen hedder 
A’05 eller A’08 – at styrke 
den fælles opfattelse af, 
hvad god skoleledelse er 
samt at fremme, at ledere 
og lærere styrker den fag
lige dialog.
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{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Lars Skaaning }   repræsentantskabsmøde

rePræSeNTANTSKABSMØDe 2011

På repræsentantskabsmødet den 9. marts 2011 i Odense vil  
foreningens resultater og fremadrettede mål blive drøftet

 s 
kolelederne’s repræsentantskabsmøde 2011 finder sted dagen før 
årsmødet, altså onsdag den 9. marts 2011 kl. 10.00 i Odense Con-
gress Center. På dagsordenen er bl.a. den på forhånd udsendte 
skriftlige beretning og aflæggelsen af formandens mundtlige beret-
ning samt en behandling af eventuelt indkomne forslag samt en 
overordnet politisk drøftelse af områder, hvor foreningen skal kon-

centrere sin energi i det kommende år.
 Bemærk i den forbindelse, at punkter, som ønskes sat på dagsordenen, skal være 
foreningen skriftligt i hænde senest 6 uger før mødets begyndelse. Den endelige 
dagsorden, et revideret regnskab og skriftlig beretning vil blive udsendt til repræsen-
tantskabets medlemmer senest 4 uger før mødets afholdelse.
 På repræsentantskabsmødet vil foreningens regnskab for 2010 blive fremlagt til 
godkendelse, ligesom der vil blive orienteret om budgetterne for 2011 og 2012. 
Desuden skal det ordinære kontingent fastsættes for foreningsåret 2012, ligesom 
midlerne til de lokale afdelinger samt ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne for 
2012 fastsættes. 

Følg med i forberedelserne på hjemmesiden!

husk nu

Mød op på de lokale 
generalforsamlinger 
Husk også, at din lokale afdeling af Skole lederforeningen afholder ordinær ge-
neralforsamling én gang årligt i januar kvartal 2011. 
 De nærmere oplysninger herom meddeles lokalt direkte til medlemmerne. 
Men det er en god idé at holde sig orienteret om begivenheden ved at kigge på 
lokalforeningens platform på hjemmesiden skolelederne.org eller på lokalfor-
eningens gruppe på lederspace.dk.
 Mød op og gør din indflydelse gældende! Vær med til at beslutte, hvad for 
en (lokal)forening, vi skal ha’, og hvilke opgaver der skal prioriteres!

OrdINÆrt 
reprÆseNtaNt-
sKaBsMøde 
I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkal-
des der hermed til ordinært repræsentant-
skabsmøde i Skolelederforeningen:

Onsdag den 9. marts 2011 
kl. 10 til ca. kl. 15 
på Odense Congress Center, 
Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ

Foreløbig dagsorden, jf. § 7 stk. 5, meddeles 
herved:

1.  Valg af dirigent
2.   Vedtagelse af forretningsorden for mødet
3.  Formandens beretning
4.  Godkendelse af regnskab
5.  Indkomne forslag
6.  Orientering om budget, samt:
 a.  fastsættelse af ydelser til hovedbestyrel-

sesmedlemmerne jf. § 8 stk. 3.
 b.  fastsættelse af midler til de lokale af-

delinger
 c.  fastsættelse af kontingent, jf. § 4
7. Eventuelt

Punkter til dagsordenen ud over ovenstående 
samt forslag jf. dagsordenens pkt. 5 skal 
være indsendt skriftligt til sekretariatet se-
nest fredag den 21. januar 2011.
 Endelig dagsorden med bilag til repræ-
sentantskabsmødet udsendes senest fredag 
den 4. februar 2011.

Med venlig hilsen

Anders Balle
Formand for Skolelederforeningen
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evidens   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox }

 F 
ra alle kanter efterlyses det, 
at vi i langt højere grad ud-
vikler folkeskolen og tilret-
telægger undervisningen på 
basis af viden frem for tro 
på, hvad der virker og ikke 

virker. Emnet har også stort politisk bevå-
genhed og fremgår af både regeringens og 
S-SF’s oplæg til en skolereform.

Men hvad ved vi egentlig? Og hvad kan 
vi gøre for at blive klogere? Det gav nogle 
af de ‘tunge drenge’ på området – profes-
sor Thomas Nordahl fra Norge, dekan på 
DPU Lars Qvortrup og professor Niels 
Egelund, ligeledes tilknyttet DPU – deres 
bud på en vinterdag i forbindelse med 
åbningen af et nyt Center for Videnbase-
ret Pædagogisk Praksis på University Col-
lege Nordjylland. 

et refleksivt år  
Thomas Nordahl, der er ’founding father’ 
for LP-modellen (et storstilet forsøg på at 
koble teori, viden både forsknings- og er-
faringsbaseret med praksis på skolerne) 
kaldte det helt nødvendigt for lærerpro-
fessionen at basere sit virke på evidens. 
Ellers kan man knapt nok kalde det for en 
profession…

Vi skal frigøre os fra ideologi og tro og 
erstatte det med evidens, sagde professo-

ren. Ikke som en ny trosretning, heller 
ikke som instrumentalisme og med op-
skrifter, der slavisk skal følges – men for 
at øge sandsynligheden for at opnå de 
bedste resultater. Erfarings- og praksis-
kundskab er vigtig, men evidens er forsk-
ningsbaseret kundskab. Og selv om man 
skal ha’ lov til at begå fejl for at udvikle 
sig, så må der ikke være frihed – metode-
frihed – til at vælge det, som ikke virker. 

Men hva’ så med Nordahl selv? Jo, 
snakke fornuft det kan han, og han havde 
faktisk også et nyt validt studie klar, som 
han præsenterede for de ca. 200 tilhøre-
re. Med en forskningsgruppe i ryggen har 
han på en række parametre sammenlig-
net den danske 10. kl. med 9 kl. Konklu-
sionen er, at dette i visse sammenhænge 
ellers så udskældte fjumreår reelt er langt 
bedre end sit rygte.

Hovedkonklusionerne på baggrund af 
et studie på 1140 elever er, at selv om 

Der er brug for at gå fra ’at synes’ til ’at vide’ i folkeskolen, og for at basere 

skoleudviklingen på den viden og nyeste forskning, undersøgelser mv. der, er

ikke

alt er 
lige godt

eleverne i 10 kl. efterlades af de ’kloge 
hoveder’, der fortsætter i gymnasiet eller 
anden ungdomsuddannelse, så præsterer 
de faktisk væsentligt bedre (får bedre ka-
rakterer) end eleverne i 9. kl. Der er altså 
sket en læringstilvækst. Men er det så, 
fordi de er blevet ældre og til en vis grad 
får gentaget pensum?

Ja og nej. Undersøgelsen afdækker en 
række andre faktorer, der delvis kan til-
skrives alderen og situationen, men også 
har en generel overførbarhed, hvis man vil 
forbedre undervisningen. Det drejer sig 
bl.a. om, at eleverne føler sig mere set og 
respekteret, lærerne har et højere refleksi-
onsniveau, udvikler et mere nuanceret 
pædagogisk sprog og er tydeligere i deres 
målsætninger og forventninger.

Alt dette kan evidensmæssigt samles i 
et par pædagogiske bonmots som, at ’Du 
må bli’ til nogen, før du kan bli’ til noget’ 
og ‘Her er rum til alle, men ikke til alt’. 

»når nogen siger, at skoleledelse mere skal bygge 
på lidenskab end på videnskab, så tro dem endelig 
ikke, de ta’r fejl… «
{ Lars Qvortrup, dekan, DPU / Århus Universitet }
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xxxx

»Tænk på andre professioner, er det i orden, 
hvis lægerne påberåber sig metodefrihed og 
retten til at forsøge frem?«
{ Thomas Nordahl, professor, Højskolen i Hedmark }
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evidens 

og læringsprojekter, der når LP til sokke-
holderne.

Det koster noget 
Professor Egelund har travlt. Involveret 
som han er i mange projekter, især som 
leder af PISA konsortiet i Danmark. Nu 
også i spidsen for et stort forskningspro-
jekt i regi af DPU, hvor man vil undersø-
ge, hvorfor målsætningen om, at 95 % af 
en årgang skal tage en ungdomsuddan-
nelse, er så svær at nå. Ja, hvorfor går det 
oven i købet den forkerte vej, og hvorfor 
er det sværere for drengene end pigerne?

Det er dyrt at forske og tilvejebringe 
evidens, og i dette tilfælde er der bevilget 
hele 53 mio. kr. til formålet. Det vidner 
om, at netop 95 %-målsætningen har stor 
forskningsmæssig og ikke mindst politisk 
bevågenhed. Niels Egelund fremlagde ho-
vedspørgsmålet: Har vi overhovedet gjort 
det rigtige? Indforstået at det har vi næp-
pe, og at vi under alle omstændigheder 
skal sætte ind tidligt. 

Værst – sagde professoren – er det 
faglige niveau, som tidligt i skoleforløbet 
kan beskrives som lavt for ca. 15 %’s 
vedkommende og som meget lavt for op 
til 5 %. Hypotesen er, at børnene meget 
tildigt skal motiveres til at performe, og 
at høj faglighed og motivation for at lære 
(mere) er elementer, der følges ad som 
gode, også konkurrerende venner.

Et utal af parametre skal nu endeven-
des. Hvordan spiller trivsel, kedsomhed, 
ensomhed, vrede, ros mv. ind i læringen, 
hvordan møder vi den modkultur, som 
elever, der klarer sig dårligt fagligt og so-
cialt, skaber som svar på at de oplever 
hver skoledag – som helvede på jord? Om 
dette og lignende spørgsmål er de mange 
mio. kr. værd for at få svar på, får vi at se 
om et års tid. 

PS: Skolelederforeningen får lavet en  
video om evidensbaseret skoleudvikling, 
der skal formidle indsigt, inspirere og 
lægge op til debat om skolens faglige  
kvalitet. Videoen, der sætter fokus på 
sammenhængen mellem god skoleledelse 
og den gode skole, er klar til sommer 

fakta

Viden om…

Målet med Center for Videnbaseret Pædagogisk Praksis på U C Nord
jylland er at indsamle og formidle viden om udvikling af professionel 
pædagogisk praksis i dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.

Primært vil man tage udgangspunkt i den videns og erfaringsop
samling, der er sket med LPprojektet, der nu er på 4. år i Danmark 
og omfatter et meget stort datamateriale. Centret vil desuden basere 
sit virke på den øvrige danske pædagogiske forskning som foretages 
i regi af universiteterne, AKF DPU, Dansk Clearinghouse, Center for 
Skoleledelse på CBS m.fl. samt nordisk og udenlandsk forskning.

Endelig vil centret knytte forbindelse til praktisk professionsudøvelse 
som den foregår på skolerne. Som fx på Antvorskovskolen i Slagelse, 
hvor skoleleder Søren Ranthe i anledning af centrets åbning fortalte 
om, hvordan skolen i regi af LPmodellen har fået opbygget en syste
matik, der fremmer fagligheden og inklusionen. 

Se mere på www.ucn.dk, www.lpmodellen.dk og 
www.antvorskovskole.dk

Selve forskningsrapporten bliver først of-
fentliggjort om en måneds tid under over-
skriften ’10 klasse virker’. 

Kompetencer og kultur 
Dekan Lars Qvortrup havde ikke et friskt 
forskningsprojekt med i hverken sin map-
pe eller sit power-point oplæg, men talte i 
stedet om vigtigheden af at få ændret 
kulturen på skolen. 

Ikke via den i dag gængse politiske 
opfattelse af, at skolen udvikler sig bedst 
gennem detailstyring, måling og kontrol,  
men ved at satse på kompetenceudvikling 
og kollektiv efteruddannelse i en praksis-
kontekst. Lærernes og ledernes ikke 
mindst.

Målet er at bevæge sig fra en udøven-
de 1. ordens læring og viden, til en 2. or-
dens ditto ved systematiseret kollegial 

»Vi må blive ved med at spørge: Hvor tidligt er det 
gået galt? Hvor længe har det fået lov at stå på? 
Hvorfor er der ikke grebet ind?«
{ Niels egelund, professor, Center for Strategisk Uddannelsesforskning }

supervision til en 3. ordens med fælles 
refleksioner i personalet/på skolen og 
sidst til en 4. ordens læring og viden, 
hvor undervisningen og pædagogikken på 
skolen spejler sig i et eksternt perspektiv. 
Lyder ikke let, er det som regel heller 
ikke… og hele skolen skal med.

Kunsten er at få forbundet de forskel-
lige typer viden – den forskningsbasere-
de, den professionsbaserede og den prak-
sisbaserede. Her fremhævede Qvortrup 
LP-modellen som et projekt, der netop 
skaber forbindelse mellem de typer læ-
ring og viden – og samtidig er en lærende 
organisation, der baserer sig på forsk-
ningsmæssig opsamling og evidens.

 Med i dag over 500 grundskoler, 
26.500 lærere og pædagoger og lige  
godt 200.000 deltagende elever er der 
næppe andre danske skoleudviklings-  



kort nyt

frikvarter
Kort nyt: Statens Institut for Folkesundhed kan fortælle, at mens 43 % af 
teenagerne, der bor på landet, har alkoholdebut i 7. klasse, gælder det ’kun’ 
36 % af teenagerne i byen

ikke rutte med 
pengene...
I langt de fleste lande I Europa må regioner og kommuner cut-
te i velfærdstilbuddet. De fleste ved nok også, hvor dårligt det 
står til i Grækenland, Irland og Spanien.

Men således også i Norge, hvor skoler, børnehaver, kul-
tur, idræt og hele sundhedssektoren står for skud. Her skal 
halvdelen af alle kommuner skære væsentligt 
ned i 2011.

Det kan selvfølgelig undre lidt, når 
man på den anden side ved, at broder-
folket har ca. 3.000 mia. norske olie-
kr. på kistebunden, svarende til ca. 
540.000 danske kroner for eneste nord-
mand.

uNderretNING
SFI har interviewet 3.000 unge på 25 
år, og 5,6 % svarer, at de i deres barn-
dom er blevet udsat for fysisk mishand-
ling som slag, spark, brændemærker, 
trusler med våben eller lignende. 

De sociale myndigheder opdager 
imidlertid kun mishandling af den art i 
1 % af en børneårgang. Og Børnerådet 
appellerer derfor til, at lærere, pædago-
ger, socialrådgivere, jordemødre og 
sundhedsplejersker skal blive bedre til 
at reagere på tegn på vold mod børn.

I en ny lovgivning, der fra 1. januar 
2011 følger med ’Barnets reform’, un-
derstreges det bl.a., at barnets tarv altid 
skal vægtes højest, og at underretnings-
pligten skal tages alvorligt, hvis der er 
mistanke om mishandling. 

læser bedre! 
Selvom PISA’09 ikke viste fremgang for Danmark i læsning, 
viser en anden ny undersøgelse, at 10-15 års øget indsats på 
læseområdet giver klare forbedringer.

Det er Læsekonsulenternes Landsforening, der har indsam-
let tal fra prøver, der er gennemført af flere end 16.000 elever 
fra 1.-klasser i 32 kommuner og over 12.000 elever i 2.- og 
3.-klasser i 25 kommuner.

Undersøgelsen viser, at eleverne i indskolingen over de sidste 
10 år er blevet markant bedre til at læse, så otte ud af ti elever 
nu i slutningen af 1. kl er gode læsere. Og hvor hver fjerde elev i 
1999 var en langsom og usikker læser, er det nu kun én ud af ti i 
1. kl. Samme tendens ses for elever i 2. og 3. kl. Talmaterialet er 
blåstemplet af uafhængige  
forskere. 

Se mere på 
www.folkeskolen.dk

er du Gået 
fra sNøvseN?
Benny Andersen, der er fyldt 81, er en af de meste læste moderne 
danske lyrikere – og nu uddeles der også en pris i hans navn...

Prisen på 10.000 kr., gives til den dygtige leder, medarbejder eller 
gruppe, der har gjort en ”ekstraordinær og succesfuld indsats for 
at forbedre vilkårene for et eller flere socialt udsatte børn”. Prisudde-
lingen foregår på Børnekonferencen 2011 i Vejle 22. marts 2011.

Det er muligt at indstille enhver medarbejder, medarbejdergruppe 
eller leder, der arbejder med børn og børns vilkår i Danmark til Benny 
Andersen prisen 2011. Sidste frist for indstillinger er 28. januar 
2011.

Send blot en mail med 
en begrundelse til 
indstilling@bennyandersenprisen.dk
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Lør. Tirs. Tirs. Fre. Søn. Ons.

Søn. Ons. Ons. Lør. Man. 18 Tors.

Man. 1 Tors. Tors. Søn. Tirs. Fre.

Tirs. Fre. Fre. Man. 14 Ons. Lør.

Ons. Lør. Lør. Tirs. Tors. Søn.

Tors. Søn. Søn. Ons. Fre. Man. 23
Fre. Man. 6 Man. 10 Tors. Lør. Tirs.

Lør. Tirs. Tirs. Fre. Søn. Ons.

Søn. Ons. Ons. Lør. Man. 19 Tors.

Man. 2 Tors. Tors. Søn. Tirs. Fre.

Tirs. Fre. Fre. Man. 15 Ons. Lør.

Ons. Lør. Lør. Tirs. Tors. Søn.

Tors. Søn. Søn. Ons. Fre. Man. 24
Fre. Man. 7 Man. 11 Tors. Lør. Tirs.

Lør. Tirs. Tirs. Fre. Søn. Ons.

Søn. Ons. Ons. Lør. Man. 20 Tors.

Man. 3 Tors. Tors. Søn. Tirs. Fre.

Tirs. Fre. Fre. Man. 16 Ons. Lør.

Ons. Lør. Lør. Tirs. Tors. Søn.

Tors. Søn. Søn. Ons. Fre. Man. 25
Fre. Man. 8 Man. 12 Tors. Lør. Tirs.

Lør. Tirs. Tirs. Fre. Søn. Ons.

Søn. Ons. Ons. Lør. Man. 21 Tors.

Man. 4 Tors. Tors. Søn. Tirs. Fre.

Tirs. Fre. Fre. Man. 17 Ons. Lør.

Ons. Lør. Lør. Tirs. Tors. Søn.

Tors. Søn. Søn. Ons. Fre. Man. 26
Fre. Man. 9 Man. 13 Tors. Lør. Tirs.

Lør. Tirs. Fre. Søn. Ons.

Søn. Ons. Lør Man. 22 Tors.

Man. 5 Tors. Tirs.

Januar februar marts April maj Juni
 1 Nytår  1  1  1  1  1

 2  2  2  2  2  2 Kr. Himmelfartsdag

 3  3  3  3  3  3

 4  4  4  4  4  4

 5  5  5  5  5  5

 6  6  6  6  6  6

 7  7  7  7  7  7

 8  8  8  8  8  8

 9  9  9 Repr.skabsmøde  9  9  9

10 10 10 Årsmøde 10 10 10

11 11 11 Årsmøde 11 11 11

12 12 12 12 12 12 Pinsedag

13 13 13 13 13 13 2. Pinsedag

14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 Bededag 20

21 21 21 21 Skærtorsdag 21 21

22 22 22 22 Langfredag 22 22

23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 Påskedag 24 24

25 25 25 25 2. Påskedag 25 25

26 26 26 26 26 26

27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28

29 29 29 29 29

30 30 30 30 30

31 31 31

Fre. Man. 31 Tors. Lør. Tirs. Tors.

Lør. Tirs. Fre. Søn. Ons. Fre.

Søn. Ons. Lør. Man. 40 Tors. Lør.

Man. 27 Tors. Søn. Tirs. Fre. Søn.

Tirs. Fre. Man. 36 Ons. Lør. Man. 49
Ons. Lør. Tirs. Tors. Søn. Tirs.

Tors. Søn. Ons. Fre. Man. 45 Ons.

Fre. Man. 32 Tors. Lør. Tirs. Tors.

Lør. Tirs. Fre. Søn. Ons. Fre.

Søn. Ons. Lør. Man. 41 Tors. Lør.

Man. 28 Tors. Søn. Tirs. Fre. Søn.

Tirs. Fre. Man. 37 Ons. Lør. Man. 50
Ons. Lør. Tirs. Tors. Søn. Tirs.

Tors. Søn. Ons. Fre. Man. 46 Ons.

Fre. Man. 33 Tors. Lør. Tirs. Tors.

Lør. Tirs. Fre. Søn. Ons. Fre.

Søn. Ons. Lør. Man. 42 Tors. Lør.

Man. 29 Tors. Søn. Tirs. Fre. Søn.

Tirs. Fre. Man. 38 Ons. Lør. Man. 51
Ons. Lør. Tirs. Tors. Søn. Tirs.

Tors. Søn. Ons. Fre. Man. 47 Ons.

Fre. Man. 34 Tors. Lør. Tirs. Tors.

Lør. Tirs. Fre. Søn. Ons. Fre.

Søn. Ons. Lør. Man. 43 Tors. Lør.

Man. 30 Tors. Søn. Tirs. Fre. Søn.

Tirs. Fre. Man. 39 Ons. Lør. Man. 52
Ons. Lør. Tirs. Tors. Søn. Tirs.

Tors. Søn. Ons. Fre. Man. 48 Ons.

Fre. Man. 35 Tors. Lør. Tirs. Tors.

Lør. Tirs. Fre. Søn. Ons. Fre.

Søn. Ons. Man Lør.

Juli August September oktober November december
 1  1  1  1  1  1

 2  2  2  2  2  2

 3  3  3  3  3  3

 4  4  4  4  4  4

 5  5  5  5  5  5

 6  6  6  6  6  6

 7  7  7  7  7  7

 8  8  8  8  8  8

 9  9  9  9  9  9

10 10 10 10 10 10

11 11 11 11 11 11

12 12 12 12 12 12

13 13 13 13 13 13

14 14 14 14 14 14

15 15 15 15 15 15

16 16 16 16 16 16

17 17 17 17 17 17

18 18 18 18 18 18

19 19 19 19 19 19

20 20 20 20 20 20

21 21 21 21 21 21

22 22 22 22 22 22

23 23 23 23 23 23

24 24 24 24 24 24

25 25 25 25 25 25 Juledag

26 26 26 26 26 26 2. Juledag

27 27 27 27 27 27

28 28 28 28 28 28

29 29 29 29 29 29

30 30 30 30 30 30

31 31 31 31

2011

husK

kalender
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kort nyt

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

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

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

Klik et forspring

frikvarter
Kort nyt: Den første danske undersøgelse af spille vaner på nettet 
blandt 1217årige, lavet af SFI, viser  at 0,4 % af landets unge har 
»mulige spilleproblemer«. I Norge er tallet oppe på 6 %

Radikale Venstre har også meldt sig på 
banen med et nyt skoleudspil ”Vores Sko-
le”, der måske ikke har fået så meget om-
tale som regeringens og oppositionens. 

De Radikale lægges der op til en fol-
keskole, som skal styres lokalt, og som får 
tilført en massiv investering i efteruddan-
nelse, it, antallet af fagkonsulenter tidob-
les, og alle skoleledere skal have en le-
deruddannelse inden for fem år. Her 
nogle pluk fra forslaget:

›  Centralt fastsatte elevplaner og 
kvalitetsrapporter afskaffes 

›  Det gøres frivilligt at anvende de 
nationale test 

Mere tILLId, 
MINdre KONtrOL

›  Kun trinmål for 5/6 og 9/10 klasse
›  Folkeskolerne skal offentligt redegøre 

for sit arbejde og sine resultater
›  Kommunerne skal sætte mål for 

elevsammensætningen i folkeskolerne
›  Alle lærere skal have linjefag i de fag, 

som de underviser i, inden 5 år
›  Krav om kommunal medfinansiering af 

efteruddannelse fjernes
›  Alle lærere skal have ret – og pligt –

til efteruddannelse
›  Der skal oprettes flere nationale 

videncentre
›  Antallet af fagkonsulenter tidobles

›  Alle skoleledere får en lederuddannelse 
inden 5 år 

›  Styrelsen for grundskolen nedlægges  

Ifølge Radikale Venstres uddannelsesud-
spil ’Vores Skole’ skal der investeres der 
halvanden milliard kr. årligt i at styrke 
folkeskolen – og det finansieres ved af-
skaffelse af efterlønnen.

De Radikale vil give folkeskolen sin 
egen ”grundlov”, inden for hvilken kom-
munerne og folkeskolen skal kunne agere 
uden utidig indblanding fra Christians-
borg. Holdningen er, at der på skolerne 
skal være meget større frihed under an-
svar for lærere og ledere.

Læs De Radikales skoleforslag og Skole
lederforeningens kommentarer på hjem
mesiden
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skolelederne om s-sF udspil 

Skolelederforeningen finder – med en stor undtagelse – at der er gode takter i 
S-SF udspillet ”En ny start for folkeskolen”. Foreningen mener ikke, at det er 
vejen frem at lukke op for ledere uden uddannelse og erfaring fra med under-
visning og pædagogik – heller ikke uuddannede lærere for den sags skyld.

Her foreningens kommentarer ved fremlæggelsen af udspillet:

›  Skolelederforeningen er enig i, at fagligheden – ikke mindst i indskolingen –  
skal styrkes, og foreslår her et særligt fokus på tosprogsbørnene

›  Det er fint med max på 24 elever i klassen, men skolelederne kunne leve 
med max 28 i klassen 

›  Forslaget om at indføre ’forældrekontrakter’ bør konkretiseres, men ellers er 
det naturligvis positivt at få forældrene mere på banen mht. at sikre mere ro 
og orden

›   Foreningen vil gerne fremme en mere virkelighedsnær uddannelseskultur 
med praksisnære fag, men advarer mod risikoen for at niveaudele eleverne. 
Det er heller ikke uproblematisk med flere/ for mange ikke-læreruddannede 
lærere 

›   Skolelederne er IKKE enige i, at andre faggrupper uden videre kan være  
ledere i folkeskolen. Der er forskningsmæssigt belæg for, at indsigt og  
erfaring i pædagogiske processer og undervisning giver direkte positivt  
output for skolens udvikling og resultater. 

›   Ellers ja til faglige fyrtårne, dog ikke som konsulenter – men som vejledere  
med reference til ledelsen. Læs mere på foreningens hjemmeside 

›  Foreningen kan også støtte oprettelsen af helhedsskoler, dog med den  
tilføjelse, at skolen: undervisning, fritidsaktiviteter, sundhedsfunktioner er  
ikke ligestillede. Skolen er en uddannelsesinstitution, og det er undervisnin-
gen, der er den væsentligste funktion. 

›  Fleksibel udskoling er foreningen også positiv over-
for: men igen må man  
passe på, at det ikke fører til niveaudeling – der 
skal netop lægges vægt  
på fællesskabet. 

›   Endelig et stort JA til, at nationale test ikke skal 
offentliggøres!

Skolelederforeningen håber på et bredt forlig om en ny 
folkeskole, så vi undgår en fortsat uafbrudt kamp om 
skoledagsordenen i den sidste del af denne og videre 
ind i næste valgperiode.

skolepolitik
Ny skolereform: Plenum har kigget med på regeringens udspil til 
en ny skolereform frem til 2020.

en ny start for skolen... 
Med oplægget ’En ny start for folkesko-
len’ udfordrer oppositionen i ’rød stue’ 
regeringen ’blå stue’ på skolepolitikken.  

Der er er forskelle de to forslag imel-
lem, men ikke de store forskelle, her et 
udpluk af indholdet i S-SF’s 10-punkts 
forslag:

 
›  Styrket faglighed i 0. til 3. klasse. 

Blandt andet med to lærere i dansk  
og matematiktimerne

›  Forældrekontrakter skal sikre  
ro i klassen

›   Undervisning skal styrkes, så færre  
skal i specialundervisning

›  Digital værktøjskasse til lærere og elever
›  Forsøg med 100 skoler, hvor skole  

og fritidsordning slås sammen i  
helhedsskole. 

›  Ansættelse af flere ledere og lærere 
uden traditionel lærerbaggrund

›   Elever i ældre klasser skal kunne  
vælge fag eller særlige linjer i fx  
håndværk og teknik. 

›  S og SF ønsker at afsætte 2 mia.  
til en bedre skole 

Læs oppositionens reform
forslag ”En ny start” på 
www.skolelederne.org

oppositionsudspil

 valgår   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox }



valgår

Regeringens forslag til folkeskolereform 
indeholder syv overordnede mål og en 
lang række konkrete og ret så detaljerede 
ini tiativer. 

Tidsplanen for reformen er frem til 
2020, hvor de elever, der startede sidste 
sommer om 9-10 år skal forlade en skole, 
der ligger top 5 i verden. Det sagde under-
visningsminister Tina Nedergaard ved præ-
sentationen af forslaget, samtidig med at 
hun understregede, at ledere, lærere mfl. 
må acceptere de mange ændringer, da de 
er sat gang for børnenes skyld…

Det var eleverne ikke helt enige i – de 
demonstrerede i dagens anledning, pri-
mært er de imod, at der skal lukkes flere 
ind i klasserne. Det er Skolelederforenin-
gen også betænkelig ved, ligesom for-
eningen ikke er ønsker test offentliggjort 
eller øget brug af karakterer. Ellers bakker 
foreningen op om målsætningerne: 

›  Alle børn skal kunne læse ved udgangen 
af 2. klasse. 

›  Det, eleverne kan i 9. klasse i dag, skal 
de fremover kunne i 8. klasse. 

›  Færre elever skal i specialklasser og på 
specialskoler. 

›  Fremtidens lærere skal rekrutteres 
blandt de bedste studerende. 

›  Undervisningen skal baseres på viden, 
ikke på vane. 

›  Elever, forældre og skolebestyrelser skal 
være med til at udvikle folkeskolen. 

›  Klare mål og åbenhed om resultater skal 
mindske behovet for at styre i detaljen.

Reformforslaget med de mange delele-
menter skal nu forhandles i forligskred-
sen omkring folkeskolen. Det bliver 
svært, da Socialdemokraterne fører nu 
fører hårdere oppositionspolitik. Dertil 
kommer, at finansieringen sandsynligvis 
er ikke plads.

Undervisningsminister Tina Neder-
gaard har tilkendegivet, at partnerskabs-
samarbejdet mellem KL, lærernes, leder-
nes, forældrenes og elevernes organisa-
tioner skal genoptages.

Konkrete initiativer 
De ganske mange konkrete initiativer i 
regeringsforslaget skal gennemføres på 
mange forskellige niveauer og områder af 
og undervisningen, bl.a.: 

faglighed og frihed…
›  Skal det høje læseniveau, der nu er i 

indskolingen, videreføres  
i mellemtrinnet og udskolingen plus et 
læseløfte udstedes 

›  Undervisningen i dansk som andetsprog 
skal styrkes 

›  Det faglige niveau skal hæves, så det, 
eleverne i dag kan  
i 9. kl., skal de fremover kunne i 8. kl.

›  Fælles mål skærpes og præciseres, og 
der skal laves  
mål for elevernes personlige-alsidige ud-
vikling 

›  Seks timers skoledag i indskolingen, 
øget samkøring af læring og fritid 

›  Ny emne- og valgfagsbaseret model for 
udskoling 

›   Ny afgangsprøve, indførelse af karakter-
givning i alle fag fra 6. klasse 

›  Halv mia. kr. til strategi for og udvikling 
af IT-anvendelse i skolen 

›  Mulighed for oprettelse af talentklasser 
og fx eliteidrætsklasser 

›   Større lokale frihedsgrader, herunder 
mulighed for klasser over 28 elever 
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›   Færre elever i specialklasser og special-
skoler, større rummelighed 

›  Styrkelse af og flere forsøg med lærerud-
dannelsen, måltal for efteruddannelse 

›  Uddannelse af (flere) læsevejledere og 
matematikvejledere 

›  Fortsat styrket lederuddannelse og le-
dertalentforløb 

›  Mere disciplin, bl.a. skal skoleledere 
kunne kontakte  
forældre direkte i løbet af skoledagen 

›   Styrket (praksisorienteret) forskning i 
evidensbaseret uddannelse 

›  Øget inddragelse af elever, forældre og 
skolebestyrelser 

›  Øget dokumentation, offentliggørelse af 
nationale test 

Læs regeringens reformforslag ”Faglighed 
og frihed” på www.skolelederne.org

 

regeringsudspil

skolelederne 
om regeringsudspillet

Skolelederforeningen mener der er mange gode elementer i regeringens op-
læg til folkeskolereform. Især en fornyet læseindsats og den helt nødvendige 
omlægning af specialundervisningen. 

Der er dog også nogle tidsler, der bør rykkes op, særligt forslaget om at bryde 
med max-tallet på 28 elever i klasserne, offentliggørelse af test og karaktergiv-
ning fra 6. klasse.

Foreningens formand Anders Balle peger også på, at der skal være hel-
hed i de mange forslag, så det ikke bliver lappeløsninger og at det ikke fører 
til mere bureaukrati:

”Det er vigtigt, at de mange enkeltstående forslag bliver tænkt ind i en 
helhed. Stritter ændringerne i for mange retninger vil det bureaukratisere 
skolens opgaver helt unødigt – og fjerne skoleledernes mulighed for at vur-
dere og løse problemer på stedet”. 

”Der er behov for langsigtede løsninger, da skolegang, undervisning og 
børn er et 10-årigt udviklingsarbejde, hvor det er katastrofalt, hvis man hele 
tiden ændrer mål og indhold, alt efter hvilken vej de politiske vinde blæser”. 

Som man nok ved, er der i denne regerings periode gennemsnitligt sket 
ændringer af folkeskoleloven, bekendtgørelser mv. ca. hver 4. måned.

Sidste nyt:
Statsminister Lars Løkke Rasmussen har besluttet at trække regeringens forslag om, at man kan putte flere end 28 elever ind i klasserne.
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }
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inklusion   { tekst: Jan Kaare / foto: Tea Bendix }

»den nuværende løsning, hvor et stigende antal 
elever får specialundervisning, peger i den forkerte 
retning. i dag bruger vi i gennemsnit 283.000 
kroner på at have en elev på en specialskole i et år. «
{ Lis Sandberg, vicekontorchef i Kommunernes Landsforening }
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 d 
a en nyhed i en radioavis for et stykke tid siden 
blev annonceret med denne ordlyd ”Kommunernes 
udgifter til specialundervisning er alt for store. Der-
for skal folkeskolen fremover i højere grad rumme 
flere elever med særlige behov”, dukkede der spon-
tant et fiktivt kontorlandskab op på nethinden.

 Midt i det sidder to lidt trendy klædte, yngre mænd foran 
hver deres bærbare computer. 
 ”Shit, analysen viser, at konto 3.07 er i kraftig vækst. Hvad 
gør vi?”…
 ”Politikerne må ændre reglerne, så færre skal have specialun-
dervisning. Det vil knække kurven”.
 ”Hvad så med de børn, der har særlige behov? Dem propper 
vi bare ind i de almindelige klasser. Folkeskolen skal jo være 
rummelig”.
 ”Super! Hvornår skal vi spille bordfodbold?”.

Skræmmebilleder eller virkelighed
Problemet ved den slags spontane billeddannelser er, at de sjæl-
dent bygger på fakta, og at de som regel forenkler virkeligheden 
groft.
 Det er i høj grad tilfældet, når det gælder aftalen mellem 
Kommunernes Landsforening og regeringen om specialundervis-
ning og om den tekst med samme emne, der indgår i den nye 
folkeskolelov.
 Ganske vist har regnedrengene analyseret på økonomien, og 
ganske vist spiller deres meldinger en rolle for de politiske be-
slutninger, men de ændringer, som fremgår af aftalen og loven, 
er der gode grunde til at foretage.
 ”Den nuværende løsning, hvor et stigende antal elever får 
specialundervisning, peger i den forkerte retning. I dag bruger vi 
i gennemsnit 283.000 kroner på at have en elev på en special-
skole i et år. Altså på at flytte eleven væk fra den almene folke-
skole. Det ske på trods af at vi ved, at når først eleverne kommer 
på en specialskole, så er det for resten af deres skolegang”, siger 
Lis Sandberg, vicekontorchef i Kommunernes Landsforenings 
Børne- og kulturkontor.
 ”Der har været alt for stor villighed til som et led i en fejlfin-
dingskultur at se på børnenes problemer, i stedet for at se på de-
res muligheder. Det er den udvikling, vi skal have vendt. Vi skal 
integrere i stedet for at segregere, og det skal ske ved at give sko-
lerne nogle bedre handlemuligheder”, siger Lis Sandberg. 

Groft forenklet, men dejligt overskueligt kan man sige, at re-
geringen og kommunerne vil give skolerne en pose penge, der 
svarer til det, som specialundervisningen koster, hvis de selv 
dækker de berørte elevers undervisningsbehov. 
 ”Vi ved ikke hvilke behov, der er tale om, men skolerne kan 
for eksempel købe specialkompetencer fra PPR. Det kan være 

hjælpe fra en klinisk psykolog, der kan afdække et eller andet, 
eller en pæd. psych., der kan rådføre lærerne i undervisnings-
situationen. Skolelederen kan også efteruddanne en ressource-
person på skolen, der er god til de særlige børn. For KL er det 
vigtigt, at der ikke trækkes standardiserede løsninger ned over 
skolerne”.

Øget holddeling
Lis Sandberg peger på, at en del af pengene formentlig vil blive 
brugt på øget holddeling. Statistik viser, at læsetræning i korte 
intensive forløb har været meget succesfuldt. Noget tilsvarende 
kan man gøre på andre områder.
 ”Lærere med særlige kvalifikationer i matematik eller til at 
tackle adfærdsproblemer kan i en periode arbejde med en grup-
pe elever med særlige behov. Det skal fokus på, hvad eleverne 
konkret har brug for. Er det noget fagligt, eller er der andre grun-
de til, at de mistrives?”.
 Et system, der ikke fungerer, bliver ændret, og et nyt system 
med større frihedsgrader bliver indført. Men hvordan sikrer man, 
at skolerne lever op til det større ansvar, som er en del af æn-
dringen.
 ”Kommunerne bliver nødt til at sikre, at der er en progression 
i disse børns indlæring. Det kunne være i form af udvidede elev-
planer. Under alle omstændigheder er det nødvendigt at følge 
eleverne i vanskeligheder tættere og finde ud af, om der sker 
progression i deres udvikling og læring”.

Ønsker anden debat
En ting er sikker: En del forældre til børn med indlæringsvanske-
ligheder, som fremover skal blive i den almindelige klasse, vil 
være meget opmærksomme på udviklingen. Der skal ikke meget 
pessimisme til at forestille sig de mundtlige og skriftlige klager, 
der vil strømme mod lærere og skoleledere, hvis der ikke er til-
fredshed med de tilbud, som skolen giver.
 ”Vi er nødt til at italesætte en anden debat. Den gruppe for-
ældre har måske en forventning om, at deres børn ved at få spe-
cialundervisning bliver i stand til at få en ungdomsuddannelse. 
Forskning viser, at så længe børnene går på specialskoler har de 
meget selvværd og tror, at de kan mange ting, men i det øjeblik, 
de kommer ind på en ungdomsuddannelse, lykkes det ikke for 
dem. Det må være et element i dialogen mellem forældre og sko-
le”.
 Den anden debat, som Lis Sandberg taler om, skal også in-
kludere forældrene til de velfungerende børn. De skal i højere 
grad forstå, at det er til alles bedste, at børn ikke bliver skilt ud. 
Regnedrengene er med. Det samme er de samfundsnyttige over-
vejelser. 

PæDAgOgiK Og 
regNeDreNge gÅr 
HÅND i HÅND

inklusion

Specialundervisningen virker ikke. Derfor er der al mulig grund til at satse på 
øget inklusion, mener Kommunernes Landsforening
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specialundervisning   { tekst: Jan Kaare / foto: Tea Bendix }

 N 
ogle bygger læhegn andre 
vindmøller, når stormen 
nærmer sig. Når det  
gælder de nye regler for 
specialundervisning, har 
Skole lederforeningen valgt 

at gøre det sidste. Der er sund fornuft i at 
kanalisere så mange midler som muligt 
ind i den almene folkeskole og at udnytte 
dens rummelighed til almenvellets bedste.
 Men rundt omkring i landet er der for-
mentlig en del skoleledere, der tænker 
deres:
 Hvad med lærere, der ikke kan få un-
dervisningen til at fungere på grund af 
uro? Hvad med forældre, der klager over, 
at skolen ikke gør det, som de synes pas-
ser til deres barn? Hvordan skal et nyt 
samarbejde med PPR strikkes sammen?
 ”Der er mange uafklarede spørgsmål”, 
siger Skolelederforeningens formand An-
ders Balle. 
 ”Nogle af dem vedrørende samspillet 
mellem skolen og henholdsvis PPR, de 
sociale myndigheder og kommunen ven-
ter vi, at kommunerne vil tage initiativ til 
at klargøre. Andre skal ledelsen på de en-
kelte skoler selv finde svarene på. Jeg ved 
ikke, om der for eksempel er grund til at 
formode, at lederne vil blive konfronteret 
med flere klager fra forældre. Dem er vi 
vant til at håndtere. Men det er rigtigt, at 
vi fremover vil få sværere ved at sende 
aben videre. På den måde er der ingen 
tvivl om, at konflikthåndtering også frem-
over bliver en central kompetence for
skoleledere”, siger Anders Balle.

gode til begrundelser
Konflikthåndtering bliver også et godt ar-
bejdsredskab i forhold til lærerne, fordi 
det er skolelederen, der skal træffe afgø-
relse om, hvordan det enkelte barns inte-
resser skal varetages inden for den almin-
delige undervisning.
 ”Der skal nogle gange træffes beslut-
ninger om bemandinger, som måske går 
på tværs af, hvad lærerne synes. Der vil i 
høj grad blive brug for den fleksibilitet, 
som er en del af A08-arbejdstidsaftalen, 
fordi der i et forløb nemt kan blive behov 
for at omprioritere og gennemføre en ny 
bemanding. Skolelederne skal fremover 
være rigtigt gode til at give begrundelser 
for, hvorfor de beslutter, som de gør”.
 Et af de udtryk som Anders Balle med 
stor glæde anvender, når han deltager i 
debatter om specialundervisning, er ”flek-
sibel situationsbestemt holddannelse”.
 ”Det rummer fint, hvordan en stor del af 
de børn, som det drejer sig om, skal inklu-
deres. Vi skal have bragt speciallærerfunk-
tionerne i spil og speciallærerne ind i den 
almindelige undervisning. Det kan være, at 
vi fremover vil se, at den ene af for eksem-
pel fire lærere i et årgangsteam vil være en 
lærer med specialpædagogisk indsigt. I 
nogle undervisningsforløb kan alle børn 
være sammen, i andre bruges den fleksible 
holddannelse. Det er teamet, der først og 
fremmest har ansvaret for holddannelsen. 
Derfor skal vi have afskaffet begrænsninger-
ne med hensyn til holddannelse”. 

 rejs 
vindmøller

Fleksibel situationsbestemt holddannelse er vejen til bedre 
inklusion og mindre specialundervisning

fakta

Regeringen og KL har ind-
gået en ”Aftale om kommu-
nernes økonomi i 2011”, 
hvor det slås fast at: 

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

›  Loven ændres, så special-
undervisning kun omfat-
ter minimum 12 timers 
støtte om ugen på nor-
malskolerne

›  Elever med diagnoser får 
ikke længere automatisk 
tildelt specialundervis-
ning. 

Der er bred politisk opbak-
ning til at gennemføre æn-
dringerne, og skolelederne 
får en nøgleposition i vur-
deringen af elevernes be-
hov

plenum kigger i løbet 
af foråret på, hvordan 
nogle skoler allerede er kommet langt med nye 
måder at håndtere 
specialundervisning.



Logos er en computerbaseret diag-
nostisk test udarbejdet af professor 
Torleiv Höien for Logometrica.

Logos er standardiseret på ca. 1600 
danske børn og unge, repræsenter-
ende landet geografisk og forskellige 
skoleformer

Logos  indeholder tre opgavedele: trin 
2, trin 3-5 og trin 6-voksne.

Logos  indeholder en række deltest,  
som afdækker flydende læsning, læse-
forståelse, lytteforståelse, begrebsfor-
ståelse, afkodnings- og læserelaterede 
færdigheder. 
På grundlag af testresultatet er det 
muligt at lave en detaljeret analyse af 
læsevanskelighederne.

Logos  indeholder mulighed for at 
få "Forslag til yderligere test". Ved at 
vælge denne indstilling får Logostes-

teren anvisninger om, hvordan diag-
nosticeringsarbejdet kan gennemføres 
samt hjælp til at tolke resultatet.

Logos  kan bruges til at reteste. 
Samtlige testresultater er gemt i data-
basen og kan præsenteres enkeltvis 
eller sammenlignes i et diagram.

Logos  er et værktøj til vurdering/diag-
nosticering af læsevanskeligheder. 
Ud fra testresultat giver Logos forslag 
til foranstaltninger.                                                                                                               

Logos  er velegnet til  speciallærere, spe-
cialpædagoger, talepædagoger, læsekon-
sulenter, logopæder og psykologer.

Man kan nu – for et betydeligt lavere 
beløb end tidligere – anvende Logos 
et år ad gangen og således lære testen  
at kende. Logos version 3.1 er tilpas-
set abonnement og indeholder også 
opgavedel til trin 2.

Læs mere om abonnement på vores nye 
hjemmeside (www.logometrica.dk). Her 
findes mere information om testen 
samt prisliste. 

Ved at abonnere på Logos 3.1 får 
man gratis adgang til nye versioner af 
testen, og brugsanvisning kan down-
loades direkte fra testen.

Det kræver godkendt certificering at 
anvende Logos.

I Danmark er det kun Taleinstituttet 
Region Nordjylland, som må arrang-
ere certificeringskurser.
For mere information  om certificer-
ingskurserne se hjemmeside (www.
logos-test.dk)

Logometrica:  
Tel +47 51 77 80 45.  
Fax +47 51 77 80 41

Logometrica udvikler test og materiale for børn, unge og voksne med læsevanskeligheder. Vi arrangerer 
kurser, forsker samt udgiver bøger og test om læsevanskeligheder. Selskabet har udviklet den populære 
diagnostiske test Logos på baggrund af nyere læseforskning.

Logos-abonnement

NYHED

www.logometrica.no
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 F 
ravær, alkoholproblemer 
og forældreklager. Dårligt 
sprogbrug til samarbejds-
problemer og ringe under-
visningskvalitet. Årsagerne 
til, at en skoleleder er util-

freds med en lærer, kan være mange og 
forskellige, men ender af og til med en 
såkaldt tjenstlig samtale.

Det bekræfter en undersøgelse, som 
Århus Lærerforenings blad SKOLEN har 
lavet blandt skolelederne i Århus. Her har 
man også nærmere fået identificeret, hvil-
ke problemer, der er tale om, og PLENUM 
har venligst fået lov til at bringe hovedre-
sultaterne.

Således er undervisningens kvalitet, 
forældreklager og kollegiale samarbejds-
problemer er de tre hyppigste årsager til, 
at lederne indkalder til tjenstlige samta-
ler. Også fravær på grund af sygdom er en 
typisk anledning til en tjenstlig samtale, 
som halvdelen af lederne peger på.

Århus Lærerforening har ikke ført stati-
stik over det præcise omfang af tjenstlige 
samtaler, men ifølge undersøgelsen blandt 

Når det IKKe 
er GOdt NOK

Som lærer kan man komme i den situation, at ens leder ikke er tilfreds. Måske er læreren 

selv skyld i det, måske skyldes det andre forhold, men hvor stort er omfanget? 

skolelederne har 90 % af lederne inden 
for de seneste tre år afholdt tjenstlige 
samtaler, heraf har halvdelen af lederne 
afviklet mere end tre samtaler i perioden.

Undersøgelsen er kun besvaret af en 
fjerdedel af folkeskolelederne, men data 
fra en anden undersøgelse blandt ÅLF’s 

Negativ adfærd

Forsømmelser

Alkoholproblemer

Sprogbrug

For meget fravær pga. sygdom

Kollegaklager/samarbejdsproblemer

Forældreklager

Undervisningens kvalitet

50% 100%

58%

58%

58%

50%

33%

17%

17%

8%

Årsager til afholdelse af tjenstlige samtaler

tillidsrepræsentanter viser, at to ud af tre 
tillidsrepræsentanter i løbet af de sidste 
tre år har deltaget i en eller flere tjenstli-
ge samtaler som bisidder. 

Læs undersøgelsen i sin fulde  
længde på www.aalf.dk 

undersøgelse   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox }
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undersøgelse

Når det IKKe 
er GOdt NOK

læreren, som var lidt for bar

Kvindelig lærer i overbygningen møder på arbejde med lavtaljede 
bukser, kort bluse – og et stykke med bart. Skolelederen kalder 
hende på kontoret og siger, at den påklædning ikke dur på ar-
bejdspladsen.

Læreren anfører, at det ellers er moderne. Lederen ændrer 
ikke indstilling og begrunder sin tilrettevisning med, at tøjet – el-
ler manglen på samme – kan give uheldige signaler i forhold til 
den professionelle rolle. Lederen siger, at han forventer, læreren 
tænker over sin påklædning fremover – underforstået: ændrer 
den.

Læreren er utilfreds med ledelsens indstilling og indgriben og 
ringer til kredsen. DLF-konsulenten råder læreren til at efterkom-
me tilrettevisningen ud fra en betragtning om, at det er vanske-
ligt at argumentere for, at en lærer klæder sig udfordrende. Da 
læreren ikke vil risikere hverken sit gode forhold til ledelsen eller 
sit arbejde, vælger hun at ændre sin påklædning.

læreren, som kom  for sent for tit 

Tjenestemandsansat mandlig lærer punkterer på vej til skole. 
Han ringer til skolens sekretær og fortæller, at han bliver forsin-
ket. Senere på dagen bliver han via samtalenettet i sin klasse 
kaldt på ledelsens kontor og møder op i den tro, at samtalen 
handler om en elev.  Han bliver derfor overrasket, da han ser til-
lidsrepræsentanten sidde på kontoret.  

Lederen vil tale om, at læreren ofte kommer for sent. Læreren 
siger, at hans cykel jo var punkteret. Lederen tvivler ikke på lære-
ren, men anerkender ikke undskyldningen. Han refererer ud fra 
nogle notater til, at læreren fire dage inden for de seneste tre 
måneder ikke er mødt til tiden. Læreren forklarer alle de uheldi-
ge dage: Et vækkeur, der svigtede, en bortkommen nøgle, et fladt 
cykeldæk, en forsinket bus samt en oversovning efter en søvnuro-
lig nat. 

Ledelsen giver læreren en påtale og pointerer, at læreren 
fremover må sørge for at komme til tiden. Sker dette ikke, vil le-
delsen indstille til afsked.

DLF-konsulenten mener, at læreren burde have været varslet i 
rimelig tid om, at der var tale om en tjenstlig samtale, have fået 
en dagsorden og mulighed for at forberede sig, men peger også 
på, at det at komme for sent er en misligholdelse af arbejdet.  

læreren, som forældre klagede over 

En tjenestemandsansat lærer i midten af 50’erne har gennem 
længere tid haft rådgivnings- og vejledningssamtaler med sin 
pædagogiske leder på grund af klager over uro i lærerens klasse. 
Læreren har også været til et par møder med ledelsen på grund 
af manglende årsplaner og elevplaner.  

Læreren indkaldes til en tjenstlig samtale med underpunktet 
’Perspektiver for kommende skoleår’. Der står anført, at læreren 
har ret til at medbringe en bisidder, og at tillidsrepræsentanten 
er orienteret om tidspunktet for samtalen, men læreren tænker, 
at det handler om fagfordeling, og kontakter derfor hverken kreds 
eller tillidsrepræsentant.

På mødet fortæller skolelederen, at hun har skrevet en indstil-
ling til forvaltningen om, at læreren efter hendes opfattelse ikke 
kan fortsætte som lærer. Hun refererer til indstillingen og til refe-
rat af tidligere samtaler, hvor ledelsen har ønsket forbedring in-
den for navngivne områder. Lederen fremhæver, at læreren ikke 
har begået forseelser, men at han efter hendes opfattelse ikke 
profiterer af de foranstaltninger, skolen har iværksat. 

Læreren får indberetningen i hånden og lederen fortæller, at hun 
ikke ønsker at bruge ham i perioden frem til forvaltningens afgørel-
se. Læreren har derfor ’fri’ og skal ikke møde på arbejde, før han får 
besked. DLF-konsulenten vurderer, at tilrettevisningssamtaler og 
derpå tjenstlig samtale samt en indstilling, der kan føre til en di-
skretionær afsked kan føre til afskedigelse af selv tjenestemænd, 
hvis det skønnes, at arbejdet ikke varetages tilfredsstillende.

læreren, som ikke passede sit job 

Ung og forholdsvis nyansat lærer melder sig syg op til jul. 
En dag sidst i december modtager skolens tandlægeklinik en 

pakke med varer. På pakken er der en håndskrevet hilsen fra den 
sygemeldte lærer. Det viser sig, at læreren ikke ligger under dy-
nen med snue og hoste, som han ellers havde fortalt, men står 
som julehjælp på postkontoret og sorterer pakker. Der blev han 
grebet af overstadigt julehumør og skrev en hilsen på en pakke, 
han så var adresseret til sin skoles skoletandklinik…

Læreren bliver bortvist – altså afskediget uden varsel og med 
øjeblikkelig lønstop. DLF-konsulenten peger på, at der ikke gøres 
noget for at hindre en bortvisning i en sådan situation. Der er 
tale om grov misligholdelse af arbejdsforholdet.

Research og tekst: Lotte Svane Strange Petersen og Martin Lauritzen, SKOLEN/ÅLF.

cases
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Opfylder rådgivnings- eller vejled-
ningssamtaler ikke sit formål, vil arbejds-
giveren typisk skride til afholdelse af en 
såkaldt tjenstlig samtale.

En tjenstlig samtale har til formål at 
afdække, om arbejdsgiveren har et grund-
lag for at reagere tjenstligt eller ansættel-
sesretligt over for medarbejderen. Tjenst-
lige samtaler fører altså frem til afgørelser 
og skal af den grund følge reglerne i for-
valtningsloven.

Medarbejderen skal således have fuld 
indsigt i, hvilke oplysninger, lederen har 
at træffe afgørelsen på. Der skal også gi-
ves mulighed for at udtale sig om disse 
oplysninger, inden arbejdsgiveren træffer 
sin afgørelse.

Medarbejderen har ret til at have en 
bisidder med til samtalen. En bisidder, 
som medarbejderen selv vælger En tjenst-
lig samtale bør afdække: 

› Hvad problemet er
›  Hvad medarbejderen skal gøre, og hvad 

arbejdsgiveren skal gøre for at løse det 
inden for hvilken tidsfrist

›  Hvad sker der, hvis situationen ikke er 
ændret

På baggrund af ovenstående, herunder 
medarbejderens egen udtalelse, kan ar-
bejdsgiverens afgørelse være, at der ikke 
er noget at bebrejde medarbejderen. Det 
er også muligt, at lederen vil gribe ind 
over for medarbejderen, og her er der for-
skellige sanktionsmuligheder:

›  Tjenstlig påtale  
En påtale er ikke en sanktion i 
tjenestemandsretlig eller arbejdsretlig 

Det er altid vigtigt, at der indkaldes til 
den rette type samtale og at formalia om-
kring dem overholdes. Nedenfor gennem-
gås kort de forskellige typer samtaler og 
regelsæt omkring dem. Bemærk, at dette 
bør gælde i forholdet mellem lærere/an-
dre ansatte og skoleledelsen, såvel som i 
forholdet mellem leder og forvaltning.

Arbejdsgivers sanktionsmuligheder 
Det sker, at arbejdsgiveren bliver utilfreds 
med en ansats varetagelse af jobbet. Det 
kan fx skyldes samarbejdsproblemer eller 
manglende evne til at løse opgaverne. I 
sidste ende kan problemerne føre til en 
uansøgt afsked. 

Før dette sker, vil arbejdsgiveren ty-
pisk have talt med den ansatte, vejledt 
eller givet instruktion om, hvad der bør 
rettes. Det er vigtigt ved en evt. senere 
afskedssag, at arbejdsgiveren har vejledt 
den ansatte med henblik på ændringer i 
ledelsesstil, opgaveløsning etc. 

Vejledninger og tilrettevisninger er ikke 
afgørelser i forvaltningslovens forstand, 
men udelukkende en tilkendegivelse af, at 
arbejdsgiveren mener, noget skal ændres.

Disse såkaldte rådgivnings- eller vej-
ledningssamtaler tilsikrer altså ikke de 
rettigheder, man har som ansat i forhold 
til forvaltningsloven: primært ret til bisid-
der, partshøring og begrundelse. Når ar-
bejdsgiveren rådgiver og vejleder en an-
sat, går man sjældent ud fra, at det 
senere kan ende med en afgørelsessag. 
Derfor har arbejdsgiveren ikke pligt til at 
skrive referat af samtalen. Men det sker, 
at lederen gør det for senere at have do-
kumentation for at have opfyldt sin råd-
givnings- og vejledningsforpligtelse. 

fakta

retNINGsLINjer 
fOr afhOLdeLse af 
saMtaLer

ledelse

forstand. Påtalen er et udtryk for, at den 
ansatte har begået en forseelse. En 
påtale skal føre til, at det, der udtrykkes 
utilfredshed med, bliver rettet. Ellers 
må man regne med, at arbejdsgiver 
tager skridt til sanktioner.

›  Disciplinær advarsel  
En disciplinær advarsel er et udtryk for, 
at man kan bebrejde den ansatte for at 
have udvist en adfærd, som vedkommen-
de vidste eller burde have vidst, var i 
strid med reglerne for ansættelsesforhol-
det. Det kan fx være beruselse på arbej-
det. For tjenestemænd skal reglerne i det 
kommunale regulativ om tjenestemænd 
følges ved disciplinære advarsler. 

›  Diskretionær advarsel  
Selv om en ansat ikke har begået tjene-
steforseelser, kan arbejdsgiveren give en 
advarsel. Hvis en medarbejder gør sit 
bedste, men alligevel kommer til at 
handle uhensigtsmæssigt gentagne gan-
ge er det ikke en tjenstlig forseelse.

Et andet eksempel er et uacceptabelt højt 
sygefravær. Det kan ikke lægges medar-
bejderen til last som en tjenesteforseelse. 
Alligevel kan situationen være så uhold-
bar, at arbejdsgiveren ikke længere kan 
acceptere tingenes tilstand. Arbejdsgive-
ren kan så give en diskretionær advarsel, 
som er et udtryk for en afgørelse, som 
hviler på et samlet skøn over sagen.

En advarsel indeholder dels en beskri-
velse af, hvad arbejdsgiveren konkret fin-
der uacceptabelt, dels en beskrivelse af, 
hvad der vil ske, hvis der ikke bliver rettet 
op på det.

Når en leder er utilfreds med den måde, en ansat varetager jobbet på, 
indkaldes der som regel til en samtale for at få rettet op på forholdene. 
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retNINGsLINjer 
fOr afhOLdeLse af 
saMtaLer

Udarbejd retningslinjer 
Skolelederforeningen anbefaler, at der 
udarbejdes retningslinjer for samtaler 
mellem leder og ansat.

Mange kommuner har i deres hoved-
MED-udvalg udarbejdet retningslinjer for 
afholdelse af ”sanktions”-samtaler mel-
lem leder og ansat. Formålet er at sikre, 
at en ansat er fuldstændig klar over, hvor-
for der indkaldes til en samtale, hvad le-
deren ønsker at drøfte, og hvilke konse-
kvenser, samtalen kan få.    

Skolelederforeningen anbefaler, at 
man i kommuner, hvor der ikke er udar-
bejdet retningslinjer, tager initiativ til at 
udarbejde disse – om ikke andet, så på 
skoleniveau. Retningslinjerne bør som 
minimum indeholde nedenstående oplys-
ninger. 

Det skal fremgå af indkaldelsen, hvil-
ken type samtale, der indkaldes til jfr. de 
ovenfor beskrevne typer. Dernæst angives 
de mere konkrete emner, der skal drøftes. 

Evt. bilag i sagen vedlægges 
til orientering. Fx skriftlige 
klager fra forældre eller le-
derens notat fra mundtlige 
henvendelser. Den ansatte 
orienteres om retten til at 
medbringe en bisidder, fx TR. 

Når den ansatte indkaldes, 
orienteres tillidsrepræsentanten 
med kort angivelse af indhold og 
formål med samtalen. Og den ansatte 
orienteres om, at tillidsrepræsentanten er 
orienteret om sagen.

Såfremt der er tale om en tjenstlig 
samtale, udarbejdes referat af samtalens 
indhold og konklusioner. Deltagerne får 
efterfølgende kopi af referatet. Den ansat-
te orienteres om muligheden for – efter-
følgende at vedlægge sine egne kommen-
tarer. 

Kilde: foreningens hjemmeside > TR-håndbog for 
skoleledere

en tjenstlig samtale bør afdække:
› Hvad problemet er
›  Hvad medarbejderen skal gøre, og hvad arbejdsgiveren skal gøre for at løse det inden for hvilken tidsfrist

›  Hvad sker der, hvis situationen ikke er ændret
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anmeldelse

bøger
Ønsker Skolelederforeningens medlemmer at anmelde 
en bog, så ring til sekretariatet på tlf. 3336 7624. 

Bogen tager sit udgangspunkt i den systemiske verden, og denne teori er 
helt grundlæggende for bogens beskrivelser og løsninger. Det gælder hele 
den ganske lange række af forfattere, der har bidraget til denne bog.

Er man ikke fuldt ud inde i denne tilgang, har bogen et fantastisk kapi-
tel om det systemiske bagtæppe. Et afsnit, der er en god indføring i teori-
en, men også en god repetition for den, der i forvejen er bekendt med den-
ne teori. Her friskes mange af den systemiske teoris begreber op, så man 
får et godt fundament til at fortsætte læsningen af bogen.

Her behandles begreber som: Gamemaster, nysgerrighed, for-forståelser, 
relationer, kontekst, domæneteori, Appreciative Inquiry, samt modellerne 
4-R modellen, 5-f modellen. Der henvises såvel til basisteoretikere som 
Maturana og Bateson, men også i meget høj grad til bøger skrevet af forfat-
terne selv. 

Bogen kan sagtens læses i spring efter interesse for emnerne, der kom-
mer godt omkring netop bogens titel, Skoleledernes strategiske samtaler. 
Bogen tager således fat på såvel medarbejderudviklingssamtaler, teamsamta-
ler som gruppesamtaler, ikke som en vejledning eller kogebog, men med 
overordnede synspunkter ud fra den systemiske teori. 

Bogen må siges at være sidste udvikling i erkendelsen af, hvordan coa-
ching kan foregå i en ledelsessammenhæng. Udviklingen har været beskre-
vet i forfatternes tidligere bøger ’Lederen som teamcoach’ (Børsens Forlag 
2008) og ’Lederbaseret coaching’ (L&R Business 2006).

Flere af afsnittene i bogen tager udgangspunkt i helt konkrete situationer 
på skoler eller kommuners hverdag, men bliver aldrig blot en narrativ beskri-
velse. Historierne bliver altid bragt op på et plan, hvor de kan have interesse 
for alle skoleledere.

Bogen er desuden skrevet i et letlæselig sprog og kan varmt anbefales i 
forbindelse med arbejde i det enkelte ledelsesteam og helt sikkert for alle 
skoleledere, hvor lærerne sideløbende arbejder med LP-modellen, idet bo-
gen vil give et godt afsæt til, at også ledelsesteamet tænker systemisk i sin 

tilgang til opgaverne og enhver samtale i skolen.

John Møller, Skoleleder
Morten Børup Skolen, Skanderborg

KONstruKtIv 
KOMMuNIKatION
Skolelederens strategiske  
samtaler
Om systemisk anerkendende ledelse 
Majbritt Andreasen m.fl.
Dafolo Forlag

208 sider, 270 kr.

Skolen og de  
udfordrende elever
Om forebyggelse og reduktion 
af problemadfærd
Terje Overland
Dafolo

Styrkebaseret ledelse
Pernille Hippe Brun og  
Mikkel Ejsing
Erhvervspsykologiserien

inklusion – ideal og virkelighed
Kaj Struve
ViA Systime

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

Lad gå videre
Bedre strategisk Leder-
kommunikation
Anne Katrine Lund
Gyldendal Business

Almagt og afmagt
Birgitte Kirkebæk
Akademisk Forlag

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

Læremiddellandskabet
Fra læremiddel til undervisning
Jens Jørgen Hansen
Akademisk Forlag

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

en samtale, to vindere
Anne-Suzette Humle
Gyldendal Business

Pragmatisk pædagogik
Rasmus Kjær
Forlaget Klim

Bæredygtig Ledelse – ledelse 
med hjertet
Steen Hildebrandt og
Michael Strubberup
Gyldendal Business

Teamets arbejde med fag  
og tværfaglighed
Marie-Louise Outzen  
og Ove Outzen
Kroghs Forlag

Perspektiver på  
specialpædagogik
claus Nilholm
Forlaget Klim

Den digitale skole
Jan Brauer
Dafolo

Specialundervisning på 
hovedet
Almene pædagogiske  
synspunkter
Leo Komischke-Konnerup  
og Niels Buur Hansen
Klim

Undervisningsdifferentiering
Status og fremblik
Niels Egelund
Dafolo

Professionssamarbejdet 
mellem lærere og pædagoger
Viden og værktøj
Poul Rask Nielsen
Dafolo

Bøger til anmeldelsesystemisk

anmeldelse honoreres 
med 2 flasker vin 
samt bogen. 
husk: skriv kort!

mAilgAte 
Kilde: Dansk Sprognævn
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anmeldelse   

først GIK deN BaGLÆNs…
Hvis din hest er død – så stå af
Karina Lange

168 sider, 199 kr.

Akademisk Forlag

BarNdOMMeNs Gader
Brovst som arbejderby
Arne Sloth Kristoffersen

Foreningshuset i Brovst

Fjerritslev Bogtryk 

360 sider, 200 kr. 

Der var engang, det var i provinsdanmark tinge-
ne skete. Ved hårdt arbejde, initiativ, ambitio-
ner, opdrift og uden for mange regler om, hvad 
der kunne og ikke kunne lade sig gøre.

Tidligere skoleleder Arne Kristoffersen har 
skrevet denne bog om sin barndoms by Brovst i 
det nordjyske. Her drev faren en korn- og foder-
stofforretning og var sognerådsformand tillige, 
og mens forfatteren var dreng kom mange i bu-
tikken eller i hjemmet for at ordne stort og småt 
og slå en sludder af. 

Tiden går – brokker, anekdoter og livshisto-
rier bliver til en ganske imponerende fortælling 
om byen fra starten af forrige århundrede, da 
den nærmest skød op af jorden.

Slægt følger slægters gang over de 100 år, og 
selv om det kun er tre-fire led, der kan nås i den-
ne omgang, føler man, at man er med, da de 

byggede Brovst – i perioden, hvor byen, sognet 
ogkommunen har vokseværk fra landbrugs- til in-
dustrisamfund til et moderne servicesamfund og 
til? Ja – prøv at se bogens forside. I dag er meget 
ændret eller borte, og det er som om bygningerne 
står og venter på, at der bliver pustet liv i dem 
igen. Måske nogle vindmøller kan gøre det?

Vi følger det arbejdende folk. Der er land-
brug, slagterier, mejerier, fabrikker. Der harves og 
høstes, graves tørv, drænes, plantes. Vi går fra 
diligence til jernbane, hestevogne til biler, der 
kommer møbler, maskiner, elektricitet, mekanise-
ring, cement, boligbyggeri, centralvarme, træk- og 
slip. Vi møder tjenestepiger og karle, hyrdedrenge, 
mælkemænd, håndværkere, landarbejdere, fa-
briksarbejdere, funktionærer, lejere og dem, der 
ejer. Og fagbevægelsen gør sit indtog.

Det fører bl.a. i 1935-37 til en 466 dage 

lang (!) strejke på Jensens Maskinfabrik i 
Brovst, der dog ender med forlig, indgåelse af 
overenskomst og ordnede forhold. Under 30’er-
nes krise når arbejdsløsheden op på 27 %, og 
selv om der er dejligt på landet, er livet ikke let. 
Op ofte kl. 5-6 om morgenen og hjem kl. 18-19 
om aftenen til en ikke imponerende løn. 

Alligevel sejrer den pionerånd, der er en man-
gelvare i dag. Man sparer op af det lidt, der er, 
bygger selv, familierne holder sammen og man 
hjælper de andre. Den sociale arv brydes. Efter 
fiskere og fodermestre dukker cand.mag’er og en 
overlæge op. Der bliver såmænd også plads til øl, 
dans og musiceren på violin og harmonika, sam-
tidig med at missionen, baptisterne og de folke-
kirkelige konkurrerer om sognets sjæle.

Det er Matador Light. Der kommer butikker, 
banker, bryggeri, biograf, socialvæsen, sygehus, 
institutioner og rigtig mange skoler til. Offentli-
ge og private. Som den skolemand Arne Kristof-
fersen er, vier han selvfølgelig et kapitel til sko-
lehistorien, men uden at gå dybt, hvilket kan 
undre lidt, da andre områder af tilværelsen ind i 
mellem beskrives vel detaljeret. 

Bogen skrevet i et levende sprog og har 
mange gode, gamle billeder. Ikke alle fotografisk 
fantastiske, men fyldt med historie – og liv!

Michael Diepeveen
Redaktør

Karina Lange har været ansat som folkeskolelæ-
rer og har sidenhen beskæftiget sig med coa-
ching af lærere, pædagoger og ledelsesteam.

Titlen er fra forfatterens side valgt, så læse-
ren bliver nysgerrig i forhold til, hvad der me-
nes, og billedeligt talt fortælles der om grundbe-
greber inden for coaching, hvor du som aktiv 
læser er rytteren med en tømme og pisk til sikre 
hestens fremdrift.

For hvis din hest er død – ja, så er det fak-
tisk for sent at stå af…

Bogen er opbygget med korte grundlæggen-
de eksempler inden for coaching, og derefter en 

række praktiske øvelser der kan inspirere den 
enkelte i teamsamarbejdet, til planlægning af 
forældremøder og samtaler og selv fundere og 
træffe beslutninger om, hvilke handlinger der 
kunne give nye løsninger.

Der findes ingen løsninger i bogen, men en 
lang række selvhjælpsøvelser og spørgsmål til 
det videre arbejde.

Bogens let  læselighed kræver ingen forudgå-
ende kundskaber til coaching, og er en lettilgæn-
gelig bog til de professionelle lærere og pædago-
ger, og for en gang skyld ikke til problemfelter 
omkring de børn der er de centrale i arbejdslivet.

Karina Langes erfaring med folkeskolen skin-
ner igennem, og det er tydeligt, at hun mener, at 
man – for at have overskud til hverdagen – skal 
finde sin egen arbejdsglæde frem og redefinere, 
hvad der skal til, inden man løber sur eller går 
død i tingene.

Problemerne bør opfanges i opløbet, så ”he-
sten kommer til at gå så let og ubesværet som 

muligt”.

Solveig Østergaard Kristensen, Skoleleder, 
Østermarkskolen, Vesthimmerland

coaching

historie
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stillinger

fOrstaNder
rosengården Døgninstitution, Lundby

Den selvejende institution Rosengården søger ny forstander. 

Da vores forstander har valgt at gå på efterløn, søger vi en ny 
forstander med tiltrædelse 1. marts 2011 eller efter aftale. 

For at give dig lejlighed til at opleve rosengården har vi informa-
tionsmøde torsdag den 20. januar kl. 14-16, hvor du kan hilse 
på beboere, personale og bestyrelse, samt stille spørgsmål og 
høre lidt mere om rosengården.
(Ring på telefon 4088 3154, hvis du kommer) 

vi søger en forstander: 
•  der har en socialfaglig uddannelse 
•  der har en lederuddannelse og ledelseserfaring (eller kan 

dokumentere ledelsespotentiale) 
•  der har administrativ, økonomisk og pædagogisk overblik 
•  der aktivt kan medvirke til at omsætte og videreudvikle insti-

tutionens mål i praksis 
•  der er fagligt inspirerende, motiverende og målrettet i sin 

indsats 
•  der forstår at inddrage og anvende personalets ideer og res-

sourcer 
•  der har indsigt i og erfaring med at arbejde med personale-

udvikling 
•  der kan arbejde under pres uden at miste overblikket og som 

kan håndtere konflikter 
•  der er fleksibel og handlekraftig og som kan sikre samarbej-

det mellem beboere, beboernes pårørende, personale og be-
styrelse samt institutionens samarbejdspartnere. 

vi tilbyder: 
•  En lille institution med et fagligt og udfordrende miljø 
•  En stabil og engageret personalegruppe 
•  Et godt arbejdsmiljø med en god stemning 
•  Et godt og tillidsfuldt samarbejde med bestyrelsen 
•  Et givende og livsbekræftende arbejde med nogle glade og 

dejlige beboere 

Løn- og ansættelsesvilkår:
Aflønning finder sted i henhold til overenskomst og principper for 
Ny Løn. 

Rosengården er et botilbud efter servicelovens § 107, godkendt af 
Vordingborg Kommune. Målgruppen er voksne psykisk/fysisk han-
dicappede personer, der har behov for motivation, støtte og vejled-
ning i de af dagligdagens gøremål de finder svært. Rosengården 
ligger på landet i Sværdborg, tæt ved Lundby/Vordingborg og blev 
etableret i 1967 af pårørende til nogle af de nuværende beboere. 
5 af de 7 nuværende beboere var med fra begyndelsen. De 2 øv-
rige er kommet til i 1979. Der er tilknyttet 8 medarbejdere. Byg-
ningerne ligner et husmandssted, og selv om der ikke er tale om 
verdens mest moderne og smarte institution, m.h.t. indretning af 
værelser og lokaler, oser det alligevel af brugervenligt miljø og god 
trivsel. På stedet er der masser af plads og udfoldelsesmuligheder 
til både privatliv og fællesskab. Alle beboerne bor i stueetagen, 
har fælles opholdsrum og stort fælles spisekøkken. Der er også 
nogle gode aktivitetsrum, bl.a. til en malerskole og til musik, dra-
ma og afspænding. Udenomspladsen er en parklignende stor 
have, og en lille tilstødende skov med stier. 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til bestyrelsesfor-
mand Jørgen Ole Knudsen, telefon 4088 3154. 

Ansøgning, med kopi af eksamensbevis og relevant dokumenta-
tion sendes hurtigst muligt til: 

Jørgen Ole Knudsen
Skovlodden 5
2840 Holte 
eller på mail: aogjo@yahoo.dk 

Vojens 
Gymnastik- & 

Idrætsefterskole
søger ny 

viceforstander 
pr. 1. aug. 2011

Det er vigtigt at du har erfaring 
med følgende punkter, idet de 
bliver en væsentlig del af din
kommende hverdag.

•	 Økonomi
•	 IT
•	 Ledelse
•	 Samarbejde

Ansættelse sker efter overenskomst mellem  
Finansministeriet og LC.  
Lønintervallet er pr. 01.04.2010  
kr. 394.508,66 – 457.813,54.

Velkommen til et spændende og udfordrende job
med store muligheder.

Se mere på www.vgie.dk
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frikvarter
Kort nyt: What did you learn in school today? We learned that Denmark 
is a little land, and in Denmark we do not understand, what the big world 
outside wants us for, and then we did not learn no more

Stærk ledelse, klare mål og fagligt kompetente 
lærere. Det kendetegner skoler med høje karak-
terer blandt eleverne, viser en ny undersøgel-
se fra AKF, Anvendt Kommunal Forskning.

Undersøgelsen er lavet i samarbejde med 
DPU og omfatter otte skoler, som har haft 

høje prøvekarakterer blandt 9. klasses af-
gangselever over en årrække. Desuden er fire 

skoler med, hvor 9. klasse-elevernes prøvekarakte-
rer har været svingende. Målet har været at finde ud 

af, hvad de højt præsterende skoler gør, som andre skoler 
kan lære af. 

Lærere, der underviser i deres linjefag og bruger tid på at forberede sig 
til timerne. Skoleledere, der stiller høje faglige krav til lærerne og er i tæt 
dialog med skoleforvaltningen i kommunen. Og en forvaltningsledelse, der 
udstikker klare rammer og mål for skolens arbejde. Det gør forskellen, når 
det handler om at opbygge en god skole med højtpræsterende elever.  

Læs mere om ledelsens betydning i analysen s. 14 i dette blad

højt præsterende 
skoler

Skolelederforeningen er ikke kun for skoleledere – altså 
dem, der sidder øverst i det lille hierarki. 

De, der sidder i ”mellemlaget” – og som måske også 
har undervisning og dermed føler sig som kolleger med 
dem, de leder – kan opleve specielle problematikker og 
måske komme i konflikt med sig selv.

Det har foreningens lokalafdeling i Skanderborg taget 
konsekvensen af – og indbød for nylig denne ledelses-
gruppe til et fyraftensmøde, hvor der var ”adgang for-
budt” for øverste leder. Da SFO-lederne opleves som en 
del af ledelsen og kan sidde med samme problemer, blev 
de også indbudt. Også ledere fra Odder lokalafdeling var 
indbudt.

Trods sne og blæst mødte godt 20 frem til arrange-
mentet, hvor Marianne Nykjær Madsen, pædagogisk kon-

sulent i VIA UC, fortalte om 
de særlige forhold omkring 
delte ledelsesopgaver – et 
felt, hun længe har beskæfti-
get sig med. Hun kom bl.a. ind 
på spørgsmålet om loyalitet 
contra lydighed, som netop kan 
være der, hvor skoen trykker for en mellemleder.

Deltagerne havde en god eftermiddag, om end proble-
matikken ikke blev udtømt. Derfor overvejer lokalforenin-
gen et opfølgende arrangement for samme målgruppe.

Steen Jonsson Agger
Viceskoleleder på Bakkeskolen i Hørning
Næstformand, Skanderborg Skolelederforening

I skrivende stund er der stadig store protester i 
Storbritannien mod en ny lov om, at det skal koste 
op mod 80.000 kr. årligt at gå på universitetet.

Der er rundt regnet tale om en fordobling af 
de nuværende afgifter, som efter danske forhold 
altså i forvejen ligger meget højt. 

Emnet har også været oppe i den hjemlige 
debat, men er hver gang blevet taget af bordet. 
Kun studerende uden for EU og EØS betaler for 
at studere. 

uNdervIsNINGsafGIft

mellemledere  
er også skoleledere 

kort nyt



Med en – i forhold til sidste PISA-undersøgelse – stort set uændret 
placering i læsning, en lidt bedre score i naturfag og en let falden-
de præstation i matematik, har de danske elever ikke gjort frem-
skridt. I PISA’09 befinder Danmark sig i OECD-gennemsnittet. 

”Vi vælger at se glasset som halvfuldt frem for halvtomt. Dan-
mark ligger i en stor midtergruppe, hvor kun små marginaler skil-
ler det ene land til det næste, Vi mener, at det vigtigste ikke er 
placeringen, men om vi udvikler os. Det gør vi, men i PISA ligger 
vi næsten status quo. Så der er plads til forbedringer. Særligt det 
forhold, at læse-resultatet ikke var bedre oven på den store ind-
sats, der er gjort, var skuffende”, siger næstformand i Skoleleder-
foreningen Claus Hjortdal. 

Skolelederforeningen peger på fire områder, foreningen mener 
bør prioriteres for, at Danmark kan udvikle sig såvel nationalt som 
i det internationale felt: 

1.  Det står klart, at Danmark stadig slet ikke er god nok til at bry-
de den sociale arv, herunder samle elever med andre kulturel-
etniske forudsætninger op. Desuden prioriterer vi ikke indsat-
sen nok over for de dygtigste, mest talentfulde børn/unge. Her 
skal vi sætte ind meget mere målrettet og specifikt med den 
viden og de værktøjer, der allerede findes.

2.  Danmark ligger lavt med hensyn til at prioritere lærernes efter- 
og videreuddannelse. Vi bruger kun 1/3 så mange resurser her 
som højere præsterende lande, selv om netop lærernes faglig-
hed og kompetencer er helt afgørende for elevernes udbytte. 
Derfor meget mere massiv satsning på det felt. Skolelederne 
forslår fagligt vejlederkorps af lærere med særlig bemyndigelse. 

3.  Det er klart, at når vi skal være de bedste i verden, skal alle 
parter arbejde sammen om at nå målet. Derfor opfordrer skole-
lederne til, at det partnerskab om folkeskolen, som statsmini-
steren og undervisningsministeren satte i gang, bliver genopta-
get. Det er vigtigt at få politikernes holdninger parret med de 
professionelles samt forældre og elevers erfaringer.

4.  Undervisningen skal reorganiseres med en langt større fleksibi-
litet, så der bliver øget inklusion, og så vi i højere grad tager 
højde for forskellene i drenge/pigers forudsætninger. Der-
med er der større sandsynlighed for at nå 
målet om, at langt flere 
unge tager en ung-
domsuddannelse.

Der er flere aspekter i den 
danske rapport og generelt 
for OECD-landene, der gi-
ver stof til eftertanke. Bl.a. 
er der spredninger på køn, 
således at pigerne læser bed-
re, mens drengene regner 
klart bedre og er bedre til na-
turfag end pigerne.

Læs hovedkonklusionerne 
vedr. PISA’09 på 
www.skolelederne.org 
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PrOFeSSiONeL SPArriNg
Skolelederne giver mulighed for professionel sparring med konsulenter, 
der har mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder. Som medlem 
kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få rådgivning. 

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

SeKreTAriATeT er ÅBeNT 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

POLiTiKere Og PerSONALe

Formand Anders Balle 
Næstformand Claus Hjortdal 
Allan Lundby-Hansen
Axel Bay-Petersen
Birgit Henriksen
Jørgen Mandrup Nielsen

Lis Spang-Thomsen
Michael Rasmussen
Sinne Pedersen
Torben Mørup

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

pIsa står 
der eNdNu

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

hurtig 
KoNtAKt
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Oplev havets magi

Margrethes Plads 1• DK-5300 Kerteminde • Tel +45 6532 4200 • www.fjord-baelt.dk

 

Fjord&Bælt
 - et uformelt læringsmiljø

På Fjord&Bælt ønsker vi at virke som 
“natur-oplukkere” og introducere 
eleverne til et miljø og dyrearter, man 
ellers kun i særlige tilfælde kommer i 
nærkontakt med. Vores formidling er 
præget af dialog krydret med aktiver-
ende og eksperimenterende indslag 
og masser af sjov, og det er oplagt at 
lade vores undervisningsforløb indgå 
i videre forløb på skolen.

http://www.fjord-baelt.dk/

