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Som ventet blev det meget smalle forlig, som ligner hinanden i staten, regionerne 
og kommunerne.  Den negative konsekvens af reguleringsordningen fra 2009-10 
slår igennem i 2011, som dermed bliver et ”0-år” uden lønstigninger.

Til gengæld får vi kommunale lønstigninger på 2,65 % i 2012. Dertil kommer, at 
seniordagene videreføres samt en række mindre ting. De stats- og regionalt ansatte 
forventes tilsvarende lønstigninger. 

Ikke overvældende er det, men min samlede vurdering af forligene er alligevel, at 
det er det højest opnåelige i den samfundsøkonomiske situation, vi står i. Derfor 
har jeg nikket foreløbigt ja til forligene under forudsætning af, at de organisations-
specifikke forhandlinger også falder på plads.

Organisationsforhandlingerne mellem KL og LC-lederforum om de specielle krav er 
forhåbentligt færdige, når dette læses. Her er rammen også lav (0,3 %), og der er 
ingen midler til forlodsfinansiering af lokal løn. Der kan til gengæld være en pulje 
til et projekt, som har til formål at evaluere vores lederoverenskomst.  

De generelle og specifikke OK-forlig skal samlet til urafstemning, hvilket sker i 
slutningen af marts og for skolelederne som ved sidste OK-forhandling elektronisk 
via hjemmesiden. Jeg forventer, at hovedbestyrelsen sammen med mig vil anbefale 
alle medlemmer at stemme ja til OK-resultatet. 

Følg med i det videre forhandlingsforløb på www.skolelederne.org, her findes også 
alle protokollater med bilag samt vejledning i deltagelsen i urafstemningen.

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen
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 F 
otografen har været her 
dagen i forvejen for at 
tage bestik af lokalite-
terne i Undervisnings-
ministeriet. Vi drøfter 
mulighederne og vælger 

et par af de klassiske. Jeg skifter 
fodtøj og stiller diskret mine vinter-
støvler under den imponerende 
stumtjener, der har valgt at tage ud-
synet for de snorlige rækker af un-
dervisningsministre, der sidder sko-
leret på væggen. Bertel Haarder i 
førsteudgave og helt uden furer efter 
sværdslag med journalister fanger 
mit blik og får mig til at tænke på 
meget gamle dage.

 Undervisningsminister Tina Ne-
dergaard møder os storsmilende i 
foyeren og viser os ind på sit kontor, 
hvor kaffen damper i kanden. Hun 
er straks med på at sætte sig på en 
anden stol end den sædvanlige:
 ”Jeg vil glæde mig til at se mig 
selv fra en ny vinkel”, siger hun.  

en leder skal være ærlig 
og beslutningskraftig
Hun er ligefrem fra start til slut. Hun 
har forberedt sig og accepteret ram-
merne for samtalen: selv om hun er 
tæt på et valg, skal vi ikke snakke po-
litik. Det gælder hende som leder og 
person:  

 ”Jeg tror, man bedst kan sam-
menligne mit lederjob med den ar-
bejdende bestyrelsesformands. Jeg 
har jo en departementschef til at 
klare de daglige opgaver”, fortæller 
hun. 
 Hun roser ham flere gange i løbet 
af samtalen og viser, at hun er glad 
for samarbejdet med ham og den 
øvrige stab af embedsmænd. 
   ”Som leder synes jeg, man skal 
være klar i mælet og uden omsvøb 
sige, det man vil og ikke vil. Man 
skal ikke være usikker”, fortsætter 
hun. 

Hun kvalificerer det hurtigt til, at 
man især skal være sikker på må-

Tina Nedergaard har været undervisningsminister siden februar 

2010 og giver her et indblik i, hvad det vil sige at være en moderne 

politisk leder i Danmark. Beslutningskraft og ærlig kommunikation 

er noget af det vigtigste for hende som leder og minister. 
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let og missionen. Alle i ministeriet skal 
være klar på, hvor de skal hen, så både 
mål og delmål står tydelige. 
 ”Også ærlighed er en væsentlig del 
af det at være leder og minister. Ingen 
kan tage mig i at putte med tingene 
eller sige noget, jeg ikke mener. Og så 
skal man kunne tage beslutninger, jeg 
mener selv, at jeg er temmelig god til 
at træffe beslutninger. Men visse be-
slutninger kan godt være ubehagelige 
at tage og kan få store konsekvenser i 
ens politiske liv. Men de skal tages, 
hvis de er nødvendige. Som minister er 
jeg meget bevidst om, at mine beslut-
ninger kan få afgørende betydning for 
den enkelte institution og endda for 
den enkelte person. Det er et stort an-
svar. Jeg kan være med til at ændre vil-
kårene for en hel sektor”. 
 Hun taler let og ubesværet og synes 
ikke tynget af rollen:
 ”Hvis en institution melder ind med 
et bestemt ønske, kan det være svært at 
gennemskue alle konsekvenser. Her må 
jeg i høj grad støtte mig til de meget 
dygtige folk, jeg har i ministeriet. Men 
det kan nogle gange være svært at for-
klare en institution, hvorfor loddet nu 
lige præcist faldt ud, som det gjorde. 
Det kan meget vel være, at man synes, 
jeg er dum eller ikke har forstået pro-
blemstillingerne, hvis det bliver et nej. 
Men når konsekvenserne af et ønske el-
ler et forslag er blotlagt, vil jeg i sidste 
ende tage beslutningen for eller imod 
alt efter, om det understøtter min poli-
tik. Hvis det går imod min overordnede 
politiske strategi bliver det et nej, hvis 
det understøtter strategien bliver det et 
ja. Det synes jeg, er et legitimt princip”. 

en minister må godt være i tvivl
Jeg vil gerne et spadestik dybere i det 
med at tage beslutninger og spørger, 
om hun som minister ikke mange gan-
ge kan være i tvivl om, hvad der er den 
rigtige beslutning? Hun betænker sig 
ikke et sekund på at vedgå, at tvivlen 

er et væsentligt grundvilkår i enhver 
større beslutning – også for hende. 
Men hun er lige så tydelig, når det 
kommer til spørgsmålet om, hvor det er 
klogt eller frugtbart at lufte sine tvivl: 
 ”Når man som jeg er omgivet af et 
hold at meget dygtige folk, kan man 
sagtens tillade sig at tvivle. Ofte er det 
jo sådan, at jo mere man ved, desto 
mere er man i tvivl. Sådan må vi have 
det indadtil. Udadtil er det ikke altid 
klogt at udtrykke tvivl. Faktisk er jeg 
blevet skoset for at sige ”Jeg tror at” 
lidt for ofte. Folk omkring mig har sagt, 
at det kan give usikkerhed. Men der er 
naturligvis mange af de beslutninger, 
som jeg tager, der går ud over det, man 
sådan lige kan dokumentere det rigtige 
i. Jeg tager også beslutninger ud fra, 
hvad jeg tror på, hvad min holdning og 
min ideologi er… eller med baggrund i 
min livserfaring. Det er et vilkår for alle 
ledere, at de også må støtte sig til 
holdning og tro. Men som minister skal 
jeg bare være ekstra opmærksom på de 
signaler, jeg giver, og om en proces 
fortsat er åben for diskussion, eller om 
den er lukket, og afgørelsen er truffet”. 

ministerens dilemmaer
På spørgsmålet om hun anerkender, at 
der også er ægte og fundamentale di-
lemmaer for hende som politisk leder 
og minister, svarer hun bekræftende, 
men medgiver i samme åndedrag, at 
det, der kan være personlige dilemma-
er, ofte må vige for de politiske reali-
teter i folketinget, i regeringen eller i 
partigruppen, og at man derfor må 
have robustheden til at leve med di-
lemmaerne. 
 ”Man må forstå, at ingen har så 
hård en ”bestyrelse” som mig. Jeg er 
nødt til at tage bestik af, hvad der er 
muligt i forhold til, hvor partierne står, 
og om det kan lade sig gøre at få 90 
mandater for et forslag. Jeg tror fx at 
SF’s gruppe lige nu har dilemmaerne 
tæt inde på livet, og mange af dem 

spørger nok sig selv personligt: ”Hvor-
for skal vi give os her?”. Men det er 
spillets regler, hvis de vil prøve at kom-
me i regering sammen med Socialde-
mokraterne.” Ministeren inkluderer sig 
selv:
 ”Og sådan er det for mig, jeg er en 
del af et hold og af en regering, der be-
står af to partier. Det giver dilemmaer, 
men jeg skal spille med på holdet. Det 
er vilkåret. I virkeligheden er man som 
politisk leder i et demokrati del af me-
get komplekse magtstrukturer. På den 
ene side er du helt på toppen af hierar-
kiet som minister, og på den anden 
side er du nederst i forhold til befolk-
ningen. Også min egen kredsformand 
kan i visse tilfælde bestemme over mig. 
Han kan indkalde til et møde, og jeg 
kan sige, at det ikke passer så godt. 
Men hvis han insisterer, må jeg stille til 
mødet”. Hun fortsætter: 
 ”Men jeg tror, at det i det politiske 
spil og med de dilemmaer det giver, er 
vigtigt, at man altid er ærlig over for sig 
selv. Men ærlighed består også i at stå 
ved det, man bestemmer sig for at sige 
offentligt og så konsekvent sige det 
samme. Ingen vil kunne tage mig i at 
sige noget et sted og så noget andet et 
andet sted – uanset om det er popu-
lært eller ej. Folk skal ikke tro, at jeg 
fedter alt efter, hvem jeg er sammen 
med. Jeg skal så indrømme, at mine 
synspunkter godt kan komme til at stå 
næsten skarpere end nødvendigt. Nog-
le af mine kollegaer har da også et par 
gange spurgt mig, om jeg ikke ”gør det 
værre end det er” – altså understreger 
uenigheden for stærkt. Det skete fx da 
vi for 4-5 år siden havde mange dis-
kussioner om og med efterskolerne, 
mens jeg var Venstres uddannelsespoli-
tiske ordfører. Det kan godt være, de 
har lidt ret, men på den anden side 
kan det være nødvendigt at have arms-
længde til problemstillingerne, og jeg 
synes i hvert fald, det er nødvendigt at 
være så præcis, at folk faktisk kan 

»Jeg tror, at det i det politiske spil og med de 
dilemmaer, det giver, er vigtigt, at man altid 
er ærlig over for sig selv.«
{ Tina nedergaard, undervisningsminister (V) }
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tage bestik af ”om det bliver værre el-
ler bedre”. Det samme gælder nu med 
Genopretningsplanen, hvor vi sætter 
væksten i udgiftsniveauet i stå. Det er 
en stor ledelsesmæssig udfordring, og 
folk fortjener også her at få klar be-
sked”. 
 Ministeren fortæller, at hun er i 
gang med en omstrukturering af Un-
dervisningsministeriet – tilsyneladende 
forsøger hun selv at spare, hvor det er 
muligt. 
 ”Jeg kunne godt have ventet til efter 
et valg, men jeg mente, at det var nød-
vendigt at gå i gang allerede nu. Det 
kommer også til at betyde nedskærin-
ger i personalet”.
 Ministeren glemmer ikke, at hun 
også er vært, og minder os lige om, vi 
endelig skal tage af kaffen og kagen. 
Hun tager ingenting selv, og jeg kon-
centrer mig om opgaven, da vores tid 
er nøje afmålt, men fotografen takker 
og tager.

hurtig og effektiv
Jeg vil gerne tale med ministeren om 
tiden og spørger hende, om tiden føles 
som en knap ressource, når man er mi-
nister? Hun svarer bekræftende. Så vil 
jeg gerne vide, om hun bruger 90 timer 
om ugen som Bendt Bendtsen sagde, 
at han brugte, da han var minister?
  ”Nej”, svarer hun med et bredt 
smil om munden, ”jeg er hurtig og ef-
fektiv til mit arbejde. Ikke desto min-
dre har de sidste 11 måneder, mens 
jeg har været minister, været de hur-
tigste i mit liv. Nu er det over et år si-
den, at jeg blev minister, og det kan 
selvfølgelig give anledning til refleksi-
on. Alt går hurtigt. Jeg har også en ar-
bejdsgiver, der kræver effektivt arbej-
de. Lars Løkke er en moderne leder og 
vil ikke have noget fedteri. Han kræver 
hurtige og klare meldinger og præcise 
og konkrete forslag til løsninger af pro-
blemstillinger”. 

Fejl der plager
Om hun ikke begår fejl undervejs dér i 
orkanens øje?
 ”Alle begår fejl. Jeg begår fejl. Det 
er en menneskelig kvalitet at vedkende 
sig, at man begår fejl”. 
 Jeg har ikke nogen forventning om, 
at hun lige vil liste sine 3 største mini-
sterbommerter op i et interview med 
skoleledernes magasin og dermed begå 
den 4. ved at gøre det. Det bliver kun 
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til en lidt distanceret, men klogeligt 
udvalgt indrømmelse:
 ”Jeg er god til at huske mine egne 
fejl. Jeg husker tydeligt dem, jeg begik 
som VU-formand. Fejl kan godt plage 
mig flere år bagefter, og de kan endda 
vende tilbage ind imellem også senere 
end det. Jeg er særligt opmærksom på, 
om der skulle danne sig et mønster i 
mine fejl, for så skal jeg være ekstra på 
vagt. Men jeg tror, at jeg er god til over 
for mig selv at vedgå mig mine egne fejl. 
Også hvis jeg gør en kollega ked af det, 
hvis jeg har sagt noget eller svaret på en 
måde, der ikke var helt i orden. Men jeg 
gør ikke den fejl ikke at sige, hvad jeg 
mener. Jeg har heller aldrig lagt skjul på, 
at jeg gerne ville være minister, også når 
jeg tidligere blev forbigået". 

kommunikationens kontekst
Tina Nedergaard er meget bevidst om, 
at de personlige relationer og kommu-
nikationsformerne i forhold til folkene i 
hendes ministerium og dem i folketin-
get er meget forskellige:
 ”Man er nødt til at skille tingene ad 
mest muligt. Jeg kan godt optræde ret 
temperamentsfuld. Det går jo nogle gan-
ge ret vildt for sig i folketingssalen, hvor 
vi diskuterer for åbne gardiner og godt 
må ”genere” hinanden og gøre hinanden 
”sure”. Her kører adrenalinen i blodet, 
og man er nødt til at kunne lide det. 
Som leder af et ministerium taler jeg na-
turligvis anderledes med medarbejderne 
her, hvor jeg også roser mine folk, når 
anledning byder sig. Og det gør det hel-
digvis ofte, for jeg har en fantastisk stab 
af gode og dygtige folk omkring mig”. 
 Selv om Tina Nedergaard gerne la-
der sig tiltale med fornavn, har hun 
hørt, når hun ubemærket kom forbi, at 
medarbejderne taler om hende i 3. per-
son som 'Ministeren': 
 ”Men de siger da heldigvis Tina, når 
de tiltaler mig direkte. Det har dog væ-
ret helt tydeligt for mig i det forløbne 
år, at ministeriet har en meget hierar-

kisk struktur. Selv om jeg tidligere har 
arbejdet med mere flade strukturer, så 
tror jeg, det må være sådan i et mini-
sterium, hvor det skal være let gen-
nemskueligt, hvem der har det sidste 
ord. I officielle papirer skal der natur-
ligvis stå 'Ministeren', så betydnings-
fulde dokumenter kan gælde på tværs 
af ministerrokader og regeringsskift”. 
 Ministeren ler allerede højt ved tan-
ken om en anekdote, som hun lige vil 
fortælle:
   ”En dag jeg var i Nordjylland, opda-
gede taxachaufføren, at det var mig, 
der var kommet ind i taxaen og siger 
derfor: ”Jeg skulle nok have åbnet dø-
ren for ministeren”. Jeg svarede, at det 
behøvede han nu ikke at tænke over, 
hvortil han svarede: ”Ja, for det er da 
Lykke Friis, du hedder, er det ikke?”.
 ”Jeg elsker denne her ligefremme 
og dejligt antiautoritære holdning i be-
folkningen. Alle skulle faktisk have lov 
til at prøve at være minister, for man 
lærer virkelig meget af det”.
 ”En anden dag, hvor jeg besøgte en 
skole for unge med funktionsnedsæt-
telse, var der en af eleverne, der kom-
menterede mine fødder, som han men-
te måtte være en størrelse 49. Jeg 
oplever hele spektret fra at hilse på 
den fuldstændigt uimponerede børne-
havepige, der lige skal røre mit hår, til 
at møde andre toppolitikere i spænden-
de og afgørende forhandlinger. Sådan 
er politik, sådan er det at være minis-
ter – og jeg kan lide det hele”.

Beundrer Churchills beslutningskraft
Tina Nedergaard kan godt pege på poli-
tiske forbilleder:
 ”Skal jeg pege på en enkelt, kunne 
det være Churchill. Han var naturligvis 
leder af sin tid, men jeg kan godt be-
undre hans beslutningskraft. Han kom-
menterede på et tidspunkt andre lede-
res ubeslutsomhed…”.
 Ministeren vrider hjernen for at 
huske de historiske ord og finder 

» Jeg elsker denne her ligefremme og dejligt 
antiautoritære holdning i befolkningen. Alle skulle 
faktisk have lov til at prøve at være minister, for 
man lærer virkelig meget af det.«
{ Tina nedergaard, undervisningsminister (V) }
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efter et par mislykkede forsøg de helt 
rigtige:
 ”You were given the choice be-
tween war and dishonour... you chose 
dishonour and you will have war. Alle 
andre tøvede, for det var ikke politisk 
korrekt at mene, at Hitler skulle have 
tæsk. Det var da også et svært valg, 
men han kunne tage en beslutning i 
en kritisk tid – og det var nødvendigt. 
Han rager langt op over os andre dø-
delige, og jeg må beundre hans præ-
stationer som både krigsherre, parla-
mentariker, forfatter, filosof og taler. 
Han var på samme tid stærk liberal og 
konservativ, altså med mange af de 
grundholdninger, som den nuværende 
danske regering med V og K også står 
for. Det kan så godt være, at hans per-
sonlige livsstil ikke ville gå i en mo-
derne kontekst, hvor vi politikere skal 
være meget mere asketiske”. 

Gør sit bedste og sover ikke 
før arbejdet er gjort
Det sidste ord giver associationer til 
politikere i forsøg på at holde hovedet 
oven lava i sensationspressens vulkan-
krater og får mig til at spørge, om top-
politikere da skal være mere moralske 
end andre mennesker?
 ”Tilsyneladende”, svarer Tina Ne-
dergaard, ”men jeg mener så ikke, at 
jeg har ændret mig overhovedet, siden 
jeg er blevet minister. Men jeg er me-
get bevidst om, at det er befolkningen, 
jeg tjener. Til gengæld håber jeg, at de 
så har tillid til, at jeg gør mit bedste. 
Jeg er dog også helt bevidst om, at ens 
bedste ikke altid er godt nok”. Hun 
tænker et øjeblik:
 ”At være alenemor med ministeran-
svar kræver også sit. Alligevel kan jeg 
med god samvittighed sige, at når jeg 
lægger mig til at sove om aftenen, så 
har jeg færdiggjort mit arbejde for den 
dag. Jeg har aldrig været bremseklods i 
en arbejdsproces, medmindre at jeg 
kræver, at vi lige tager en runde mere 

fakta

Tina Nedergaard

Politik
› Undervisningsminister fra 2010
› Venstres finansordfører 09-10
›  Fødevareordfører og forbruger- 

politisk ordfører 2007-2009
›  Uddannelsespolitisk ordfører 2005-2007
›  It- og telepolitisk ordfører 2001-2005

Uddannelse
›  Cand.scient.pol. fra Aarhus Universitet i 1997
›  Student fra Hobro Gymnasium i 1988

Erhverv
›  Konsulent i Dansk Arbejdsgiverforening fra 1998 til 2002
›  Programdirektør i IUC-Europe fra 1997 til 1998

Privat
› Mor til 6-årig datter

»Jeg er meget bevidst om, at det er befolkningen,
jeg tjener. Til gengæld håber jeg, at de så har tillid 
til, at jeg gør mit bedste. «
{ Tina nedergaard, undervisningsminister (V) }

på en sag. Jeg er selv lynhurtig til at 
gennemlæse en sag og har i øvrigt stor 
tillid til min stab af knaldgode folk i 
ministeriet, som altid er leveringsdyg-
tige i gennemarbejdede oplæg”. 

Folkeskolen skal flyttes
Mit sidste spørgsmål er klassisk, men 
godt til at få noget frem om en persons 
prioriteter: Hvis Vorherre kom til dig og 
sagde, at du kun havde 10 dage tilbage 
at leve i, hvad ville du så gøre som leder?
 Ministeren lægger uvilkårligt ansig-
tet i alvorlige folder og holder en min-
dre tænkepause som for at give ordene 
ekstra vægt:
 ”Det jeg siger nu, er ikke det mind-
ste påtaget, for jeg mener det virkeligt. 
Jeg vil gerne, at vi får rykket på folke-
skolen”, siger hun med eftertryk. 

 ”Nogle folk synes naturligvis, at 
mine forslag til at forbedre folkeskolen 
er dumme, men jeg mener fuldstændig 
ærligt, at de er nødvendige. Folkeskolen 
er ikke bare en skole, men selve funda-
mentet for det samfund, jeg tror på. Jeg 
er selv født og opvokset på en gård uden 
særlige privilegier. Jeg havde et godt 
hjem, gik til håndbold og de sædvanlige 
ting, men min vej til et spændende liv 
og de privilegier, jeg nu nyder godt af, 
gik gennem folkeskolen, som der var fri 
og lige adgang til. Jeg brænder for, at 
min datter skal have de samme gode 
muligheder i folkeskolen, så hun også 
får et rigt og mangfoldigt liv”.
 ”Og så vil jeg nok bede Vorherre om 
udsættelse”, griner ministeren hjerte-
ligt, ”for det kræver nok lidt tid at ryk-
ke på folkeskolen”. 
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1/1 Plenum_skoleledernes årsmøde.indd   1 26/01/11   9:03:31



  nummer 02 / marts 201114

omlægninger   { tekst: Jan Kaare / foto: Henrik Elo }

 m 
ed færge fra 
Langeland eller 
fra tyske Femern 
eller ad E47 eller 
hovedvej 153 
over Guldborg-

sund. Uanset hvor landgangen finder 
sted, ser Lolland lidt forkommen ud i 
fugtigkulden. Snavsede snedriver langs 
vejene og lys, der har svært ved at 
trænge igennem gråheden.

Den store Sydhavsø adskiller sig 
kort sagt ikke fra resten af Danmark i 
vintermånederne.

Men når det gælder folkeskolen, er 
Lolland noget for sig selv. Kommunen 
har som det fremgår af en rapport fra 
Evalueringsinstituttet fra december 
2010 en stribe særlige udfordringer, der 
hænger sammen med den skole- og le-
delsesstruktur, der blev indført i 2008.

Det siger evalueringen
Ledere og medarbejdere har mistet en-
gagement, fordi det er uklart, om skole-
struktur og ledelsesmodel skal ændres 
igen. Ledere og medarbejdere ved ikke 
hvem, der kan træffe hvilke beslutnin-
ger. Skolesektoren, skolecheferne og af-
delingslederne er ikke gode nok til at 
informere hinanden. Der er uklare ret-
ningslinjer for, hvad det betyder at bry-
de fælles retningslinjer, det er uklart, 
hvad der betragtes som strategisk og 
pædagogisk ledelse. Skolecheferne er 
ikke gode nok til at uddelegere ansvar 
til afdelingslederne. Afdelingsskolele-
derne og de administrative koordinatorer 
har svært ved at finde tid til at løse de-
res ledelsesopgaver, og det er ikke tyde-
ligt nok, at SFO-ledere og afdelingssko-

leledere har et fælles ansvar for at sikre 
eleverne en god skolegang.

neden om og hjem
At ikke alt er, som det burde være, frem-
går også af langtidssygemeldinger og af-
skedigelser. Flere skoleledere er blevet 
ramt af en eller begge dele, og et par af 
dem giver gerne årsagen en adresse.

”På et tidspunkt var jeg tvunget til 
at trække i nødbremsen og melde mig 
syg, ellers var jeg gået nedenom og 
hjem på grund af det arbejdspres, der 
fulgte med den nye struktur”, siger 
Niels Brixvold.

Han var indtil 2008 skoleleder på 
Østofte Skole og blev herefter afde-
lingsleder på Landskolen, den ene af 
de fire distriktsskoler, som skolevæse-
net på Lolland i dag består af.

I dag er Niels Brixvold fratrådt som 
skoleleder i forbindelse med, at hans 
åremålskontrakt udløb, men skolestruk-
turen på Lolland ligger ham fortsat på 
sinde:

”Den er noget af det dummeste, po-
litikerne på Lolland har besluttet. Det er 
spolerende for al arbejdsglæde at degra-
dere skoleledere til afdelingsledere, der 
skal tage telefonen og spørge om tilla-
delse til at bruge 5.000 kroner til at re-
parere computere. Alene ved at flytte 
beslutningskompetencen væk fra, hvor 
tingene sker, er strukturen dumpet”.

Et andet problem kontakten til for-
ældrene.   

”Samarbejdet er lagt over til en 
skole bestyrelse for fire skoler, hvor 
kendskabet til den enkelte afdeling er 
meget begrænset. Det gør det meget 
vanskeligt at få dialog med de foræl-

  hvor er 
nøDBremSen?

Kommune vendte i et tag  
op og ned på folkeskolen i 
Lolland kommune. Resultatet 
blev utilfredshed blandt de 
ansatte og stressede skoleledere

struktur- og ledelses-
ændringerne har ikke 
kun noget at gøre med 
at opkvalificere skole-
væsenet, det handler 
også om at spare og 
rationalisere.
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ny skole- og ledelsesstruktur

  hvor er 
nøDBremSen?
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»Det er spolerende for al arbejdsglæde at degradere 
skoleledere til afdelingsledere, der skal spørge om 
tilladelse til alt fra at reparere computere til indkøb 
af rengøringsmidler.«
{ niels Brixvold, fratrådt skoleleder på Lolland }

dre, hvis børn man har kontakt med 
daglig”, siger Niels Brixvold.

Et møde i et pædagogisk råd, der 
dækker fire skoler og med tilknyttet 
150 eller 200 lærere, er med Niels 
Brixvolds ord ”gak i låget”, og en afde-
lingsskole uden en souschef, gør jobbet 
som afdelingsleder særdeles broget. At 
politikerne vedtager at SFO-lederen 
skal referere direkte til skolechefen, er 
det samme som at bygge kompetence-
stridigheder ind i den nye struktur. 

”Struktur- og ledelsesændringen har 
ikke noget at gøre med at opkvalificere 
skolevæsenet. Den handler udelukken-
de om at tjene nogle penge”, siger den 
forhenværende skoleleder.

For stor afstand
Richard Samuelsson var fra 2008 af-
delingsleder på Nordvestskolens Ravns-
borgafdeling, men i november 2010 
blev han fritstillet, og han er siden ble-
vet afskediget. Forløbet skal ses i lyset 
af den nye ledelsestruktur, som ifølge 
den forhenværende skoleleder er for-
fejlet.

”De, som skal træffe de daglige be-
slutninger, har mistet grundlaget for at 
gøre det, og de, som har beslutnings-
kompetencen, er langt væk fra fedtefa-
det. Det er i korthed problemet”, siger 
Richard Samuelsson.

Lollandsmodellen fastlægger den ad-
ministrative organisering og styring i 
Lolland Kommune. Det er en model, der 
skal skabe så få beslutningsniveauer 
som muligt. Men på skoleområdet er 
der nærmest indført et ekstra ledelses-
lag i form af fire skolechefer mellem for-
valtningen eller sektoren, som den kal-
des, og de ledere, der er ude i marken.

”Derfor kommer ledelses- og skole-
strukturen til at fungere dårligt og til at 
være meget afhængig af, hvad det er for 
personer, der er skoleledere. Skoleche-
fen har ikke en kinamands chance for at 
komme ud i substansen i den enkelte 
afdeling”, siger Richard Samuelsson.

Går ud over de ansatte
Det er ikke kun blandt forhenværende 
skoleledere, der er kritiske holdninger 
til skole- og ledelsesstrukturen. Evalu-

eringsinstituttets rapport bygger på in-
terviews med både ledere, lærere og 
pædagoger.

”Der er temmelig stor utilfredshed 
blandt lærerne at der mangler ledelse. 
Afdelingslederne er så ophængte af ad-
ministrativt arbejde, at der ikke er tid 
til andet”, siger formanden for Lolland-
Falster Lærerkreds, Henrik Hansen.

Det er opbygningen af ledelsesstruk-
turen, det er galt med:

”Der er en udviklet MED- eller sam-
arbejdsstruktur, men den føles fjern, 
fordi den består af mange lag. Der er 
en tendens til, at tingene starter fra 
oven, og bliver trukket ned over hove-
det på folk. Når man sammenholder 
det med ledelsesstrukturen, får det den 
enkelte lærer til at føle sig sat uden for 
døren”, siger Henrik Hansen.

Et eksempel er LP-modellen, der 
blev indført i løbet af kort tid, og uden 
at lærerne havde indflydelse på den 
overordnede beslutning.

”Ganske enkelt: Den slags fremmer 
ikke god undervisning”, siger kredsfor-
manden. 

omlægninger

RING eller MAIL til udv.konsulent Anders Haagensen på 8779 6312 eller aha@cok.dk 
– hvis du har spørgsmål eller vil tilmelde dig kurset. 

Hvor og hvornår?
Taastrup den 31. marts-1. april
Århus den 28.-29. april 

Pris
5.400 kroner

Læs mere
på www.cok.dk

Hvordan tænkes pædagogik, 
organisering, arkitektur og lærings-
processer sammen i bygningen 
eller ombygning af fremtidens 
folkeskole?

Målgruppe
Kurset er for alle ledere og 
medarbejdere, der deltager 
i skolens renovering. 

KURSUS: SKOLEBYGGERI 
– den gode proces
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 M 
an har ret til at 
blive klogere, og 
ingen udvikling 
uden fejltagelser. 
Fyndord om erfa-
ringer og ny viden 

kan der fyldes hjemmesider med. Alli-
gevel er der langt imellem politikere og 
embedsfolk, der åbenlyst fortryder en 
beslutning.

Sådan er det også på Lolland, når 
talen falder på Evalueringsinstituttets 
gennemgang af skole- og ledelsesstruk-
turen.

”Du får ikke mange udsagn fra mig 
nu. Den politiske proces skal have lov 
til at køre, så det er bedre, du snakker 
med formanden for Børne- og Skoleud-
valget”, siger Bjarne Voigt Hansen. 

Sektorchefen for skoleområdet ved-
går gerne, at gennemgangen af skole- 
og ledelsesstrukturen, sådan som den 
er foretaget af Evalueringsinstituttet, 
peger på en stor udfordring:

”Vi er midt i processen i retning af 
et nyt skolevæsen, så det er for tidligt 
at vurderer resultatet, men evaluerin-
gen viser, at vi skal forbedre kommuni-
kationen ikke mindst mellem sektor og 
skoler og mellem skoler og afdelinger. 
Det vil vi gøre ved at bringe medarbej-
derne herunder lederne tættere sam-
men, så der skabes en bedre forståelse 
for de forskellige roller”, siger Bjarne 
Voigt Hansen.

læs rapporten
Sektorchefens råd til andre kommuner, 
der vil ændre skole- og ledelsesstruk-
tur, er: Lær af de lollandske erfaringer 
ved at læse evalueringsrapporten. 

Torben E. Hansen, næstformand  
for den lokale afdeling af Skoleleder-
foreningen, er mere artikuleret:

”Lad være med at gennemføre så 
mange forandringer på en gang. Lol-
land ændrede skole- og ledelsesstruk-
tur og den vidtgående specialundervis-
ning, samtidig med at der blev indført 
en ny økonomimodel. Det giver ikke tid 
til at gennemføre de enkelte foran-
dringsprocesser ordentligt”.

ledelse foregår i team
Skal der lukkes skoler, så gør det, når 
behovet opstår. Lad være med at kæde 
processen sammen med en ændring af 
ledelsesstrukturen:

”Der er ikke noget i vejen med at 
indføre en ny struktur, hvor målet er 
styrke den pædagogiske ledelse, og 
hvor en række ledelsesfunktioner bliver 
centraliseret. Men når det sker samti-
dig med, at der nedlægges skoler, spe-
cialundervisningens struktur bliver æn-
dret og nye økonomiske tildelingsmo-
deller implementeres, forsvinder målet 
af syne”.

Et andet råd til kommuner, der tæn-
ker på at gribe dybt i værktøjskassen 
lyder: Husk at ledelse bygger på 

{ tekst: Jan Kaare / foto: Henrik Elo }   ny skole- og ledelsesstruktur

tag én
ad gangen

TinG

Gennemfør ændringer i etaper og sørg for at alle ledere er godt 
informerede om hvad der skal ske. Det kan andre kommuner 
lære af de erfaringer, der er gjort på Lolland.

kommentar

Ændring kræver 
ledelse

Det at inkludere flere børn 
ved at ændre specialunder-
visningen "kræver i sig selv 
i det mindste i et stykke tid 
mere ledelse. Lolland valgte i 
stedet, samtidig med at man 
ændrede skolens dagligdag 
radikalt på andre områder, at 
skære i ledelsen. Derfor gik 
det galt”, siger Anders Balle, 
formand for Skolelederfor-
eningen. 

Han fortsætter: ”Jo mere 
kommuner ændrer i sko-
lestruktur og jo mere de 
ændrer skolens grundlag jo 
mere ledelse kræver det i det 
mindste i en overgangspe-
riode. Den slags kan lærerne 
ikke klare selv”.



  nummer 02 / marts 201118

teamsamarbejde. Der kan måske spa-
res nogle penge ved, at der kun er en 
enkelt leder på en fysisk skole, men 
når vedkommende ikke har nogen at 
sparre med, bliver ledelsesopgaven 
nemt tung og uhåndterbar.

”På Lolland får afdelingslederne no-
get tilbage i kraft af den samlede grup-
pe af ledere, der står i spidsen af hver 
af de fire skoler, men i det daglige 
mangler der samarbejdspartnere”, siger 
Torben E. Hansen.

Del ændringer op
Tom Larsen, Venstre, er formand for 
Børne- og Skoleudvalget, og står gerne 
ved, at forløbet med de mange ændrin-
ger kunne have forløbet været mere 
glat, men:

”Hovedårsagen er, at Lolland Kom-
mune er blevet til ved en sammenlæg-
ning af syv skolemæssigt meget for-
skellige kommuner. Dermed skulle der 
ske store ændringer. Problemet var 
måske, at vi ikke fik sikret os, at de 
ledere, der skulle føre ændringerne ud 
i livet, havde de rigtige kvalifikatio-
ner”.

Den kompetenceafklaring, der skal 
ske, når en leder går fra at styre en 
skole til at være en underordnet afde-
lingsleder, fik ikke nok opmærksom-
hed.

”Fremover får alle ledere mere ind-
sigt i de politiske beslutninger, og vi 
sikrer, at nogle af de konkrete anstøds-
sten som for eksempel SFO-ledernes 
placering som en del af afdelingsledel-
sen, og at budgetterne ligger fast på 
det tidspunkt, hvor skolerne skal an-
sætte personale, kommer på plads”, 
siger Tom Larsen.

Tingene skulle ifølge ham ikke være 
gået langsommere. Var de det, vil det 

»På lolland får afdelingslederne noget tilbage i 
kraft af den samlede gruppe af ledere, der står i 
spidsen af hver af de fire skoler, men i det daglige 
mangler der samarbejdspartnere.«
{ Torben e. hansen, næstformand i Skolelederforeningen, Lolland Afdeling }

omlægninger

fakta

 Model lolland

>  En rapport fra 2005 viste, at serviceniveauet i de syv kommuner, 
der med strukturreformen ville blive til Lolland Kommune, var 
meget forskelligt, og at elevtallet i folkeskolerne ville falde kraftigt. 
Kvalitetsniveauet var dermed under pres.

>  Med den nye skolestruktur blev tre af de daværende 14 skoler 
permanent lukket. De resterende 11 skoler blev nedlagt som selv-
stændige skoler og erstattet af fire nye skoler (skoledistrikter) med 
tilknyttede skoleafdelinger. 

>  Skolesektoren valgte i forbindelse med dannelsen af de nye skoler 
at reducere antallet af ledere og at regulere ledelsesstrukturen.

>  De fire skoler ledes af hver deres skolechef. Skolechefen er leder af 
skolens ledelsesteam, som foruden skolechefen består af afdelings-
skoleledere, en administrativ koordinator og en SFO-koordinator. 

>  Kommunen har indført en ny økonomimodel, der betyder, at pen-
gene følger barnet, uanset om eleven er i almen- eller specialunder-
visning.

>  En ny specialundervisningsstruktur betyder, at skolerne selv skal 
visitere til integreret specialundervisning, og at skolerne skal inte-
grere flere børn med specialundervisningsbehov i skolens hverdag.

ikke lykkes at opnå den ønskede højnel-
se af de pædagogiske resultater.

”Jeg vil anbefale andre kommuner 
at dele tingene i to og at tage enten 
normalområdet eller specialområdet i 
hver sin omgang. Den løsning var, som 
jeg ser det, ikke realistisk hos os, fordi 
de gamle kommuner var gået i meget 
forskellige retninger med hensyn til in-
klusion, hvorfor der skulle ske noget 

her og nu på specialområdet, men an-
dre kommuner står måske ikke i helt 
samme situation”, siger udvalgsfor-
manden. 

Endnu et råd fra Tom Larsen til an-
dre kommuner i samme situation: Se 
fem år frem, find ud af, hvad der er be-
hov for af ændringer, og tag fat om 
nælderne, uanset om hjertet er med 
eller ej. 



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

Hvad lærer du?

Uddannelsen består af 5 moduler svarende til i alt 150 timer:

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

5A: De personlige kompetencer og lederrollen
5B: Budget og regnskab for skoleledere
5C: Ledelse af kvalitetsudvikling, dokumention og evaluering.

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

Priser

 

Prisen er i alt henholdsvis 55.500 kr. og 56.900 kr., der dækker under-
visning, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. Betaling 
forfalder forud for hvert modul. Regningen bliver først sendt, når 
tilmeldingsfristen er udløbet. Tilkøb af vejledning og eksamen koster 
2.500 kr. pr. modul.

Hvor og hvornår?

Uddannelsen gennemføres som internatforløb på Den Kommunale 
Højskole i Grenaa.

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

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

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

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

Hold BK og Hold BL starter i henholdsvis januar og september 
2012, men du kan allerede nu sikre dig en plads ved forhånds-
tilmelding.

Samarbejdspartnere

Uddannelsen er udviklet i et samarbejde mellem Undervisnings-
ministeriet, KL, Danmarks Lærerforening, Børne- og Kulturchef-
foreningen, Skolelederforeningen, Danmarks Pædagogiske 
Universitet og COK.

Tilmelding

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

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

Hold BJ, BK og BL: 17.520 kr.
Hold BJ, BK og BL:   7.996 kr.
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postnumrene 6040, 7900, 8300 og 9240. Prisen dækker over en helårlig betaling 
med en selvrisiko på 5.420 kr. i 2011:

Skoda Fabia 1,4     Kia Cee’d 1,6 diesel
årlig pris = 3.356 kr.    årlig pris = 3.609 kr.

Toyota Aygo 1,0    Mazda 2 1,2
årlig pris = 3.119 kr.    årlig pris = 3.356 kr.

Kør bil med LB

www.lb.dk   ·   Tlf.: 33 11 77 55

Forsikringen stiger ikke i pris efter skader •	
Du bliver allerede elitebilist efter fem års •	
skadefri kørsel
Tilvalg: Billig vejhjælp og friskadedækning•	

Har du styr på din bilforsikring?

Aldersrabat: Kaskoprisen •	
reduceres med 6, 15 og 20% 
når din bil er fyldt 5, 10 og  
15 år.

Du skal tegne LB’s attraktive Indboforsikring, for at kunne tegne den billige bilforsikring. 
Læs mere på www.lb.dk

En bilforsikring hos LB giver dig klare fordele:
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Citat: Der har levet mange store mænd, der har smigret folket, men 
egentlig aldrig elsket det, Shakespeare, 1564-1616

FrA uvm Til mvu?
Det er ikke alene kommunernes skolevæsner, der skal omstruktureres og effektiveres. 
Således har Undervisningsministeriet måttet spare 75 årsværk, svarende til 16 % af 
medarbejderstaben.

Det betyder bl.a., at Skolestyrelsen er blevet nedlagt, men genopstår som ’Styrel-
sen for kvalitet og tilsyn’ med personale fra den gamle styrelse og fra ministeriet. 

Som set ved andre omstruktureringer vil der være færre afdelinger med færre 
medarbejdere og også færre chefer. Det er især grundskole- og gymnasieskoleområ-
det, der nu bliver integreret. 

Med den nye struktur etableres tre styrelser. Én styrelse varetager opgaver vedrø-
rende uddannelsernes indhold og administration (Uddannelsesstyrelsen), én styrelse 
varetager kvalitets- og tilsynsopgaver (Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen) og én styrelse va-
retager opgaver vedrørende it-løsninger m.m. (UNI-C). Hertil kommer et departement 
med tre afdelinger og et internationalt sekretariat.

Ny undersøgelse foretaget af Skolelederfor-
eningen viser, at der i sommeren 2012 i 
gennemsnit kan risikere at være 7-8 % eller 
250-300 færre ledere på de danske folke-
skoler i forhold til samme tidspunkt 2010.

Undersøgelsen viser, at mindst seks ud 
af ti kommuner er i gang med at fyre skole-
ledere, og at det nogle steder er hele 30-
50 % af lederne, der må gå.

Skolelederforeningen har spurgt sine 
lokale formænd om deres vurdering af ud-
viklingen i antallet af skolelederstillinger i 
en periode over to år (sommer 2010-som-
mer 2012), og hovedresultaterne af un-
dersøgelsen viser følgende: 

•  I perioden 2010-12 ventes nedlagt mi-
nimum 6,75 % eller 250 skolelederstil-
linger

•  Der nedlægges med sikkerhed skole- 
lederstillinger i 60 % af kommunerne

•  I kommunerne nedlægges fra 2-3 % og 
op til 55 % af skolelederstillingerne

•  En tredjedel af alle kommuner nedlægger 
over 10 % af deres skolelederstillinger

•  I 3 % af kommunerne ventes der at bli-
ve (ganske få) flere skoleledere

Skolelederforeningen finder det dybt be-
kymrende, at ændringerne af skolestruktu-
rerne fører til mindre ledelse, og forenin-
gens formand har svært ved at se, hvordan 
kvaliteten af folkeskolen på den måde li-
gefrem skal blive bedre:

”Ved at skære så hårdt i skoleledelsen, 
svækker man folkeskolen. Der er brug for 
mere – og ikke mindre ledelseskraft – i 
den danske folkeskole, sådan har det lydt 
fra både politikere og forskere i årevis, og 
derfor er det meget overraskende, at ud-
viklingen går så markant den modsatte 
vej”, siger Anders Balle. 

Han peger på, at der i disse år med 
de store omstruktureringer af skolevæse-
nerne er stærkt brug for ledelse. Der ned-
lægges og sammenlægges skoler, SFO  
og andre institutioner, hvor personaler  
og elever samt forældre skal bringes ind  
i nye fællesskaber og nye kulturer bygges 
op. 

Anders Balle frygter, at den ledelse, 
der er tilbage i de større enheder, vil være 
for langt fra skolens dagligdag, og at hvor 
der før måske var 25 lærere pr. leder, nu 
vil være 30, 40 eller 50:

”Der skal rådgives, sparres og         der 
er brug for en ledelse, som er på skolen, 
og som er nærværende og ved, hvad der 
foregår. Samtidig skal de nye enheder ar-
bejde mere effektivt og nå bedre resulta-
ter – og med for få ledere kan vi ikke kon-
sekvent følge op på, hvad der foregår i 
undervisningen og på de resultater, lærer-
ne og elever skal nå”.

Tilsyneladende spares der relativt flere 
lederstillinger end lærerstillinger. Progno-
serne for nedlæggelse af lærerstillinger 
fortæller, at der fra sommer 2010 til som-
mer 2012 i alt nedlægges ca. 5 % af læ-
rerstillingerne, mens det for ledere altså 
er 6,75 %.

 

På skrump 

Fakta
der er udsendt spørgeskema med svarfrist 11/2-11 til de 94 lokale afdelinger af skolelederforeningen –  og 76 svarede – svarende til en svarprocent på 81 %.

det er i undersøgelsen ikke medtaget, at en del kommuner har gennemført omstruktureringer før sommeren 2010, så der reelt er sparet endnu flere lederstillinger.

kort nyt
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bedst egnet   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }
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 F rem og tilbage ad lange 
gange. Af en eller anden 
grund har jeg forvildet mig 
ind det forkerte sted i den 
512 elever og 8.831 m2 
store Vangeboskole i Ru-

dersdal nord for København.
 Bygget i 1959 i ét plan. Befriende i 
forhold til fordums tiders høje monu-
mentale byggeri breder skolen sig og er 
tillige placeret i smukke omgivelser ved 
en lille sø og skov. Med plads, lys, luft 
og selvstændige afsnit med egen gård 
eller snarere egen have. Skolen er over-
skudsagtig, opført i opgangstider, langt 
før oliekrisen og senere grønne afgifter 
satte grænser for vækst.
 Her er dog også lidt labyrintisk, og 
selv om det lykkes Plenum’s udsendte 
at orientere sig, varsler det, hvor van-
skeligt det kan være finde hoved og 
hale i det, jeg er kommet for at tale 
med skolens leder René Glud Jensen 
om. Han skal nemlig prøve at give svar 
på, hvorfor det skulle være nødvendigt 
at kende noget til folkeskolen for at 
være leder i den?

ved, hvad man taler om
På Vangeboskolen går for det meste 
velfungerende børn fra velstillede fami-
lier. Alligevel er ikke alt idyl. Efter jul 
og nytår vendte personalet således til-
bage til smadrede vinduer for næsten 
100.000 kr. Og synderne er fundet – 
det er bl.a. elever på skolen.
 ”Den sag har jeg brugt rigtig meget 
tid på, og det er ikke noget, politi og 
myndigheder alene kan tage sig af. Det 
ødelagte skal erstattes, og der er fulgt 
op over for de pågældende. Men ele-

verne går her fortsat, og deres familier 
har også andre børn på skolen, så tin-
gene må ses i en større sammenhæng 
Alle er berørte af historien, også perso-
nalet, og hele skolen skal jo fortsætte”.
 For skoleleder René Glud Jensen er 
der ikke tvivl om, at han i den sag som 
i mange andre i sit lederjob trækker på 
sin lange erfaring – 25 år som leder og 
en i alt snart 40-årig karriere som leder 
og lærer, ja tilbage fra de første møder 
med eleverne og folkeskolen. Det hand-
ler om at kunne vurdere adfærd, ud-
fordringer indgå i samtaler, stille de 
rig tige spørgsmål og frem for alt: vide,  
hvad man taler om.
 Skoler er komplekse systemer. Til 
forskel fra de fleste virksomheder og 
arbejdspladser udfordres en skole – 
hvor velorganiseret den end er – i alle 
ender og kanter. Måske frem for alt, 
fordi det er et sted med mennesker. 
Med en høj grad af uforudsigelighed og 
modsatrettede krav og forventninger fra 
børn og unge på vej frem i livet, ambi-
tiøse forældre, et professionelt perso-
nale, lokalsamfund og politikere.
 ”Som skoleleder skal man have  
empati og viljestyrke, men også pæ-
dagogisk-didaktisk indsigt og erfaring. 
Der er utvivlsomt mange dygtige chefer 
i erhvervslivet, der kan meget, men de 
ved ikke, hvad en skole er – og desvær-
re er der en tendens til, at man udefra 
ser det vi laver i skolen som noget, der 
ikke er svært, samtidig med at lærer-
gerningen er udskældt og ikke altid 
regnes for noget”.
 ”Man kan godt ansætte skoleledere 
uden lærerbaggrund og uddannelse. Og 
selvfølgelig skal man vælge den, der er 

bedst egnet. Folk udefra kan tit en 
masse, og meget kan lade sig gøre, det 
kan blive spændende etc. MEN jeg har 
blot ikke oplevet det... tværtimod hører 
man om, at de få gange, hvor det er 
sket, så løber de pågældende hurtigt 
ind i store problemer, og at det ikke 
går”, siger han.

respekt hviler på faglighed
René Glud Jensen peger på, at man i 
skolen har at gøre med en personale-
gruppe, der er selvledende. De leder 
undervisningen, de tager ansvar, og så-
dan skal det også være, mener han, for 
det stimulerer lysten og initiativet hos 
den enkelte og i teamene. Og hvis man 
ønsker ledere i skolen, der tilretteviser 
og er ledere med kæmpe L, ødelægger 
det initiativ og den motivation, der får 
helheden til at fungere. 
 ”Kun hvis tingene for alvor kommer 
op at køre bliver jeg involveret, fordi 
medarbejderne har tillid og respekt. Til-
lid til, at jeg ved, hvad jeg taler om – 
og respekt for, at jeg selv har oplevet 
og har været ind over i lignende situa-
tioner. Og der er tale om mange slags 
faglige og professionelle problemstillin-
ger, som der ofte ikke er en bestemt og 
sjældent en let løsning på”. 
 ”Lærerne og alle øvrige medarbejde-
re er også meget forskellige, og man 
kan dårligt adskille lærernes undervis-
ning fra deres person. Nogle er stærke 
faglige, men hvor det kniber med at få 
ro i klassen, og hvor eleverne ikke hører 
efter. Omvendt er andre gode til at ska-
be relationer og få hul igennem, men 
hvor børnene alligevel ikke lærer det, 
de skal”. 

skrive-
bords-
generaler 
du’r ikke

læreruddannet skoleleder

Det lyder umiddelbart fornuftigt, at man med lærerbaggrund og 
undervisningserfaring vil have de bedste forudsætninger for at få 
succes som skoleleder    – eller hvad?
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”Den viden, der skal til for at gå ind 
og coache, sparre, vejlede og lede i de 
situationer, har folk udefra ikke forud-
sætninger for at gøre, så det bliver en 
læreproces på stedet. Så det virker og 
så det bliver accepteret. Ledere på en 
skole, der kun tager højde for bundlin-
jen, vil kun holde 1 uge, også selv om 
de både kan og vil meget. Man vil hur-
tigt havne i fagligt-professionelle diskus-
sioner, man ikke kan magte”, siger 
René Glud.
 Så selv om man godt kan se ledelse 
som et fag i sig selv, som handler om 
evnen og lysten til at stille sig foran og 
sætte mål og påtage sig et ansvar, vil 
det efter René Gluds mening kræve års 
erfaring fra skole- eller undervisnings-
verdenen, før man har fået indsigt i 
kulturen på stedet og kan gribe ind 
med passende forstyrrelser. Ledere 
uden den gefühl eller tæft vil være som 
elefanter i en glasbutik.

vil gerne siges imod 
René Glud Jensen kan dog se dilem-
maet i, at han selv i forhold til fx pæ-
dagogerne læner sig op ad den SFO-le-
der, som er en del af skolens ledelses-
team, har pædagoguddannelsen og sin 
daglige gang i SFO’en. For når det er 
sådan, hvorfor så ikke have fx en djøfer 
som øverste skoleleder, der kan konsul-
tere en-to læreruddannede mellemlede-
re i skolefaglige spørgsmål?
 ”Man må se på, hvad der er skolens 
vigtigste opgave: administration og øko-
nomi eller undervisning og læring. Begge 
dele er vigtige, men det skolefaglige må 
have førsteprioritet. Det er vi sat i verden 
for. Samtidig afviser jeg ikke, at der i 
skolens ledelsesteam indgår ledere med 
administrative og andre kompetencer. 
Men administrerende direktører på sko-
lerne vil ødelægge mere end at gavne”.

Den erfaring har man gjort i sund-
hedsvæsenet tilbage i 90’erne, hvor en 

øget djøfisering førte til misforståelser 
og magtkampe med det sundhedsfag-
lige personale. Og så igen på den an-
den side, hvad med den indspisthed, 
skoleverdenen er bebrejdet for at have. 
Er der ikke fare for, at lige børn bare 
leger så godt, at skolen lukker omver-
denen ude og ikke lytter til kritik? 
 ”Jo, og derfor er jeg særdeles glad for 
min skolebestyrelse. Besværlig kan den 
være, men her får man det modspil, der 
skal til. Man bliver prøvet på sin ryg-
marvsviden og beslutninger, og det hører 
med til skolekulturen heldigvis, at man 
som leder kan tåle at blive sagt imod af 
både skolebestyrelse, forældre og perso-
nale. Det skal der være plads til, det gør 
kun skolen et bedre sted at være”.

Bestemme uden at cutte 
For at lede en skole godt skal man alt-
så ifølge René Glud vide, hvad man ta-
ler om og ikke være bange for at gå i 
dialog. Det kvalificerer og motiverer. 
Men man skal selvfølgelig også ville 
bestemme.
 ”Det er ikke forkert, når det siges, 
at lærere er ledelsesresistente, og man 
som leder må sno sig. Det vigtigste er 
at få skabt respekt om sig selv. Og har 
man respekten, får man chargen og 
også tilliden til, at man træffer beslut-
ningerne. Resistensen går ikke på, at 
lærerne ikke vil ledes, men at de ikke 
har respekten for ens indsigt og viden”.
 For René Glud Jensen er god ledel-
se teamledelse. Et velfungerende ledel-
sesteam som det, han mener han selv 
har, gør underværker. Kompleksiteten i 
skolens verden skal mødes med opfølg-
ning, der er nuanceret og langsigtet. 
Problemstillinger afføder reaktioner fra 
elever, forældre og personale og kan 
hurtigt vokse sig store i offentlighed, 
medier og på politisk niveau. 
 ”Alt kan diskuteres og også for læn-
ge, men cutter man for hurtigt, vokser 

problemerne. Og her er det ikke nok at 
kende nogen, der har skolesøgende 
børn, eller ha’ læst i aviser eller teoreti-
ske værker om, hvordan tingene fore-
går. Skolerne er et praktisk rum, hvor 
mangt og meget opstår undervejs og 
skal tackles – og hvor du ikke mindst 
som leder må på banen, og ikke bare 
sidde ved skrivebordet.
 ”Min pædagogisk-didaktiske bag-
grund bruger jeg hele tiden. Både i de 
konkrete situationer, i skoleudviklingen 
generelt og som nu i strukturændrin-
gerne. Forandring modtages – som vel 
alle steder – sjældent positivt. Og som 
skoleleder skal man kunne tage upopu-
lære beslutninger. I skolen drejer det 
sig blot om mennesker. Om hvad der 
foregår i klasserne, om hvorfor et barn 
er svært at rumme, om vi kan beholde 
visse elever eller omvendt tage flere ind 
af samme slags”.
 ”Jeg står ikke for synspunktet om, 
at man som leder absolut skal være læ-
reruddannet. Jeg siger bare, at man 
ikke kan se bort fra, at det er en stor 
fordel. Det er ikke nok til at blive leder, 
men det er et godt fundament. Og det 
ville være synd at gå i den anden grøft, 
hvor alt er lige fedt, bare man har ta-
lent og lederevner. Vigtigst er, at man 
har overblik over undervisningen og er 
pædagogisk kompetent”.
 René Glud Jensen peger på, at der 
på Vangeboskolen er lærere, der ikke er 
uddannet fra et kongeligt dansk semi-
narium, der er også en cand.mag og 
merituddannede, og alle gør det fint.  
Så selv om han mener, at man som ud-
gangspunkt bør holde fast i at ansætte 
læreruddannet personale, er han åben 
over for, at man også med lignende 
kompetencer og optjent erfaring kan 
blive skoleleder. 

bedst egnet

»Jeg står ikke for synspunktet om, at man som 
leder absolut skal være læreruddannet. Jeg siger 
bare, at man ikke kan se bort fra, at det er en 
stor fordel.«
{ rené Glud Jensen, skoleleder, Vangeboskolen  }
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bedst egnet   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Sine Fiig }

 l edelse – det at turde og 
ha’ viljen til at lave tinge-
ne om mv. – kan meget vel 
ses som en kompetence, 
der er uafhængig af ens 
faglige baggrund og det 

miljø, ledelsen udøves i.
 Især fra politisk-styringsmæssig  
side har der været en interesse i at bry-
de med en for indforstået opfattelse af, 
at personalegrupper inden for faglige 
områder kun kan ledes af personer 
med samme uddannelses- og erfarings-
baggrund som dem selv. Bl.a. fra KL er 
der løbet stormløb mod bestemmelser 
og barrierer, som er etableret for at 
fastholde det princip. 
 På den anden side holder det vel 
heller ikke at påstå, at enhver med en 
lederuddannelse og ledererfaring er 
lige gode til at lede hvad som helst. 
Der er forskel på en skole, et sygehus, 
et autoværksted, et shippingfirma og 
den berømte skofabrik. Det erkender 
de fleste – og at det faktisk også kan 
give mening at spørge: Hvad forstår 
bønder sig på agurkesalat?
 Så derfor – efter en tid, hvor ledelse 
i folkeskolen har været betragtet som 

en mere generel disciplin og kompe-
tence – er vindene ved at vende. Der er 
igen kommet fokus på, at sammen-
hængen mellem skoleledelse, pædago-
gik og didaktik har betydning. Og det 
er ikke kun ”fagforenings-synsninger”, 
der bringes i marken. Der er adskillige, 
nye forskningsbaserede argumenter for, 
at det er sådan.

hvad mener foreningen?
Skolelederforeningen anerkender kom-
munernes ret og pligt til at ansætte 
den bedst kvalificerede ansøger på po-
sten som skoleleder. Men af hensyn til 
folkeskolens kerneydelse – elevernes 
læring – mener foreningen, at ”den 
bedst kvalificerede” må have praktiske 
og teoretiske kompetencer i didaktik, 
pædagogik, psykologi samt grundlæg-
gende indsigt i de mål, arbejdsmetoder 
og evalueringsformer, som finder an-
vendelse i skolens undervisning og  
læreprocesser.
 Lederoverenskomsten omfatter  
således ledere i folkeskolen og mellem-
ledere m.fl., der ”skal have undervis-
ningskompetence inden for undervis-
ningsområdet og har ret til at undervi-

se”, og det forudsættes, at disse ”op-
fylder de uddannelseskrav, der stilles i 
henhold til relevant lovgivning”.
 Som konsekvens af lederoverens-
komstens bestemmelser om ledernes 
kompetencer, har foreningen derfor i 
flere tilfælde været inddraget i kommu-
nernes overvejelser forud for lederan-
sættelser i skolen, og kun i få tilfælde 
har kommunerne ansat skoleledere 
uden en læreruddannelse. I de konkre-
te tilfælde er det konstateret, at over-
enskomstens bestemmelser har været 
tilgodeset, idet de pågældende ledere 
har erhvervet sig de nødvendige kom-
petencer på anden måde end gennem 
en læreruddannelse.
 Foreningen mener, at stærk didak-
tisk, psykologisk og pædagogisk kom-
petence og undervisningserfaring er 
nødvendige forudsætninger for at lede 
og udvikle en skole. De større krav til 
elevernes faglige resultater stiller større 
krav til skolelederen om at lede læ-
ringsmiljøer overbevisende og træffe de 
rigtige valg for skolen, personale og 
elever.
 ”Skolelederforeningen vil fastholde, 
at ledere i folkeskolen skal have grundig 
indsigt i skolens læreprocesser og un-
dervisningskompetence. Samt en rele-
vant lederuddannelse. Dermed kan vi 
kun under særlige omstændigheder ac-
ceptere en ansættelse af skoleledere 
uden læreruddannelse, fx ved at man 

skoleledelse, 
der   irker

For at matche de ledelsesmæssige krav, der stilles i nutidens 
skoler, skal skoleledere have stærke pædagogisk-didaktiske 
kompetencer og undervisningserfaring



læreruddannet skoleleder

»Hvad der kan udledes  
af folkeskoleloven og er 
dokumenteret i forsknin-
gen, gør det ikke svært at 
konkludere, at man som 
skoleleder skal have stærk 
pædagogisk-didaktisk 
kompetence.«
{ Claus hjortdal, næstformand, Skolelederforeningen }



  nummer 02 / marts 201128

bedst egnet

har erhvervet sig pædagogiske kompe-
tencer fra gymnasieskolen”, siger for-
eningens næstformand Claus Hjortdal. 
Han understreger, at alle lederstillinger i 
folkeskolen, der omfatter undervisning, 
skal være på LC’s lederoverenskomst.
 Alt tyder på, at skoleledernes ansvar 
for at følge op på skolens og lærernes 
resultater, herunder på hvad der fore-
går i undervisningen, ikke bliver min-
dre. Såvel regeringens som oppositio-
nens forslag til reformer peger den vej. 
Desuden bliver lederens rolle som gate-
keeper øget med den ændring af spe-
cialundervisningen, der er på vej, og 
hvor særforanstaltninger op til 12 timer 
besluttes af skolelederen.

hvad siger forskningen?
I nye, undersøgelser betones nødven-
digheden af pædagogisk-didaktisk 
kompetence og undervisningserfaring i 
forbindelse med de krav og forventnin-
ger, man i dag vil stille til en skole- 
leder.
 Jill Mehlbye, AKF, peger i sin rap-
port ”Den højt præsterende skole” fra 
2010 på, at en sådan er kendetegnet 
ved skoleledere, som er synlige i deres 
pædagogiske faglige profil, og som stil-
ler tydelige krav og forventninger til de-
res lærere. Lederen er synlig ved sine 
”pædagogiske visioner og invitation til 
faglig dialog”. Dette sker bl.a. gennem 
lærerteamsamtaler samt krav og for-
ventninger til lærernes årsplaner for  
deres fag og klasser. 
 Lærerne vil ifølge Jill Mehlbye have 
en "leder, der er tydelig i sin faglige 
profil, og dermed tegner skolens profil 
udadtil, dvs. hvad skolen står for eller 
repræsenterer”. Den fagligt pædagogi-
ske leder tænker især på skolens pæ-
dagogiske faglige profil og udvikling, 
sikrer en faglig udvikling og udfordrer 
lærere på deres faglighed. Og hvordan 
en skoleleder skal kunne opfylde disse 
krav uden at have en teorisk og prak-
tisk baggrund herfor, er svært at se.
 Mehlbyes resultater understøttes af 
den newzealandske rapport “School 
Leadership and Student Outcomes: 
Identifying What Works and Why Best 
Evidence Synthesis” (2009), hvoraf 
fremgår, at betydningen af pædagogisk 
ledelse i forhold til elevernes udbytte af 
undervisningen er ”næsten fire gange så 
stor som af klassisk forandringsledelse”. 
Forandringsledelse lægger traditionelt 

set vægt på vision og inspiration, mens 
pædagogisk ledelse lægger vægt på at 
kunne ”opstille klare pædagogiske mål, 
udarbejde læseplaner samt evaluere læ-
rerne og deres undervisning”. 
 Netop dette gør skoleledelse til  
noget andet og mere end almindelig 
virksomhedsledelse og kræver en skole-
leder med teoretiske og praktiske kom-
petencer inden for undervisning. Og 
den New zealandske rapport bygger sig 
på intet mindre end 134 videnskabeli-
ge internationale studier.
 I OECD’s rapport “Improving School 
Leadership, The Toolkit” (2009) peges 
der på, at skolelederne spiller en cen-
tral rolle i at forbedre skolens resultater 
ved at påvirke lærernes motivation og 
kapacitet og ved at påvirke det klima 
og miljø, de arbejder i og lærer i. For  
at øge deres indflydelse, er skoleledere 
nødt til at spille aktiv rolle i bl.a. ”in-
struerende lederskab ved at observere 
og evaluere lærerpræstationer, samt 
gennemføre og/eller sørge for mento-
ring og coaching”. 
 Det hedder videre heri, at skolelede-
re kun kan have reel indvirkning på ele-
vernes resultater, hvis de har ”tilstræk-
kelig autonomi til at træffe vigtige be-
slutninger om pensum og rekruttering 
af lærere og udvikling, og hvis deres 
største ansvarsområder er fokuseret på 
at forbedre elevernes læring”. Altså gø-
res skoleledere i høj grad ansvarlige for 
læringsresultaterne, hvor fokus før var 
mere på processerne.
 I Leif Moos’ bog ”Pædagogisk ledel-
se – om ledelsesopgaven og relationer-
ne i uddannelsesinstitutioner”(2003) 
peges der på en række funktioner og 
kompetencer, som skoleledelsen må 
varetage, og at forudsætningen herfor 
er, at ”skoleledelsen må have indsigt i 
skolens opgave, i elevernes læring og 
lærernes praksis (undervisningen), i 
elev/lærerrelationerne samt i medarbej-
dernes nødvendige kompetencer og in-
teresser”.

hvad siger lovgivningen?
I Folkeskolelovens § 45 står, at ”sko-
lens leder har den administrative og 
pædagogiske ledelse af skolen og er 
ansvarlig for skolens virksomhed over 
for skolebestyrelsen og kommunalbe-
styrelsen” samt ”leder og fordeler ar-
bejdet og træffer alle konkrete beslut-
ninger vedrørende skolens elever”.

 I lovens § 18, stk. 2, står også, at 
det ”påhviler skolelederen at sikre, at 
klasselæreren og klassens øvrige lærere 
planlægger og tilrettelægger undervis-
ningen, så den rummer udfordringer for 
alle elever”. Loven præciserer ikke, 
hvordan skolens leder konkret skal sik-
re dette, men kobles § 18 til de øvrige 
krav i loven til lærernes tilrettelæggelse 
og gennemførelse af undervisningen, 
kan man udlede, hvad skolens leder 
skal være særligt opmærksom på.
 Loven kræver fx at lærerne tilrette-
lægger en differentieret undervisning 
på baggrund af en løbende evaluering 
af elevernes udbytte af undervisningen 
og lærer og elevs løbende samarbejde 
om at fastsætte mål for den enkelte 
elev.
 Den kræver også, at undervisningen 
tilrettelægges med udgangspunkt i na-
tionale trin- og slutmål for undervisnin-
gen, og at eleverne får mulighed for at 
anvende og udbygge deres tilegnede 
kundskaber og færdigheder gennem 
undervisningen i tværgående emner og 
problemstillinger.
 Af kravene til lærerne kan udledes, 
at der er en række forhold ved tilrette-
læggelsen af undervisningen, som sko-
lelederen skal holde særligt øje med i 
sin opgave med at sikre undervisnin-
gens kvalitet. 
 Det fremgår ikke af loven, hvilke 
metoder skolens leder skal anvende for 
at få den fornødne indsigt i lærernes 
undervisning, eller hvilke indikatorer 
skolens leder kan anvende som tegn 
på, at undervisningen er ”god nok”. 
Det fremgår heller ikke, hvordan sko-
lens leder skal dokumentere, at under-
visningen lever op til nationale og kom-
munale mål over for skolebestyrelsen 
og kommunalbestyrelsen.
 Folkeskoleloven præciserer altså 
ikke, hvordan opgaven skal løses, men 
fastslår lederens ansvar for skolens 
virksomhed. Det er et vilkår, den enkel-
te skoleleder er nødt til at forholde sig 
konkret til. Og det er Skolelederfor-
eningens opfattelse, at det for at leve 
op til lovens ånd og sikre undervisnin-
gens kvalitet kræver såvel didaktisk og 
psykologisk som pædagogisk kompe-
tence og indsigt. 
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Tag på lærerudveksling  
i Kina eller Indien 

Gennem AFS kan du udvikle dig som lærer og     
samtidig få et globalt perspektiv i din undervisning. 
Du modtager en udvekslingslærer på din skole i 10 
uger i efteråret 2011 og derefter rejser du ud til    
dennes skole for at undervise dér i 10 uger i          
begyndelsen af 2012.   

Det giver både dig som lærer, dine kollegaer og    
elever udsyn, indsigt og interkulturel forståelse. 

Du kan også deltage selv om du ikke er tilknyttet 
en skole. 

Ring til os på 38 34 33 00 eller besøg 
www.afs.dk. 
 
 

AFS Interkultur er Danmarks største 
og  ældste non-profit udvekslings-
organisation med lokalforeninger  
over hele landet. 

Skoleår i udlandet 
Nu er det tid for unge  

mellem 15-18 år at søge 

Bliv værtsfamilie 
for en AFS- 

udvekslingsstudent  

Vi ringer ind til en snak om vores 

online ordbøger. 

Hør hvordan hele din skole får 

en gratis prøveadgang.

Stand 2004

Hent Hjælpen på

Del ansvaret og løsningen 
Du kan gøre en forskel ved at inddrage andre.  
Erfaringer viser, at det virker at inddrage familie, 
venner og andre fagfolk i en samlet, støttende indsats. 
Dermed bliver ansvaret fordelt på flere skuldre, og alle 
 arbejder mod samme mål. Du kan finde værktøjerne 
Familie rådslagning og Det Inddragende Netværksmøde 
samt kurser og mulighed for gratis konsulent besøg 
på inddrag.nu. Har din skole eller klub ikke modtaget 
 informationsmateriale, så spørg din SSP-konsulent  
efter det. Eller send en mail til  Servicestyrelsen på  
jko@servicestyrelsen.dk

Hi K, nakker 

du sprut til 

fredag? 

Zez L

er line på afveje?
Giv HenDe en uDvej!

920 Magasinet Skoleledelse 165x120 Pige.indd   1 20/12/10   12:41:28
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kort nyt

Citat: Intet dyr er så vildt, at de ikke føler 
medlidenhed. Jeg føler ingen medlidenhed, derfor 
er jeg intet dyr, Shakespeare, 1564-1616

Med 4 ½ mio. kr. i erstatning fra et tidlige-
re revisionsselskab er der nu sat endeligt 
punktum i sagen om underslæb mod det 
daværende Danmarks Skolelederforening.

To uger inden Højesteret skulle afgøre 
sagen, blev Skolelederforeningen kontak-
tet af revisionsselskabets advokat med 
tilbud om et forlig på 4 ½ mio. kr. i er-
statning. Et tilbud, som foreningens ho-
vedbestyrelse har vurderet og tiltrådt på 
anbefaling af foreningens advokat. 

”Vi er særdeles tilfredse med sagens 
udfald. Det bedragne beløb på ca. 3 mio. 
kr. er erstattet, og alle foreningens om-
kostninger til at føre sagen, renter mv. er 
dækket. Der er gjort rent bord i forhold til 
spørgsmålet om revisionsselskabets an-
svar i sagen, som de fuldstændigt har ta-
get på sig. Mest glæder jeg mig over, at 
der er sat punktum i denne snart otte år 
lange sag, og at det er endt med et så fint 
resultat for os”, siger Skolelederforenin-
gens formand Anders Balle.

Sagen begyndte sommeren 2003, da 
det blev opdaget, at en regnskabsmedar-
bejder havde begået underslæb over for 
foreningen siden starten af sin ansættelse 
i 1999. Medarbejderen erkendte sin skyld 

For nylig har en Politiken-rundspørge, hvor en 1/3-del af lan-
dets skoleledere har svaret, vist, at 5 ud af 6 til skoler skal 
spare penge i det kommende skoleår. Besparelserne vil ram-
me følgende hovedområder:

• Færre lærere – 70 %
• Indkøb af nye materialer – 61 %
• Vikardækningen – 51 % 
• Færre undervisningstimer – 49 % 
• Klassestørrelser øget – 35 %
• Færre lejrture/ekskursioner – 35 %

Sparerunden betyder, at endnu flere skoler vil nå grænsen for 
det lovbestemte minimumstimetal, selv om en UVM-undersø-
gelse tidligere har vist, at en femtedel af eleverne i et eller flere 
fag eller fagblokke allerede ligger under det krævede minimum. 

Politiken-undersøgelsen beregner endvidere, at besparel-
serne kan koste op til 650 lærere og et ikke nærmere antal 
ledere jobbet. Se s. 21.

Sag om underslæb slut
med henvisning til et spillemisbrug og 
blev idømt to års ubetinget fængsel. 

Foreningen gjorde derefter erstat-
ningskrav gældende over for det revisions-
selskab, som var hyret til løbende og stik-
prøvevis at kontrollere alle regnskabs-
mæssige transaktioner, og som havde 
påtegnet adskillige årsregnskaber med 
kun mindre bemærkninger.

Det var foreningens opfattelse, at revi-
sionsselskabet ikke havde levet op til ’god 
revisionsskik’ og dermed var ansvarlig for 
det økonomiske tab, foreningen havde lidt.

Selskabet havde bl.a. ikke opdaget, at 
medarbejderen skubbede ubetalte regnin-
ger og skyldige forpligtelser til kreditorer 
foran sig. Heller ikke, at medarbejderen 
havde skjult sine transaktioner ved bort-
skaffelse af skrivelser og ved at forfalske 
originaldokumenter som fx udskrift af ba-
lancer fra bank samt bogført bilag og fak-
turaer som betalt, uden at de var det. 

I december 2005 startede sagen ved 
Østre Landsret, der ved dom i november 
2008 tilkendte Skolelederforeningen en 
maksimal erstatning fra revisionsfirmaet 
på det tidspunkt på 4 mio. kr. inkl. diver-
se omkostninger.

I landsretsdommen af 18. november 
2008 karakteriseres revisionsselskabets 
arbejde som mangelfuldt. At foreningens 
kontrolprocedurer ikke var helt klare gav 
ikke anledning til nedsættelse af hverken 
erstatningspligten eller erstatningsgrund-
laget. Tværtimod er dette yderligere en 
anledning til at udøve ’god revisionsskik’ 
ved at indhente saldoforespørgsler i bank 
og sikre sig, at opgørelser over fx likvidi-
tet og bogførte bilag er ægte. 

Revisionsselskabet ankede dommen til 
Højesteret, der skulle have afgivet endelig 
dom i sagen ved udgangen af februar 
2011. Men nogle uger inden blev forenin-
gen som nævnt kontaktet af selskabets 
advokat med tilbud om forliget på 4 ½ 
mio. kr. i erstatning, hvilket foreningen 
valgte at tage imod. Pengene er nu over-
ført, og sagen er slut.

På SkrumP 

AFGørelSenS kunST
I en pjece fra Ankestyrelsen kan man få en indføring i, 
hvordan man skriver en ’afgørelse’, som ikke alene skal 
være rigtig og lovlig, men gerne formuleres, så borge-
ren forstår afgørelsen og begrundelsen for den.

I pjecen gives især vejledning i den del af sagsbe-
handlingen, der går ud på at formidle afgørelsen – og 
der gives eksempler på, når det lykkes. Her er også lov-
henvisninger, forklaring af begreber, tjekliste om det 
hel nu er med etc.

Pjecen ’At skrive en afgørelse’ ligger på www.ast.dk 



sciencetalenter.dk

Har i Husket talenteRne?
ScienceTalenter – den nationale talentpleje i naturvidenskab – tilbyder:
• Konsulentbistand til kommuner, der vil starte talentarbejde
• Konferencer for lærere, naturfagskoordinatorer og skoleledere
• Kursus for lærere om undervisning af talenter
• Camps og undervisning af naturvidenskabelige talenter
• Konkurrencer

Tjek hjemmesiden: www.sciencetalenter.dk eller kontakt Talentchef Hanne Hautop direkte på 
mail: chef@sciencetalenter.dk

folkeskolen.indd   1 10/11/09   17:38:57
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årsmøde
Citat: Enhver mand, der ønsker at leve godt, må prøve at stole på 
sig selv og leve uden samvittighed, Shakespeare, 1564-1616

på skruMp 
Det går tjept for kommunerne med at effektivisere. Således blev driften 
i 2010 slanket med 1,3 mia. kr., hvilket var en del over forventningen. 
 I år vil kommunerne imidlertid fortsat spare. Der skal findes ekstra 
2,2 mia. kr., viser en opgørelse fra Kommunernes Landsforening, der 
også forudsiger mange flere sammenlægninger af skoler, daginstitutio-
ner og andre institutioner.
 Effektiviseringerne går hånd i hånd med personalenedskæringer, 
hvilket i 2010 skete i to tredjedele af kommunerne. I år forudsiger KL 
vil der ske fyringer i næsten alle kommuner, og det ventes, at der i alt 
bliver nedlagt 4000-5000 heltidsstillinger.

kort nyt
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Entreprenørskab
Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise blev etableret i 2010 af 4 mini-
sterier, herunder Undervisningsministeriet, med henblik på at sikre, at alle elever 
møder entreprenørskab i deres uddannelsesforløb. 

Entreprenørskab skal forstås som at skabe noget, der giver værdi for andre. Det 
er hverken et fag eller en metode, men en række kompetencer forbundet med kre-
ativitet, kommunikation, handling, proces og netværk, som kan understøttes igen-
nem den daglige undervisning, og i særlige eksemplariske forløb, hvor elever og 
lærere sætter fokus på det kreative, innovative og foretagsomme.

I grundskolen handler entreprenørskab om, at skolen sætter fokus på at etable-
re sammenhænge, som giver eleverne mulighed for at sætte fag, kreativitet og 
foretagsomhed i spil i på nye måder. Fonden for Entreprenørskab – Young Enter-
prise har i den forbindelse en række tilbud, som kan understøtte dette og medvir-
ke til at hjælpe kommuner, skoler og lærere.

Tilbuddene omfatter bl.a. kre-
ativitets-tornadoer med forløb for 
lærere og elever, materialer med 
udgangspunkt i skolens fag, et 
netværk ”NEIS” for undervisere 
og ledere, viden og konsulentbi-
stand samt mulighed for at få 
puljemidler til skoler og kommu-
ners entreprenørarbejde.

Se mere på www.fondenforentre-
prenørskab.dk og www.ye.dk

Fire ministerier står bag en 
”Strategi for uddannelse i entre-
prenørskab”, se www.fi.dk

PArTnerSkABer 
lønner SiG 
Et af de seneste numre af The Economist 
har behandlet problematikken, at de of-
fentliges ansattes fagforeninger i USA ikke 
sjældent er en hindring, når skolevæsenet 
skal reformeres.

Men der også eksempler på det modsat-
te. I tidsskriftet fortælles om et projekt, der 
omfatter skolerne i Hillsborough County, 
Florida, hvor myndighederne og lærerfag-
foreningen samarbejder om at finde bedre 
måder at organisere skoletilbuddet, stram-
me op på undervisningen og nye måder at 
aflønne/belønne lærere på – lærere, der vil 
gøre en forskel, yde ekstra.

Denne alliance har foreløbig resulteret i 
indførelsen af en ottetimers skoledag, et 
nyt mere nuanceret system til evaluering af 
lærernes undervisning og elevernes læring 
med eksterne evaluatorer, et coaching pro-
gram for lærere med behov samt højere løn 
til de mest effektive lærere.

Sidstnævnte skal ses i sammenhæng 
med, at det for skolerne gælder om at få 
hævet testresultaterne. Dette er således 
sket, og resultaterne fra Hillsborough-di-
striktet har bl.a. betydet, at Florida fik en 
anseelig del af de 4.3 mia. $, som U.S. 
Department of Education for nylig har ud-
delt til de bedste i en national skolereform-
konkurrence. 

Samarbejdet mellem myndigheder, fag-
foreninger og skoler er udpeget som et af 
de vigtigste parametre i successen og mo-
dellen spreder sig nu til andre stater. Og 
som en fjer oveni hatten har projektgrup-
pen i Hillsborough modtaget 100 mio. $ 
fra Gates Fonden.

I USA påvirkes meningsdannelsen om 
de offentlige skoler for tiden af kritiske do-
kumentarfilm som ’Waiting for Superman’ 
og ’The Lottery’. Det presser parterne til at 
lægge gamle modsætninger på hylden og 
gøre fælles front for at gøre skolerne bedre.

Helt nemt er det dog ikke, idet det også 
forlyder, at for reformivrige US-fagforenings-
folk risikerer at blive væltet af medlemmer-
ne… 
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artikel

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 &
begejstring

årsmødeprogram 2011

HEnt dEt På nEttEt
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }

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

Morgensang  - 1500 skoleledere m.fl. oplader røsten

velkoMMen  v/ borgmester Anker Boye, Odense Kommune 

  

politisk debat v/ Kurt Strand, ordstyrer, journalist

· Undervisningsminister Tina Nedergaard (V)

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

Børne- og Kulturudvalg, rådmand, Aalborg

· Skolelederforeningens formand Anders Balle 

 pause og Frokost

Husk at besøge udstillingen!

Musisk-kunstnerisk indslag - Børn/unge fra Odense Musikskole

ledelsesFagligt indlÆg 

Ledelsesudfordringen i tiden mv.

Niels Åkerstrøm Andersen, professor, Inst for Ledelse CBS

  

 pause
Husk at besøge udstillingen!

ledelsesFagligt indlÆg

Hvad virker/virker ikke i skolen?

Charlotte Ringsmose, professor, Inst for læring DPU

prograM slut torsdag

Husk at besøge udstillingen

MedleMsFest
Velkomst og taler

Tre retters festmiddag

Underholdning v/ De græd

Musik og dans v/ Sixpack

Fest slut
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artikel

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
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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 &
begejstring

Husk at besøge 

den 1500 m2 store 

 udstilling!

2011

Sixpack 
Danseorkester
m/ sangsild
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{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Sine Fiig }   skolepolitik

 m 
ed ’Det gode skole-
lederliv’ fik Skole-
lederforeningen ind-
kredset en række 
faktorer, der gør det 
spændende og me-

ningsfuldt at være skoleleder, og som 
kan føre skolen frem til succes, højere 
faglighed og et godt undervisnings- og 
arbejdsmiljø. 
 Indsatsen bestod af projekter og ak-
tiviteter, bl.a. det store ’4-kommune 
projekt’, et selvevalueringsværktøj for 
lederteam og leder-TR, en vidensdata-
base om skoleledelse, et kursus for 
skoleledere i mestringsstrategier og en 
bog om indsatsområdet. Det hele kul-
minerede med en fremlæggelse af re-
sultaterne af projekterne og en faglig-
politisk debat på årsmødet i 2010, 
hvorefter de forskellige projekter blev 
faset ud i løbet af året.
 Foreningen var ad den vej med til at 
kaste lys på, hvad der kendetegner god 
ledelse i folkeskolen samt de betingel-
ser, der skal til for at opnå god skole-
ledelse. Målet var samtidig at fremme 

skoleledernes synspunkter og præge de 
politiske beslutningsprocesser.

nye initiativer i gang
For at følge op på erfaringerne fra ’Det 
gode Skolelederliv’, men også som føl-
ge af, at ændringerne af skole- og le-
delsesstrukturerne i kommunerne samt 
den overordnede skolepolitiske debat 
tog fart i 2010, gennemførte forenin-
gens hovedbestyrelse (HB) og sekreta-
riat i efteråret et visionsseminar. 
 Målet med seminaret var at lægge 
nye spor for foreningens interessevare-
tagelse og opgaveprioritering, og tre 
skolepolitiske hovedudfordringer blev 
identificeret som særligt vigtige:

› Strukturændringer og ledelsesformer
› Faglighed og dokumentation
› Specialundervisning og inklusion

I forlængelse heraf er nedsat tre HB-ar-
bejdsgrupper, der har udarbejdet for-
slag til aktiviteter og handleplaner for, 
hvad foreningen kan gøre for at styrke 
medlemmerne i at udfylde skoleleder-

rollen bedst muligt under de nye vilkår 
og fortsat sikre de bedste mulige løn- 
og ansættelsesvilkår. 
 Ud over at signalere vækst har et 
fælles logo (træet) for indsatsen med-
tænkt, at stammen i foreningens aktivi-
teter repræsenterer medlemmernes le-
delsesfaglige udvikling og deres løn- og 
arbejdsvilkår, som munder ud i forelø-
bigt tre indsatsområder og en række 
tiltag.
 Følgende projekter – her uprioriteret 
og med mulighed for, at nogle går ud 
og andre kan komme til – er foreløbigt 
ved at knopskyde:

›  Analyse og beskrivelse af nye skole-
strukturer og ændrede ledelsesformer; 
oversigt

›  Det personlige lederskab i en ny vir-
kelighed; regionale konferencer, loka-
le netværk

›  Ændrede arbejdsvilkår; tilbud til sko-
leledere om deltagelse i lokale samta-
legrupper

›  Områdeledelse; undersøgelse af erfa-
ringer med nye ledelsesstrukturer

Tre HB-arbejdsgrupper forbereder et nyt stort satsningsområde, 
hvor foreningen vil støtte medlemmerne i deres arbejde og markere 
sig i den skolepolitiske debat

trÆets 
grene 
strÆkker sig 
eFter lyset
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nye initiativer

›  Kvalitetsrapporten; udvikling af rap-
porten som ledelsesværktøj til doku-
mentation mv.

›  Ledelse af læringsmiljøer; landsdæk-
kende konference for chefer og skole-
ledere

›  Faglige vejledere; regionale temaef-
termiddage med oplæg og workshops

›  Inklusion og specialundervisning; vej-
ledningshæfte om skolelederens nye 
ansvar 

›  Inklusion m.m.; tv- programmer til 
hjemmesiden og til brug for møder i 
regionerne

Foreningen er herudover involveret i 
andre initiativer, bl.a. et forskningspro-
jekt ved Institut for Skoleledelse på 
CBS om ”Strategisk ledelse i spare- og 
omstillingstider”, en ny bog i samarbej-
de med Dafolo om ”Delegeret ledelse” 
og en video om ”Evidensbaseret skole-
udvikling”.
 De fleste projekter og arrangementer 
materialiserer sig efter sommerferien 
og frem til det kommende årsmøde i 
København 2012, hvor der bliver sam-
let op på indsatsen. Nogle projekter 
står foreningen selv for, andre gennem-
føres i samarbejde med øvrige interes-
senter.  

medlemmerne er fundamentet 
Alle HB-medlemmer deltager i og er 
fordelt som tovholdere for de enkelte 
delprojekter, der sættes i gang i regi af 
de tre arbejdsgrupper, hver med sin 
formand. Plenum har spurgt til, hvad 
formålet er med indsatsen, og hvad de 
regner med kommer ud af arbejdet?
 De tre formænd siger énstemmigt, 
at en af foreningens fremmeste opga-
ver er at ha’ fornemmelse for, hvad der 
rø’r sig blandt medlemmerne – og følge 
op på det. Hvad er det, man er optaget 
af og slås med nu, og hvad kan forenin-
gen gøre for at styrke medlemmernes 
muligheder for at udfylde skolelederrol-
len under de nye vilkår?
 ”Der er selvfølgelig for det enkelte 
medlem ikke nogen områder eller pro-
blemer, der er vigtigere end andre, men 
vi kan jo ikke nå til bunds i alt. Vi har 
derfor måttet vælge områder ud, som vi 
vil sætte særlig fokus på”, siger Birgit 
Henriksen, der er formand for arbejds-
gruppen om ”Specialundervisning og 
inklusion”.
 I gruppen, som har fokus på inklu-
sion og på målsætningen om, at langt 

flere elever i skal kunne tilbydes under-
visning i normalskolen, er der efter 
hendes vurdering tale om en særdeles 
stor udfordring for lederne, der skal løf-
te opgaven. Der er derfor behov for hur-
tigt at få et overblik over, hvad der skal 
ske, og hvad ændringerne indebærer.
 Omlægningen af specialundervisnin-
gen sker samtidig med strukturændrin-
gerne. Og for Jørgen Mandrup, der er 
formand for arbejdsgruppen om ”Struk-
turændringer og ledelsesformer", hand-
ler det også her om at få overblik over, 
hvad ændringerne mere konkret inde-
bærer og prøve at få fastere grund un-
der fødderne igen:
 ”Det er de første skridt, der tages 
nu, og alligevel fylder ændringerne 
utroligt meget og antager mange for-
mer. Skolen er en levende organisme, 
hvor der hele tiden sker udvikling. Vi 
vil derfor prøve at kortlægge, hvad det 
betyder for skolelederne, både for den 
enkelte og gruppen samt lokalt og på 
landsplan. Vi vil også følge udviklingen 
for bedre at vurdere, hvad ændringerne 
betyder – og om der er noget, der fun-
gerer bedre end andet”.
 I arbejdsgruppen om ”Faglighed og 
dokumentation”, som Axel Bay-Peter-
sen er formand for, kigger man nærme-
re på de krav til dokumentation og eva-
luering af skolens indsats, som der er 
blevet ganske mange af. 
 ”Vi står over for en barsk virkelig-
hed, der er meget mere resultat- end 

procesorienteret, og som kolliderer med 
vores kultur i skolen og ledelsesform. 
Ikke desto mindre skal vi møde omver-
denens krav og være bedre til at synlig-
gøre, hvad vi laver og de resultater, vi 
opnår. Og det skal foreningen hjælpe 
medlemmerne med at leve op til”.
 Gruppen om dokumentation m.m. 
vil udvikle værktøjer og redskaber, ska-
be fora for vidensdeling blandt med-
lemmerne samt skæve til den viden, 
der er om hvilke typer ledelse der vir-
ker bedst, og hvilke strukturer og vilkår, 
der understøtter medlemmerne i at løse 
den opgave. Birgit Henriksen tilføjer i 
den forbindelse:
 ”Vi kan måske ligefrem bidrage til 
at gøre forskningen mere entydig, der 
er jo tit meget hvis-hvis-hvis og mange 
forbehold med ind over. Jeg vil også 
fastslå, at vi i denne situation med sto-
re omstillinger er en lederforening – og 
en fagforening. Vi er først og fremmest 
ledere, men vi skal også beskytte os 
selv som ansatte, og det skal forenin-
gen gå fuldt og helt ind i”.
 De tre gruppers arbejde vil primært 
tage udgangspunkt i praksis – gerne 
selvfølgelig på skoler, hvor man er stol-
te over det, man laver og allerede op-
når gode resultater. I formidlingen vil 
der især blive satset på medlemsrette-
de aktiviteter. 

»Foreningen vil understøtte medlemmerne i det 
arbejde, de har, og til at komme godt igennem de 
processer, der er. Som medlem må man ikke føle, at 
man står alene. «
{ Formændene for de tre HB-arbejdsgrupper }
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Nyt Forskningsprojekt

fra Syddansk Universitet 
viser at Protac Kugledynen 
markant forbedrer ADHD-
børns søvn og deres evne 
til at koncentrere sig i 
skolen.

Publiceret online juli 22, 2010 i 
Nordic Journal of Psychiatry. Læs 
mere om forskningsresultaterne 
på www.protac.dk

Protac Kugledynen
til børn/unge

- med indsovningsbesvær

- med urolig søvn

- der føler angst og uro

Protac SenSit
anvendes til børn/unge

- med særligt behov for  
 fysisk og mental ro

- med behov for 
 timeout





Protac MyFit - NYHED
til børn/unge

- med motorisk uro og
 koncentrationsbesvær

- med behov for at få en
 bedre kropsfornemmelse

Protac Kuglepuden
til børn/unge

- med koncentrations-
 problemer

- med motorisk uro

- med dårlig kropshold-
 ning



 Protac produkterne er udviklet 
på baggrund af teorier om 
sanseintegration. Tyngden og 
de punktvise tryk fra kuglerne 
stimulerer berørings-, muskel- 
og ledsansen. Den øgede krops-
bevidsthed skaber ro og tryghed.

protac@protac.dk
www.protac.dk

et teoretisk løft til din praksis
Er du klar til dEt?

Masteruddannelser på danmarks pædagogiske  
Universitetsskole, aarhus Universitet inden for  
pædagogik, uddannelse og ledelse 
 - i københavn og aarhus

kom og mød os i københavn den 15. marts

der er ansøgningsfrist 1. maj

 

www.dpu.dk/master

165x120_Master_Plenum.indd   1 21-02-2011   12:05:55
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }kronprinsesse   { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling }

Nedslag i scrapbogen tegner billedet af en 
kronprinsesse, der blev udbryderdronning. En 
lidt nørdet pige med hang til forsteninger, hvis 
liv har været alt andet.

 S 
ocialdemokratiets sko-
lepolitiske ordfører 
Christine Antorini kan 
meget vel blive lan-
dets næste undervis-
ningsminister. Vi skal 

dog lige ha’ et valg først. Og det kom-
mer sandsynligvis først på den anden 
side af sommerferien. 

23. mAJ 1988

Det stod nærmest skrevet på forhånd. 
Socialistisk Folkeparti barslede med 

et generationsskifte, der kunne løfte 
partiet videre når koryfæer som Gert Pe-
tersen, Ebba Strange og Lilly Gyldenkil-
de inden for en overskuelig fremtid tak-
kede af efter lang og tro tjeneste. 

Ind ad døren til landsmødet denne 
majdag skrider fremtiden fysisk åbenba-
ret ved den unge Christine Antorini fra 
Jyllinge. Efter mange år i toppen af ung-
domspartiet stiller hun for første gang op 
til voksenpartiets hovedbestyrelse. Hun 
er højgravid og har oven i købet fødsels-
dag. 

Symbolikken kunne mætte en hær.
SF’s tropper tager i hvert fald for sig 

og vælger den yndige yngling med de 
energiske krøller ind med klart flest 
stemmer af de opstillede. 

Pressens vagthunde er selvsagt hel-
ler ikke sene til at fange øjeblikket. De 
flokkes øjeblikkeligt om den udvalgte og 
udstikker allerede hendes vej til Christi-
ansborg og partiets formandspost.

Pludselig er Christine Antorini i 
rampelyset. Stik imod forventning. Hun 
er faktisk – i bakspejlet indrømmet na-
ivt – stillet op, fordi hun gerne vil trap-
pe lidt ned på de politiske aktiviteter 
og koncentrere sig om studier og ikke 
mindst rollen som mor. 

Den massive opmærksomhed og op-
bakning åbner hendes store grønne 
øjne for tyngden af det hverv, hun er 
blevet givet. I stedet for at trappe ned 
må hun ”steppe up”, kalde sig selv ved 
sit fulde navn og gå ydmygt og alvorligt 
til opgaven.

Hvad end hun vil det eller ej, så er 
kronprinsessen Christine Antorini født. 
Vejen til magten og æren er lige ud i en 
ret linje, men tiden skal vise, at den 
sti, der har bragt hende til toppen af 
dansk politik i dag – 23 år efter hendes 
kroning – i lighed med hendes hårpragt 
også slår sine krøller.

26. JAnuAr 2011

Christine Antorini tager morgensmilen-
de imod i receptionen på Christians-

borg. Lokkerne snor sig stadig livligt og 
øjnene lyser håbefulde grønne. 

Udenfor daler sneen mildt og læg-
ger en fredfyldt hånd over demokratiets 
fæstning. Indenfor har Socialdemokra-
ternes uddannelsesordfører sin hånd 
om landets folkeskoleelever. I bogsta-
veligste forstand. I skikkelse af tre 
praktikanter, der er kommet fra rigets 
hjørner for at følge hende en uge på 
tinge. 

Efter en mindre spadseretur igen-
nem husets røde fløj, hvis vægge iro-
nisk nok mestendels er holdt i en 
kølig blå farve, tager vi alle plads i 
socialdemokratens forkontor, der 
vender vinduet mod Thor-
valdsens Museum. 

Med øjet og tanke hvilen-
de på billedhuggerens 
smukke skulpturhus er 
det passende at lade ta-
len falde på, hvordan 
Christine Antorini selv 
blev hugget til – menne-
skeligt og politisk. 

Pudsigt nok spiller 
netop sten en rolle i den 
forbindelse. Det er dog 
mere naturens egne 
frembringelse end 
de stiliserede 

skoleballets 
nye 

dronning?
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eksemplarer, der har fascineret Christi-
ne Antorini, siden hun som ganske lille 
samlede på de hårde formationer, udfør-
ligt kategoriserede og udstillede dem i 
sit jalousiskab. 

Den store samling af sten, forstenin-
ger og de bjergkrystaller, som hun hver 
sommer hjembragte fra ferier hos morens 
familie i den italienske del af Schweiz, er 
med tiden svundet kraftigt ind, men 
Christine Antorini har stadig nogle glas 
stående med de kæreste eksemplarer.

”Jeg synes stadig at sten og forste-
ninger er fantastiske. Når jeg går ved 
stranden, kigger jeg ikke så meget ud 
over havet som ned i sandet for at se, 
om jeg kan finde nogle spændende 
sten. De er så smukke og rå og jeg kan 
lide den historik og urkraft, der ligger i 
sten”, forklarer Christine Antorini be-
gejstret.

Fascinationen af stenenes langsom-
me forandring i møde med elementerne 
kan lidt søgt overføres til Christine Anto-
rinis tiltrækning af politik. At man lang-
somt kan ændre og tilpasse små ting så 
samfundet antager den rette form.

Den politiske vækkelse kom i folke-
skolens afsluttende klasser, hvor en ny 
klasselærer vakte Christine Antorinis 
interesse og indignation overfor ver-
dens store uligheder. 

Politiske mødre

Ritt Bjerregaard: Utrolig dygtig 
til at bruge den politiske debat og 
utraditionelle netværk til at ændre 
holdninger. Har sprunget ud i kæm-
pe stillinger med stort mod, hvor 
mange ville krybe væk. Hvis der er 
én ting, man ikke kan beskylde Ritt 
for, er det at krybe væk.

Jytte Hilden: Et organisationsmen-
neske, der har lært mig at skabe 
netværk. Hvor Ritt kan sætte debat-
ten udadtil, er Jytte den, der gør det 
internt. Jytte har også givet mig det 
gode råd at vælge mine kampe med 
omhu og ikke starte en krig hver 
gang, men til gengæld stå fast i de 
kampe, man tager.

kronprinsesse
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I gymnasiet rekvirerede hun materi-
ale fra to partier, som hun følte slægt-
skab med. Og det var bestemt ikke det 
socialdemokratiske partiprogram, den 
politiske spire ønskede inden for døren.

”Den socialdemokratiske partikul-
tur kunne jeg slet ikke identificere mig 
med. For mig var det noget med tykke 
mænd i røde seler, en masse pamperi 
og bureaukrati”, fortæller Christine 
Antorini med en smilende hilsen til 
skæbnens ironi. 

”Hvis man var ung venstreorienteret 
i Jyllinge dengang, så var VS de hotte, 
men de var meget revolutionsromanti-
ske og det har jeg aldrig været. Derfor 
valgte jeg at melde mig ind i SF, og der 
slog jeg jo mine folder en del tid”, ly-
der det med et strøg af nostalgi i stem-
men.

Christine Antorini har hentet og 
skænket kaffe til rundbordet. Det ene 
ben er lagt til hvile på stolen ved siden 
af og talen flyder lindt, ordrigt og præ-
cist. De tre praktikanter suger til sig 
med mund og ører.

Christine Antorinis forældre var ikke 
selv politisk aktive, men støttede deres 
datter i hendes kamp for en bedre ver-
den. Også selv om hun som ny SFU’er 
følte sig forpligtet til aften efter aften 
at konfrontere sin far med hans enga-
gement som hjemmeværnsmand. Beg-
ge forældre havde dog en udviklet pæ-
dagogisk sans og Christine Antorini har 
altid kun oplevet opbakning fra hjem-
met.

Noget af det første som den politi-
ske vugge rystede af sig var demonstra-
tionerne mod den daværende undervis-
ningsminister, den evige Bertel Haarder, 
husker Antorini.

”Dengang hed han jo ikke andet 
end Bertel Bims”, siger hun og peger 
på et fotografi i den medbragte scrap-
bog. Det gulnede billede fra 1983 viser 
en yngre udgave af dagens sundheds-
minister, siddende til en paneldebat 
med et blik som var det djævelen selv 
han diskuterede med. De tidstypiske 
armerede briller i overstørrelse lægger 
heller ikke just nogen dæmper på un-
dervisningsministerens vildt opspilede 
øjne.

”Det er jo egentlig lidt synd, at han 
ser sådan ud. Det kan han jo ikke gøre 
for”, siger Antorini og lukker bogen med 
minder fra den tidligste politiske karri-
ere. Den karriere, der allerede i 1991 
bragte hende frem som næstformand for 

SF og dermed helt ind i kernen af parti-
et, da det kort tid efter baskede sig til et 
historisk vingesus i dansk politik.

2. Juni 1992

Holger & Konen og dermed også Chri-
stine Antorini var jo imod unionen. Det 
var næsten de fleste danskere også så 
sent som langt op ad valgdagen, hu-
sker hun. Lige indtil Uffe Ellemanns 
charmerende arrogance spillede ham et 
puds og pudsede de sidste danske uni-
onsmodstanderne på stemmeboksene, 
hvor de trak i håndbremsen over for det 
europæiske fællesskabs fremtog. 

”Sejren er i hus”, pulsede venstre-
formanden selvsmagende på en stor 
cigar en time inden valgstederne lukke-
de. For sådan så det ud på det tids-
punkt. Men da klokken slog otte den 
sommeraften havde Danmark strittet 
Maastricht ud til højre – eller venstre, 
fristes man til at skrive.

”Det var det første store øjeblik, 
hvor jeg oplevede, at vi havde flyttet 
noget”, husker Christine Antorini.

”Men det var også en blandet følel-
se, for pludselig kom alvoren, og vi 
skulle gøre føre vores politik ud i livet. 
Derfor var det både: Hold kæft, mand, 
hvor var det fedt, at det lykkedes! 
Kombineret med: Shit, hvad gør vi 
nu?”, fortæller Christine Antorini med 
henholdsvis knyttede næver og hæn-
derne om hovedet.

Derfor var den unge næstformand 
ikke med blandt de mange venstreori-
enterede der samledes om aftenen på 
Cafe Rust på Nørrebro i København 
for at fejre nej’et til unionen. Hun vid-
ste, at der fra næste dag ventede en 
stor og vanskelig opgave for partiet. 
Ikke mindst internt, hvor der allerede 
dengang var begyndt at opstå uenighe-
der. 

Uenigheder som i sidste ende skulle 
betyde, at Christine Antorini måtte sige 
et smerteligt farvel til det politiske 
hjem, som hun havde beboet halvdelen 
af sit liv. Og SF mistede sin mangeåri-
ge kronprinsesse. 

19. okToBer 1999

Bogen ”Borgerlige ord efter revolutio-
nen”, som Christine Antorini har skre-
vet sammen med journalist Signe Wen-
neberg, DI direktør Lars Goldschmidt 
og sociolog Henrik Dahl udkommer og 

lander med et brag i SF’s folketings-
gruppe. 

Forud er gået år med hårde stridig-
heder omkring partiets tilslutning til 
EU. Christine Antorini tilhører partiets 
EU-positive mindretal og de store 
uenigheder internt gjorde, at hun hav-
de været i tvivl, om hun overhovedet 
burde stille op for SF til folketingsval-
get året inden. 

Med bogen ønsker Christine Antorini 
at fremprovokere en fornyet debatkul-
tur i venstrefløjen, men internt i SF 
modtages bogen med isnende kulde. 
Formand Holger K. Nielsen lukker al 
den ønskede debat ned med ordene: 
”Den bog er de konservative med ga-
ranti rigtig glade for”. Herefter larmer 
kun tavsheden.

”Lige der var missionen jo mislykke-
des. Jeg blev dømt ude med et prædi-
kat i panden: højreorienteret. Så er al 
diskussion jo lukket ned. Der slog det 
mig for første gang, at jeg måske skulle 
væk”.

Da Christine Antorini midt i al virak-
ken – eller mangel på samme – bliver 

Christine Antorini

Født 23. Maj 1965 i Jyllinge
Student fra Himmelev  
Gymnasium

Kandidat i Kommunikation 
og Offentlig Forvaltning fra 
Aarhus Universitet og RUC
Har bl.a. været kommunika-
tionsmedarbejder i Oticon, 
sekretariatschef i Forbruge-
rinformationen og vært på 
Deadline på DR2.

Medlem af Folketinget for SF 
i 1998-99 

Siden 2005 folketingsmed-
lem for Socialdemokraterne 
og partiets uddannelses- og 
Christianiaordfører.

Mor til Thor og Sofie

blå bog

christine antorini
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tilbudt stillingen som øverste chef for det nyoprettede For-
brugerinformation, griber hun chancen for at komme ud af 
det stivnede miljø i partiet. 

SF’s kronprinsesse stopper efter kun 1½ år i Folketinget. 
Christine Antorini melder sig dog først helt ud af partiet 

et par år senere, fordi det var så svært at forlade det miljø og 
de mennesker, som hun havde delt sit liv med, siden hun var 
helt ung. 

”Uhh, det var svært”, husker Antorini med smertens sam-
menbidte indånding. 

”Jeg havde jo hele mit liv der. Min første kæreste havde 
jeg mødt i SF. Og senere faren til mine børn. Og rigtig mange 
venner. Det var som at få klippet navlestrengen”.

Men alligevel var beslutningen nødvendig. For der var ble-
vet rokket ved selve sjælen af Christine Antorinis politiske 
engagement: diskussionen og åbenhed for forskellige syns-
punkter. 

”Jeg var klar over, at nogle mente, jeg var gået over til fjen-
den. Men for mig må et parti ikke lukke ned for uenigheder. Vi 
må aldrig blive så loyale, at vi ikke tør tage diskussionen. Lige-
som familiesammenkomster, hvor man ikke tør tage et bestemt 
emne op, fordi man ved, at så flegner onkel Erik og så ødelæg-
ges stemningen. I et parti skal man turde tage onkel Erik-
diskussionerne”.

Christine Antorini er chef for Forbrugerinformationen ind-
til, at regeringsskiftet i 2001 medfører om- og nedlægninger 
i organisationen. Undervejs bliver hun igen prikket på skul-
deren, denne gang med et tilbud om at blive vært på DR2’s 
nyhedsmagasin Deadline. Og igen øjner Christine Antorini 
forandringens fryd og i sommeren 2003 toner hun frem og 
formidler politiske temaer på skærmen.

Her bliver hun indtil lysten til at fremføre egne holdninger 
bliver større end at spørge til andres. Slibningen af samfunds-
stenen begynder atter at trække. 

8. FeBruAr 2005

Christine Antorini bliver valgt ind i Folketinget for Socialdemo-
kratiet og er tilbage i dansk politik. Godt to år tidligere havde 
hun nærmest offentligt meldt sig ind ved at skrive en kronik 
som et åbent brev til partiets nye leder Mogens Lykketoft. 

Om at eje tvivlens nådegave:

Mars-forsker Jens Martin Knudsen sagde engang, at han 
havde brugt det meste af sit liv på at søge efter sand-
heden. Ind imellem havde han mødt nogle mennesker, 
der hævdede, at de havde fundet sandheden. Den slags 
mennesker løb han altid skrigende væk fra.  Tvivlens 
nådegave er jo at man erkender, at der ikke er nogen 
sandhed. Det skræmmer også mig helt vildt at møde 
sådanne mennesker, der mener at have svarene. Fordi 
jeg elsker diskussionen og forskellige meninger.
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”Jeg følte mig partiløs. Jeg har altid følt, at jeg burde være 
medlem af et parti. Efter et par år som menigt medlem kunne 
jeg mærke, at jeg gerne ville tilbage og være aktiv politiker. 
Som journalist på Deadline var arbejdet meget dag til dag og 
jeg savnede det seje træk, hvor man kan forandre samfundet”.

Tilbage på den politiske scene er Christine Antorini spændt 
på hendes modtagelse, først i Socialdemokratiet, som hun tid-
ligere har kaldt et parti befolket af tykke mænd i røde seler, og 
senere i folketingssalen af de gamle fæller fra SF, som hun 
efterlod prinsesseløs. Begge møder er dog ren ny- og gensyns-
glæde, godt hjulpet på vej af den store forbrødring mellem de 
to partier.

Christine Antorini kan derfor atter tage plads i folketings-
salen – lidt til højre for, hvor hun rejste sig seks år tidligere. 
Hun er skiftet fra, det hun selv kalder, studiekredspartiet, 
hvor drømme drømmes til realpartiet, hvor tingene lader sig 
gøre og man rent faktisk flytte noget.

Da Helle Thorning overtager formandsposten bliver Christine 
Antorini uddannelsesordfører. Herfra indleder hun det seje træk 
at forandre tingene til det bedre, hun har savnet. Hun glæder 
sig særligt over, at det over årene er lykkes at gøre helhedssko-
len bredt anerkendt som en realistisk fremtidig skoleform.

27. JAnuAr 2011

De politiske vinde blæser oppositionens vej i øjeblikket. Mest 
tyder på, at Christine Antorini godt kan forberede sig på en-
delig at sætte diademet på hovedet i form af posten som un-
dervisningsminister og forløse kronprinsesseprædikatet. 

Men her til interviewets andendagsgilde, som hun generøst 
har indvilget i, afslører hun, at det netop er nu i begejstringens 
tid, at det er vigtigt at stoppe op og mærke efter. Det har hun 
lært efterhånden som erfaringerne er blevet flere. Den politiske 
skilsmisse fra SF og ikke mindst en fra privatlivet har sat spor. 

”Det har taget mig tid at lære at mærke, om jeg selv var 
med, fordi jeg er meget pragmatisk og fællesskabsorienteret. 
Jeg skulle runde de 40, før jeg begyndte at tage det alvorligt 
og bruge det konstruktivt. Før var det begivenhederne, der 

Politiske bøger

Borgerlige Ord Efter Revolutionen (1999)
Det Nye Systemskifte (2001)
Fremtidens Partier (2008)

Derudover har Christine Antorini sammen 
med Ritt Bjerregaard, Hanne Vibeke Holst og 
Anne Linnet skrevet Min Mor er Død (2010), der 
handler om at miste sin mor som voksen kvinde.

fakta

dikterede mit liv, og det vil jeg ikke længere have”, lyder det 
med fast tone fra Christine Antorini, der erkender at op-
bremsningen er ekstra svær i øjeblikket.

”Det nemmeste ville jo være bare at lade sig rive med af, 
at der måske kommer et regeringsskifte, og jeg måske får en 
rolle i det. Men det er bare ikke godt nok. Jeg skal selv med. 
Det betyder, at jeg skal have tid til min familie og venner. 
For jeg har en tendens til at blive fraværende over for dem, 
hvis jeg har for travlt. Og det er ikke i orden”, siger Christine 
Antorini.

Og travlt får hun, hvis målingerne holder og socialdemo-
kraterne kommer i spidsen for vort land. Det vil med meget 
stor sandsynlighed gøre den tidligere kronprinsesse til dron-
ning af det danske skolebal. Christine Antorini selv er klar til 
endnu et skifte. 

Inderligheden anes i den korte lavmælte replik, der 
prompte følger tidens evige politiske spørgsmål: Hvad tror du 
fremtiden bringer?

”Et regeringsskifte. Altså, jeg kan slet ikke bære, hvis 
ikke det skifte kommer nu”. 

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
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skolelukning   { tekst: Karen Lindegaard / foto: Annemette Welling }

 D 
er er musik i Lørslev 
Skole. Det hører 
man, straks man an-
kommer til skolen i 
den lille by, 6 km 
sydøst for Hjørring. 

Musikken strømmer ud fra et kælder-
lokale, hvor en flok 3. klasses drenge 
har gang i slagtøjsinstrumenterne. 
Hvert år opfører skolens elever en mu-
sical, fortæller skoleleder Villi John 
Petersen, da han skrår over skolegår-
den og åbner døren ind til skolens nye 
tilbygning. Den rummer gymnastiksal, 
scene og mødelokaler, der vidner om, 
at skolen også er samlingssted for by-
ens kulturliv. Højdepunktet i Lørslev 
Skoles musikliv var, da eleverne for tre 
år siden opførte Jules Vernes’ ”En ver-
densomsejling under havet” som mu-

lukker,  
lukker ikke

7 ud af 27 skoler skal lukke i Hjørring. Skolelederne er enige om, at 
nedlæggelser er nødvendige, men ikke hvilke skoler der skal falde…  

sical foran 4 mio. liter vand, hajer og 
klumpfisk på Oceanariet i Hirtshals. 
Over 1500 tilskuere nåede at se fore-
stillingen.

Men nu ser det ud til, musikken for-
stummer i Lørslev. 

Politikerne i byrådet og regnedren-
gene i forvaltningen i Hjørring Kommu-
ne har svunget spareøksen og kappet 
livsnerven til Lørslev Skole sammen 
med seks andre skoler i kommunen. 
Villi John Petersen, der har været sko-
lens leder siden 1996, forstår ikke 
kommunens dispositioner. Han er enig 
i, at der skulle ske ændringer i skole-
strukturen (læs: skolelukninger), men 
han synes, der mangler en overordnet 
plan for kommunen. 

”Skole og samfund hænger sam-
men”, siger han. ”Det, man har valgt, er 

at nedlægge seks små samfund, og det 
betyder, at man slår noget af det livs-
grundlag, der er for Hjørring, i stykker. 
Det nytter ikke noget, at man putter alt 
ind i Hjørring, mens der ligger en ørken 
udenom. Jeg har ikke fornemmelsen af, 
at der er en helhedsplan. Man har lavet 
en skolestruktur, som ikke hænger sam-
men med en kommunestruktur". 

"Elevernes identitet hænger sammen 
med, at de er i en familie, har søskende 
og legekammerater og forældre. Man gør 
børn til industriprodukter, der ikke hører 
hjemme nogen steder, men bare skal 
placeres. Det er tankpasserpædagogik: 
der skal hældes noget på dem, og så skal 
de hjem igen. Det er ikke den måde, jeg 
ser menneskelivet på – der mangler kul-
tur og kulturel sammenhæng”. 

Barsk, men i orden 
Inde i Hjørring på Holmegårdskolen er 
skolecenterleder Søren Christian Jen-
sen lettet over, at hans skole med dens 
520 elever ikke kom til at lade livet. 
Hans kontor vender ud mod skolegår-
den, hvor børnene råber og leger, tilsy-
neladende upåvirkede af ord som 
”strukturændring” og ”budgetunder-
skud” og af de forandringens vinde, 
der rusker op i kommunen. 

Holmegårdskolen figurerede i første 
omgang på listen over skoler, som skul-
le lukke, men blev reddet. Men Søren 
Chr. Jensen kan godt forstå – både som 
skolemand og som tidligere kommunal-
politiker – at kommunen vælger at ned-
lægge en række små skoler, som er for-
holdsvis dyre at drive. Ja, faktisk, 
mener han, at man skulle være gået 

»Det er da ikke kommandoskoler, vi 
driver i Danmark. Det er muligt, det 
fungerer fint i Frankrig eller uSA, 
men hvis man afmonterer nærheden, 
samarbejdet med forældrene i den 
form, vi kender det, så er man på vej 
til at pille ved noget, som på mange 
måder er særlig dansk«.
{ Søren Chr. Jensen, Holmegårdskolen, Hjørring }
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lukker,  

Fra venstre Pernille Daarbak, Søren Chr. Jensen, Troels Mikaelsen, Villi John Petersen

hårdere til værks og have skabt 6-7 
skolecentre frem for de ti, det blev til. 
Om processen op til vedtagelsen af 
skolelukninger siger han:

”Der er foregået mange ting, der har 
været barske, men jeg synes, det har 
været i orden, for folk har haft mulig-

hed for at gøre deres indflydelse gæl-
dende”.

De kolde kendsgerninger, der dan-
ner baggrund for skolelukningerne i 
Hjørring Kommune, er, at elevtallet 
fremover falder med 100 pr. år, og at 
økonomien på skoleområdet er så pres-
set, at flere skoler kører med mini-

mumstimetal. Sparekravet til skole-
området lyder på 20 mio. kr. 

Havde pengene været der, kunne 
Søren Chr. Jensen dog godt have øn-
sket, at man kunne bevare nogle af de 
små skoler i indskolingsforløbet.

”Hvis man kunne bibeholde indsko-
lingen, er jeg sikker på, det ville være 
til  fordel for børnene”, siger han. 
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»Børn gøres til industriprodukter, 
der ikke hører hjemme nogen  
steder, men bare skal placeres.  
Det er tankpasserpædagogik: der 
skal hældes noget på dem, og så 
skal de hjem igen«.
{ villi John Petersen, Lørslev Skole }

»Der skulle handles pga. det faldende 
børnetal, og derfor skulle de små 
skoler lukkes. Formålet med struk-
turændringen, herunder skoleluk-
ningerne, har været tydeligt og 
åbent beskrevet«.
{ Pernille Daarbak, Horne-Asdal Skole }

”Men når de kommer op over 4. klasse, 
begynder skolen at vide sig ud for bør-
nene. Der kan de godt komme ind til 
en større skole”.

Han er dog helt uenig i Skolens rej-
seholds bedømmelse af små skoler og 
ønsket om at indføre megaskoler. 

”Rejseholdet har efter min bedste 
overbevisning ikke analyseret, hvad 
den danske skole drejer sig om. Det er 
da ikke kommandoskoler, vi driver i 
Danmark. Det er muligt, det fungerer 
fint i Frankrig eller USA, men jeg me-
ner, at hvis man afmonterer nærheden, 
samarbejdet med forældrene i den 
form, vi kender det, så er man på vej 
til at pille ved noget, som på mange 
måder er særligt dansk”. 

konflikthåndtering på højt plan
Ændringen af skolestrukturen i Hjør-
ring har medført et større puslespil, 
hvor skolelederne er blevet omrokeret 
til nye stillinger – og ti skoleledere er 
fratrådt efter aftale med kommunen.

Søren Chr. Jensen er som erfaren 
skoleleder i en alder af 67 år blevet 
headhuntet af forvaltningen til jobbet 
som centerleder i Hirtshals, hvor situa-
tionen er særlig kompleks. Her bliver 
den ene af de to byskoler, Ulvkærsko-
len, nedlagt, og de 350 elever flyttet til 
den anden skole, Hirtshals Skole. For-
ældrene på Ulvkærskolen er i oprør, da 
de mener, skolen er blevet snydt for en 
høringsrunde inden lukningen, og de 
har derfor indklaget sagen til Inden-
rigsministeriet.   

”Det er nok den største udfordring i 
det hjørringensiske skoleliv lige nu at 
få det bygget op, så det kommer til at 
fungere. Der skal jo laves en ny skole 
fra bunden med 700 elever – den fusi-
onsproces er spændende og noget af 
en opgave. Der er to systemer, der fun-
gerer nu, og af de to systemer skulle 
der gerne bygges et tredje, som er det 
bedste”, siger Søren Chr. Jensen.

Den nuværende leder af den luk-
ningstruede Ulvkærskolen, Troels Mi-
kaelsen, der er udpeget til kommende 
leder af Hirtshals Skole, står midt i or-
kanens øje og har forældrenes skuffel-
se og vrede tæt inde på livet.

”Det har været konflikthåndtering på 
et højt plan i forhold til at tackle de fru-
strationer og den sorg, der selvfølgelig 
har været til stede blandt medarbejdere, 
børn og forældre”, siger han. ”Det har 
været noget af en udfordring rent ledel-
sesmæssigt at stå i en situation, hvor 
man skal håndtere sin egen usikkerhed 
i forhold til, hvor man havner i sådan en 
omstrukturering, og samtidig også 
håndtere andres usikkerhed”. 

Åbenhed i processen
I et andet hjørne af det nye Hirtshals 
Skolecenter, på Horne-Asdal Skole, har 
omstruktureringen voldt færre frustra-
tioner. Her blev skolen i første omgang 
peget ud som en af de 11, der skulle 
lukkes, men da der var tale om et hø-
ringsforslag, fik udmeldingen forældre 
og skolens ansatte til at rykke sammen 
og kæmpe for skolens overlevelse. 

”Vi tog virkelig arbejdshandskerne 
på”, fortæller skolens leder Pernille 
Daarbak. ”Alle bidrog til at få lavet et 
ordentligt høringssvar, hvor vi havde 
medtænkt så mange perspektiver som 
muligt, så vi oplevede et mega sam-
menhold herude”.

For Horne-Asdal fik historien en lyk-
kelig udgang. Skolen overlever – og når 
Pernille Daarbak ser tilbage på proces-
sen, er hun godt tilfreds med den måde, 
den er forløbet på.

”Vi har selvfølgelig været bange, 
men jeg føler ikke, man fra politisk el-
ler fra forvaltningens side har handlet 
hen over hovedet på os. Der skulle 
handles pga. det faldende børnetal, og 
derfor skulle de små skoler lukkes. For-
målet med strukturændringen, herun-
der skolelukningerne, har været tyde-
ligt og åbent beskrevet. Den måde, 
man har beskrevet processen på og in-
tentionerne bag den, synes jeg, har væ-
ret i orden”, siger hun.

I Lørslev, hvor historien har fået en 
mindre lykkelig slutning, har Villi John 
Petersen en anden oplevelse af forløbet.

”Jeg synes ikke, vi som skoleledere 
er blevet tilstrækkeligt inddraget i pro-
cessen. Jeg synes, det har været et for-
valtnings- og politikerprojekt, hvor vi 
selvfølgelig har været inde i en hørings-
fase, og den har selvfølgelig haft nogen 
betydning –  men i stedet for at inddra-
ge hele skolevæsnet fra begyndelsen, 
så har man ladet en besparelse på 20 
mio. styre det hele”, siger han.  

et sats på hierarkiet
Opdelingen af Hjørring Kommune  i 
skolecentre blev allerede gennemført 
for 2 ½ år siden. Dengang blev center-
lederne indført som et nyt lag af lede-
re, placeret over skolelederen på den 
enkelte skole. Det skabte en ny form 
for hierarki i skoleverdenen.

Villi John Petersen fra Lørslev Skole 
mener, der reelt er tale om en degrade-
ring af skolelederen.

”Når det er skolecenterlederen, der 
er økonomiansvarlig og arbejder sam-
men med skolebestyrelsen, er det en 
degradering”, siger han og påpeger, at 
der ikke har været tale om en besparel-



  moderne skoleledelse 49

artikel

Skolerne i Hjørring Kommune har le-
vet livet farligt det sidste halve år. I 
juni udmeldte forvaltningen en liste 
på 11 skoler, der skal lukkes, ud af 
27. Baggrunden for skolelukningerne 
er et faldende elevtal – 1000 færre 
elever de næste ti år – og et krav om 
at spare 20 mio. kr. på børne- og un-
dervisningsområdet.

Listen over skolelukninger blev 
sendt i høring, og den 12. november 
blev der indgået forlig om at lukke 
otte skoler. Forliget blev imidlertid 
åbnet igen for at inddrage flere parti-
er, og den 23. november kunne byrå-
det meddele, at der var indgået et nyt 
forlig – nu med syv skolelukninger. 

De syv skoler, der skal lukke, er  
skolerne i Mosbjerg, Skallerup, Lørslev, 
Hørmested, Vrensted, Rakkeby og 
Ulvkærskolen i Hirtshals. Derudover 
nedlægges og flyttes en række over-
bygninger.

For nogle skoler har det været en 
særdeles turbulent omgang med rut-
sjeture ud og ind af listen over luk-
ningsramte skoler. Mosbjerg Skole var 
f.eks. først blandt de skoler, der skul-
le nedlægges, men i det første no-
vemberforlig blev den – til kæmpe 
lettelse for forældrene – pillet af li-
sten – dog kun for at havne der igen i 
det endelige forlig. 

Forældrene til børnene på de syv 
skoler er dog ikke til sinds at accepte-
re skolelukningerne. De er nu i gang 
med at genoplive fem af skolerne som 
friskoler, heriblandt Lørslev Skole. 

Plads til alle
En god, åben og på mange måder 
eksemplarisk proces. Sådan betegner 
Karsten Poulsen, der er Skoleleder-
foreningens lokalformand i Hjørring 
Kommune, forløbet, hvor skolele-
derne er blevet indplaceret i den nye 
skolestruktur.

De mange skolelukninger bevirke-
de, at der måtte en hel del omroke-

ringer til blandt skolelederne. Men da 
ti ledere valgte at indgå en fratrædel-
sesaftale med kommunen, gik kaba-
len næsten op. 

”Det gjorde, at der blev plads til 
alle skoleledere, så alle de nuværen-
de ledere fortsat er sikret et leder-
job”, siger Karsten Poulsen og tilfø-
jer, at et der endda må opslås en 
enkelt lederstilling. 

Skolelederforeningen lavede sam-
men med forvaltningen på et tidligt 
tidspunkt en tryghedsaftale, så leder-
ne blev informeret og medinddraget i 
processen.

”Vi har haft stor medindflydelse 
som lederforening. Det har selvfølge-
lig været en hård og meget tidskræ-
vende proces og for den enkelte leder 
også en barsk tid, fordi man har skul-
let tåle den form for usikkerhed, der 
er i det. Vi har som Skolelederfor-
ening brugt meget tid på at holde in-
formationsmøder med lederne for at 
sikre, at alle var godt informeret og 
var med i hele beslutningsprocessen 
om, hvordan man skulle klare denne 
her nye lederindplacering”, siger Kar-
sten Poulsen.

Fremgangsmåden blev, at alle de 
nuværende skoleledere skulle aflevere 
et ønske om deres fremtidige job i 
den nye skolestruktur. Forvaltningen 
udpegede derefter alle de såkaldte 
”niveau 1”-ledere, dvs. lederne af de 
ti nye skolecentre, hvorpå forvaltnin-
gen i samarbejde med centerlederne 
indplacerede de øvrige ”niveau 2”-le-
dere, så vidt muligt efter deres øn-
sker. Ud af samtlige 55 ledere har 
Karsten Poulsen kun kendskab til tre 
ledere, som ikke fik deres primære 
ønske opfyldt.  

”Så jeg hører sådan set kun til-
fredshed”, siger han. ”Og man er jo 
som tjenestemand nødt til at tåle, at 
man sidder der, hvor arbejdsgiveren 
vil have en”. 

»Det har været noget  
af en udfordring rent 
ledelsesmæssigt at stå i 
en situation, hvor man 
skal håndtere sin egen 
usikkerhed i forhold til, 
hvor man havner i en 
omstrukturering, og 
samtidig også håndtere 
andres usikkerhed«.
{ Troels mikaelsen, Ulvkærskolen, Hirtshals }

skolelukninger 
i Hjørring
Selv om det har været hårdt, at kommunen er gået så 
drastisk til værks, så har processen ikke været unfair, 
siger lokal skolelederformand

skolelukning

se med indførelsen af centerlederne – 
tværtimod. ”Det er et sats på hierarkiet, 
på styrelsen og strukturen i stedet for på 
undervisningen”, siger han. 

Med den aktuelle strukturændring 
bliver der imidlertid nedlagt lederstil-
linger. Men i Hirtshals frygter Troels 
Mikaelsen, at der vil blive sat mindre 
tid af til ledelse for den enkelte leder.

”Man sparer nogle lederstillinger 
væk på de her skolelukninger. Det ska-
ber jo et økonomisk rationale – det er 
det, hele øvelsen går ud på. Men udfor-
dringen bliver absolut ikke mindre, 
tværtimod, for vi skal jo fusionere man-
ge skoler, og det skaber egentlig et be-
hov for øget ledelse”. 

”Men det er desværre ikke det, vi 
ser”, siger han og forklarer, at der er 
lagt op til, at skolelederne skal under-
vise mere. ”Det ville være rarere, at 
man politisk og fra forvaltningen ville 
melde ud, at kvalitativ ledelse er så 
vigtigt i denne her proces, at man ville 
øge ressourcerne hertil – det kunne der 
have været et signal i”. 

Alle fire skoleledere er enige om, at 
man burde have gennemført skolened-
læggelserne for 2 ½ år siden under 
den første strukturændring. Alle kunne 
se, at kommunens skolebudget ikke 
kunne hænge sammen. 

”Man burde selvfølgelig rent økono-
misk have været i gang med skoleluk-
ninger dengang”, siger Søren Chr. Jen-
sen fra Holmegårdskolen. ”Men det er 
jo ikke noget, man gør i en periode op 
til et valg, hvor politikerne gerne vil 
genvælges. Alle forstår det – det er 
ikke særlig tappert, men det er sådan, 
virkeligheden er”. 
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fromme fremtidsplaner  { tekst: Michael Diepeveen / foto: Sine Fiig }

det ku’ være 

så godt, hvis…
PLENUM har bedt medlemmerne af hovedbestyrelsen at udtrykke ét kortfattet 

ønske for folkeskolen og ledelsen af for resten af året 2011

”Kommunerne 
sikrede ledelses-
kraften, når de laver 
omstruktureringer, 
i stedet for at ned-
lægge lederstillinger 
på stribe, og regne 
med, at nye struktu-
rer implementeres 
af sig selv.”

Anders Balle 
Formand

”Alle parter – politi-
kere, lærere, foræl-
dre, elever, ledere 
og pressen – kunne 
arbejde positivt og 
konstruktivt sam-
men om at videre-
udvikle folkesko-
len.” 

Claus hjortdal 
Næstformand

”Alle omkring 
skolen forholdt 
sig til det, der er 
evidens for! Start 
fx med massivt at 
understøtte god 
og nærværende 
ledelse.”

Jørgen mandrup  
nielsen, HB-medlem 

”Kommunerne var 
sikre på at træffe 
de rigtige og kvalifi-
cerede beslutninger 
i deres iver efter 
at skære ned på 
folkeskolen."

Torben mørup
HB-medlem 

”Politikere på såvel 
lands- og kommu-
nalt plan, vil gøre 
deres ”festtaler” 
om styrkelse af 
ledelsen til virke-
lighed i 2011.”

Allan lundby-hansen 
HB-medlem 

”Folkeskolen fortsat 
kan skabe rammer, 
så alle børn indgår i 
forpligtende sociale, 
faglige fællesskaber 
og opnår kundska-
ber og færdigheder 
for deltagelse i de-
mokratiske beslut-
ninger.”

Axel Bay-Petersen
HB-medlem

  nummer 02 / marts 201150



  moderne skoleledelse 51

skole og ledelse

 k 
un få kender 
dagen, før 
solen er gået 
ned. Og der 
er næppe 
heller man-

ge, der ved, hvordan år 2011 
ender. Vi har kun taget hul på 
årets tredje måned, men der 
er på skoleområdet sat så me-
get i gang og mere på vej, at 
de følgende måneder ikke 
hvert fald ikke ser lette og 
ubesværede ud. 

Reformer, strukturændrin-
ger, lærer- og lederfyringer, ny 
overenskomst, ændret spe-
cialundervisning, øget inklusi-
on, flere timer i indskolingen, 
nye afgangsprøver, stramning 
af de faglige krav, offentliggø-

relse af test, holddannelse, 
skole, ledelse, andre, dig selv 
og et folketingsvalg, der nær-
mer sig…
 Alligevel har man lov til at 
håbe, at det, der vil komme, 
bliver godt – og i den forbindel-
se har vi bedt Skolelederfor-
eningens hovedbestyrelse om 
at fremsætte et ganske kortfat-
tet, professionelt ønske for 
2011. Ikke nogen let opgave, 
da de kun har måttet bruge 
20-30 ord. 

ALTSÅ: Det ku’ være så godt, 
hvis… 

”Folkeskolen og ledel-
sen får sikret, at den 
enkelte elev (og med-
arbejder) med udgangs-
punkt i et stærkt
fællesskab udvikler 
sine faglige, person-
lige og sociale kom-
petencer optimalt.”

Birgit henriksen
HB-medlem 

”Der i en tid med store 
forandringer omkring 
folkeskolen gives de 
nødvendige ledelses-
mæssige muligheder 
for at skabe rum, ret-
ning og begejstring i 
skoledagen for elever 
og medarbejdere."  

Sinne Pedersen
HB-medlem 

”Skolerne får ro til 
at koncentrere sig 
om kerneydelsen, 
og politikere vil lytte 
til fagfolk, som ved, 
hvad der virker. Det 
giver dygtige, livs-
duelige unge men-
nesker.”

lis Spang-Thomsen
HB-medlem 

”Folkeskolens øver-
ste ansvarlige ville 
vise større tillid til 
de folk, de selv har 
udpeget til at udvik-
le den bedst mulige 
skole. Det vil være 
skønt, befriende og 
udfordrende."

Axel Bech 
Observatør Kbh. 

”Den nære fremtid 
vil betyde relance-
ringen af det skrev-
ne. Glæden ved at 
fordybe sig, forun-
dres og lære! Tan-
ken er viden om!”

michael rasmussen
HB-medlem 

Foreningens HB

I den skriftlige beretning, 
som er udarbejdet i for-
bindelse med afholdelse 
af repræsentantskabs-
mødet i marts, kan man 
læse mere om foreningen 
og hovedbestyrelsens 
aktuelle opgaver, repræ-
sentationer mv. 

Beretningen ligger på 
hjemmesiden.

fakta
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kort nyt

Citat: Lykken er som en parfume: Du kan ikke stænke  
den på en anden, uden at et par dråber rammer dig selv, 
Shakespeare, 1564-1616. 

kun få nye friskoler 
Over halvdelen af de forældregrupper, der for et halvt år siden havde planer 
om at oprette en ny friskole, har siden givet op. Skolelederforeningen er 
tilfreds med, at der ikke oprettes friskoler alene i protest mod strukturom-
lægningerne
 Da fristen for at indsende vedtægter for nye friskoler udløb 1. februar, 
havde Undervisningsministeriet kun modtaget henvendelse om 29 nye sko-
ler, mens der i august sidste år var 63 forældregrupper, der indbetalte det 
depositum, der er første skridt på vej mod en ny friskole.
 ”Den udvikling er jeg glad for”, siger Anders Balle, formand for Skole-
lederforeningen. ”Mange planer om friskoler kommer kun til verden, fordi 
forældre vil protestere over at kommunen ændrer skolestruktur og fordi 
man vil bruge planerne som en slags trussel. Det har aldrig været intentio-
nen med loven om frie skoler”.
 Der er store regionale forskelle på hvordan det er gået. På Fyn bliver 13 ud 
af 14 planlagte friskoler ikke til noget, mens der i det nordjyske, i Hjørring 
Kommune, fortsat er planer om at oprette fem af de syv, der var på tale i 
august. Læs mere side 46 ff.

14-13=1

tjek på lÆreMidlerne?
Hvor professionelt foregår 
valget af læremidler på din 
skole? Hvad og hvem be-
stemmer, hvad I køber? 
Har fagudvalgene op-
stillet vurderingskrite-
rier? Eller er det vi-har-
ikke-tid-til-at-sætte-os-
ind-det-kriteriet, der 
styrer?
 Nu har udviklerne af et 
nyt vurderingsværktøj, Dorthe 
Carlsen og Thorkild Thejsen, et bud 
på, hvordan man kan forbedre og professionalisere 
valget af materialer til undervisningen. En proces, 
der først og fremmest kræver systematik… 
 Sammen med bl.a. det nationale videncenter for 
læremidler”Læremiddel.dk” har de udviklet et værk-
tøj – til at diskutere, vurdere og vælge læremidler 
med: Læremiddeltjek.
 Ikke en let opgave, da undervisning er en kom-
pleks størrelse, og at det er svært at sætte det gode 
læremiddel på formel. Af den grund er Læremiddel-
tjek netop et oplæg til et tjek – og ikke en test eller 
en facitliste. 
 Læremiddeltjek giver et bud på centrale kriterier i 
forhold til at diskutere, vurdere og vælge – i første 
omgang – didaktiske læremidler. 
 Her undersøges bl.a. den udtryks- og indholds-
mæssige tilgængelighed, ligesom elevaktiviteternes 
tilgængelighed vurderes. Er læremidlet nemt at ori-
entere sig i? Er alle opgavetekster fx trykt på sam-
me farvebaggrund? Er det let for elever at skelne 
faktabokse fra opgave- eller formidlings-tekster? Og 
tilsvarende den udtryksmæssige tilgængelighed. 
 På denne måde arbejder Læremiddeltjek sig sy-
stematisk gennem læremidlet, lærervejledningen 
og en eventuelt tilhørende website. 

Se mere om Læremiddeltjek på folkeskolen.dk

vurderingsparametre
Læremiddeltjek har seks  
vurderingsparametre:

1. Tilgængelighed
2. Progression 
3. Differentiering 
4. Lærerstøtte 
5. Sammenhæng 
6. Legitimitet

Danmarks Lærerforening har søsat et nyt, 
stort læseprojekt, primært rettet mod 
mellemtrinnet og udskolingen. Skole-
lederforeningen bakker sammen med en 
række andre parter op om projektet.

Formålet med projektet ”Vi læser for 
livet” er at reducere antallet af 
elever, der forlader skolen med 
dårlige læsekundskaber og skabe 
engagement og viden om læs-
ning hos lærere i alle fag, så 
der arbejdes bedre med læse-
indsatsen i hele skoleforløbet.

Formanden for Skolelederforeningen 
Anders Balle mener, det er vigtigt med 
fokus på læsning blandt de større elever, 
da der er for mange, der falder fra.

”I den forbindelse viser helt nye un-
dersøgelser, at skole ledernes rolle er afgø-
rende, når der skal iværksættes konkrete 
projekter på skole og skabes skoleudvik-
ling. Derfor vil jeg opfordre skolelederne 
til at gå foran og bruge de materialer, der 
bliver udarbejdet i forbindelse med læse-
projektet”, siger han.

 Projektet bliver sat i gang fra næste 

skoleår og skal løbe forelø-
bigt i to år – og det bygger 
på forskning, der bl.a. foretages i 
regi af Nationalt Videncenter for Læs-
ning.

På anbefaling af læseforskere er be-
grebet ”faglig læsning og skrivning” pro-
jektets omdrejningspunkt. Arbejdet med 
læsning og skrivning er ikke alene dansk-
lærerens opgave, men en opgave, lærere i 
alle fag skal arbejde med. 

i BeGynDelSen vAr orDeT



Du kan blandt andet også møde undervisere og studerende fra:

 �  Master i evaluering  �  Master i offentlig ledelse

�  Master of Public Management

på Syddansk Universitet, Campusvej 55 i Odense

Informationsmøde om 

efteruddannelse
T I R S D A G  1 5 .  M A R T S  K L .  1 6 - 1 8 . 3 0

Har du behov for nye udfordringer? Måske er trangen 

til livslang læring med til at lukke lidenskaben ind i 

dit arbejdsliv? Mød op til informationsmødet og hør 

om dine muligheder for kompetenceudvikling. For du 

lever kun, så længe du lærer.

�  Tilmeld dig informationsmødet på 

www.sdu.dk/efteruddannelse

�  Ring på tlf. 65 50 10 54 eller skriv til 

efteruddannelse@sdu.dk

 

  

Nyt Center skal udvikle den pædagogiske praksis

Center for Videnbaseret Pædagogisk Praksis (CVIPP) samler, bear-
bejder og formidler viden om udvikling af professionel pædagogisk 
praksis. Centeret er en del af Efter- og videreuddannelsen ved Uni-
versity College Nordjylland og arbejder målrettet på at højne kvali-
teten af den pædagogiske praksis gennem forskningsbaseret viden.

Centeret står via LP-modellen med et unikt materiale, som skal være 
medvirkende til at præge debatten i forhold til bl.a. skoler og dagtil-
bud.  Centeret har i denne forbindelse særligt fokus på interaktion i 
klasseværelset og på fremgangsmåder, som involverer alle pædago-
giske medarbejderes arbejde med at styrke faglige og sociale fæl-
lesskaber.
Du kan læse mere om centeret og LP-modellen på: 

www.lp-modellen.dk 

Du kan også læse om vores 
spændende uddannelser 

og kurser på: www.ucn.dk/ev

Vi ses til skoleledernes årsmøde 
– kig forbi stand nummer 1640.

Tabulex 
lancerer 
nye muligheder! 

Tabulex Trio Flex
 - Fleksible skemaer

Bevar overblikket med årsnormer og skemaændringer som:

Leder, lærer, skemalægger, koordinator, sekretær, elev & forældre

Se Trio Flex på årsmødet

Annonce 165x120 - skoleledernes årsmøde.indd   1 07/02/2011   14:11:11

vurderingsparametre
Læremiddeltjek har seks  
vurderingsparametre:

1. Tilgængelighed
2. Progression 
3. Differentiering 
4. Lærerstøtte 
5. Sammenhæng 
6. Legitimitet



ledelse   { tekst: Karsten Mellon og Merete Storgaard Jensen / illustration: Tea Bendix }

»Jeg ved, hvad jeg 
føler, og hvad der er 
rigtigt at gøre.« 
{ Skolelederudtalelse i forbindelse med drøftelse 
af ledelse i Assens Kommune, januar 2011 }
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 o 
ffentlig ledelse i 
det senmoderne 
samfund ramme-
sættes af globali-
seringen og her-
under indførelsen 

af standardiserede, liberale sty-
ringsværktøjer i offentlig styring 
og ledelse. Denne standardise-
ring og liberalisering har betyd-
ning for den ledelsesmæssige 
opgave i folkeskolen, og i 
særlig grad påvirker det den 
enkelte skoleleders ledelse 
af egne og medarbejderes 
læringsprocesser. 

analyse

 ledelse
Hvordan udøve ledelse i en moderniseret, offentlig, men også 
virksomhedsgjort virkelighed, hvor irrationelle, psykodynamiske 
kræfter slippes løs?

Denne artikel ønsker at belyse, hvad 
der er på spil på det personlige ledel-
sesdomæne i spændingsfeltet mellem 
neoliberale ledelses- og styringsmeka-
nismer i den moderniserede, offentlige 
virkelighed og den enkelte leders dag-
lige arbejde med udgangspunkt i egen 
psykologisk klangbund. 

Den offentlige virkelighed
Siden starten af 1980’erne er der sket 
en gennemgribende modernisering af 
den offentlige sektor, hvor styringsme-
todikker, der henter sit opdrag i neo-
liberalismen med eksempelvis New 
Public Managementteorier, har 

 psykodynamisk
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ledelse

skabt et brud i offentlig forvaltnings-
politik.

Lektor på Copenhagen Business 
School, Dorthe Pedersen, fremfører i 
udgivelsen ”Offentlig ledelse i manage-
mentstaten”, at en managementstat 
har afløst den traditionelle, formelle 
forvaltning, samt at den offentlige sek-
tor virksomhedsgøres.

Gennem denne modernisering af det 
offentlige, hvor der indføres ”en ny 
markedsmodel for offentlig service” 
(Mogens Lykketoft 1993, Finansmini-
steriet), skabes der en ny diskursiv 
dagsorden i de offentlige institutioner, 
og der indføres forskellige neoliberale 
styringsmetodikker, som rammesætter 
skolelederens arbejde i dagligdagen. 

Det neoliberale selv-ledelsesrum
Dorthe Pedersens forskning viser, at 
skoleledelsens ledelsesrum forandres i 
den virksomhedsgjorte skole, hvor skole-
lederen forventes gennem selvledelse 
at udvikle skolens organisation og med-
arbejderes læringsmuligheder. Dette 
sker gennem indførelsen af selv- og 
medledende teams, og der er i skolens 
organisation fokus på medarbejderens 
udvikling, ansvarlighed og med-ledelse.

Ledelsesrummet er således i den 
offentlige virkelighed et mulighedsrum 
for ledelse, hvor den enkelte leder gen-
nem selvskabelse og forhandling på 
kreativ vis kan konstruere og skabe 
eget ledelsesrum. 

Da den enkelte medarbejder i skolen 
kræver individuelle udviklingsmuligheder 
og rum til selvledelse stiller dette store 
krav til skolelederens evne i forhold til at 
lægge ansvaret og beslutningskompeten-
cer ud til de enkelte medarbejdere i sko-
len. Samtidig skal ledere også skabe en 
fælles udviklingsvej for den samlede or-
ganisation, hvor hver enkelte skoles 
”vare” indgår som element i den samle-
de nations konkurrenceevne. 

Som konsekvens af dette opstår beho-
vet for nye ledelsesmetodikker, der med 
udgangspunkt i mere mekaniserede og 
lineære udviklingsmetodikker fremmer 
den enkelte medarbejders selvledelse. 
Disse ledelsesmetodikker, der henter in-
spiration i human ressource manage-
ment tænkning, anvendes i højere grad 
end tidligere i skolelederens strategiske 
ledelse af egen organisation, og disse 
metoder får naturligvis en effekt på det 
relationelle forhold mellem skolelederen 
og den enkelte medarbejder.

Disse aktører deltager i relationelt 
samspil, som hele mennesker i daglig-
dagen på skolen, hvor ubevidste og ir-
rationelle kræfter bliver psykodynami-
ske fænomener skolelederen bør tage 
alvorlige.  

Psykodynamisk ledelse –  
anerkend det irrationelle
Psykodynamisk tænkning tager sit af-
sæt i Freud, der forstår mennesket som 
værende påvirket af irrationelle og ube-
vidste stærke kræfter, som af og til vil 
dominere de rationelle sider. Menne-
sket skal forstås som delvis determine-
ret af de tidligste år, hvor erfaringer 
indlejres og danner personligheden, 
der får afgørende betydning for hvor-
dan man bl.a. kan rumme arbejdslivets 
udfordringer.

Psykodynamikken er særligt optaget 
af samspillet mellem mennesker. Med 
en sådan erkendelse, betyder det at le-
dere på den ene side skal kunne forstå 
og handle i forhold til medarbejdernes 
ubevidste og irrationelle følelser, der er 
på spil, og på den anden side forstå 
sine egne, som påvirkes af samspillet.

Hvis ledere på den anden side set 
skulle være i stand til at indtage en så-
kaldt neutral, nysgerrig og observeren-
de rolle, ville det betyde at han/hun 
skulle evne at rense sit indre fuldstæn-
digt ud og lukke ned for sine indre dia-
loger, fantasier og forestillinger samt 
undgå at fortolke, hvilket ikke lader sig 
gøre indenfor denne forståelse (Holm, 
2010). 

Netop derfor er en række af nyere 
ledelsesteorier irrelevante, fordi de ikke 
tager disse irrationelle aspekter med, 
men udelukkende fokuserer på overfla-
debehandling med tro på, at dybe fø-
lelsesmæssige problemer kan håndte-
res med lette løsninger, såsom aner-
kendende og systemiske tilgange.

En relativ ny masterundersøgelse 
(Mellon og Holm, 2008) peger nemlig 
på, at de før omtalte organisatoriske 
moderniseringsvilkår og deraf følgende 
pres som moderne ledere udsættes for, 
genererer psykologiske behov, såvel be-
vidst som ubevidst, for at udskille de 
ubehagelige opgaver til andre, fx til 
coachingkonsulenter, eller frustrationer 
tilbageleveres til teamet.

Dermed sker der ikke blot en udde-
legering, men en udvanding og an-
svarsforflygtigelse fra ledelsen, man 
skal være opmærksom på. 

Ledelse i psykodynamisk perspektiv 
handler derfor om at identificere pro-
blemstillinger og kunne anvende en 
tolkningsramme til at forstå de skjulte 
og irrationelle dynamikker mellem 
medarbejderne – og handle derefter. 
Denne forståelse skal netop være med-
virkende til, at ledelsesadfærden og in-
terventionerne er tilpasset de princip-
per for samarbejde, som vi anvender i 
skolen, eksempelvis teamsamarbejde 
og selvledelse. 

hovedopgaven og containing
To væsentlige psykodynamiske begre-
ber, der præsenteres her, er hovedop-
gaven og containing. 

Hovedopgaven som begreb handler 
om arbejdsdefinition. Det betyder den 
opgave, som både individet, teamet og 
hele skolen er stillet, og som lederen 
gennem dialog med medarbejderne 
skal sikre bliver så tydelig og menings-
fuld som muligt. Jo vagere hovedopga-
ven er defineret, jo større er risikoen for 
at de ubevidste dynamikker som uro og 
angst, vil tage over og arbejdsmiljøet 
og ”produktet” bliver forringet. 

Det andet begreb er containing, der 
handler om lederens evne til at kunne 
rumme medarbejdernes følelsesmæs-
sige tilstand. Containing består i at le-
deren giver følelser og oplevelser me-
ning og proportion. Ved at turde være 
til stede hos medarbejderne, og inte-

Forfatterne

Begge har arbejdet i folke-
skolen som hhv. lærer og 
skoleleder.

Merete Storgaard Jensen er 
pædagogisk konsulent, PD 
i psykologi og projektleder, 
Assens Kommune.

Karsten Mellon er adjunkt, 
master i organisationspsy-
kologi og diplom i ledelse, 
U C Sjælland

blå bog
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analyse

ressere sig for deres frustrationer og konflikter, viser lederen 
at der er plads til forskellige oplevelser, og at disse forskelle 
kan være produktive og medvirke til skolens og den enkeltes 
kompetenceudvikling.

ledelse – allestedsnærværende og altomfattende
Ledelsesbegrebet skal herved ikke forstås som en art løsning, 
der af og til popper frem med svar på vores udfordringer. Le-
delse er derimod allestedsnærværende og altomfattende og 
drejer sig ikke om kontrol, men om ansvarlighed og at kunne 
containe medarbejderne og vise retning på samme tid.

Med udgangspunkt i de neoliberale styringsmekanismer og 
mekaniske lineære vilkår, såsom krav til dokumentation, cen-
traliserede kontrolinstanser og standardiserede testsystemer, 
og med organisationsformer som eksempelvis selvstyrende 
teams og selvledelse, så foregår moderne ledelse et sted mel-
lem to yderpunkter, hvor der skal balanceres. På den ene side 
skal lederen give plads til medarbejderne, igennem selvledelse 
og autonomi, som betyder at lederen skal kunne containe de 
følelser, der deraf afstedkommer. På den anden side skal lede-
ren være tydelig omkring skolens hovedopgave, hvilket er den 
rationelle dimension, og sikre at den giver mening.

Det er samtidig lederens opgave at melde op ad i syste-
met – i kommunen – når hovedopgaven realistisk eller ratio-
nelt set vanskeligt lader sig gøre, hvis det dog ikke blot er et 
tegn på lederens manglende evne i forhold til at kunne hånd-
tere egen frustration. Psykodynamisk ledelse drejer sig ikke 
alene om at identificere, forstå og intervenere i psykologiske 
processer i organisationen, men også evnen til at identificere 
psykologiske processer i sig selv og gennem dette udvikle sig 
personlighedsmæssigt.  

Føle, tænke og træffe kloge beslutninger
Psykodynamisk ledelse i en moderniseret, offentlig virkelighed 
er således skoleledelse i et komplekst ledelsesrum i den virk-
somhedsgjorte skole, hvor fokus på de psykodynamiske pro-
cesser indgår i tæt samspil med øvrige ledelsesmetodikker.

Konkret drejer det sig for ledelsen om at insistere på at 
holde igen med de hurtige vane-beslutninger og de smarte 
ledelsesmekanikker, og at turde være i de vanskelige følelser, 
som det at lede mennesker afstedkommer. 

Uanset hvordan organisationen er struktureret, er det cen-
tralt og determinerende, hvem lederen er: menneskeligt, fag-
ligt, psykologisk og etisk. Og med dette udgangspunkt kunne 
undersøge, vurdere og træffe kloge beslutninger. 

litteratur
Holm, Inge, 2010, Anerkendelse i ledelse, Hans Reitzels Forlag
Jarvis, Peter, 2007, Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society – Socio-
logical perspectives, Taylor and Francis LTD
Jensen, Merete Storgaard, 2011, Folkeskolens dannelsespolitiske opgave i den 
moderniserede, offentlige sektor, eksamensopgave på kandidatuddannelse i 
pædagogik, Syddansk Universitet
Mellon, Karsten & Holm, Inge, 2008, masterafhandling; Intervention i organisationer, 
Roskilde Universitet 
Pedersen, Dorthe, 2007, Ledelsesrummet i managementstaten, Offentlig ledelse i 
managementstaten, Forlaget Samfundslitteratur
Pedersen, Ove K., Skolen skaber soldater i nationernes konkurrence, tidsskriftet 
Asterix nr. 55, november 2010
Visholm, Steen, 2010, Ledelse i den postmoderne organisation – fra roller i struktur 
til personer i relationer, I: Ledelse og læring – i organisationer, Hans Reitzels Forlag

Et undervisningsprogram 
for bæredygtig udvikling

• Giv din skole en grøn profi l
• Skab engagement, viden og handling
• Bidrag til et bedre miljø

Grønt Flag Grøn Skole er Danmarks største ressource 
for miljøundervisning. Vi tilbyder en spændende ramme 
for undervisningen, undervisningsmaterialer, forslag til 
afgangsprøver, kontakt til mere end 30.000 skoler i hele 
verden o.m.m.

Læs mere på www.groentfl ag.dk
Mød os på Skolebogmessen og hør nærmere.

Grønt Flag Grøn Skole er et samarbejde mellem 
Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, 
Biologforbundet og Geografforbundet
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Det kan I med en HR-løsning skræddersyet til undervisnings-
sektoren. Med Epos HR Skole kan I nemt administrere og 
optimere jeres lærerressourcer. Systemet er webbaseret, 
brugervenligt og fleksibelt. Det giver jer mindre administration 
og mere tid til udvikling og undervisning. Epos HR Skole er 
udviklet for skoler, i samarbejde med skoler.

PBJ A/S har i 25 år leveret HR-løsninger til danske virksomheder og 
offentlige institutioner. Vi hjælper vores kunder med at gøre HR til en 
synlig og konkret del af deres hverdag. Det gør vi bedst ved at fungere 
som en aktiv sparringspartner både før, under og efter implementering. 
Selv er vi først tilfredse, når vores kunder har oplevet synlige resultater.
Kom nemt og hurtigt i gang. Ring til os på 43 62 74 00. Vi tilbyder en 
gratis demonstration.

Kan I udnytte jeres lærerressourcer endnu bedre?  �   www.pbj.dk

Epos
HR Skole

PBJ_ann_205x285_Plenum.indd   1 07.02.2011   11:23



 r undt regnet en tredje-
del af landets ledere i 
og omkring folkesko-
len, skolechefer, bør-
ne- & kulturdirektører 
og ansatte med ledel-

sesbeføjelser i forvaltningerne møder 
traditionen tro op til foreningens års-
møde, der i år finder sted torsdag den 
10. marts og fredag den 11. marts i 
Odense Congress Center.

Så er der også fuldt hus. For der er 
ikke plads til mange flere i den store 
mødesal, og der skal vel være nogle til-
bage til at passe butikken. Men er du 
blandt de heldige: Så glæd dig til nogle 
enestående dage sammen med leder-
kollegaer og gamle kammerater!

Belastning og begejstring
Programmet for årsmødet findes på det-
te blads midtersider. Det ligger også på 
hjemmesiden, hvor det let kan printes 
ud og tages med på årsmødet.

Her vil en række spændende fore-
dragsholdere fortælle dig ting om folke-
skolen og ledelsen af dem, du får svært 
ved at afvise, da de pågældende har 

studeret tingene indgående og har 
forskningsmæssigt belæg for det me-
ste. Det er lærdom af høj karat, som de 
også evner at få ud over kanten…

Professorerne Niels Åkerstrøm og 
Charlotte Ringsmose samt en lysleven-
de praktiker, skoleleder Yasar Cakmak 
fra Amager står for de ledelsesfaglige 
indlæg. 

Årsmødet starter på den måske 
mest spændende måde med en skole-
politisk debat – duel – mellem under-
visningsminister Tina Nedergaard (V), 
medlem af KL’s Børne & kulturudvalg 
Anne Dorte Krog (SF) og Skolelederfor-
eningens formand Anders Balle. 

Vi har hyret journalist m.m. Kurt 
Strand til at styre slagets gang og eks-
tra spændende bliver det, da fronterne 
er trukket op.

Alvor og underholdning
Årsmødet er en årlig begivenhed, og 
det er derfor vigtigt at få tilmeldingen 
til skoleleder-medlemsfesten på plads. 
Den finder sted torsdag aften kl. 19.15 
også på OCC, hvor entertainerne De 
græd forventelig får os til at græde af 

grin, og hvor det nye husorkester Six-
pack trykker den af til dans!

Den der kun ta’r spøg for spøg og 
alvor for alvorligt har ikke forstået no-
get. Den erkendelse kommer man nok 
til (igen) under de mere fritgående ind-
læg ved vanebryder Torben Wiese og 
stand-upper Jan Gintberg, hvor sidst-
nævnte har ry for at kunne fornærme 
sine omgivelser i et tempo, de ikke kan 
følge med i. 

Herudover byder årsmødet på mu-
sisk-kunstneriske indslag og igen i år 
den store udstilling, hvor de mange fir-
maer (se udstillerlisten næste side) vi-
ser deres produkter frem, og hvor der 
er lejlighed til at se på indretning, ma-
terialer mv. til folkeskolen – og få vare-
prøver med hjem.

På foreningens stand (se pilen på 
tegningen) kan du møde foreningens 
konsulenter og politikere – samt få svar 
på de praktiske spørgsmål, der eventu-
elt dukker op.  

Input 
udstilling

& Skolemad, sport, friluftsaktiviteter, skiltning, 
ny kopimaskine, nye pc’er eller stole? Alt dette 
og meget mere finder du på den 1500 m2 store 
udstilling på årsmødet i Odense!
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  { tekst: Michael Diepeveen / foto: Lars Skaaning }   årsmøde
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{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Lars Skaaning }   udstilling
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Stand Firmanavn
1334 A/S Søren Frederiksen
1519 abc Skolefoto
1634 Aqua Line
1022 ASF - Dansk Folkehjælp
1849 A-sport
1054 Atelier 71
1842 Athea
1313 AV Form
1457 Bent Brandt
1427 Borks Patenttavler AS
2010  Bureau 2000 / Conexus Norge
1901  COK - Center for Offentlig 

Kompetenceudvikling
1713 Creativ Company A/S
1637 Dafolo
1134 Dansk Skolefoto
2005 Dansk Skoleidræt
1224 Dansk Skoleskak
1001 DICA
1327 DK Foto
2012 Edulab ApS
1858 Elverdal A/S
1113 Exakt
1204 Flexformstolehuset A/S
1046 Fournaise- Thomsen ApS
1542 Frilufts Rådet
2007 Haver til maver
1219 Højer Møbler
1904 Ikadan Sport & Fritid A/S
1813  Kalenderforlaget GTE / Gra-

fisk Trykcenter AS 

Stand Firmanavn
1649 Kinnarps A/S
1434 KMD
1213 Kombi-Skilte A/S
2006  Kommunernes Skolebiblio-

teksforening
1507 Kontor Syd A/S
1523 Leika/ Danske Legepladser
1238 Lekolar A/S
1921  LIC - Lærernes Indkøbscentret
1049  Lærerstandens  

Brandforsikring G/S
1257 Mikro Værkstedet A/S
1808 Mylocker
1604 Møbel-Gruppen
1852 Netkom
1413 Norberg Foto
1915 Nordisk Skoletavle Fabrik
1019 Nova Nordic A/S
1234 OJ Skolemøbler
2004 Ordbogen. Com
1959 PBJ A/S
1619 PolyVision
1058 Presenco
1934 PROTAC 
2002 Randers
1323 RMC Atteactor
1249 SamSoc ApS
1825 Scanoffice
1124  Sinatur Konferencehoteller
1404  SIS Funktional Furniture
1225 SKI

Stand Firmanavn
1337 Solutors A/S
1449 Sonesson Indretning
1947 SoundEar A/S
1834 ST Skoleinventar
1924 Sønderjysk Skolefoto
1419 Tabulex
1708 Tango Consult
1437 Thorsø A/S
1227 Totalinventar as
1819 Tress A/S
1032 U9COMdenfurm
1625 UNIQA

1607 University College Lillebælt
1640  University College Nordjylland
1423 UVdata A/S
1955 VIA University College
1051  Videncenter for Arbejdsmiljø
1025  Vine & Hendriksen Erhvervs-

møbler A/S
1534 Virklund Sport
1804 VS Danmark
1127 WeCare4u A/S
1357 Würth Danmark A/S
 
VH1 Skolelederforeningen

udstillerliste

her er vi
udstilling  2011

Hal
Plan 

Stand nr. 1804 www.vs-danmark.dk

danmark

www.vs-danmark.dk

VS er etableret 1898 og er Europas 
største producent af skolemøbler

Til aktive
siddestillinger og leg

Hokki

Hokki fra VS er en helt ny taburet til yngre elevårgange. Hokki udvisker grænsen mellem passivt at sidde 

ned og aktiv bevægelse.  Nu er det at sidde ned ikke længere kun en fastlåst tilstand, men bliver del af en 

proces, der er knyttet sammen med elementær, legende bevægelse. Derfor yder Hokki sit bidrag til børne-

nes naturlige, sunde udvikling.

Hokki er et produkt formgivet i simpelt og klart basisdesign, der netop grundet sin enkle konstruktion 

åbner for mange anvendelser og giver frit løb til børnenes fantasi. Hokki leveres i fem sjove, inciterende 

farver, der passer perfekt til skolernes univers.

SkolE
lEDErNES 
årSmøDE 

STaND

1804
køb DiN 
Hokki
Til foræriNgSpriS på

Forhandlere: 

Scan Office ApS HillErøD ·ESbjErg · kolDiNg · årHUS ·aalborg · www.scanoffice.com

Røsfeld A/S     årHUS · www.roesfeld.dk

Thorsø A/S    købENHaVN · www.thorsoe-moebler.dk

Møbelgruppen A/S    Holbæk · www.mobel-gruppen.dk

VINES ERHVERVSMØBLER A/S    SkiVE · www.vines.dk

KONTOR SYD A/S SøNDErborg · www.kontorsyd.dk
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årsmøde

Stand nr. 1634 www.aqualine.dk

Stand nr. 1858 www.elverdal.dk

Stand nr. 1337 www.solotours.com

Stand nr. 1022 www.av-av.nu

Stand nr. 1419 www.tabulex

Stand nr. 1819 www.tress.dk

Stand nr. 1649 www.kinnarps.dk

Stand nr. 1542 www.groentflag.dk

Stand nr. 1901 www.cok.dk/skoleledelse-grunduddannelse

Stand nr. 1959 www.pbj.dk

Arkitekttegnede legeplAdser
stand nr. 1858 •  www.elverdal.dk
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årsmøde 2011

Stand nr. 1049 www.lb.dk

Stand nr. 1921 www.lic.dk

Stand nr. 1640 www.ucn.dk/ev

Stand nr. 1708 www.tangoconsult.dk

Stand nr. 2004 www.ordbogen.com

Stand nr. 1934 www.protac.dk

Stand nr. 1423 www.uvdata.dk/minuddannelse.aspx

Stand nr. 2010 www.bureau2000.dk

Stand nr. 1619 www.polyvision.dk

Stand nr. 1607 www.ucl.dk/cfu

www.lic.dk
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Tal med din el-installatør om, hvilke energibesparende muligheder der er for jer. 
 På www.lk.dk/bestil kan du læse mere om vores energirigtige løsninger og hente brochuren ‘Energibesparelse -
inspiration til skoler og insitutioner’.

De fleste af os lærer at spare på energien allerede fra 
barnsben. Som skoleleder og driftsansvarlig er den lektie 
også for længst blevet en del af hverdagen. Der skal 
tænkes i kroner og ører besparelser, der skal investeres 
med omtanke, købes energirigtigt ind osv.  

Hos Schneider Electric har vi mange års erfaring med 
energi- og driftoptimering på det kommunale område. 
Vi har en lang række produkter og løsninger, som er 
velegnede til skoler og institutioner, uanset om det er i 
klasseværelserne, toiletterne, kontorerne eller udendørs-
arealer man ønsker at opnå besparelser. 

30% 50% 65%

ABC i energioptimering Fordelene er mange og
besparelsespotentialet stort:

• Energibesparelser på op til 65 % 

• Gennemtestede løsninger 

• Nemme at integrere i eksisterende bygninger 

• Tidsbesparelser på den daglige drift 

• Komfortforbedringer i dagligdagen

Energibesparelse 
En opgave for skoleledelsen 
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anmeldelse 

bøger

Direkte citeret fra bogen:
”Det er bedre at vise tillid – både som samfund og 

leder i en virksomhed – og dermed løbe risikoen for, at 
tilliden bliver svigtet, end at indføre kontrol, som signa-
lerer til borgere og medarbejdere, at vi ikke har tillid til, 
at de gør deres bedste, og at de ikke snyder”.

”Naivt, vil skeptikere måske tænke, men rent faktisk 
er det denne tillid, som får samfundet til at fungere 
ganske effektivt i dag. Danske virksomheder sparer hver 
dag store beløb på, at de trygt kan forvente, at leverede 
varer er i orden, at medarbejderne gør deres bedste for 
at løse kerneopgaven, og at medarbejderne arbejder 
med på forandringer i stedet for at bekæmpe dem”.

Ovenstående gør næsten yderligere anbefaling og 
anmeldelse af bogen overflødig. Her er der tale om en 
ledelsesfilosofi, som er yderst relevant i den offentlige 
sektor som helhed og i skolen i særdeleshed, hvor 
mange politiske bestræbelser går i retning af stadig 
øget kontrol med skolens resultater.

Tillid, retfærdighed og samarbejdsevne er de tre byg-
gesten, som social kapital dannes af. Social kapital be-
står af de sociale og professionelle relationer mellem 
mennesker – relationer, der dannes i en virksomhed, når 
ledere og medarbejdere udfører og løser arbejdsopgaver-
ne sammen. Den sociale kapital er en afgørende ressour-
ce i forhold til, at medarbejdere og ledere er i stand til at 
løse virksomhedens kerneopgave.

Bogen indeholder mange henvisninger til undersøgel-
ser og projekter, som underbygger tankerne om den so-
ciale kapitals positive indflydelse på virksomhedens op-
gaveløsning og har desuden mange konkrete eksempler 
fra forskellige arbejdspladser. Der er en del gentagelser 
om den sociale kapitals velsignelser, men da hver genta-
gelse rummer en ny vinkel på emnet, tilgiver man gerne 
forfatterne dette.

Bogen består af to dele: Første del beskriver social 
kapital ud fra en teoretisk synsvinkel, og anden del 
handler om aspekter af ledelsesopgaven, hvor social 
kapital spiller en væsentlig rolle. Der er derfor såvel 
teoretisk som praktisk viden at hente i denne bog, som 
varmt kan anbefales.

Dorrit Bamberger

Lederkonsulent

Skolelederforeningen

opsparet 
tillid

Peter Hasle  •  eva tHoft  •  Kristian GyllinG olesen

l&r Business

ledelse med social 
kapital
Peter Halse, Eva Thoft 
og Kristian Gylling Olesen
L&R Business
192 sider, 460 kr. 

Bøger til anmeldelse

Som offentlig leder har man behov for at skabe sig et overblik over reform-
situationen, så man kan lede egen institution optimalt i forhold hertil. Og 
med denne bog tilbydes dette overblik opbygget gennem 12 kapitler, hvor 
der indledningsvist diskuteres, hvilke krav reformerne stiller til den offent-
lige sektor og dermed til de offentlige ledere. 

Med udgangspunkt i de seks fundne krav, som formuleres som ”skab 
seks plusser” og er 1) Driftsøkonomisk effektivitet, 2) Flere velfærdsydel-
ser trods skattestop, 3) Velfærdsydelsernes kvalitet, 4) Velfærdsydelser-
nes individualisering, 5) Demokratisk kontrol og 6) Innovationsniveauet, 
gennemgås Strukturreformen og Kvalitetsreformen grundigt, mens andre 
reformer som fx uddannelsesreformerne omtales summarisk.

Forfatterens analyse fører til en konstatering af, at reformerne er 
indrammet i positive vendinger om, at de skal skabe økonomisk og fag-
ligt bæredygtige enheder. På nudansk betyder det, at man ved big-si-
zing bør kunne forbedre den driftsøkonomiske effektivitet samtidig 
med, at den faglige kvalitet øges.

Analysen fører også til en konstatering af, at det er særdeles vanske-
ligt at afgøre, om en reform virker efter hensigten eller ej bl.a. fordi fle-
re af reformerne påvirker hinanden, og fordi flere af reformerne løbende 
ændres. Her nævnes Professionshøjskolereformen som eksempel, og 
det er let selv at drage paralleller til ændringerne af fx Folkeskoleloven.

John Storm Pedersen beskriver, hvordan spaltningen af borgere i for-
brugere og skatteydere er en mulig forklaring på det store pres for for-
andringer, som den offentlige sektor er udsat for. Som forbruger/borger 
vil man have flere og bedre ydelser, mens man som skatteyderborger 
gerne vil betale så lidt som muligt i skat. Den eneste løsning på dette 
dilemma er at skabe flere og bedre ydelser til en lavere pris! 

Hvordan kan dilemmaet kan opløses? For det første skal der skabes 
et nyt koncept for organiseringen af offentlige institutioner, som forfat-
teren kalder kombi-organisationer. Dvs. organisationer, der leverer stan-
dardiserede velfærdsydelser via en veltrimmet industriproduktion, sam-
tidig med at individuelle velfærdsydelser leveres gennem en moderne 
serviceproduktion! For at realisere kombi-organisationen skal de offent-
lige ledere leve op til fire krav:

1. Gøre driftsinstitutionerne mere åbne og dialogorienterede
2.  Trække produktion af kerneydelser mere i retning af moderne  

serviceproduktion
3.  Trække produktion af ikke-kerneydelser i retning af klassisk  

industriproduktion
4. Øge innovationsniveauet i organisationen

Det er forfatterens håb, at analyserne i bogen kan medvirke til at udvik-
le teorier om reformer, deres baggrund og effekt herunder konsekven-
serne for offentlig ledelse. Det kan bogen, og jeg håber, at mange skole-
ledere vil læse den i fuld udstrækning. Er der kun tid til et enkelt 
kapitel, så læs kapitel 10 om kravene til de offentlige ledere.

Niels Petersen

Skoleinspektør, MPM

Sølystskolen, Egå

reformerne i den offentlige sektor
John Storm Pedersen
DJØF Forlag
295 sider, 450 kr. 

Fra Minus 
til plus
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Citat: Selv krystere kan, når de er forelskede, finde noget ædelt i deres 
natur, mere end der er dem medfødt, Shakespeare, 1564-1616

På skrump 
Kommunerne fortsætter med at nedlægge lærerstillinger i dramatisk omfang. Således 
ventes 1.536 stillinger nedlagt pr. 1. august 2011 viser en ny undersøgelse fra Dan-
marks Lærerforening.
 Dermed forsætter tendensen fra 2010, hvor der blev nedlagt 1.090 lærerstillinger i 
folkeskolen. Og nu vil der er i mere end fire ud af fem kommuner blive nedlagt flere læ-
rerstillinger i det kommende skoleår. 
 BDO Kommunernes Revision har ifølge DLF desuden dokumenteret, at der i 2002-
09 er blevet 6 % færre resurser til normalundervisningen pr. elev. Hertil kommer de se-
nere års besparelser, hvilket altså bl.a. betyder massive stillingsnedlæggelser – i alt over 
to år mere end 2.600 lærerstillinger.
 Kun 156 stillingsnedlæggelser begrundes i faldende børnetal. Der er i skrivende 
stund i alt 55.145 fuldtids lærerstillinger i folkeskolen.

I OECD’s seneste rapport ’Education at 
a Glance’ fastslås, at de danske gym-
nasiale uddannelser giver ”den største 
samfundsnytte” sammenlignet med 
alle OECD-landene. Det betyder, at 
danske gymnasieelever får størst udbyt-
te af deres skolegang i forhold til om-
kostningerne. 

Gymnasieskolernes Lærerforening 
har på den baggrund iværksat en stor-
stilet annoncekampagne i dagbladene 
for at udbrede resultatetet overfor of-
fentligheden.

Kampagnen kan dels ses som en of-
fensiv i forbindelse med OK-forhand-
lingerne, dels som et modtræk over for 
udmeldinger fra bl.a. undervisningsmi-
nister Tina Nedergaard om, at danske 
gymnasielærere underviser for 
lidt. 

I OECD’s analyse place-
res Danmarks gymnasiale 
uddannelser i den absolut-
te top målt på evnen til at 
være kreative, gå nye veje og 
arbejde målrettet og syste-
matisk på at gøre elever-
ne nysgerrige, selv-
stændigt tænkende 
og kritiske. Noget 
som også ses som 
udtryk for, hvor me-
get den enkelte elev 
bidrager til samfundet 
sat i forhold til, hvad 
han eller hun koster at 
uddanne.

Hvor gymnasieskolen i 
Danmark er nr. 1 i sam-
fundsindtjening/elev, 
ligger vores omkostnin-
ger med at uddanne 
eleverne kun marginalt 
over OECD’s gennem-
snit. I lande som 
Tyskland og Holland 
halter tyskerne bag-
efter med 33 pct. i 
mindre udbytte i forhold til Danmark. 
Og hollænderne er 40 pct. efter dan-
skerne i udbytte.

Se mere på www.gl.org/verdensmestrene

Gymnasier 

i top

2011 er valgår, men de unges interesse for og deltagelse i valget er ikke pralende…
 Danske Gymnasieelevers Sammenslutning og Danske Skoleelever vil derfor gerne 

skabe fokus på unges demokratiske deltagelse – og tilbyder derfor alle folkeskoler mu-
lighed for at afholde et elektronisk folketingsvalg.

Hele skolen eller udvalgte årgange kan få adgang til at stemme på de opstillede poli-
tiske partier via det elektroniske valgsystem Assembly Voting. 

Det er gratis for skolen at deltage, og ud over man efterfølgende vil få adgang til sit 
eget valgresultat, kan man resultatet sammenlignes med andre deltagende skoler lokalt 
og nationalt.

Læs mere om Elevernes Folketingsvalg og tilmelding på www.valgeterdit.net

eleverneS 
FolkeTinGSvAlG

kort nyt
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kort nytstillinger

Fænøsund Friskole er en Grundtvig-
Koldsk friskole, som blev grundlagt i 
1997. Skolen har i dag 150 elever fra 
0. – 9. klassetrin, samt en SFT-ordning for 
de mindste klasser. Skolen bygger på et 
stærkt værdigrundlag og et stort engage-
ment fra såvel ansatte, elever og forældre. 
Vi søger en skoleleder med lyst og evne til 
at fastholde og fortsat udvikle en friskole 
med store ambitioner for børnenes trivsel 
og læring. 

Jobbet;
Du skal lede og drive skolen på basis 
af skolens vedtægter og økonomiske 
rammer. Vi forventer at du sætter dig i 
førersædet og styrer skolen sammen med 
vores super dygtige medarbejdere. Udover 
ledelsesopgaven forventes det, at du 
indgår i den daglige undervisning i ca. 20 
% af arbejdstiden. Stillingen refererer til 
skolens bestyrelse.

•  Som leder af Fænøsund Friskole forven-
ter vi at du som person;

•  viser begejstring og engagement for 
opgaven

•  har ærlig interesse i skolens  
medarbejdere og elever

•  kan identificere dig med skolens værdier
•  har en struktureret tilgang til dagligdagen
•  er åben og lyttende og fremmer dialogen
•  bevarer overblikket – også når  

det går hektisk for sig
•  motiveres af at skabe succes  

gennem andre

Som leder er du;
•  bevidst om at mennesker skal ledes 

forskelligt for at blive behandlet ens
•  god til at lede selvdrevne medarbejdere 

– lyttende, medinddragende, og formår 
samtidig skære igennem

•  visionær – og evner samtidig at drive 
skolen i hverdagen

•  synlig overfor hele skolen; ansatte, børn 
og forældre

•  rustet til opgaven eventuelt fra tidligere 
ledelsesjob, gerne fra de frie skoler

Yderligere information
Yderligere information om stillingen kan 
fås ved henvendelse til bestyrelsesfor-
mand, Alvin Bang, tlf. 61 70 87 97.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen sker i henhold til overen-
skomst mellem Finansministeriet og 
Lærernes Centralorganisation. 

Tiltrædelse: 1. august 2011 eller efter 
aftale.

Ansøgning inkl. CV sendes via mail til sko-
lesekretær Lene Madsen: lene@sundfri.dk

Ansøgningsfrist: 26. april 2011 kl. 12.00. 

Der afholdes to samtalerunder. Første 
samtalerunde finder sted lørdag den 14. 
maj 2011 og anden samtalerunde lørdag 
den 21. maj 2011.

Fænøsund Friskole søger 
ny skoleleder

Faaborg-Midtfyn Kommune har i forbindelse med ændrin-
ger i skolestrukturen valgt at nedlægge de eksisterende 
folkeskoler i Broby-området og oprette én ny skole med 2 
afdelinger. Der vil være 580 elever, 55 lærere og pædago-
ger på den nye skole.

Vi søger derfor en visionær og handlekraftig skoleleder til 
at stå i spidsen for den nye skole. En skoleleder som har 
erfaringer med ledelse af forandringsprocesser, og som ser 
det som en spændende udfordring at forene personale fra 
4 forskellige kulturer i én fælles udviklingsorienteret kultur 
med udgangspunkt i en systemisk anerkendende tilgang. 

Det fulde stillingsopslag og jobprofil kan ses på 

www.faaborgmidtfyn.dk/job

Stillingen er til besættelse 1. august 2011. Løn og ansæt-
telsesforhold i henhold til gældende forhåndsaftale med 
skolelederforeningen, grundløn trin 50 + funktionstillæg.

Yderligere information om stillingen fås hos undervisnings-
chef Tonni Leicht Jørgensen tlf. 72 53 32 51/32 81.

Ansøgning, mærket �Brobyleder� skal være Fagsekretariat 
Undervisning, Østerågade 40, 5672 Broby i hænde senest 
den 16.3.2011 kl. 12.00.

Der forventes afholdt samtaler den 31.3. 2011 og  
den 7.4. 2011.

Faaborg-MidtFyn KoMMune søger

Visionær skoleleder 
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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

Axel Bech (observatør Kbh.) 

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

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

stillinger

HurtIG 
kontakt

Den lille Skole søger ny skoleleder

Danmarks ældste lilleskole, Den lille Skole på Gammelmosevej, 
søger en ny skoleleder, da vores nuværende skoleleder har taget 
imod et tilbud om at blive skoleleder tættere på sit hjem.

Gennem mere end 60 år har Den lille Skole fastholdt sit 
oprindelige grundlag om at være et trygt og udfordrende 
læringsmiljø for elever i 0. til 9. klasse, hvor den faglige og 
sociale læring er forankret i en kreativ og musisk tilgang. 
Samtidig har skolen til stadighed levet op til tidens 
forventninger til læring. For få år siden udvidede skolen med 8. 
og 9. klasse og omstillingsprocessen er ved at være tilendebragt.

Skolen er veldrevet med en engageret medarbejdergruppe, en 
aktiv forældrekreds og ikke mindst en sund økonomi.

Vi søger en leder, der i respekt for skolens kultur kan tilføre 
nytænkning og forestå den fortsatte udvikling af Den lille Skole. 
For den rette person er der tale om en særdeles attraktiv stilling 
med mulighed for i samarbejde med medarbejdere og forældre 
at præge udviklingen på en lilleskole.

Ansættelse vil ske efter nærmere aftale og efter overenskomst 
mellem Finansministeriet og Lærernes Centralorganisation. 
Lønnen fastsættes i intervallet 403.683 kr. – 484.027 kr.

Det fulde stillingsopslag inkl. funktionsbeskrivelse og 
ansøgerprofil kan ses på www.denlilleskole.dk

Ansøgningsfrist: 25. marts 2011 kl. 12.00.

Har du styr på  
Loven?

Et produkt fra

Pr. 1. august 2009 slog Lov  
nr. 354 fast, at der skal ske en 
samordning af elevplaner og  
uddannelsesplaner.

Denne samordning håndteres 
automatisk i MinUddannelse, 
som er ét redskab for elever, for-
ældre, lærere og vejledere. 

MinUddannelse samler trådene 
og er elevens website, når det 
handler om undervisning, læring 
og uddannelse.

Mød os på Skoleledernes Årsmøde 2011 på stand nr. 1423
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Undervisning anno 2011?

Kontakt os på 7216 0777 eller c2it.dk

Få en moderne løsning med virtuelle 
desktops til håndtering af skole IT

C2IT SkoleVDI: 

Bedre Undervisning til Færre Penge!

•	 Eleverne kan bruge deres egne pc’er

•	 Ingen dyre supportkrævende pc’er stående  
på skolerne, som kan stjæles

•	 Undervisningen kan gå i gang straks,  
når timen starter

•	 Tidssvarende muligheder  
for individuel undervisning

•	 Ingen multimedieskat  
til lærerne.

Skoleløsningen der virker – også ved mere end 5.000 brugere
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