
{ NR.03 APRIL 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

    mange 
roller, men 
  sig selv

PETER SØRENSEN   En cheftræner 

skal få holdet til at yde sit 

optimale.  Han har måske 

kun én chanceNy minister
Talent for ledelse
Anmeldelser

Jammer-
selvsving 
nytter 
ikke

FRIGGASKOLAN
BLIVER 
INTERNATIONAL
SVENSKERNE SAMLER FRISKOLER 
I INTERNATIONAL KONCERN



Gå på opdagelse i vores nye katalog og lad dig 
inspirere. Her finder du et bredt udvalg af kurser, 
som du kan bestille og få afholdt ude på skolen 
for lærerstaben. Fælles for alle vores kurser er et 
konkret kompetenceløft, som kan bruges med 
det samme i hverdagen.

Se og bestil kataloget på alineaakademi.dk.

Få kursusforløbet 
afholdt på skolen
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mangler du inspiration? Skal du opdateres eller efteruddannes? alinea akademi 

tilbyder følgende muligheder for at styrke dine kompetencer:

materialeKUrSer 
Til dig, der gerne vil udnytte dine undervisningsmaterialer optimalt. På kurserne møder du 

lærebogsforfattere, som med udgangspunkt i materialet giver ideer og inspiration til den 

daglige undervisning.

 

temaKUrSer 
Disse kurser sætter fokus på et aktuelt tema og byder på aktuelle faglige indlæg kombineret 

med præsentation af relevante undervisningsmaterialer.

 

efterUddannelSeSKUrSer 
Vores efteruddannelseskurser tilbyder kompetenceudvikling i mange spændende områder 

inden for skoleverdenen. Fælles for kurserne er, at du som lærer opnår kompetencer, som 

kan bruges med det samme i hverdagen.

 

reKvirerede KUrSer 
Vi tilbyder også at komme til jer med inspiration, sparring og kompetenceudvikling.  

Som udgangspunkt kan vi tilpasse de allerede eksisterende materiale-, tema- eller  

efteruddannelseskurser til jeres skole.

Konferencer 
På vores konferencer sætter vi sammen med teoretikere, praktikere og andre eksperter  

fokus på emner, som er relevante for arbejdet med børn og unge i en faglig, didaktisk og 

pædagogisk sammenhæng. 

Læs mere på alineaakademi.dk

Kompetencer  
til hverdagen
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Ledere i folkeskolen har ansvar for undervisningen og for den læring, eleverne til-
egner sig. Og selv om der i skolen foregår andre meget væsentlige funktioner som 
fritidsaktiviteter, administration teknisk service mv., er det undervisningens kvali-
tet og resultater, skolen og vi som skoleledere måles på. 

Vi har derfor fortsat den opfattelse, at ledere i folkeskolen skal have en relevant 
faglig baggrund, hvilket som udgangspunkt er en læreruddannelse, suppleret med 
en relevant lederuddannelse. Det bestyrkes af forskningen, der dokumenterer, at 
man for at blive en succesfuld skoleleder skal have stærk pædagogisk-didaktisk 
kompetence og grundig indsigt i skolens læreprocesser. 

Alligevel er det selvfølgelig kommunens ret at ansætte den bedst kvalificerede an-
søger til lederstillingerne, og hvem det er, kan – uanset baggrund – altid diskuteres.

Det, der blot IKKE er til diskussion er, at alle stillinger i folkeskolen, der vedrø-
rer ledelse af undervisning er omfattet af ”Overenskomst for ledere m.fl. inden for 
KL’s undervisningsområde”, der i 2008 blev indgået mellem LC/LC-Lederforum og 
KL, og som betyder, at vi forhandler ledernes løn- og ansættelsesvilkår.

Ved nyansættelser handler det altså ikke primært om, hvilken uddannelsesbag-
grund en ny skoleleder har, men alene hvilken overenskomst, der dækker stillin-
gen. Og alle underviserlederstillinger skal henføres til LC’s lederoverenskomst, 
uanset hvem der får stillingen, og om vedkommende er læreruddannet eller ej.

Det gælder også afdelingslederstillinger i indskolingen kombineret med dagtil-
bud/SFO, hvor vi aktuelt har en grænsedragningsproblematik med BUPL. Den søg-
te vi at få løst under OK’11-forhandlingerne, men det lykkedes ikke, og det blev i 
stedet aftalt, at parterne skal søge at nå en afklaring inden 1. juli.

Indtil løsningen er fundet, forbeholder Skolelederforeningen med LC i ryggen 
sig ret til at fastholde og håndhæve vores lederoverenskomst. Så lad mig derfor 
igen slå det fast med syvtommersøm, at hvis en stilling i folkeskolen omfatter le-
delse af undervisningsaktiviteter, skal den være på vores overenskomst! 

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen
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Sæt skub i 

karrieren med en 

master uddannelse fra 

Aalborg Universitet

Styrk dine udviklings- og 
ledelseskompetencer med en 
forskningsbaseret masteruddannelse

Masteruddannelserne giver dig dybtgående indsigt i læring og 
læreprocesser i uddannelses- og organisationssammenhænge. 
Du kan vælge mellem fl ere forskellige specialiseringslinjer. 
Undervisningen forgår på deltid over to år. 
Undervisningsformen er e-læring i kombination med seminarer. 

Nye hold starter 1. februar 2012 • Ansøgningsfrist 1. november 2011

 Efter- og Videreuddannelse   ·   www.evu.aau.dk   ·   Telefon: 9940 9420   ·   evu@aau.dk

I N S T I T U T  F O R  L Æ R I N G  O G  F I L O S O F I

Master i
Læreprocesser

På MLP-uddannelsen opnår du kompe-
tencer til at udvikle, tilrettelægge, lede 
og evaluere læreprocesser inden for ud-
dannelse og erhverv. Mulighed for spe-
cialisering.

www.evu.aau.dk/master/mlp

Master i 
Organisatorisk 
Coaching

På MOC-uddannelsen er omdrejnings-
punktet coaching som samtalebaseret 
læreproces for læring og organisations-
udvikling i praksis.

www.evu.aau.dk/master/moc

Master i Ledelses- 
og Organisations 
psykologi

LOOP-uddannelsen giver dig en bred 
indføring i de dele af læringsteorien og 
psykologien, som har særlig relevans
for ledelse og organisationsudvikling.

www.evu.aau.dk/master/loop
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cheftræneren   { tekst: Kay Flinker / foto: Allan Baden og Ole Nielsen }

Mange 

 H   
vis der normalt er koldt 
på toppen, må det være 
koldere endnu på chef-
trænerbænken, hvor det 
altid blæser og småreg-

ner. Og selv med begge ben solidt 
plantet på grønsværen er der ikke læn-
gere end en hårsbredde til kanten og 
afgrunden.

Men Peter Sørensen ligner ikke en, 
der ligger søvnløs over udsigten til at 
miste sit job, hvis han ikke skaber re-
sultater, der får millionerne til at rulle 
ind i AGF’s slunkne klubkasse. Der er 
nu også noget der tyder på, at han be-
holder jobbet efter her medio marts at 
have vundet 12 kampe ud af 16 muli-
ge og kun tabt en enkelt. Cheftræneren 
er ikke bange for dele æren for den 
foreløbige succes med andre: 
 ”Jeg har et godt hold, og den øver-
ste ledelse har været flinke til at efter-

komme mine ønsker. Og så gør jeg jo 
bare det, der er mit job, nemlig at få 
AGF til at rykke op i den fineste række 
i første forsøg”.

Stærk faglighed og gode rammer
Peter Sørensen peger på to ting, der 
gør en god cheftræner: 
 ”Man skal kunne sit fag, og så skal 
man være dygtig til af få spillerne til at 
præstere deres optimale. Det gælder 
inden for alle brancher, at lederen skal 
levere de rammer, der gør den gode 
præstation mulig. Helt basalt er det 
faglige, jeg kan, at få spillerne sat op, 
så det er vanskeligt at score mod os og 
let at score for os. Fodbold handler jo 
dybest set netop om at score og forhin-
dre de andre i at gøre det samme. At 
styre det spil, som naturligvis er mere 
komplekst end som så, kan jeg bedre 
end de fleste. Det er ikke nok at lægge 

en perfekt taktik og lave gode træ-
ningspas, spillerne skal også præstere 
deres bedste. Det er kvaliteten af sam-
menhængen mellem de to aspekter, 
der gør forskellen”.

Cheftræneren har lært sit fag ved 
selv at spille spillet og kun i ringe 
omfang ved at læse teoribøger:
 ”Der findes kun få trænere på 
højeste niveau, som ikke selv har 
været aktive fodboldspillere på 
højt niveau. Mourinho, der er 
træner hos Real Madrid og blev 
årets træner i 2010 er undtagel-
sen, der bekræfter reglen. Men det 
er selvsagt langt fra alle dygtige 
fodboldspillere, som efterfølgende 
kan drive det til noget som trænere. 
Man kan hævde, at jeg ikke selv har 
spillet i de fineste europæiske ligaer, 
men jeg har alligevel spillet på så 
tilpas højt plan i Holland og Skandi-

Cheftræner for AGF Peter Sørensen har måske kun én chance. Han skal bringe klubben 

tilbage i superligaen efter et år i chefstolen, ellers risikerer han fyresedlen. Vi har mødt 

manden, lederen og filosofilæreren til en snak om blæst på toppen og kulde i bihulerne. 

Vi håber på nogle personlige erfaringer, der også kan løfte blikket for skolelederne, der lugter 

til flere leverpostejmadder i sportstasker, end de vejrer frisk luft fra toppen af idrætten. 

sig selv
roller, men
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navien, at der ikke er forskel på, hvor-
dan faget håndteres i disse lande og så 
i de allerbedste ligaer. Principperne er 
de samme”.

I mesterlære
Erfaringer med andre trænere fra egen 
fodboldkarriere udgør en væsentlig kil-
de til den faglige bagage for Peter Sø-
rensen: ”Jeg har lært meget af mine 
trænere. Ståle Solbakken overstråler de 
andre med sit store overskud af faglige 
kundskaber og en formidabel evne til 
at gennemanalysere modstanderens 
træk og lave taktikken ud fra det. Han 
er en dygtig leder, der brænder igen-
nem pga. sit lidenskabelige engage-
ment. Derfor hviler der også en aura af 
respekt omkring ham, der gør, at han 
aldrig behøver at flashe med sin chef-
kasket. Han står ved sig selv og sin stil, 
og han leverer, når det gælder”.  
 ”Men der var også noget, jeg kunne 
tage med mig fra min tid under den 
daværende træner Viggo Jensen fra Sil-
keborg. Han gik mere end nogen op i 
detaljerne. Han kunne ”tale” meget højt 
meget længe, hvis vi skar hjørner af om-
kring træningskeglerne, eller hvis vi hav-
de spist vaniljeis dagen før en vigtig 
kamp. Vi skulle følge hans regler. På 
overfladen kunne det virke latterligt, 
men der er alligevel noget i det. Der er 
ting i tilværelsen, man aldrig kan gøre 
noget ved, og det må man bare accepte-
re. Omvendt er der ting, man kan gøre 
noget ved, og der må man så sætte ind 
for at udvikle sit talent optimalt. Man 
skal være opmærksom på, at ting ikke 
skrider med en ligegyldig holdning”.  
 Silkeborg blev mestre med træner 
Bo Johansson i spidsen. Peter Søren-
sen har også taget noget med fra ham: 
 ”Bo var ikke den største taktiker, men 
havde stor menneskelig indsigt og ud-
prægede pædagogiske evner. Han kunne 
ligefrem få os til at føle dårlig samvittig-
hed, hvis vi ikke spillede op til vores bed-
ste. Det styrkede vores holdånd”. 

Ultimativ indlevelse
Jeg kan ikke dy mig for at spørge, om 
man helst skal være lidt af en hidsig-
prop for at blive en god træner? Jeg ser 
for mig en meget vred Morten Olsen på 
sidelinjen slå på noget i luften, som 
man ikke lige kan se, hvad er. 
 ”At hidse sig op er sjældent produk-
tivt”, smiler Peter Sørensen, ”det 

handler nok mere om lidenskabeligt 
engagement og ultimativ indlevelse. 
Man må se på konteksten for adfær-
den. Der er stor forskel på ”engage-
mentet” på chefgangens bonede gulve 
og det, der skal til på en græsplæne, 
hvor man korporligt slås om en bold. 
Det kan ikke blive poleret, man skal 
reagere på få øjeblikke i en vigtig fase 
af kampen. Det kan lyde beordrende, 
når man så råber ud på 
banen… og er det; der 
er ikke tid til rundbords-
forhandlinger. Der 
er kun en ting, 
der betyder no-
get, og det 
er resultatet 
nu og her”.   

Jeg fortæl-
ler det ikke til 
Peter Sørensen, men 
jeg ser et øjeblik bil-
ledet af skolelederen, 
der går ned ad gangen og 
råber kommandoer ind ad 
døren til klasseværelserne for 
at få koncentrationen op i gear.  
Gad vide, om det kunne lade sig 
gøre at få lidt mere af denne ’det 
er nu eller aldrig’-ånd ind i danske 
klasseværelser, hvis lederen var mere 
lidenskabeligt engageret og slog mere i 
luften?

Fodbold kun en biting?
Tilbage i rummet spørger jeg, om ikke 
en cheftræner altid lever med en grund-
angst, når alt står på spil og både kam-
pen og trænerens fremtid måske afgø-
res i et splitsekund? 
 ”Angst er det ikke, svarer Peter Sø-
rensen, der kan sin klassiske distinktion 
mellem frygt og angst. Angst har ingen 
genstand, men man kan godt frygte at 
præstere under niveau. Nogle trænere 
går ned med stress, så jo, det kræver 
sin mand. Men mange af os har levet 
med det altid, også som professionelle 
fodboldspillere. Man bliver målt og vejet 
hver uge ved kampene og ved slutnin-
gen af en sæson. Og der er rettergang 
hver gang. Så man skal kunne klare at 
præstere over for mange mennesker 
hele tiden, og det at ens fremtid hele 
tiden er på spil. Herunder ens job”.  
 ”Her er det vigtigt”, fortsætter han, 
”at man evner at sætte sit liv i per-
spektiv. Andre steder i verden er der 

cheftræneren
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peter sørensen

»Fodbold er trods alt kun verdens 
vigtigste biting... det er naturlig-
vis langt vigtigere, hvordan vores 
børn har det, og at der er fred og 
fordragelighed i verden.«
{ Peter Sørensen, cheftræner for AGF }
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cheftræneren

’Fodboldliv - indspark og udkast’, kom-
mer de i en mail ind på, at fodbold nog-
le gange er op ad bakke – et udtryk der 
er hentet fra myten om Sisyfos, der var 
blevet dømt til for evigt at trille en sten 
op ad en bakke. Jeg spørger, om fodbold 
mest af alt er en Sisyfos-aktivitet?  
 ”Livet selv er det”, svarer Peter Sø-
rensen, ”men man må vælge det, som 
er indholdet af livet som sit liv. Man 
må indleve sig i dette indhold og gøre 
det til et projekt i livet. Man skal være 
sig selv og stå til ansvar for sit liv, både 
det civile og det professionelle, med 
det indhold, man nu har valgt”.

Med tanke på de mange roller, som 
Peter Sørensen spiller i sit liv som fa-
miliefar og mand, som cheftræner, som 
forfatter og som underviser, spørger jeg 
ham, om han kan få sit liv til at hænge 
sammen, om han ikke er sådan et mo-
derne fragmenteret menneske uden 
centrum? 
 ”Jeg synes, jeg er det modsatte. Jeg 
er mig selv og har mit eget centrum. Jeg 
synes, det er underligt, at man kan fore-
stille sig selv som skiftende personlighe-
der bag forskellige maskeringer. Jeg be-
høver ikke maskere mig i halvgamle 
fløjlsbukser for 5 timer efter at være i 
slips og jakkesæt, fordi jeg nu holder 
foredrag for topledere. Jeg føler mig som 
den samme, uanset hvor jeg er. Det skal 
i øvrigt være sådan, at mine børn kan 
kende mig, uanset om jeg er far der-
hjemme, om jeg optræder i tv som ’klog 
mand’ på fodbold ved VM, eller om de 
ser mig som træner på fodboldbanen. 
Det er vigtigt at have sammenhæng i sit 
liv”. Peter Sørensen har talt sig varm: 
 ”Og drivkraften i den sammenhæng 
er lidenskaben. Jeg er lidenskabeligt 
far, underviser og cheftræner. Det kan 
være, at det lyder højtideligt, men det 
er sådan, jeg synes, det er. Det er i øv-
rigt et privilegium at kunne leve af en 
af sine lidenskaber. Mine talenter har 
ikke udviklet sig af sig selv. Det har 
været hårdt arbejde, selv om det også 
har været sjovt. Mange havde lige så 
stort talent som mig, men jeg havde 
også viljen til at udvikle det. Mange ta-
lenter spildes, fordi lidenskaben og 
ikke mindst viljen mangler. De fleste 
mennesker er i virkeligheden middel-
mådige, men med et eller andet iboen-
de talent, så det der gør forskellen er 
viljen til udvikling. Det vil jeg gerne 
signalere over for både mine spillere og 
mine børn”.

blå bog

Peter Sørensen, 37 år

›   Født i Silkeborg, nu bosat 
ved Daugård nær Vejle.

›   Lever på 14. år sammen 
med Lene og har sammen 
med hende sønnerne Jakob 
og Johannes.

›   Spillet i følgende klubber 
som professionel: Silke-
borg IF (91-95, 97-00), FC 
Groningen (96-97), Malmö 
(00-02), Ham-Kam (03-05).

›   Trænerkarriere: assistent 
Vejle BK (06-08), cheftræ-
ner FC Fredericia (09-10), 
cheftræner AGF (10-  ).

›   Overbygning fra DPU i 
København 2002.

›   Læreruddannet, Silkeborg 
Seminarium 1998. 

krig, sult og meget større problemer. 
Det kan være sundt at have læst bøger 
og ikke kun Tipsbladet. Fodbold er 
trods alt kun verdens vigtigste biting, 
som Johannes Paul II vist har sagt en-
gang. Det er naturligvis langt vigtigere, 
hvordan eksempelvis vores børn har 
det, at der er fred og fordragelighed i 
verden osv.”. 

Han tøver et øjeblik, før han drejer 
over i et lidt andet spor: 
 ”Det sidste kan jeg ikke gøre så me-
get for, så jeg koncentrerer mig om det, 
jeg kan gøre noget ved, og det er at le-
vere god underholdning. Man kan selv-
følgelig spørge, om det har mening og 
værdi i en større sammenhæng? Jeg vil 
påstå, at det har værdi, når så mange 
møder op for at se kampene. Det er 
min opgave at levere gode oplevelser til 
folket. Det er dog også noget… trods 
alt. Og så må vi gøre det ordentligt og 
få det optimale ud af vores talent”. 

Altid op ad bakke
I en mailkorrespondance mellem fod-
boldmennesket Hans Lauge og Peter Sø-
rensen, der for nylig er blevet til bogen 
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peter sørensen

Mellem general og pædagog
Spurgt om hans forhold til ledelsesfag-
lige buzzord som lærende organisation, 
værdibaseret ledelse, fleksibilitet som 
strategi mm., kommer han frem på 
kanten af stolen: 
 ”Det er naturligvis ord med indhold, 
men jeg kan godt blive en lille smule 
opgivende, når man betænker, at det 
meste af det bare er nye ord for tanker, 
hvor mange allerede er tænkt af andre 
store tænkere. Det gælder for både le-
delse og pædagogik, at det man kan 
bruge til noget i hverdagen, som regel 
er meget enkelt. Man skal selv lære, før 
man kan lede. Og så skal man vide, 
hvor hver enkelt elev eller medarbejder 
står, før man kan lede, forklare eller 
føre ham et andet sted hen”

”Som træner skal jeg bringe spilleren 
i en mental og fysisk forfatning, der gør 
det muligt for ham at gå med et be-
stemt sted hen. Og så skal jeg overbevi-
se ham om, at han skal yde for kollekti-
vets bedste. Det er hverken nyt eller 
dybt, men derfor er det alligevel en god 
idé. Og så skal man som leder være klar 
over, at mange andre veje kan være lige 
så gyldige og værdifulde, som den vej 
man selv har betrådt. Alligevel er det 
hos mig min vej, der gælder”.  
 Da jeg beder ham om at placere sin 
ledelsesstil på et kontinuum mellem 
general og pædagog, smiler han og 
svarer: ”Jeg tror, at alle store generaler 
også er store pædagoger”. 

En for alle og…
Peter Sørensen fortæller, at han ofte 
bearbejder den enkelte spiller i fælles 
flok: 
 ”Det er sjældent, at jeg tager den 
formelle samtale på kontoret. Jeg vil 
hellere tale med den enkelte spiller, 
mens de andre lytter. Her vil jeg både 
fremhæve det gode og det dårlige. Det 
er skønt at blive rost, når de andre hø-
rer det, til gengæld må man også kun-
ne tåle en påtale for uacceptabel ad-
færd i plenum. Det dårlige eksempel 
kan i virkeligheden blive et nyttigt red-
skab, så alle andre ved, hvad de i hvert 
fald ikke skal gøre”. 

Jeg tænker lige, hvor mange lærere, 
der ville få varm kaffe galt i halsen, hvis 
den metode blev brugt til et pædagogisk 
rådsmøde en sen torsdag eftermiddag. 
Men selv om skoleledere af og til klager 
over, at lærere er meget vanskelige at 
lede, fordi de helst vil være privatprak-
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cheftræneren

tiserende selvledende undervisere med 
pædagogisk frihed til at gå i hver sin ret-
ninger, ja så er det næppe lettere at 
tæmme en flok fodboldspillere med ego-
er på størrelse med hårdtpumpede pila-
tesbolde. Så jeg spørger ham, hvad han 
gør ved sådan en flok enere, for at få 
dem til at løbe i samme retning: 
 ”Det sker, at jeg må tæmme eller 
korrigere de høje tanker mine spillere 
har om sig selv”, medgiver Peter Sø-
rensen. Men først og fremmest drejer 
det sig om at skabe de rammer, inden 
for hvilke egoerne kan arbejde sammen 
og trives lige godt. Mine spillere har 
altid været vant til at være de bedste. 
Det gør noget ved karakteren. De synes 
selv, at de er fantastiske. Samtidig får 
de høje lønninger og er feterede. Derfor 
er der rigtig mange, som gerne vil være 
med, men det er kun de allerdygtigste, 
der får lov. De, der klarer det, har til 

»Som ledere må vi aldrig glemme, at vi kan lære  
meget mere af de store tænkere end af en eller  
anden klovn, som har været på et weekendkursus  
i coaching.«
{ Peter Sørensen, cheftræner for AGF }

gengæld også en vis ret til at have høje 
tanker om sig selv – inden for netop 
dette afgrænsede felt”.

Hænderne op eller…
Peter Sørensen mener godt, at skole-
ledere kunne sætte mere retning på de-
res pædagogiske linjer og også skille de 
lærere ud, der ikke ville være med: 
 ”For mange skoleledere tror jeg ikke 
er gode til at melde klart ud. Det er fint 
at være leder, få en bedre løn og et fint 
kontor, men så er det også ens pligt at 
levere klar tale og ikke kun være en død 
fisk med en fin titel. Man skal tage kon-
sekvensen af at være leder, ellers kom-
mer man alt for let til at tillade en kultur 
med manglende engagement og dårlige 
resultater. Det kan aldrig være accepta-
belt at have dårlige lærere, der leverer 
dårlige timer. At skabe en kultur, hvor 
alle gør deres bedste, er det vigtigste”. 

”Men først skal man vide, hvor man 
vil hen. Hvis en leder vil have en ’sort’ 
skole med kæft, trit og retning og fag-
lighed for alle pengene, eller hvis han 
vil synge og danse det hele ind, så skal 
han finde de lærere, som kan og vil 
det, som lederen vil. Lederen skal have 
et pædagogisk manifest, som skal ud-
foldes. Lærerne skal så ville lige det og 
komme velforberedte, ellers skal de 
sorteres fra og hjælpes et andet sted 
hen, hvor de kan udfolde sig, som de 
nu ønsker”.

Lidt Gud er man
Jeg henviser til Løgstrups idé om, at 
man som menneske altid holder noget 
af et andet menneskes skæbne i sin 
hånd og derfor netop bærer på et an-
svar for dette andet menneske. Om han 
ikke med sin markante linje næsten 
kommer til at spille Gud? 
 ”Jo, det er det onde ved at være 
chef”, svarer Peter Sørensen. ”Jeg kan 
bogstaveligt talt rive tæppet væk under 
et andet menneske, dræbe drømmen 

eller det, der er værre. Så jeg skal be-
stemt vise empati over for det menne-
ske, der står der. Jeg gør derfor også 
rigtig meget ud af bringe talentet frem 
i ham, men jeg kan ikke tillade, at han 
sjusker. Jeg bliver selvfølgelig meget 
frustreret, hvis han er i gang med at 
smide det hele på gulvet, men han skal 
altså virkelig ville det og være lidenska-
beligt interesseret i at udfolde sit ta-
lent, ellers må jeg tage den hårde be-
slutning og bede ham finde arbejde et 
andet sted. Til gengæld er det min op-
gave med lige så stor alvor at skabe 
rammerne for optimal udfoldelse”.  
 ”Det kan lyde bastant”, fortsætter 
han, ”men selv om jeg ikke er Gud, så 
er jeg dog ham, der bestemmer lige her, 
hvor jeg er leder. Det betyder ikke, at 
det jeg gør, er det eneste rigtige, for en-
hver anden sandhed kan være lige så 
vigtig og rigtig som min. Det er bare min 
sandhed der gælder netop her. Jeg er 
ansvarlig for at sikre sammenhængen 
mellem mål og retning. Alligevel skal 
jeg naturligvis holde af mennesker, som 
er meget forskellige fra mig og respekte-
re deres overbevisninger. Det står ikke 
modsætning til det, at jeg må påtage 
mig min ledelsesrolle. Tværtimod, min 
ledelse bygger netop på respekt for for-
skellighed og drejer sig om at udnytte 
forskellige kompetencer i kollektivet”.

Vi har overskredet den aftalte tid for 
interviewet, og jeg lægger an til landing, 
men jeg kan se, at Peter Sørensen har 
en afsluttende bemærkning. Med hen-
visning til de store filosoffer og religi-
onsstiftere siger han med eftertryk: 
 ”Som ledere må vi aldrig glemme, 
at vi kan lære meget mere af de store 
tænkere end af en eller anden klovn, 
som har været på et weekendkursus i 
coaching. Det må du godt citere mig 
for”.

Det er hermed gjort! 

ny bog

Peter Sørensen er aktuel med 
bogen ”Fodboldliv – indspark 
og udkast” fra 2011, som 
er en mailkorrespondance 
i bogform mellem ham selv 
og Hans Lauge, tidligere 
sportschef i Vejle Boldklub. 
De har en fælles fortid i Vejle 
Boldklub, da Peter Sørensen 
var trænerassistent. Bogens 
omdrejningspunkt er fod-
bolden, men beskæftiger sig 
også med andre af livets store 
spørgsmål.



kort nyt
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Citat: Der er to typer mennesker i denne verden - de 
gode og de onde. De gode sover bedre om natten, men 
de onde ser ud til at nyde de vågne timer mere.  
(Woody Allen, 1935- )

no future
Selv om der er tegn i sol og måne på en bedre økonomi i Euro-
pa, er der er risiko for, at det kan blive en jobløs vækst, der vil 
ramme de unge generationer.

I Danmark er ungdomsledigheden steget kraftigt. For et år 
siden var der 54.000 unge ledige mellem 15-24 år. Det antal 
er nu øget til 69.000 og ungdomsledigheden ligger på 14,8 %, 
hvilket er dobbelt så meget som ledigheden for voksne. I sam-
me periode er antallet af unge ledige i EU faldet med 123.000 
personer. Især i Tyskland går det den rigtige vej.

  Ungdomsledigheden i Danmark ligger dog stadig under 
gennemsnittet i EU, hvor Spanien har europarekord med en 
ungdomsledighed på næsten 41 %.

Kilder: Mandag Morgen, Danmarks Statistik og Eurostat.

Ungdomsledighed i udvalgte EU-lande. 15-24-årige. 

Spanien  40,7%

Sverige  20,9%

Danmark  14,8%

Finland  14,2%

Tyskland  10,3% Holland  8,3 %

Der har længe været en erkendelse af, at man som nytiltrådt leder i fol-
keskolen ikke kan klare sig med et fast håndtryk og et tillykke med leder-
jobbet! Der skal også uddannelse til, og de senere år er særdeles mange 
skoleledere kommet på skolebænken igen…

Således viser en ny undersøgelse, som Ledernes Hovedorganisation, 
Syddansk Universitet og Kommunaldirektørforeningen har gennemført, at 
hvor blot 17 % af landets skoleledere i 2004 havde taget en længevaren-
de, kompetencegivende lederuddannelse, var hele 61 % færdige eller i 
gang i 2010. 6 ud af 10 skoleledere har altså snart en lederuddannelse, 
og flere kommer til.

Ud over at det i mange kommuner i dag ligefrem er et krav, at man 
skoleleder har en lederuddannelse, er der flere gode grunde til at overve-
je muligheden. Man kan bl.a. få:

•	 Fordybet	sig	i	de	nye	ledelsesteorier	og	vejet	dem	i	forhold	til	praksis
•	 Udviklet	egen	ledelsespraksis	og	sit	personlige	lederskab
•	 Skærpet	sin	analytiske	og	strategiske	manøvredygtighed
•	 Et	forum	med	ledere	og	lederaspiranter	fra	eget	og	andre	områder
•	 Forskellige	metodikker	og	tilgange	til	(at	skabe)	forandring
•	 Vurderet	ledelsesopgaven	i	forhold	til	administration,	økonomi	mv.
•	 Indsigt	i	projekt-,	team-	og	netværksorganiserede	ledelsesformer
•	 Fokus	på	ledelsesopgaven	i	et	interkulturelt,	mangfoldigt	samfund

Det er lige præcis NU, at allehånde diplom- og masteruddannelser tilby-
des som overbygning til den lærer- og kortvarige lederuddannelse i øvrigt, 
som de fleste skoleledere besidder. Geografisk spredt over landet ligger 
et stort tal certificerede uddannelsesinstitutioner, hvoraf nogle har an-
nonceret i dette blad. 

helan går..
Sjung hopp faderallan lallan lej! 
 Nordisk Ministerråd lancerer en konkurren-
ce om udvikling af produkter, som kan bruges 
til at styrke børn og unges forståelse af dansk, 
norsk og svensk i samtlige nordiske lande. Der 
er en ½ mio. gode danske kroner på højkant.

Ministerrådet opfordrer aktører inden for 
bl.a. kultur- og uddannelsesområdet til at del-
tage i konkurrencen. Produkterne skal være 
attraktive for børn og unge, have en høj kvali-
tet samt bidrage til at sprogkampagnens mål 
bliver opfyldt.

Det kan fx være undervisningsmetoder, un-
dervisningsmaterialer, kurser, film og teater-
forestillinger for og med børn og unge samt 
medier og medieproduktioner i en bred 
forstand hvor sproget 
er i fokus.

Se mere på 
www.norden.org

Ansøgningsfristen er 
den 15. juni 2011.

Sæson for videreuddannelse

Tal fra 3. kvartal 2010 i pct. 
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kort nyt   

Citat: Da jeg blev kidnappet reagerede mine forældre lynhurtigt. 
De lejede mit værelse ud.  (Woody Allen, 1935- )

Oswald	Arnold	Gottfried	Spengler	(1880-1936)	er	mest	kendt	for	sit	værk	’Der	 
Untergang	des	Abendlandes’,	der	udkom	i	to	bind	(1918-1922)	i	skyggen	af	1.	
verdenskrig. 

Spengler mente, at historien forløb cyklisk, og gennem sin forskning i 
bl.a. Romerrigets og Ægyptens udvikling spåede han den vestlige høj-
kulturs fald. Verdenshistorien fremstilles metaforisk som årstidernes 
skiften, hvor foråret er civilisationens fødsel og vinteren dens død.

Han vendte sig bl.a. mod pengenes magt over menneskers liv. 
Kampen måtte ifølge ham udkæmpes mod finansinteresserne og 
den rå kapitalisme, men også mod den liberalt-demokratiske styre-
form, som han fandt for svag. 

Dermed foregreb Spengler de stærke mænd, der tog magten i 
30’erne, men nåede så ikke at opleve, hvordan de styrede deres lan-
de endnu mere mod afgrunden. Selv fortabte han sig i en blanding af 
germansk heltedigtning, indisk religion og japansk samurai-filosofi.

VESTERLANDETS 
UNDERGANG

Hovedresultater
for skolelederne

Forlig vedrørende ”Overenskomst 
for ledere m.fl. inden for KL’s un-
dervisningsområde” i forlængelse 
af den generelle KTO-aftale inde-
holder følgende hovedpunkter:

>  Toårig overenskomstperiode fra 
1. april 2011 til 31. marts 2013

>  Centralt tillæg til skoleledere på 
grundlønstrin 46 svarende til ca. 
2.500 kr. om året inkl. pension 
(31.03.00 niveau)

>  Generelle lønstigninger på 2,73 
% af lønsummen i 2012, hvor-
ved reallønnen sikres i periodens 
andet år. 

>  Efterslæbet fra regulerings-
ordningen pr. 1. oktober 2010 be-
tales i 2011 uden at det medfører 
lønnedsættelse

>  Seniordage, som ved OK’08 blev 
finansieret af trepartsmidlerne, 
er gjort permanente

>  Muligheder for pensionsfor-
bedringer for tjenestemænd i 
forbindelse med fratrædelse

>  Ret til frivillig selvbetalt forhø-
jelse af pensionsindbetalingen

>  Nyt fælles LC/KL-projekt om 
fælles viden og erfaringer om 
implementeringen af den nye le-
deroverenskomst, herunder for 
de kommende lokale forhandlin-
ger om løn.

Alle aftaler, bilag mv. ligger på 
hjemmesiden > OK’11

Her ligger også aftaler på regio-
nernes og statens områder

OK’11 i hus 
Ved urafstemningen om OK’11 blev resultatet for skolelederne, at 95,2 % stemte ja og 
4,8 % nej, og resultatet er derfor godkendt. Stemmeprocenten var 28,7 %, hvilket ikke 
var overvældende, men det var heller ikke helt uventet, at det smalle forlig ikke vakte 
den store interesse.

”Der var ikke meget til de kommunalt ansatte i denne omgang, og det var der altså 
ikke mange, der syntes var værd at gå til tasterne for. På den anden 
side er jeg naturligvis glad for opbakningen til OK-resultatet ved, at 
så mange stemte ja”, siger Skolelederforeningens formand Anders 
Balle, der ser frem til bedre tider, når der skal forhandles 
overenskomst igen om to år. 

Som lederne sagde også lærerne ja til 
det kommunale overenskomstresultat. Her 
valgte en del flere at stemme, nemlig lidt 
over halvdelen. Og heraf stemte igen 
91,7 % ja.

Følg OK’11-afstemningen i 
LC-lederforeningen, LC og KTO 
på www.skolelederne.org



 S 
koleledere møder 
mange og store for-
ventninger fra politike-
re, forvaltninger, for-
ældre, elever og 
medarbejdere. God 

ledelse er afgørende for at kunne leve 
op til disse forventninger og dermed 
skabe sig “et godt skolelederliv”.

Skolelederforeningen har derfor ud-
viklet dette værktøj til skoleledere samt 
til eksisterende og nyelederteam som 
støtte til at reflektere over og udvikle 
deres skole leder liv – samt til at forbed-
re de enkelte skolelederes vilkår og ud-
vikle sit lederskab personligt og i team-
et.
 Strukturændringer fører som be-
kendt nye ledelseskonstruktioner med 
sig, hvor teamet skal kunne fungere og 
samarbejde optimalt. Her kan værktøjet 
også bruges, hvilket foreningens leder-
TR / lokalformænd med fordel kan være 
opmærksomme på.
 På samme måde kan det anbefales, 
at ny-etablerede lederteam bruger 
værktøjet efter et halvt års tid for at 
vurdere, om der er ting, der bør juste-
res eller ændres.
 At gennemføre et selvevaluerings-
forløb er at tale sammen i teamet om 

Nye ledelsesstrukturer og/eller bare et nyt ledelsesteam?  
Foreningen har udviklet et lettilgængeligt materiale ”Introduktion  
til selvevaluering” for skoleledere, skolelederteam og leder-TR

praksis, som teamet ser den nu – samt 
at vurdere, hvilke styrker/svagheder 
denne praksis har, og hvordan man ud-
vikler den. 
 Med dette værktøj kan man i sit le-
delsesteam på 3-6 timer gennemføre 
et forløb, der kan lede teamet frem til 
en målrettet indsats i forhold til at:

›   Forbedre jeres trivsel hver  
især som skoleledere

›   Styrke jeres rolle og identitet  
som skoleledere

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

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

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

At selvevaluere er at sætte ord på den 
daglige praksis og spørge: Hvorfor gør vi 
som vi gør, hvad kan og vil vi ændre, og 
hvordan gør vi så det? At svare på disse 
og andre spørgsmål kan give en ny og 
bedre praksis. 
 Værktøjet kan supplere og støtte ud-
viklingen af den daglige dialog og prak-

sis i ledelsesteamet, men selvfølgelig 
ikke erstatte fx MUS- og kompetence-
udviklingssamtaler.
 Værktøjet er udarbejdet af Skoleleder-
foreningen i samarbejde med Danmarks 
Evalueringsinstitut	(EVA).	Det	kan	frit	
benyttes af Skolelederforeningens med-
lemmer. 

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

ET BEDRE 
SKOLE-
LEDERLIV

se mere på 
www.skolelederne.org 
Her kan også hentes skabelon 
til logbog samt en Powerpoint-
introduktion til arbejdet 
med selvevaluering

fakta

Kom godt i gang!

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

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

 selvevaluering
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jørgen fjord   { tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }

 S 
kolelederen er en ma-
ratonmand. Det er 
ikke lige til at se det, 
når Jørgen Fjord Pe-
dersen sidder i sit 
hjørne i det store åbne 

fælleskontor på Gyvelhøjskolen i Gal-
ten. Eneste bevis er hans kaffekop med 
navn og en håndmalet tegning af en 
løber. 

Ni maratonløb er det blevet til for 
Jørgen Fjord. Og et utal af halvmara-
ton. 

Timerne med løbeskoene på har haft 
stor betydning for hans skoleliv.

”Mentalt har det hjulpet mig meget 
at løbe. Det giver mig et vist overskud 
til at være i den turbulente verden, 
som jeg er skoleleder i. Kan man klare 
at løbe en maraton, kan man klare me-
get andet”, siger Jørgen Fjord Pedersen 
og griner let. 

”Du har som løber mærket, at det 
gør ondt på et eller andet tidspunkt. Og 

vilje
maraton gør ondt. Men jeg har også lø-
bet en maraton, hvor jeg kom over mål-
stregen med følelsen af, at jeg sagtens 
kunne fortsætte. De fleste gange har 
jeg været træt i benene og kroppen, 
men egentlig ikke i hovedet”. 

Den 58-årige skoleleder har regnet 
på det. Alene i skoven har han løbet 
1000 km hvert år i cirka 40 år. Det 
svarer til, at han har løbet jorden rundt 
i Marselisborgskoven. Dertil kommer 
alle løbeturene på åbne vidder.

Han løber ikke væk fra noget, men 
hen til målet og nyder processen 
imens.

Den vigtige viljestyrke 
Mange har spurgt Jørgen Fjord Peder-
sen: Kan enhver løbe maraton? 

Hans svar falder fluks og så klart 
som en frostdag i sol: ”Ja, hvis man vil 
det nok. Maraton er ikke kun fysik, det 
er i høj grad også at ville det. Det er en 
vigtig pointe. Og har man viljen, vil jeg 

påstå, at alle kan komme igennem 42 
kilometer. Dog ikke på den samme tid”. 

”Maraton handler om viljestyrke, og 
den har jeg brug for i mit arbejde. At 
kunne sætte sig igennem, når det er 
nødvendigt”. 

Han er lidt træt af at høre på dårlige 
undskyldninger – også sine egne – om 
ikke at have tid til at løbe. 

”Alle siger det, men det passer ikke. 
Alle har tid til at løbe. Alle kan finde 
tid. Om ikke andet ti minutter, det er 
også løb. På forskellige tider er man 
forskelligt motiveret. Både privat og i 
sit arbejde kan man have pressede pe-
rioder. Så løb bliver det sidste, man 
gør. Men det burde være det første. Det 
giver nemlig energi. Jeg har selv været 
inde i sådan en lidt død periode. Men 
her i efteråret er jeg igen begyndt at 
prioritere mit løb”.

Jørgen Fjord er både ambitiøs og 
udholdende, evner der duer til både 
løb og lederskab. 

Når skoleleder Jørgen Fjord tager løbeskoene på, frikøber han plads i hjernen. Og han 

ved, at det at gennemføre et af de legendariske maratonløb er et spørgsmål om vilje 

fjords
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»Mentalt har det hjulpet mig at 
løbe. Det giver mig overskud til 
at være i den turbulente verden, 
som jeg er skoleleder i. Kan man 
klare at løbe en maraton, kan 
man klare så meget andet«
{ Jørgen Fjord Pedersen, skoleleder }
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jørgen fjord

blå bog

Jørgen Fjord Pedersen

›   Født 1952

›   Biologistudier Aarhus Universitet 
1973-1977

›   Læreruddannet fra Marselisborg 
Seminarium januar 1981

›   Vakant lærer Aarhus Kommune 
1980 

›   Lærer på Skåde Skole 1981,  
virkede som tillidsrepræsentant  
fra 1986

›   Konstitueret viceskoleleder 
samme sted 1994, ansættelse i  
1995, fra december 1999 konsti-
tuering som skoleleder for Jens 
Færk, da han blev formand for 
Lederforeningen.

›   Fra 2003 skoleleder på Gyvel-
højskolen i Galten.

›   2006 Aktiv i Skolelederforenin-
gens bestyrelse, Skanderborg 
Kredsen.



Som dreng var boldspil ikke noget. 
Han var ikke så fysisk stor og stærk og 
blev bare pustet væk, da han forsøgte 
at spille fodbold. Nydelsen udeblev. 
Orienteringsløb som ung spejder lagde 
kimen til løb, og med idræt som linje-
fag var løberuten stukket ud. Da han 
endte i Beder-Malling Idrætsforenings 
motionsafdeling, løb han sammen med 
de andre, målrettet mod maraton, men 
i fællesskabets lys. Man kan sige, at 
han er en holdspiller med fokus på den 
individuelle præstation. 

Når han tager sine løbesko på og 
løber ud af døren, er han et i et andet 
rum.

”Der er jo ikke grænser for hvilke 
problemstillinger, jeg kan nå at løse på 
en løbetur. Hvis jeg tumler med noget 
fra skole og arbejde, er det en måde, jeg 
kan frikøbe plads i hjernen. Pludselig 
dukker der idéer op. Mange gange har 
jeg udviklet ideer, som jeg har kunnet 
sætte mig hjem og arbejde videre med. 
Det giver ikke løsningen, men det giver 
udviklingen. Jeg har fået mange ideer 
på mine løbeture – har også glemt nog-
le, inden jeg er kommet hjem”. 

Noget vokser op
I 2003 indtog Jørgen Fjord skoleleder-
stolen på Gyvelhøjskolen. 

”Efter fire år som konstitueret skole-
leder på Skåde Skole, hvor jeg altid 
havde været, med de dilemmaer, det 
giver, skulle stillingen besættes på nor-
mal vis. Jeg fandt hurtigt ud af, at det 
rigtigste for mig var at søge væk. Hvis 
jeg skulle opnå min legitimitet som 
skoleleder, var jeg nødt til at søge ud et 
sted, hvor man havde valgt mig, og 
hvor mine festhistorier på skolen og 
abekattestreger som lærer, mine suc-
ceser og nederlag, ikke var det, jeg 
skulle måles på som leder fremadret-
tet. Det var tunge overvejelser, for jeg 
var sindssygt glad for at være der. Jeg 
valgte et fantastisk skoleliv fra, men 
beslutningen var rigtig”. 

Stillingsannoncer blev læst med  
stigende interesse. Opslaget på skole-
lederjobbet på Gyvelhøjskolen lå i Fjords 
lomme et stykke tid. På vej til Herning 
på juleferie kørte han sammen med sin 
kone Birgit omkring Galten. 

”Det lignede et sted, hvor der var 
faldet en bombe. Men der var klart 
gang i noget. Vi gik rundt mellem stil-
ladser, byggematerialer, maskiner og 
murerbaljer”. 

Følelsen af, at der var ved at vokse 
noget op, satte det på plads for Jørgen 
Fjord. Den skole ville han være med til 
at se blive til noget godt, han søgte 
jobbet og fik det. 

Han peger gennem vinduet over på 
den firkantede moderne bygning i to 
etager, som skiller sig ud fra resten af 
den gule etplansskole. Det er bibliote-
ket, som var ved at blive bygget, da 
han så skolen første gang. Så fører han 
an rundt på sit 12.500 kvadratmeter 
store skole, befolket af 50 lærere og 
13 pædagoger samt 640 elever, hvor 
børnene siger ”Hej Jørgen”.

Træd varsomt her bliver mennesker 
til... de vise skoleord står på et volumi-
nøst træskilt over indgangen til afde-
ling med Gyvelhøjskolens yngste poder. 
Skoleleder Jørgen Fjord Pedersen poin-
terer, at ophavsmanden er den forrige 
skoleleder, men at han ikke kan være 
mere enig. 

En ny kultur flytter ind
Gennem de otte år med Fjord ved styre-
pinden er der sket et generationsskifte. 
Personalegruppen er for en stor dels ved-
kommende blevet udskiftet. En foran-
dringsproces har været med til at inspire-
re til at skabe en ny kultur. De traditio-
ner, som var givne i huset før, var pludse-
lig ikke så givne mere, forklarer han.

For skolelederen har der også været 
en del arbejde med at prøve at flytte på 
kulturen på skolen, fordi den tidligere 
skoleleder gennem årelangt virke havde 
været en institution på stedet. 

”Jeg skulle vælge, om jeg skulle 
arve og være en forlængelse af hans 
virke, eller om jeg skulle tage mit eget 
værdisæt i brug. Jeg valgte det sidste, 
og det har været en lang proces”. 

Meget energi er de senere år blevet 
brugt på at indføre LP-modellen på sko-
len. Det står i skolens kontraktmål, og 
de er i gang med sidste år i oplæringen. 

Overskriften på Gyvelhøjskolen er, at 
skolen skal være et godt sted at være 
og lære. Og det er i den rækkefølge, 
understreger Jørgen Fjord.

”Jeg mener nemlig, at hvis man ikke 
kan være i sin væren på en ordentlig 
måde, være til stede og være anerkendt 
og holdt af, kan man heller ikke lære no-
get. Så jeg går efter at skabe en skole, 
hvor der er trivsel, og det ligger værdi-
mæssigt bag alt det, jeg gør som leder”. 

Jørgen Fjord har den evne, at han er 
i stand til at tage tingene, som de kom-
mer. Han går hele tiden efter at få øje 
på muligheden. I stedet for at ligge 
søvnløs over et problem, så vender han 
det til en udfordring, der blot kræver 
en løsningsmodel. 

”Hvis jeg ikke ser mulighederne, lyt-
ter jeg til andre, der ser dem. Med et 
job som mit, hvor der er meget at for-
holde sig til og tænke over samt et 
stort ansvar, er det yderst vigtigt at 
have noget helt andet at gå op i”, siger 
Jørgen Fjord Pedersen.

Det blev jo løb for hans vedkom-
mende, men som han siger, er det lige-
gyldigt, om man opdrætter islandske 
heste, samler på frimærker eller går til 
spinning. Der er brug for en holde- og 
en friplads, hvor man kan lege og tum-
le lidt sammen med andre. Hvor alt det 
sprog, alt den pædagogik og menne-
skeudvikling, som han ellers render 
med i hovedet døgnet rundt, ikke er 
det, der fylder. Hvor han kan opleve, 
nu har han fri, helt fri. 

Jørgen Fjord forsøger ikke at komme 
uden om det oplagte, at han er lidt af 
et konkurrencemenneske. 

»Der er jo ikke grænser for hvilke problemstillinger, 
jeg kan nå at løse på en løbetur. Hvis jeg tumler 
med noget fra skole og arbejde, er det en måde, jeg 
kan frikøbe plads i hjernen.«
{ Jørgen Fjord Pedersen, skoleleder } 
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”Men ikke på den måde, at jeg absolut skal vin-
de Berlin Maraton, det ved jeg godt, at jeg ikke 
kan. Men hvis jeg sætter mig et mål på en løbetur, 
for eksempel at jeg skal løbe på 3½ time, vil jeg 
blive skuffet og irriteret på mig selv, hvis jeg ikke 
når det”. 

Og han bryder sig ganske enkelt ikke om at bli-
ve overhalet af nogen, som han ved, han kan slå.

”Jeg tror faktisk, at jeg er ligesådan som skole-
leder. Hvis jeg har retningen, går jeg efter målet”.   

London Marathon skal han have hjem på et 
tidspunkt. Og selvfølgelig appellerer det også til 
Gyvelhøjskolens maratonmand at løbe det origina-
le maratonløb i Athen.

”Mit mål er, at jeg vil blive ved med at løbe, så 
længe jeg overhovedet kan. I dette efterår løber jeg 
mindst en halvmaraton i Bremen. Det står fast”. 

fakta

Ikke sikkert muren holder…

I foråret 1998 løb skoleleder Jørgen 
Fjord Pedersen sin første maraton, 
Hamburg Marathon. Velbehaget bagef-
ter var enormt, selv om han var brændt 
helt af og fuldstændig mørbanket. Hans 
bedste tid er 3 timer og 27 minutter i 
Berlin i 1999.  I dag er hans tid på over 
fire timer, og længere ned når han nok 
ikke mere.

”Jo, jeg kender muren. Den rammer  
mig omkring de 35 kilometer. Så er det 
super skønt, når ens kone står på den 
bestemte position, hvor det er lidt hårdt, 
og vifter med flaget og giver opmun-
trende tilråb”, siger han.

På de lange distancer har han et system, 
hvor han tænker fem kilometer frem. 

”Jeg ved nogenlunde, hvordan min 
tilstand og form er, og hvor lang tid jeg 
kan løbe de næste kilometer på. Jeg 
mærker, om tempoet skal op og ned. Det 
kan man justere på ganske få sekun-
der på en strækning. Når jeg rammer 
muren, kan jeg nogle gange kun klare at 
tænke en kilometer frem. Jeg har været 
i en fase, hvor jeg måtte løbe 800 meter 
og så gå 200 meter”.

jørgen fjord
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Citat: At elske er at lide. Ikke at elske er at lide. At lide er at lide.  
(Woody Allen, 1935- )

Social 
kapital
Et nyt begreb griber om sig: Social 
kapital. Men hvad betyder det?

Jo social kapital er ifølge Det 
Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø 
den "egenskab, som sætter en organisations medlemmer i stand til 
i fællesskab at løse kerneopgaverne”, hvilket handler om at samarbejde om opgaverne 
og at medarbejderne har tillid til, at tingene foregår gennemskueligt og retfærdigt.

I et oplæg ’De Skjulte Velfærdsreserver’ fra Væksthus for Ledelse peges der på, 
hvordan ledelsen også på skoler kan arbejde med at finde og frigøre energi. Fx ved se 
på, om der reelt er plads til nytænkning, om kravene om dokumentation kan mødes 
på nye måder og om produktivitet, kvalitet, trivsel og innovation kan gå hånd i hånd? 

Det påstås ikke alene i oplægget, her får man konkret viden og cases. Fx fra et om-
stillingsprojekt i Københavns Kommune, hvor der i områdeledernes resultatlønskon-
trakter er indføjet en pligt til at ”begå mindst to fejl af strategisk og taktisk karakter 
om året” samt ”på kvalificeret vis modsige direktionen, når lejligheden byder sig”. 

Styrk den sociale kapital på arbejdspladsen > se www.puf.dk
Viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital > se www.lederweb.dk

skolelederne.org
Foreningens hjemmeside er et overflødig-
hedshorn af informationer og nyheder:

›   Den skolepolitiske debat
  Tjek foreningens holdninger og egne 

udspil i den løbende debat om skolen
›   Tjek løn og aftaler
  Løn- og ansættelsesvilkår, lederover-

enskomsten, eksempler på lokalaftaler. 
›   God skoleledelse
  Personligt lederskab, faglig, strategisk, 

administrativ ledelse, kodeks m.m.
›   Kurser og konferencer
  Hvilke tilbud om efteruddannelse og 

forenings arrangementer er der og hvor?
›   Hovedbestyrelsen 
  Hvornår har du læst referatet fra HB-

møderne, der ligger på hjemmesiden?
›   Lokalafdelingerne 
  Hvad forhandles og drøftes pt., hvilke 

arrangementer og aktiviteter udbydes?
›   Hent publikationer
  Find fakta, eksempler, værktøjer til eva-

luering, skole/hjem-samarbejde…
›   TR-håndbogen 
  I opslagsværket for leder-TR gennem-

gås alle typer problemstillinger 
›   OK’11-forhandlinger
  På nettet ligger altid det sidste nye om 

de generelle og specielle forhandlinger
›   Deltag i netværk
  Ved du, at du som medlem har adgang 

til det sociale medie Lederspace.dk?

Alt dette finder du på foreningens hjemme-
side www.skolelederne.org

30.000
Op til så mange hits pr. måned, viser besøgs-
statistikken for hjemmesiden i første kvartal!

{ FIND DIT NyE JOB På  }

skolelederjob.dk.dk

helt til tops
Hvem siger, at læreruddannelsen ikke rigtig er noget værd? Lidt over hver fjerde 
borgmester og lidt under hver fjerde kommunale topchef er læreruddannet. Det 
viser en opgørelse, som avisen Kommunen har gennemført. Og det er der næp-
pe nogle andre uddannelser, der bare tilnærmelsesvist kan tangere.

kort nyt



skoleledelse   { tekst:  Jan Kaare / foto: Jens Bach }

Ledere ser 
Sæt et spejl op foran 
dit lederteam og få 
øje på nye potentialer. 
Sådan er erfaringen i 
Holstebro.sig selv i

øjnene
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selvevaluering

øjnene
 L 

idt sulten er man vel  
altid...  

”Ærgerligt at jeg spi-
ste hjemmefra”. Det sid-
ste Lederteam ankommer, 
griber de plasticindpakke-

de sandwich med æg og tomat, kylling 
eller tun og begynder at guffe i sig, 
mens der falder ro på omkring bordet i 
personalerummet i den over 100 år 
gamle skolebygning i Vemb.

Foran ligger et af de sidste møder i 
et forløb, alle skoler i Holstebro Kom-
mune har været igennem siden novem-
ber, og som har haft som mål at styrke 
og udvikle skolernes lederteam gennem 
sætte gang i refleksion over og udvik-
ling af eget skolelederliv. Kort sagt 
selvevaluering.

Målet er at forbedre den enkelte 
skoleleders vilkår og udvikling af det 
personlige lederskab. For at bevæge sig 

i den retning er det ikke nok, at de en-
kelte lederteam sætter fokus på sig 
selv. De skal også sparre med andre, så 
de kan få øje på forskellige måder at 
gribe ledelsesopgaverne an på.

Derfor er souschefer, stedfortræde-
re, skoleledere og ledere af SFO’erne, 
der som noget særligt for Holstebro 
hedder SFH’erne, hvor H’et står for 
Hjem – fra skolerne i Vemb, Nr. Fel-
ding og Vinderup – med til mødet. De 
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De tre lederteam fra Vemb, Nr. Felding 
og Vinderup spejler sig selv.
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er blevet suppleret med et forløb med en 
af kommunens proceskonsulenter. 

”Det har skabt gode rammer for at 
opbygge et tæt samarbejde i ledelsen. 
Derfor er der i dag plads til at begå fejl 
og til at være uenige indadtil, samtidig 
med at vi giver udtryk for enighed, når 
vi går ud af døren. Vi har også fået en 
god og fast plan for, hvem der gør hvad 
i ledelsen, uden at det betyder, at vi 
ikke kan hjælpe hinanden. Det giver 
tryghed for den enkelte, samtidig med 
at alle får mere energi”, siger skole-
leder Jette Lund.

Bruges i fredstid
Det vækker opsigt, at lederteamet har 
fået assistance af en konsulent. I det 
konkrete tilfælde kommunens HR- eller 
personalechef.

SFH-leder Finn Lillelund vender det 
sådan her: ”En konsulent stiller de 
frække spørgsmål, så den slags skal 
man gøre i fredstid. Så bliver resultatet 
godt.” 

På Vemb Skole har lederne koncen-
treret sig om udvalgte spørgsmål og 
brugt dem til at finde retningen for det 
fremtidige samarbejde.

”Vi er ikke begyndt at ændre en 
masse, men vi har fået sat ord, på og 
er parate til at tage fat på konkrete om-
råder”, siger Carsten Baun.

Forløbet har ifølge Jette Lund givet 
en fælles platform, der kan bruges til 
at formulere visioner for skolens virke:

”Vi er i dag mere åbne over for me-
toder, der kan bruges til at imødekom-
me de krav, som vi ved, at vi vil blive 
mødt med som skole i Holstebro Kom-
mune. Og vi ved mere om, hvordan vi 
kan trække på hinandens erfaringer, og 
hvorfor vi hver især i praksis gør, som 
vi gør.”

Nr. Felding Skole har kørt med le-
delsesteam i fire år, og Finn Lillelund 
mener, at flere tiltag danner baggrund 
for et stærkt teamsamarbejde. Til dem 
hører fælles kontor, fælles personale-
rum og første år i et PALS-forløb.

Tydeliggør det abstrakte
Alle skoler i Holstebro Kommune har 
brugt det selvevalueringsværktøj, som 
Skolelederforeningen har udviklet i for-
bindelse med foreningens store lands-
dækkende projekt ”Det gode skole-
lederliv” i 2009 og 2010.

tre skoler, der i denne omgang sparrer 
med hinanden.

”Det har været et lidt hektisk forløb, 
hvor vi har gjort hvad vi kunne for at 
blive hurtigt færdige. Nu viser det sig, 
at det måske ikke var nødvendigt, men 
under alle omstændigheder er vi parate 
til at høre, hvor langt vi hver især er 
kommet, og hvad vi har fået ud af det”, 
siger Carsten Baun, skoleleder på 
Vemb Skole.

God dagsorden
Fælles for de tre lederteam er, at de er 
forholdsvis nye. Et team består af lede-
re, der alle er blevet ansat inden for et 
år, de to andre har flere nye medlem-
mer. Der er derfor ikke så meget at eva-
luere. Alligevel har forløbet været frugt-
bart.

”Der er blevet sat en rigtig god 
dagsorden gennem spørgsmålene i eva-
lueringsmaterialet. De har fået os til at 
se på grundlaget for vores samarbejde 
og til at finde vores styrker, siger skole-
leder Marie Kirstine Jensen fra Vinde-
rup Skole, hvor alle ledere er nye.

På Nr. Felding Skole er man gået 
mere radikalt til værks. Selvevalueringen 

»Det gode ved materialet er, at der er valgmulig-
heder, så det enkelte team kan tage det, der er 
særligt relevant, og derfra gå dybere ned. Nogle 
gange kommer man så langt, at det overflødiggør 
andre spørgsmål.«
{ Marie Kirstine Jensen, skoleleder, Vinderup Skole }

»Vi er ikke begyndt at ændre en masse, men vi 
har fået sat ord, på og er parate til at tage fat på 
konkrete områder.«
{ Carsten Baun, skoleleder, Vemb Skole }



fakta

Værktøj tilbydes alle ledere

HR-afdelingen i Holstebro Kommune er glade for Skolelederforenin-
gens selvevalueringsværktøj (se s. 15), så glade at HR-chef Lene 
Dahlgaard vil foreslå andre ledergrupper at bruge det.

”Hvis den endelige evaluering giver det samme indtryk, som forløbet 
på de forskellige skoler tyder på, vil vi anbefale værktøjet til andre 
ledergrupper. Noget tyder på, at Skolelederforeningens værktøj 
fanger det almene så godt, at det ikke behøver være knyttet til sko-
ledrift”, siger HR-chefen.

Skolelederforeningens næstformand Claus Hjortdal mener, at det er 
vigtigt og spændende, at Holstebro Kommune har gennemført dette 
tiltag i samarbejde mellem skoleledelserne, HR og forvaltning:

”Det daglige ledelsesarbejde skygger ofte for, at ledelsen ser på sig 
selv. Selvevalueringsværktøjet giver teamet hjælp og legalitet til at 
få taget fat på den del af ledelsesopgaven. Det er generelt en rigtig 
vigtig proces, men specielt ved nybesættelser i teamet eller som nu, 
hvor der sker store strukturændringer, er det vigtigt at få afklaret 
ledelsesroller, -kompetencer og –ansvar i teamet. Så der skal lyde en 
stor opfordring til lederne og kommunerne til at benytte værktøjet. 
Vi kommer gerne ud og hjælper processen i gang”.

»Det gode skolelederliv er et abstrakt emne, som 
kan være svært at tage hul på. Derfor er det godt 
med konkrete redskaber, som kan sætte evaluering 
i gang. Det har været med til at gøre processen  
tydelig.«
{ Jette Lund, skoleleder, Nr. Felding Skole }

Værktøjet skal bruges til at forbedre 
trivslen i teamet og for det enkelte 
teammedlem samt styrke rollen og 
identiteten som skoleledere.

Kommunens projekt og selvevalue-
ringsværktøjet skal desuden sætte en 
positiv dagsorden for skolelederes ar-
bejdsliv og for rekruttering og fasthol-
delse af skoleledere. 

Gennemgående for de tre lederteam 
er at Skolelederforeningens værktøj er 
blevet brugt til at supplere og støtte 
udviklingen af den daglige dialog og 
praksis, men det har også været afsæt 
for dybtgående initiativer.

”Det gode skolelederliv er et ab-
strakt emne, som kan være svært at 
tage hul på. Derfor er det godt med 

konkrete redskaber, som kan sætte eva-
luering i gang. Det har været med til at 
gøre processen tydelig”, siger Jette 
Lund.

”Det gode ved materialet er, at der 
er valgmuligheder, så det enkelte team 
kan tage det, der er særligt relevant, og 
derfra gå dybere ned. Nogle gange 
kommer man så langt, at det overflø-
diggør andre spørgsmål”, siger Marie 
Kirstine Jensen.

Akademiske spørgsmål
Daglig ledelse fylder meget i de tre 
teams virke, men nu har teamet på 
Vemb Skole fundet ud af, at skaffe 
plads til andet.

”Vi lukkede af et par timer ad gan-
gen i forbindelse med selvevaluerings-
projektet. Det gav også lejlighed til at 
runde andre ting. For eksempel det 
PALS-projekt, som vi skal i gang med. 
Fremover vil vi planlægge, så der bliver 
flere af den slags tidslommer uden ad 
hoc-opgaver”, siger Carsten Baun.

Det ser ud til, at lederne, uanset om 
de kommer fra SFH eller skoledelen, er 
meget enige, men en enkelt sprække er 
der.

Finn Lillelund mener, at nogle af 
Skolelederforeningens spørgsmål som 
”Hvordan sikrer vi en fælles forståelse 
af, hvad der kendetegner kvalitet i le-
delsesarbejde?”, er formuleret akade-
misk. 

Karsten Lund, viceleder i Nr. Fel-
ding: ”Du har ret i, at vi er vendt tilba-
ge til nogle af spørgsmålene en del 
gange, men hver gang er vi kommet ind 
på nye emner. Formuleringerne er må-
ske ikke så dårlige endda”. 

selvevaluering
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DIPLOM I skOLeLeDeLse

Sæt ledelse og organisationsudvikling på dagsordenen hos Ledelse & Styring. Foruden vores faste udbud af kurser og diplomuddannelser, 
tilbyder vi skræddersyede forløb, der passer den enkelte virksomhed. VIA Ledelse er en del af Højskolen for Videreuddannelse & Kompe-
tenceudvikling, VIA UC, der efteruddanner professionelle i hele Region Midtjylland
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Er du leder i skoleverdenen? Og vil du have en lederuddan-
nelse, der er målrettet dine udfordringer og tilpasset, så den 
passer ind i din travle hverdag som leder?

Så tag VIAs Diplom i skoleledelse – på intensive internater 
i netværk med andre skoleledere og med undervisere, der 
både teoretisk og praktisk har stort viden om de særlige 
ledelsesudfordringer på skoleområdet. Internatforløbene 
giver gode muligheder for refleksion med distance til den 
hektiske lederhverdag og intensivt samvær med andre sko-
leledere.

På uddannelsen optages kun deltagere, der har ledelsesan-
svar på en skole – som skoleleder, viceskoleleder, pæda-
gogisk leder eller lignende.

Uddannelsen afvikles som et sammenhængende forløb. De 
obligatoriske moduler og det ene valgmodul er fastlagt på 
forhånd og gennemføres på et samlet hold, og de to øvrige 

valgmoduler afvikles enten på holdet eller individuelt efter 
deltagernes eget valg. Hvis du har et eller flere moduler i 
forvejen så kontakt os for at høre nærmere om mulighed-
erne for at deltage. 

Undervisningen foregår på Koldkærgård Konferencecenter 
ved Århus.

Læs mere på www.viauc.dk/ledelse eller kontakt Studie-
sekretær Samra D. Møller på tlf. 8755 1838 eller 
sam@viauc.dk. 

Ansøgningsfrist 1. juni 2011.
Uddannelsen starter 7. september 2011.

vIdereuddannelse Og KOmpetenceudvIKlIng 

“For mig har det været ekstremt udbytterigt at 

læse diplom i skoleledelse sammen med andre 

skoleledere. Uddannelsen er både teoretisk og 

praksisnær. Internatformen gør det muligt for 

mig på én gang at passe mit ledelsesarbejde, 

mit familieliv og min uddannelse.”

torben mervig 

Viceskoleleder, Strandskolen



Citat:   At vise sig er firs procent af livet.  (Woody Allen, 1935- )
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Også på toppen brydes den sociale arv ikke i påfaldende grad…
 Forskning fra Københavns Universitet viser, at man har 70 gan-
ge	(!)	større chance	for	at	blive	direktør,	hvis	ens	far	er	omtalt	i	
Kraks Blå Bog.  

80 % af topdirektørerne i de 100 største danske virksomhe-
der kommer således fra den 20 % mest privilegerede del af be-
folkningen. De er direktørsønner, arvinger, adelige eller har på 
anden måde et ophav, der har sikret dem en plads i de direktør-
ansættende bestyrelsesmedlemmers sociale cirkler. 
 Størstedelen af direktørerne har også det til fælles, at de har 
sprunget op til flere trin over på den almindelige karrierestige. Næ-
sten halvdelen bliver ansat direkte i en lederstilling, og forskerne 
gætter på, at det skyldes gode familiemæssige forbindelser.
 Danske topdirektører gifter sig med kvinder fra samme klasse. 
85 % af de direktørkoner, som forfatterne har oplysninger på, 

stammer fra den 20 % mest privilegerede del af befolkningen. 
Familiemønstret præges af stabile ægteskaber og få skilsmis-

ser. Samtidig er 40 års kvindefrigørelse gået hen over hovedet på 
direktørstanden. Kun to af de 100 topdirektører er kvinder, og en 
af dem, Stine Bosse, har netop forladt sin stilling. 

Se mere på videnskab.dk

født til magt

indsats over 
for udsatte
For at kvalificere samfundets tidlige og tværfag-
lige tiltag over for udsatte børn og unge, har fire 
professionshøjskoler dannet et ’Videnscenter for 
Udsatte Børn og Unge’.
 Det nye center skal samle og udvikle den 
nyeste viden om, hvad der virker, så ledere og 
medarbejdere i kommunerne rustes bedst 
muligt til at finde de rigtige løsninger.
 Der etableres en vidensbank, som alle kan 
benytte, og målet er dels at kvalificere prak-
sis, dels at forbedre uddannelserne for de 
kommende socialrådgivere, pædagoger, lære-
re, sygeplejersker og jordemødre.
 Videncentret vil også undersøge den ud-
vikling, der sker ved, at flere og flere børn til-
syneladende har brug for hjælp, samtidig med 
at økonomien strammes. Herunder hvad der 
sker på skolerne, når klassekvotienten stiger, 
og der skal inkluderes flere utilpassede børn?
 I Danmark blev der sidste år anbragt 2807 
børn uden for deres hjem, og Børns Vilkår 
skønner at 22.000 børn lever i familier med 
vold. Undervisningsministeriet har bidraget 
med knapt ni mio. kr. som støtte til det nye 
center, og institutionerne skyder selv fire mio. 
kr. i centret.

Se mere på bl.a. www.phmetropol.dk

Læringens veje og vildveje
Bid for bid får almenheden adgang til den danske skolehistorie fra slutningen af 
1700-tallet til begyndelsen af 2000-årene. 
 De mange arkiver, der kommer fra skoler, institutioner, private foreninger og 
kendte skolefolk, og som rummer vigtig skolehistorisk viden og belyser en lang 
række forhold, lægges nu på nettet. 
 Fx er der adgang til materiale fra ’Den Proletariske Lørdagsskole’, der i 1973-
80  underviste ungdommen i den rette socialisme, kritisk indstilling til samfun-
det, gymnastik med kolonneløb og march mv. 
 I Undervisningsministeriets kældre ligger flere tusinde sager med eksempler 
på dansk skolebyggeri fra 1920 til 1984. Og efter Dansk Skolemuseums lukning 
i 2008 er ni containere herfra ved at blive åbnet og uploadet.

Se mere på www.ra.dk > daisy
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repræsentantskabsmøde  { tekst: Michael Diepeveen / foto: Lars Skaaning }

Nytter   at gå i

jammer-
ikke

De massive struktur- og ledelsesomlægninger i kommunerne og især spørgsmålet om 
foreningens interne organisatoriske forhold fyldte på repræsentantskabsmødet

selvsving
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selvsving

 T 
il tonerne af ”Der er i 
dag et vejr…” indledte 
Skolelederforeningen 
den 9. marts i Odense 
sit ordinære repræsen-
tantskabsmøde. Vejret 

var dog noget blandet, selv om solen 
ind i mellem nådigt tittede ind af vin-
duerne til de fremmødte.
Til stede var ca. 120 repræsentanter 
fra kommunerne og foreningens særlige 
lederfora, bestyrelsen med formand og 
næstformand samt en række fremmød-
te medlemmer uden tale- og stemme-
ret samt sekretariat og konsulenter. 

Forsamlingen blev kyndigt ledt gen-
nem dagen af dirigenten, sekretariats-
chef Mariann Skovgaard, LC.

Rationalisering kræver ledelseskraft
Formand Anders Balle kaldte det i sin 
beretning ”helt ude i skoven’, at der 
skæres så hårdt på ledelsen i folkesko-
len, som der gøres.

 ”Vi ser eksempler på, at ledelsen er 
beskåret med op til 55 % i forbindelse 
med omstruktureringerne. Og i mange 
kommuner er det 20-30 %, der er tale 
om. Det er imod enhver form for sund 

fornuft og stik modsat af, hvad der er 
behov for i så store og vanskelige om-
stillingsprocesser”, sagde Anders Balle.

Han henviste til foreningens egen 
undersøgelse af ledelsessituationen i 
folkeskolen, der viste, at der i gennem-
snit kan ventes nedlæggelse af mindst 
6-7 % af alle lederstillingerne frem til 
sommeren 2012. 

Samtidig er det en udvikling, der 
står i modsætning til adskillige under-
søgelser, fx ”Skoler der rykker – højt 
præsterende	skoler”	(AKF	2010),	som	
understreger, at skoler med succes er 
kendetegnet ved en klar og tydelig le-
delse, som vejleder sit personale, føl-
ger op på beslutninger, sikrer fælles 
ejerskab og ta'r ansvar for opgavernes 
udførelse.

”Så hvis man vil få skolerne godt 
gennem strukturændringerne og samti-
dig indfri de politiske målsætninger 
om, at 95 % skal have en ungdomsud-
dannelse, og inklusionen skal øges, så 
kun 2-3 % mod nuværende 6 % ud-
skilles m.m., er det ikke ledelse, der 
skal spares på”.

På den anden side betonede Anders 
Balle, at skolelederne må være rede til 

at løfte opgaven, selv om forholdene i 
folkeskolen for tiden ser ret håbløse ud 
med store rationaliseringer og nedlæg-
gelse af rigtig mange skoler, lærer- og 
lederstillinger. 

”Der er nok at være harm over, men 
det skal ikke tage modet og virkelysten 
fra os. Uanset vilkårene, er det vores 
opgave at lede skolen, så den giver de 
bedst tænkelige resultater. Vi har an-
svaret for kvaliteten og effektiviteten, 
og det er også os, der sikrer kulturen 
på den enkelte skole. Derfor er det vig-
tigt, at vi som normdannere ikke går i 
jammerselvsving. Vi må holde fanen 
højt, gå foran for at få det bedst mulige 
ud af det”, sagde Anders Balle.

Skolelederforeningen bruger nu 1 
million på at gennemføre en række ak-
tiviteter, som over det næste år skal 
støtte og styrke landets skoleledere i 
deres arbejde. Se mere på hjemmesi-
den under ”Nye initiativer 2011-12”. 

Lederoverenskomsten
Den efterfølgende drøftelse af beretnin-
gen koncentrerede sig bl.a. om over-
enskomstdækningen af nye typer leder-
stillinger på indskolingsområdet. 

2011
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repræsentantskabsmøde

Der foregår pt. forhandlinger med 
BUPL om grænsedragningen, og indtil 
den er afklaret, fastholder Skoleleder-
foreningen og LC, at vores lederover-
enskomst er en funktionsoverenskomst, 
der dækker alle lederstillinger i skolen 
med ansvar for undervisning. Læs 
formandens leder s. 3 i dette blad.

Der var spørgsmål til vilkår og tid/
honorering for leder TR-arbejdet. Flere 
kommuner vil ikke indgå aftale herom, 
hvilket Anders Balle kaldte for ”uhold-
bart”. I forlængelse af OK’11-forhand-
lingerne er aftalt med KL, at lederover-
enskomsten skal evalueres, så der 
gøres status på og følges op på bl.a. 
disse forhold. 

Desuden vil foreningen revurdere 
tilrettelæggelsen af organisationsud-
dannelsen for at kunne matche de lo-
kale strukturændringer. Formandens 
skriftlige beretning og mundtlige beret-
ning blev enstemmigt godkendt.

Foreningens selvstændige profil
På repræsentantskabsmødet blev der 
stillet forslag fra foreningens afdelinger 
i Vejle, Hedensted, Fredericia, Næst-
ved, Skanderborg, Fredensborg, Hor-
sens og Kolding om, at Skolelederfor-
eningens profil som selvstændig organi-
sation styrkes, og at der udarbejdes en 
strategi herfor.

Forslaget blev motiveret på vegne af 
forlagsstillerne af Jørn Jørgensen, Kol-
ding. Han indledte med at betone, at 
Skolelederforeningen allerede i stor ud-
strækning handler og forhandler selv-
stændigt. Men det skal være på alle 
planer, sagde han, og det kan fx ses 
som ’signalforvirring’, når skoleledernes 
formand sidder som automatisk udpe-
get i DLF’s hovedstyrelse og til dels ho-
noreres herfor. Desuden er kontingen-
tandelen til DLF for høj.

Forslagsstillerne anerkendte dog 
samtidig det grundlæggende tilhørsfor-
hold til DLF, og understregede, at for-
slaget ikke var et oplæg til en diskus-
sion om dette.

I debatten erklærede flere sig enige i 
forslaget, men det blev også oplyst, at 
der allerede af HB var nedsat en arbejds-
gruppe med deltagelse af flere lokalfor-
mænd, der analyserer disse forhold, og 
at man burde afvente dette arbejde. 

Anders Balle pegede på, at Skole-
lederforeningen skal blive i det aftale-
retslige system. Der er der indflydelsen 
og styrken ligger, sagde han, men ”vores 
relation til DLF som almindelig kreds er 
utidssvarende”, fastslog han også.

Forslagsstillerne var ikke umiddel-
bart tilbøjelig til at trække forslaget, 
hvorefter fulgte en trekvarters debat 
med bl.a. forslag om en omformulering 
af de sidste linjer i forslaget, hvorefter 
repræsentantskabet samledes igen og 
kunne enes om følgende:

”Repræsentantskabet pålægger ho-
vedbestyrelsen i Skolelederforeningen at 
udarbejde en strategi for en frigørelse fra 
DLF under de gældende juridiske præ-
misser, således at Skolelederforeningen i 
så mange sammenhænge som muligt 
fremstår som en fri, uafhængig og selv-
stændig forening. Strategien præsenteres 
for repræsentantskabet i 2012”.

Dette sætter således nogle rammer 
for den analysegruppe, der er nedsat og 
som i første omgang lægger deres arbej-
de frem på formandsmødet i august.

Repræsentantskabet vedtog en række 
mindre vedtægtsændringer samt et for-
slag, der giver faglige lederklubber i for-
eningen mulighed for fremover at være 
repræsenteret. Regnskabet for 2010, der 
udviste et pænt overskud, blev godkendt 
og budget 2012 fremlagt til orientering. 

Endelig besluttedes det at fastsætte 
midlerne til de lokale afdelinger og fag-
lige lederklubber til 11.000 kr. som 
årligt grundbeløb og 550 kr. pr. leder, 
der forhandles for. Ydelserne til hoved-
bestyrelsesmedlemmerne fastsættes 
uforandret i forhold til 2011, ligesom 
kontingentet for 2012 fastholdes på 
samme niveau som i 2011 på 568 kr. 
pr. måned. 

På hjemmesiden ligger 

dagsorden med bilag, 

officielt referat samt 

formandens skriftlige 

og mundtlige beret-

ning til gennemsyn

Træt af et dårligt indeklima
– se her!

Den nye CO2-måler SoundAir® viser tydeligt 
når CO2-indholdet i undervisningslokalet 
bliver for højt og der skal luftes ud.   

SoundAir®

_ en enkel og billig løsning 
til et bedre indeklima. 

Pris 1.999,- 
ex moms.

SoundEar |  tel. 3940 9002  | soundear@soundear.dk  |  www.soundear.dk
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Citat: Den eneste gang min hustru og jeg fik orgasme samtidig var, 
da dommeren underskrev vores skilsmissepapirer.   (Woody Allen, 1935- )

 

Springer til d4
Der er fokus på skakspillet. Her mødes konkurrence, strategi, kombinatorik mv. på én gang, og det 
kan øge elevernes koncentration samt deres evne til at tænke logisk og kreativt.
 Det nye er, at særligt specialelever og specialundervisningen kan have gavn af at bruge de 
hjernegymnastiske muligheder, skakken giver for at skabe mere ro og øge læringen. 

Herudover kan skoleskak styrke unges intellektuelle og sociale udvikling, og Dansk 
Skoleskak samarbejder i øjeblikket med flere end 100 skoler om at bruge 
spillet pædagogisk.

Læs hvad forskningen siger på 
www.skoleskak.dk > forebyggende specialundervisning

Kan du selv slå computeren? Gå fx ind på 
www.chess.com/play/computer.html

kan også 
være en
kvinde…
Hvad har Ernst Trier, Christen 
Kold og flere andre tilfælles? Jo, 
man kan finde dem på nettet og 
flere andre steder under betegnel-
sen ’skolemand’. Men hvad bety-
der det så?
 Der findes ikke nogen nyere 
definition, så man må ty til Ord-
bog over det danske Sprog, hvor 
der	(bind	19,	1940)	står	om	en	
Skolemand:
 En pædagogisk uddannet per-
son, der virker inden for skolen, 
som skoleleder, lærer o. lign., ofte 
(jf.	-mester)	m.	bibetydningen	
dygtighed, strenghed o. lign.; også 
om person, der teoretisk beskæfti-
ger sig med undervisnings- og sko-
leforhold; pædagog.
 Holberg skriver således at det 
var en "fortrinlig Skolemand baade 
som Lærer og Opdrager". Og Bli-
cher fortæller om en "dygtig ... 
men indskrænket Skolemand af 
gammel Støbning". 

Masselinjen
Kineserne er de bedste. Det viste seneste Pisa-undersøgelse, hvor elever fra Shanghai lå 
øverst inden for matematik, naturfag og læsning. Men ingen roser uden torne.
 For det kinesisk-asiatiske skolesystem med konstante eksamener er så hård ved ele-
verne, at de misser dele af det, der ellers kaldes for deres ’barndom’, og at det koster 
på andre færdigheder. Således ligger de kinesiske skoleelever sidst i bedømmelsen af 
kreativitet og forestillingsevne, hvilket Folkets Dagblad kalder »chokerende«.
 Manglerne blev afdækket i en undersøgelse af 21 lande, som blev offentliggjort i no-
vember. Internationale selskaber og virksomheder klager angiveligt over de nyuddanne-
de kinesere, som ikke kan arbejde uafhængigt, mangler sociale egenskaber, evnen til at 
arbejde i hold og er for arrogante til at tilegne sig nye færdigheder.
 På Beijing Universitet, der underviser de kinesiske studerende i management og på 
Universitets gymnasium har man tilsvarende stort besvær med at få dem til at tænke 
uden for de rammer, de har lært fra grundskolen og opad... 

ifølge undervisnings-
ministeriets hjemmeside begynder 85 % af eleverne i børnehaveklasse det år de fylder 6
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Ca. 1500 skoleledere m.fl. havde fundet vej til Skolelederforeningens årsmøde 

2011 i Odense med 1½ døgns ledelsespolitisk og ledelsesfagligt input

årsmøde  { tekst: Karen Lindegaard og Michael Diepeveen / foto: Lars Skaaning }

mellem 
begejstring 
og belastning
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 P 
å grund af ministerroka-
den og sygdom stod for-
eningen med to afbud 
til den politiske duel.

Heldigvis lykkedes 
det at skaffe forstærk-

ning: Rasmus Jarlov fra De Konservati-
ve og kontorchef for Center for Ledel-
sesudvikling i KL, Mikkel Haarder var 
klar til hurtig udrykning og debat med 
Anders Balle. Ordstyrer var den tidlige-
re DR-journalist Kurt Strand.

Himmelråbende
Anders Balle gik i kødet på Rasmus 
Jarlov, for selv om Skolelederforenin-
gen bakker op om mange af regerin-
gens	(og	oppositionens)	ønsker	om	øget	
inklusion, styrket faglighed, bedre ind- 
og udskoling mv., så er ”der himmelrå-
bende forskel på det, I siger I vil poli-
tisk, og det der faktisk sker ude i 
kommunerne i form af nedskæringer. 
Det foregår mange steder på en måde, 
som ikke er til gavn for skolen”, sagde 
han – og forsamlingen klappede i enig-
hed. 

”De evige tovtrækkerier på Christi-
ansborg skaber forvirring hos forældre-
ne. Der bør arbejdes på langsigtede 
forlig, så elever, lærere og forældre ved, 
hvad vi skal arbejde med”, sagde An-
ders Balle. Men ”hvad er udsigten så 
til lange og brede skoleforlig?”, spurgte 
Kurt Strand. 

Jarlov mente, at en del kunne gen-
nemføres i et bredt forlig, men faktum 
er, at det kommende valg dæmper vil-
jen til realforhandlinger. For Jarlov 
handler det om at få skabt en kultur 
ude på skolerne – med mere resultat-
styring og mindre processtyring. Han 
var ikke overraskende en varm tilhæn-
ger af nationale test, der dog ikke ”skal 
ikke ses som en mistillidserklæring”, 
sagde han i erkendelse af, at de ikke er 
populære ude på skolerne.

Kurt Strand mindede om, at folke-
skolen i regeringens tid er blevet ændret 
i snit hver 4. måned. Mens Jarlov krøb 
sig,	kaldte	Haarder	(og	ja,	ligheden	med	
det	fædrene	ophav	fornægtede	sig	ikke)	
forandring for ”et vilkår”, hvilket Anders 
Balle var enig i. Men han ville væk fra 
testtyranniet, som man også har fået 
nok af i England og USA. ”Det skaber 
mere mismod end selvværd” og ”offent-
liggørelsespisken tapper energi”, sagde 
han.

Rasmus Jarlov mente, at åbenhed 
om resultater er vigtigt. Han ville dog 
ikke kun måle på ”hårde” resultater, 
men også på trivselsmål, mens Anders 
Balle talte om ”målehysteri”.

Kurt Strand ville vide, hvad der skal 
ske med de skoler, der ikke opnår må-
lene. Jarlov ville ikke have det skulle 
medføre fyring, men selvrefleksion og 
offentlighed om det hele, mens Anders 
Balle ikke ønskede ranking. ”Der skal 

være åbenhed, også når det går dårligt, 
men jeg ”har også svært ved at se det 
pædagogiske i gabestokken”, sagde 
Mikkel Haarder og høstede bifald. 

Hvad angår ændringerne i spe cial-
undervisningen kunne Mikkel Haarder 
alle de store tal for, hvad det koster at 
sende børn i specialundervisning og 
hans tørre konstatering lød: ”Hold op 
hvor er der mange penge at hente der”.

Ja, ”det er for let at sende elever til 
specialundervisning”, erkendte Anders 
Balle. ”Hvis inklusionen imidlertid skal 
blive en succes skal resurserne bevares, 
så skolelederen kan vurdere, hvordan 
pengene gør mest gavn”. Han ønskede 
bedre mulighed for at lave mere fleksi-
bel situationsbestemt undervisning. 

Rasmus Jarlov ønskede resultatløn 
til lederne og har været med til at 
indføre den i Københavns Kommune. 
Også Mikkel Haarder mente, det kunne 
gavne med en ekstra månedsløn til den 
succesrige skoleleder. Men Anders Bal-
le købte den ikke: Belønning i form af 
resultatløn er ikke et styringsredskab, 
vi efterspørger og slet ikke koblet til 
faglige resultater”, sagde han.

Ledere må skabe deres eget job
Niels Åkerstrøm, professor i ledelse ved 
CBS talte på årsmødet om den moder-
ne leders dilemmaer, bl.a. om at styre 
uden at gøre det for direkte, og at være 
til stede, uden at være ønsket, samti-

begejstring
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dig med alligevel at være efterspurgt, 
når man ikke er til stede...

Han nævnte den lille sketch Monty 
Python havde engang, hvor en forsam-
ling råber i kor: ”We are all individu-
als” – men én enkelt træder udenfor og 
råber: ”Not me!”. Med den ville Niels 
Åkerstrøm illustrere de paradokser, der 
udfordrer moderne ledelse. Han kaldte 
sit foredrag for ”Velfærdsledelse” og 
slog fast, at det er stor forskel på at 
udøve offentlig ledelse og på ledelse i 
en privat virksomhed.

Tidligere styrede man i offentlige 
institutioner ved hjælp af regler – men 
i 70’erne og 80’erne begyndte man at 
lade institutionerne styre selv. Herun-
der opstille mål for sig selv. Men man 
ønskede imidlertid reelt stadig at styre 
centralt, kunsten var nu blot at få 
styring til at ligne selvstyring! 

I dag skal man hele tiden forandre 
sig og være omstillingsparat – man skal 
være noget andet, end det man er. Men 
hvordan skabe forandring, uden grund-
læggende at ændre retningen for orga-
nisationen? Og hvordan møde de flere 
og flere forventninger, der er til folke-
skolen, og hvad bettyder det for leder-
jobbet? Åkerstrøm svarede, at man i 
dag ikke bare søger og får et lederjob, 

man skal selv skabe jobbet og ofte selv 
definere præmisserne for det.

Velfærdsledelse er blevet til politisk 
ledelse. Lederen skal indoptage og re-
præsentere alle de mål, ønsker og vær-
dier, der flyder sammen. Reelt er man 
som leder i dag politisk ansvarlig for 
den velfærdsinstitution, man leder.

Synlig ledelse og social arv
Hvordan er skolen med til at fastholde 
den sociale arv, og hvordan kan den 
bryde den sociale arv? Det er spørgs-
målet, Charlotte Ringsmose, professor 
ved Institut for læring ved DPU, har 
søgt at besvare med sin forskning. 

Den viser bl.a., at der fortsat er klar 
sammenhæng mellem elevernes præ-
stationer og deres forældres socioøko-
nomiske situation. Skoler i områder 
med højt socioøkonomisk niveau er 
højtpræsterende – og omvendt. ”Sko-
len gør med andre ord ikke nogen stor 
forskel. Og folkeskolen virker ikke, når 
det handler om at skabe læringsmiljø-
er, der skaber mønsterbrydere”, lød 
Charlotte Ringsmoses noget nedslåen-
de melding.

Men noget virker nogle steder. Og 
det, der virker, skal vi bruge, og det der 
ikke virker, skal vi få til at virke, sagde 

Ringsmose. Hun har undersøgt skoler, 
der faktisk er i stand til at bryde den 
sociale arv, og det, der kendetegner 
disse skoler, er bl.a., at man har høje 
forventninger til de resursesvage børn. 
Lærerne nedjusterer ikke forventninger-
ne til disse børn, som det ofte sker. 

 ”Lærerne på de effektive skoler er 
meget strukturerede og viger ikke fra 
deres planer. Børnene er arbejdsorien-
terede og er involverede i forhold til læ-
rere og ledelse. De har positive relatio-
ner til lærerne, og der hersker i det 
hele taget en god atmosfære på disse 
skole”, sagde hun. 

Charlotte Ringsmose konkluderede 
også, at en klar og tydelig ledelse er 
vigtig. Lederne på de mønsterbrydende 
skoler kommer rundt på skolerne og 
kan huske børnenes navne! De er 
strukturerede, velorganiserede og hur-
tige til at integrere nye medarbejdere. 
De sørger også for at involvere medar-
bejderne, man har vedvarende høje for-
ventninger og sikrer ikke blot logos, 
men skaber ethos og pathos...

 ”Den effektive skole er den disci-
plinerede, velorganiserede skole!”, 
sluttede hun – og tilføjede, at en pro-
ces mod større mønsterbrydning altid 
vil kræve tid.

»Tænk hvis man kunne tage bare 15 % af den  
energi man bruger på at forstå sin partner med 
på sit arbejde. Sikke man kunne overpræstere.«
{ Jan Gintberg, standupper af Guds nåde }
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 H
ar I arbejdsglæde? 
spurgte Torben Wie-
se forsamlingen. Det 
er hans erfaring, at 
folk føler størst ar-
bejdsglæde, når de 

er på vej hjem end på vej til arbej-
de. Og sådan bør det jo ikke være!

Torben Wiese har desuden dyk-
ket ned i menneskers vaner. Hvor-
dan plejer du at ligge, når du falder 
i søvn? Sidde til frokost? Svarene 
viser, at vanerne gennemsyrer vores 
hverdag. Det gør mange tinge nem-
mere, men tit skaber de massive 
barrierer for forandring og udvikling. 

Kun døde fisk flyder med
Alt forandrer sig, forandringerne 
vælter ind over os, det eneste kon-
stante er forandringen og mange 
hævder, de er forandringsparate, 
sagde Torben Wiese. Men det der 

skiller fårene fra bukkene er, om 
man også er forandringsskabende. 

Han fik forsamlingen med på en 
øvelse, han kaldte Bøj fisken! Den 
gik ud på at løfte armene op og 
skubbe hænderne ud til siden: skub 
fortiden væk, skub fremtiden væk, 
sagde han – og udvid nuet! Hvert 
sekund mit sind er i fortiden eller i 
fremtiden, mister jeg nuet, sagde 

{ tekst: Karen Lindegaard og Michael Diepeveen / foto: Lars Skaaning }   begejstring

Uddanne i stedet for at integrere
Yasar Cakmak, skoleleder ved Amager 
Fælled Skole har medvirket til at vende 
skolen fra at være en, man vendte ryg-
gen, til at være en skole, der trækker 
elever til. Skolen befandt sig – da han 
kom i juni 2007 – i en nedadgående 
spiral, selv om der var en god personale-
gruppe. Forældre fravalgte skolen, der 
blev flere og flere tosprogede børn, og 
organisationen havde mistet selvtillid. 

Yasar Cakmak så det som sin opgave 
at opbygge troværdighed og respekt om-
kring skolen. Han stillede som krav til 
sig selv, at han ville se resultater inden 
for 3-5 år, ellers ville han ikke fortsætte 
som leder på skolen. Han indledte job-
bet med at invitere til et ”kasketmøde” 
for at finde ud af, hvilke kompetencer, 
der var på skolen, og han fandt ud af, at 
man var god til integration og rummelig-
hed – men mente ikke, det ville være 
godt at profilere skolen på dette. 

”Integration fylder for meget på 
mange skoler. Man gør tosprogede børn 
til tabere allerede fra starten – og så 
bliver det ikke anderledes. Man skal 
vende problemstillingen om og sige: en 
vellykket skoleuddannelse er forudsæt-
ningen for integration. Mange steder 
integrerer man i stedet for at uddan-
ne”, sagde Yasar Cakmak. 

Han valgte i stedet at profilere sko-
len på dens kerneopgaver. Målet for 
ham var at skabe en skole, som man 
ville vælge til sine egne børn. Og resul-
taterne udeblev ikke. Skolen er nu tre-
sporet, og man har for første gang skul-
let afvise børn. Omdømmet er blevet 
markant bedre, og skolen klarer sig 
godt i kvalitetsundersøgelser. 

Yasar Cakmak understregede, at det i 
sidste ende er medarbejderne, der ska-
ber resultater, selv om lederen afstikker 
retningen. En af de største anerkendelser 
har han fået fra en af skolens lærere, der 
sagde: ”Jeg har altid været glad for at 
være lærer, men nu er jeg stolt af det”. 

Amager Fælled Skole har været me-
get i pressen, men Yasar Cakmak har 
sagt nej til journalister lige så mange 
gange som de har fået et ja. Fx takkede 
han nej til at medvirke i et indslag om 
succesrige ghettoskoler. Han ønskede 
ikke at cementere skolens omdømme 
som ghetto- eller indvandrerskole. 

Man kan ikke styre pressen, men 
man kan styre sig selv”, sluttede han. 

underholdning 
og morskab

Arbejdslivet er ikke bare skole, ledelse og skoleledelse. En  

vanebrydningsforedragsholder og en kendt standupper  

kildede årsmødedeltagernes anden hjernehalvdel
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han. At prøve at blive i nuet er det bed-
ste afsæt for at forandre.

Det sværeste er at ændre vaner, man 
ikke kender. Andre kan nemt se vores 
vaner, men vi kan ikke selv få øje på 
dem. Man kan derfor med fordel sætte 
sig	helt	konkrete	mål	(i	morgen	skal	jeg	
ud at løbe; i weekenden skal jeg til 
fødselsdag),	og	fordelen	ved	dem	er,	at	
de er nemme at måle. 

Vores hjerne er designet for 30.000 
år siden som version 1.0 og er stadig 
ca. sådan indrettet. Tryghed er vigtig for 
os, sagde Wiese. Og bliver vi udsat for 
forandring i virksomheden, søger vi tryg-
hed og gør, som vi plejer. Det tager 21-
29 dage at bryde en vane. ”Men du kan 
ændre alt nu-og-her. Pandelappen kan 
vinde over krybdyrhjernen. ”Det er din 
ret og din frihed, din vilje og dit valg, 
der afgøre det”, sagde han. 

Standupperen Jan Gintberg sluttede 
dette årsmøde af, Han tog fat i mange 
ender, fx: Hvad er det for en muslimsk 
bil, du kører i, Mustafa? Selv rattet har 
slør. Muslimerne skal én gang i deres liv 
have været i Mekka. Danskerne skal én 
gang i deres liv have været i Lalandia. 

tv fra årsmødet

Gå ind på hjemmesiden og 
klik på banneret til højre > 
SL-NetTV og se klip fra nogle 
af højdepunkterne på 
årsmødet:

Interview med Anders Balle om 
folkeskolens ’sande tilstand’, og 
om hvad der skal til for at gøre 
forholdene bedre :

Tre deltagere på årsmødet om de 
forventninger, de har til årsmødet, 
og hvilke emner de interesserer sig 
for i år:  

Politisk duel mellem MF for De 
konservative Rasmus Jarlov, KL-
afdelingschef Mikkel Haarder og 
Anders Balle:

Lederuddannelse handler om at forstå ledelsesopgaven og udvikle nye handlemuligheder.
 
I Center for Ledelse og Styring samler vi den nyeste viden fra den operationelle ledelse.  
Vi kombinerer den med forskning og teori og skaber derved en uddannelse der virker i 
praksis og som udfordrer dig og din fremtidige praksis. Formålet er at udvikle nye forstå-
elser af ledelsesrummet, effekten er en innovativ og bedre løsning af ledelsesopgaven.
 
Se mere på www.phmetropol.dk/cls
eller skriv til os på cls@phmetropol.dk

www.phmetropoL.dk

Diplom i ledelse

www.skolelederne.org
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... for skoleledere og andre godtfolk

årsmødet var også i år en messe værd – det mente både 
udstillere og skoleledere, der flokkedes på udstillingen på 
årsmødet i Odense Congress Center.

1500 m2 fyldt med fristelser. Hver kvadratmeter var 
udnyttet, da 81 udstillere på fremviste det nyeste nye 
inden for hvert deres gebet: sansestimulerende sække-
stole, robotlegetøj til naturvidenskab, elektroniske tavler 
og interaktive legeredskaber… og det hele gled ned med 
kaffe, karameller og fadøl, som blev langet over disken i 
en lind strøm. 

Blandt mange state-of-the-art teknologiske frembrin-
gelser, der prægede udstillingen, var en god gammel 
klassiker med 1000-årige rødder tilbage i Oldpersien – og 
en 50-årig historie i folkeskolen. Skoleskak, der opstod i 
60’erne, oplever i disse år en revival ude på skolerne. 

En anden klassiker var Lego, der bl.a. udvikler nye 
undervisningsværktøjer til de naturvidenskabelige fag. 
Modeller, der kombinerer leg og læring, fortalte Kristian 
Østergaard fra Mikro Værkstedet, der formidler Lego til 
skolerne og holder kurser for lærerne. Den billigste Lego-
pakke til undervisningsbrug koster 4-5000 kr., mens en 
Rolls Royce-model løber op i 105.000. 

Blandt de mange teknologiske nyskabelser kunne fir-
maet UNIQA præsentere et nyt legeredskab – SmartUs, 
en interaktiv boldvæg, der er en teknologisk videre-
udvikling af den gamle leg ”at spille mur”. Også her var 
løsenet en kombination af leg og læring – børnene spiller 
og hopper, samtidig med at de f.eks. svarer på spørgsmål 
i geografi eller matematik.

Skulle man have behov for at få ro på oven på det bom-
bardement, som udstillingen bød på, kunne man falde 
omkuld i en indbydende sækkestol. Flere skoleledere be-
nyttede sig af muligheden og kunne ses ligge henslængt 
i en SenSit – sækkestolens nyeste model. 

Den er udviklet af to ergoterapeuter, der i 1994 startede 
firmaet PROTAC, som også producerer en såkaldt kugle-
dyne, der omslutter kroppen tæt og kan give bedre søvn 
til fx ADHD-børn. Stolen koster ca. 7500 kr. og bruges af 
mange skoler i stillerum eller i et hjørne af klassen.

Næste års udstilling kan sammen med årsmødet opleves 
i Bellacentret i København.

slaraffenland...

udstilling
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5
ny minister   { tekst: Michael Diepeveen / foto: UVM }

 T 
roels	Lund	Poulsen	(V)	
har nu i en måned væ-
ret ny undervisningsmi-
nister; lidt brat tiltrådte 
han posten, efter Tina 
Nedergaard	(V)	meddel-

te, at hun trak sig tilbage af familie-
mæssige årsager. 

Det har desværre ikke været muligt at 
få et egentligt dyberegående interview i 
stand, så Plenum har måttet nøjes med 
at stille nogle få, venlige spørgsmål fra 
hoften om, hvad hans visioner er for fol-
keskolen og ledelsen af den? 

Hvad er de tre vigtigste udfor-
dringer og mål for udviklingen af 
folkeskolen, du agter at forfølge 
lige nu? 

a.  Styrket faglighed for alle – også de 
tosprogede elever. Det er det, vi skyl-
der forældrene ovenpå år med mas-
siv kritik af folkeskolens faglighed. 
Her er de centrale udfordringer at få 
hævet kompetencerne hos lærere og 
ledere i skolen og at få styr på de 
sociale problemer, som også er med-
virkende til at de tosprogede elever 
lærer alt for lidt i skolen. 

b.  Åbenhed om resultaterne – så vi kan 
sætte ind de rigtige steder og lære 
af de gode eksempler. Vi har i Dan-
mark ikke tradition for at fremhæve 
de dygtige, de der har fundet den 
bedste løsning. Der er en utrolig 
angst for rangordning, som forhin-
drer os i at lære af og belønne de 
gode løsninger og i at løse proble-

merne, hvor de er. Det duer ikke, at 
skoler og forældre, alene af angsten 
for rangordning, ikke kan få viden 
om, hvornår der skal gøres en særlig 
indsats. Så er det jo klart, at der er 
alt for mange elever, der tabes på 
gulvet, før de forlader folkeskolen. 

c.  Mere frihed til lokale løsninger – den 
nødvendige viden om, hvad der skal 
til, findes lokalt på skolerne og i 
kommunerne, og så nytter det ikke, 
at folkeskolen detailreguleres til ens-
artethed. Udfordringen er at få kom-
munerne til at forstå, at det ansvar, 
der følger med frihed og åbenhed 
om resultaterne, er en kæmpe mu-
lighed for hver kommune til at gå 
egne veje og bruge lokal viden og 
ekspertise. Jeg mener også, at vi 
skal skabe det nødvendige rum for, 
at forældrene involverer sig og tager 
ansvar for deres børns skolegang og 
skole. 

 Hvad er hovedindholdet i den fol-
keskolereform, der er på vej? Går 
du efter et bredt forlig? Kan du 
overhovedet nå et forlig inden 
folketingsvalget? 

Med reformen vil regeringen sikre mere 
faglighed og frihed og en større åben-
hed omkring skolens resultater. Jeg 
satser på intensive forhandlinger i april 
og maj, så vi kan få en aftale om folke-
skolen på plads inden sommerferien. 
Og jeg går bestemt ud fra, at oppositio-
nen deler min ambition om en folke-
skole på et højt fagligt niveau. Det er 

på tide at sætte resultater over taktik – 
det skylder vi børn og forældre. 

Folkeskolen skal inkludere man-
ge flere elever med særlige be-
hov. I hvilken udstrækning er det 
realistisk? Hvad er rammerne 
konkret for omlægningen? 

Det er klart, at øget inklusion giver sær-
lige udfordringer specielt i forhold til 
lærere og forældre. Når ressourcerne fra 
specialundervisningen, og her tænker 
jeg både på ekspertisen og økonomien, 
føres over i folkeskolen, er det bestemt 
realistisk at inkludere langt flere elever i 
den almindelige undervisning. Tag Sve-
rige som eksempel, her er det kun 1,6 
pct. der udskilles – det kan selvfølgelig 
også lade sig gøre her i Danmark. 

Jeg vil med udgangspunkt i kommu-
neaftalen 2011 lave en konkret aftale 
med kommunerne om målene for inklu-
sion. I forhandlingerne om folkeskoleud-
spillet drøfter vi videre, hvad der skal 
til, for at vi får mest muligt ud af de res-
sourcer, der flyttes til folkeskolen. 

Det forlyder, at du har særlige, 
konkrete tiltag i støbeskeen over 
for de tosprogede elever og deres 
faglige resultater, hvilke? 

Jeg er foruroliget over resultaterne af 
PISA Etnisk 2009, der viser at der fort-
sat er et stort præstationsgab mellem 
danske og tosprogede elever. Regerin-
gens udspil ’Faglighed og frihed’ og 
’Ghettoen’ tilbage til samfundet rum-
mer en vifte af initiativer, der skal styr-

hurtige til TLP 

Den nye undervisningsminister fortsætter 
ufortrødent ud af det skolepolitiske spor, som 
regeringen har lagt...

1

2

3
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Hvilken betydning tillægger du 
god ledelse i skolen? Hvad me-
ner du om, at der pt. skæres fra 
5 til 25 % på ledelsen på skoler-
ne ifm. rationaliseringer? 

God og tydelig ledelse er afgørende, hvis 
vi skal højne fagligheden i folkeskolen. 
Det er der masser af eksempler på. Der-
for er forslaget om opkvalificering og re-
kruttering af skoleledelsen også centralt i 
regeringens folkeskoleudspil. Rigtigt 
mange skoleledere er på vej på pension i 

disse år, og det gør det kun mere nød-
vendigt, at vi får sat processen med at 
styrke skoleledernes kompetencer i gang. 

I kommunerne er man lige nu i gang 
med at justere skolevæsenet til et fal-
dende elevtal. Jeg har forståelse for, at 
dette skaber en del uro på skolerne og 
hos forældre, men denne omstrukture-
ring er nødvendig, og det er klart, at 
der i denne tilpasningsproces også vil 
skulle ses på den andel af ressourcer-
ne, der anvendes til administrative 
funktioner, herunder ledelse. 

Troels Lund Poulsen 

›   Undervisningsminister fra 8. marts 2011

›   Skatteminister fra 23. februar 2010

›   Miljøminister fra 23. november 2007

›   Folketingsmedlem for Venstre siden 
november 2007

›   Venstres politiske ordfører 2006-2007

›   Uafsluttet universitetsstudie i historie

›   Student, Tørring Gymnasium 1995

›  Født 30. marts 1976 i Vejle

Blå bog

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

troels lund poulsen

ke både de tosprogedes faglighed og 
fagligheden i folkeskolen generelt. Dis-
se initiativer vil virke på den lange 
bane. 

Men der er behov for at gøre noget 
her og nu, og jeg vil derfor i dialog med 
nogle af de kommuner, der har de stør-
ste udfordringer om, hvordan vi i fæl-
lesskab kan sikre fremgang nu. Derfor 
har jeg inviteret borgmestre fra seks 
kommuner til et møde her i april må-
ned, hvor vi skal tale om, hvad vi kan 
gøre. 

5
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talent for ledelse   { tekst: Dorte Skovgaard Wihre / foto: Jeppe Carlsen }
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lederaspirant

Eva Kjærgaard og René Rasmussen er talenter indenfor skoleledelse. 
De er blandt de første 100 lærere, som deltager i forløbet ”Talent for 
ledelse”. Men hvad vil det sige at være et talent?

Største
skridt
har været
at sige
det højt
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 T 
alent. Det var jo en læ-
rer – Thomas – der 
vandt X-factor sidste 
år, så er der noget 
særligt med lærere og 
talent? ”At besidde 

særlige evner eller egenskaber”, altså 
have talent, forbinder vi jo med den 
slags konkurrencer og tv-shows, hvor 
især unge selv mener, de har det, men 
dommerne langt fra altid er enige.

Men det er nu ikke lærere med sær-
ligt talent for sang og musik, jeg er på 
vej for at møde, da jeg krydser skole-
gården på Holmegårdsskolen i Hvidovre 
denne fredag eftermiddag. I gården 
møder jeg elever, der sjipper med 
hjælp af en lærer til at svinge, og hun 
giver sig også tid til at pege hen på dø-
ren, hvor jeg skal op ad trappen til læ-
rerværelset.

Der venter to lærere, Eva Kjærgaard 
og René Rasmussen, som først af deres 
skoleledere og siden af kommunen er 
blevet udpeget som talenter indenfor 
skoleledelse. Holmegårdsskolen er 
René Rasmussens skole, mens Eva 
Kjærgaard underviser på en anden af 
kommunens skoler, Langhøjskolen.

De vil ifølge deres skoleledere have 
særlige evner for at blive ledere for lære-
re én dag. Og så har de lysten til at bruge 
talentet, som de begge understreger, da 
vi er bænket med kaffekopper og termo-
kande på skolelederens kontor, som vi 
har fået lov at låne til interviewet. 

Kontoret står tomt for øjeblikket, 
fordi den tidligere skoleleder er stoppet 
og stillingen er slået op. René Rasmus-
sen sidder via sin plads i skolebestyrel-
sen med i ansættelsesudvalget, og han 
er ikke selv ansøger, bedyrer han, selv 

om det ikke skorter på planer om at 
blive det én dag.

Foreløbig er han sammen med Eva 
Kjærgaard og tre andre lærere Hvidovre 
kommunes deltagere i det landsdæk-
kende ”Talent for ledelse” i folkesko-
len, som skolens interessenter står bag. 

Hvad er et talent?
René Rasmussen og Eva Kjærgaard har 
netop gennemført det første todages 
internat på udviklingsforløbet, der gen-
nemføres i løbet af fem måneder. Nu 
vil jeg gerne have dem til at formulere, 
hvad det vil sige at være et talent, og 
det falder dem ikke svært, for det har 
de også diskuteret på internatet.

”For mig betyder det at have gode 
evner til at kommunikere, kunne se re-
lationer og få mennesker til at arbejde 
sammen. Og så skal man kunne lide at 
tage ansvar og sætte ting i gang”, me-
ner Eva Kjærgaard.

For René Rasmussen ligger leder-
jobbet i naturlig forlængelse af lærer-
gerningen, så talentet er for ham 
grundlagt der.

”Både som leder og lærer skal du 
kunne rumme alle, enten elever eller 
medarbejdere, for medarbejdere er lige 
så forskellige som eleverne. Derfor kræ-
ver det en høj grad af selvforståelse. 
Kan man med de fleste, eller går man 
ofte skævt af folk?”

Begge bruger ordet ’ydmyg’ om det 
at være udvalgt, og at ”det er vigtigt at 
holde begge ben på jorden, for ellers 
risikerer man at miste kontakten til sit 
team, så stolthed med måde”.

Det er måske ikke formuleringer, jeg 
forbinder med unge talenter, der er ble-
vet bedt om at træde et skridt frem, 
fordi de kan noget særligt? Men måske 
er det også en del af deres talent – at 
de ikke bare buser frem på her-kom-
mer-jeg-manér, men også tænker på 
kollegerne og karrieren samtidig? 

De er som lærere vant til at være 
ledere af klasseværelset, så det burde 
jo være oplagt, at de også har lyst til at 
lede kollegerne. Alligevel kan de fleste 
kommuner tale med om, at det er væl-
dig vanskeligt at skaffe tilstrækkeligt 
med kvalificerede skoleledere, når stil-
linger slås op. Det er jo også baggrun-
den for dette talentprogram.

Men måske er Eva Kjærgaard og 
René Rasmussen eksempler fra en ny 

Eva Kjærgaard, 36 år
Bachelor i retorik og meritlærer
Ansat på skoler i Hvidovre kom-
mune i snart syv år både som 
vikar og uddannet, de sidste 
knap fire år på Langhøjskolen 
og underviser i tysk og dansk. 
Klasselærer. 

Er gift og har to piger på  
10 og 16 år.

René Rasmussen, 30 år
Folkeskolelærer. Har været 
ansat på en skole i Furesø kom-
mune i to år og knap otte år på 
Holmegårdsskolen både som 
vikar og uddannet, og undervi-
ser i udskolingen i matematik, 
samfundsfag, historie og idræt. 
Klasselærer. 

Skal giftes til sommer.

Potentielle lederes CV
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lederaspirant

lærergeneration, der hellere end gerne 
tager lederansvaret på sig?

”Lige siden jeg kom ud fra semina-
riet, har jeg tænkt på at blive leder en 
dag. Jeg kan godt lide at sætte projek-
ter i søen og have det overordnede an-
svar. Den største hurdle for mig har væ-
ret, hvordan jeg skulle komme i gang, 
for skolen har jo ikke bare kunnet be-
vilge mig en diplomuddannelse i ledel-
se”, siger René Rasmussen, der var læ-
rervikar før og under sin læreruddan-
nelse. Så selv om han kun har været 
uddannet i knap tre år, har han næsten 
ti års undervisningserfaring i folkesko-
len.

Fedt med respons fra kolleger
Eva Kjærgaard har også undervist før 
og under sin uddannelse og har en ba-
chelor i retorik i bagagen. Men leder-
jobbet har ikke været lige så åbenbart 
for hende fra starten.

”Som nyuddannet lærer hastede 
jeg ikke ud i udvalg og påtog mig at 
blive klasselærer. Jeg ville forankres 
som lærer og have min praksis i or-
den, og så er det kommet naturligt 
hen ad vejen, at jeg er gået ind i flere 
projekter og har fundet ud af, hvor 
meget jeg interesserer mig for udvik-
ling af skolen. Til min mus-samtale 
førte min interesse for udvikling til en 
snak om måske at blive leder, og på 
den måde fandt jeg ud af, at jeg hav-
de lyst til det”, siger Eva Kjærgaard, 
der har været igennem en erkendel-
sesproces, hvor det er blevet mere og 
mere klart, at hun også skal være sko-
leleder på et tidspunkt.

”Det største skridt har været at sige 
højt, at det er det, jeg vil. Det er nok 
lidt uvant, at det nu er synligt og i fuld 
gang. Men det har været fedt at få re-
spons fra kollegerne, der bakker mig 
op, for det var vigtigt for mig at få for-
talt de nærmeste kolleger i mit team, 
at jeg skulle i gang med talentforlø-
bet”, tilføjer Eva Kjærgaard.

De har også begge gjort sig tanker 
om, hvad det vil sige at være leder og 
hvordan de vil udføre opgaven.

”Nye opgaver som økonomi og admi-
nistrative opgaver afskrækker mig ikke. 
Min største udfordring bliver nok at ud-
delegere opgaver, så jeg ikke påtager 
mig det hele selv. Derfor er det også vig-
tigt, at man er et ledelsesteam, som re-
elt fungerer som et team og hjælper hin-
anden. En god leder er også synlig i 
hverdagen blandt børnene. Det betyder 
da meget for mig, at jeg ikke slipper 
kontakten med eleverne, fordi jeg bliver 
leder”, mener René Rasmussen.

For Eva Kjærgaard er interessen for 
ledelse startet med afsæt i at arbejde 
med pædagogisk ledelse.

”Man skal være parat som menneske 
og have et solidt fundament, så man 
ikke lader sig ryste. Jeg forestiller mig, 
at jeg som leder i høj grad skal under-
støtte, hvad lærerne vil. Det vil være vig-
tigt for mig at gribe deres ideer, så der 
bliver en form for fællesskab. Og så gør 
jeg mig mange tanker om fleksibel plan-
lægning. Det kunne være at undervise 
på tværs af klassetrin, at alle skolens 
elever læser en time hver morgen eller 
motionerer til frokost. Jeg bliver tændt 
på at skabe en profil for skolen, som 
alle på skolen bakker op om”.

Vi er en homogen gruppe
De er begge meget begejstrede for ta-
lentforløbet indtil nu. Der blev meldt 
en tidsplan ud fra start for hele forlø-
bet, og det vidner for deltagerne om et 
seriøst forløb. Det blev kun bekræftet 
på det første internat i starten af febru-
ar, hvor de var deltagere fra fem kom-
muner.

”Man føler sig rigtig godt taget hånd 
om indtil nu, og man mærker slet ikke, 
at det er første gang, forløbet gennem-
føres. Det hele virker gennemarbejdet 
og gennemtænkt. På internatet var de 
gode til at formidle og få afklaret man-
ge ord og begreber, så det blev endnu 

Hvad er Talent for 
Ledelse?

Et forløb, som skal styrke 
indsatsen med at opdage 
og udvikle ledertalenterne 
til fremtidens folkeskole, og 
Undervisningsministeriet, 
KL, Børne- og kulturchef-
foreningen, Danmarks 
Lærerforening og Skoleleder-
foreningen står bag. Forløbet 
afholdes af et konsortium af 
UCC, Via University College 
og COK. 
 
Afklaringsforløbet, som Eva 
Kjærgaard og René Rasmus-
sen er i gang med, løber over 
ca. fem måneder og består af:

Tre internatseminarer 
på i alt fem dage

›  Coachsamtaler
›  Mentorsamtaler
›   Netværksmøder med de 

øvrige talenter fra kom-
munen. Hvert talent har 
fået en mentor, som er en 
skoleleder fra en anden 
skole i kommunen.

›   Fælles modul med fokus 
på pædagogisk ledelse og 
personligt lederskab. Leder-
talenterne går til eksamen 
i modulet ”pædagogisk 
ledelse” på diplomuddan-
nelsen i ledelse. 

›   Karriereudviklingssamtale i 
forlængelse af forløbet.

Læs mere på www.uvm.dk/
talentforledelse

fakta

»Det største skridt har været at sige højt, at det er 
det, jeg vil. Det er nok lidt uvant, at det nu er syn-
ligt og i fuld gang. «
{ Eva Kjærgaard, lærer til leder }
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talent for ledelse

Læs mere om 

talentudviklingsforløbet

på www.uvm.dk/

talentforledelse
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mere klart for mig, hvad lederopgaven 
går ud på”, synes René Rasmussen og 
Eva Kjærgaard tilføjer:

”Ledelsesopgaven virker meget 
kompleks, så det var godt at få sat ord 
på kompleksiteten”.

Internatet foregik på et højt fagligt 
niveau med gode indlæg og god tid til 
at diskutere lederrolle, balance mellem 
karriere og familie og talent. 

”Vi var en meget homogen gruppe, 
så der var en summen af nysgerrighed 
og lyst til at tale. Der faldt nogle ting 
på plads for mig på seminaret – nok 
især betydningen af, at jeg kan det, der 
skal til i et lederjob,” siger Eva Kjær-
gaard.

På internatet var det generelt, at 
alle var glade for at være lærere, og fle-
re var ikke sikre på, at de var færdige 
med at undervise, så lederjobbet var 
bestemt ingen flugt for nogen. Hverken 
Eva Kjærgaard eller René Rasmussen 
er trætte af lærergerningen.

”Jeg nyder meget at undervise og 
lægger vægt på de faglige udfordringer 
og pædagogisk kan jeg også bruge me-
get af mig selv, fordi jeg har de store 
elever. Men min største frygt er at gå i 
stå og brænde ud, og så kan jeg lige så 
godt tage det næste skridt nu, og det 
her føles som en perfekt overgangsfa-
se”, siger René Rasmussen, og Eva 
Kjærgaard supplerer: 

”Jeg er glad og stolt over at være 
valgt til det her forløb, men det har 
også været vigtigt for mig at understre-
ge overfor de kolleger, jeg arbejder tæt 
sammen med, at jeg ikke er på vej væk 
nu. Jeg har det rigtig godt som lærer, 
men det her føles som en naturlig 
måde at komme videre på”.

De har svært ved at forestille sig, at 
resten af forløbet ikke lever op til for-
ventningerne. Kun en ting kan måske 
bekymre en smule:

”Det vil være en enorm skuffelse, 
hvis forløbet ikke bliver fulgt op af en 
handlingsplan for vores lederudvikling. 
Det lægges der jo op til, men det er op 
til den enkelte kommune. Så jeg forven-
ter da, at vi hører noget om det i løbet 
af foråret”, siger René Rasmussen.

Men jeg tror på, at de får den hand-
lingsplan, og at Eva Kjærgaard og René 
Rasmussen bliver skoleledere. Jeg er ble-
vet overbevist om, at de har talentet. Da 
jeg forlader Holmegårdsskolen, er skole-
gården tom. Elever og lærer er færdige 
med at sjippe, og skoledagen er forbi. 

»Min største frygt er at gå i stå og 
brænde ud, og så kan jeg lige så godt 
tage det næste skridt nu, og det her 
føles som en perfekt overgangsfase. «
{ René Rasmussen, lærer til leder }
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andre verdener 

læs mere om den 
japanske folkeskole 
i 60'erne

s. 64

Min fjerne 
barndomsby
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læs mere om den 
japanske folkeskole 
i 60'erne

Citat: Hvis bare Gud ville give mig et rigtigt tegn. For 
eksempel åbne en mægtig konto til mig i Schweiz.    
(Woody Allen, 1935- )

Prøv noget 
fremmed
Et partnerskab mellem Gentofte Kommune, Professionshøjskolen Metropol og UK 
International Learning and Research Centre om at udvikle best practice for under-
visning og læring i fremmedsprog munder nu ud i en konference.

På baggrund af bl.a. aktionsforskning og job shadow har lærerne har lærere fra 
Gentofte Skole og engelske Timsbury Primary School over de sidste to år gennem-
gået et forløb, hvor de har skullet reflektere over egen praksis.

Konferencen vil ud over at fortælle om mulighederne i et sådant partnerskab 
sætte	fokus	på	interkulturelt	medborgerskab	og	udvikling	af	(alle)	sprogfag.

Konferencen finder sted den 5. maj 2011 og deltagerprisen er 575 kr. Mål-
gruppen er primært sproglærere i folkeskolen, skoleledere, sproglige vejledere og 
internationale	koordinatorer	i	folkeskolen,	lærerstuderende	(engelsk,	tysk,	fransk)	
og andre interesserede.

Tilmelding: www.phmetropol.dk/kurser

I stedet for at fokusere snævert på 
PISA bør politikerne lytte mere til det, 
eleverne fortæller virker, og følge op 
på det. Det mener en lokalpolitiker og 
en pensioneret skoleleder, og det har 
fået dem til at indkredse, hvordan 
børn og unge lærer bedst. På en utra-
ditionel måde.

 Bevæbnet med tuscher og en 100 
meter lang papirrulle har den radikale 
politiker Lotte Rod sammen med tidli-
gere skoleleder Runa Rathmann tur-
neret i Sydjylland, hvor de har spurgt 
hundredvis af børn og unge i Vejle, 
Kolding, Aabenraa og Sønderborg, 
hvad der virker for dem. Og der har 
været fart på: Samtlige 100 meter er 
blevet skrevet til med fortællinger om, 
hvad der skal til for at gøre eleverne 
klogere. Og hvad er så det?

Jo, de fleste elever mener, de læ-
rer bedst, når der er aktivitet og af-
veksling i timerne, og når læreren 
brænder for det, han eller hun under-
viser i. De lytter mere, når læreren 
bruger humor og udstråler, at det in-
teresser ham eller hende. Mange ele-
ver fortæller også, at de lærer bedst, 
når de arbejder sammen med andre i 
mindre grupper, hvor alle kan bidrage. 

Et af formålene med kampagnen 
er at bidrage til en mere anerkenden-
de politik, hvor politikerne lytter i ste-
det for at bruge så meget tid på at 
skælde ud på folkeskolen. 

 100 meter 
læring

No stress
Høje eller modstridende krav, rollekonflikter og stort arbejdspres er noget af det, 
der giver stress. Derfor har BAR U&F udviklet ’stress frihverdag.dk’, hvor ledere 
og medarbejdere på landets skoler kan hente inspiration og finde værktøjer til at 
forebygge stress.  
 På hjemmesiden kan man finde viden om stress, metoder og anbefalinger til 
at arbejde med stressforebyggelse, og der er 10 værktøjer med tilhørende video-
præsentation med gode råd til at gennemføre det stressforebyggende arbejde på 
uddannelsesinstitutionerne. 

 Blandt værktøjerne findes råd og vejledning til lederen, der 
skal samtale med en medarbejder der har haft stress, 

anvisning til hvordan man holder gode energifyld-
te møder og et værktøj der kan hjælpe den 

enkelte til at blive fortrolig med stress og 
kunne reagere på symptomer. 

I efteråret afholder BAR U&F desuden 
en række temamøder om stress rundt om i 
landet, som tager udgangspunkt i hjemme-
sidens værktøjer.

Se mere på www.stressfrihverdag.dk
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 I 
en snes minusgrader og vinter-
mørke skiftede Friggaskolan ejer 
et par uger inde i 2011.

Skolen, der ligger i Östersund 
midt i Sverige, har eksisteret i 11 
år, og havde indtil 2011 skolens 

leder Monicka Godenius og to medar-
bejdere som ejere, men efter at under-
visningskoncernen Vittra sidste efterår 
åbnede en ny privatskole i byen, kom 
Friggaskolen under pres. I en by med 
43.000 indbyggere var det vanskeligt 
at forestille sig, at det ikke ville gå ud 
over elevtallet på 250, at der dukkede 
en ny friskole op.

”Vi har ledt efter en skolevirksom-
hed, som arbejder ud fra de samme 
principper, som vi gør. Derfor er vi gla-
de for at have fundet sammen med Vit-
tra, som står for meget af det, som vi 
finder vigtigt”, sagde Monicka Godeni-
us til de lokale medier i forbindelse 
med skolesalget.

Skolesituationen i Östersund er 
langt fra enestående. En række selv-
stændige privatskoler er de senere år 
blevet overtaget af Vittra eller tilsvaren-
de virksomheder, og det er ikke unor-
malt, at det sker under et betydeligt 
konkurrencemæssigt pres, og heller 
ikke at der i de efterfølgende udtalelser 
fremhæves stor overensstemmelse i 
holdninger og principper. Man skulle jo 
nødigt få den tanke, at der lå mindre 
ædle motiver bag.

Den største uddannelsesvirksomhed
Forløbet ligner virksomhedsovertagelser i 
de fleste andre brancher, hvilket ikke er 

tilfældigt. I Sverige har det siden 1994 
været tilladt at tjene penge på at drive 
privatskoler på alle niveauer i uddannel-
sessystemet, og det er der mange, der 
benytter sig af i større eller mindre om-
fang. Mindre ejerne af de skoler, der er 
oprettet af medarbejdere og som  – i 
modtætning til Friggaskolen – stadig er 
forankret i lokalsamfundet. Større det 
stigende antal skoler, der er ejet af de 
fem, seks virksomheder, der har speciali-
seret sig i drift af undervisningsinstitutio-
ner, og som efterhånden har fået mange 
skoler i deres fold.

Vittra er en af disse virksomheder. 
Den driver 30 grundskoler, og har pla-
ner om at oprette eller overtage endnu 
flere. Grundideen bag Vittra er ”at bi-
drage til at øge muligheder i livet gen-
nem uddannelse og læring”, som fir-
maet skriver på sin hjemmeside, men 
det er kun en del af sandheden. En an-
den og nok så vigtig er at tjene penge 
til ejeren – Sveriges største uddannel-
sesvirksomhed, der med 16 dattersel-
skaber har godt fat i det meste af, hvad 
man kan kalde indlæring og vidensfor-
midling.

Virksomheden eller rettere koncer-
nen hedder AcadeMedia AB, og den 
ejer i alt 100 skoler, hvoraf 30 er pri-
vate grundskoler. På skolerne går 
45.000 elever, og der er beskæftiget 
2.500 medarbejdere. 

Academedia AB havde i 2009 en 
omsætning på 2.102 millioner sven-
ske kroner og et overskud på 143 mil-
lioner, hvoraf tæt på en tredjedel kom 
fra de seks af koncernens virksomhe-

friggaskolan bliver 

international
Svenske friskoler danner basis for nye uddannelseskoncerner med 

ambitioner ud over nabolandets grænser

selveje   { tekst: Jan Kaare / illustration: Tea Bendix }

›   De første svenske friskoler 
blev oprettet i 1994.

›   I 2009 gik 10,8 procent af 
de svenske grundskolelever 
i en friskole.

›   Det er ikke tilladt for sko-
lerne at opkræve betaling 
fra forældrene.

›   Friskolerne er 100 procent 
skattefinansierede.

›   64 procent af friskolerne 
drives af aktieselskaber. De 
øvrige drives af foreninger 
og stiftelser.

(Kilde:	Skolverket	i	Sverige)

fakta

der, der har deres virke inden for 
grundskolen.

Intet under at de store smil er frem-
me på de mange børn og unge, hvis por-
trætter pryder koncernens årsberetning.

Stabilt cash flow
Der er stor uenighed om, hvad profit-
mulighederne betyder for det svenske 
uddannelsessystem, men der er ingen 
tvivl om, at det er interessant for inter-
nationale finansielle kredse. 

Som professor i økonomi på Copen-
hagen Business School Jesper Rang-
vid, for et par år siden sagde om inve-
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steringer i uddannelse til dagbladet 
Information:

 “I en tid, hvor rigtig meget går ned, 
er det vigtigt at finde virksomheder 
med et stabilt cash flow, som ikke på-
virkes af lavkonjunkturen”.

Samme sted blev udviklingschefen i 
en af de store svenske uddannelses-
virksomheder, John Brauer Organisati-
on AB, citeret således:

friggaskolan bliver 

international

“Det er helt sikkert et voksende 
marked. Jeg tror, det bliver en endnu 
bedre forretning i fremtiden, for når 
konjunkturerne går ned, går uddannelse 
op, fordi det offentlige investerer mere 
i det”.

John Bauer-koncernen indgår i lig-
hed med et par af de andre svenske 
uddannelsesvirksomheder i finansielle 
konstruktioner, der også ejer uddannel-

sesvirksomheder i en række andre lan-
de som England, Spanien og USA. 

Det gælder også AcadeMedia AB og 
Vittra. På den måde blev Friggaskolen i 
Östersund for nogle måneder siden me-
get international. 

svenske forhold
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pengemaskiner   { tekst: Jan Kaare / illustration: Tea Bendix }

 M
an behøver ikke gå Friskolornas Riksför-
bund grundigt efter i sømmene for at finde 
ud af, at organisationen er ømskindet over 
for kritik, når det gælder de svenske frisko-
lers mulighed for at generere og udbetale 
overskud. Foreningen har ligefrem udgivet 

en 16 siders pjece om, hvorfor profit er vigtigt.
Uden profit ville der ikke blive investeret tilstrækkeligt, når 

der oprettes nye friskoler. Profitmotivet skaber undervisnings-
kvalitet, grundlag for udvikling og er afgørende for den stabili-
tet, der er nødvendig for at sikre ordentlig skolegang fra 0. til 
9. Klasse. Kort sagt profit er til gavn for ansatte, elever, foræl-
dre og for dem, der anbringer deres penge i skolen. 

Profit er dog ikke mere stuerent, end at der i pjecen tilføjes, 
at ”få skoler, hvis nogle overhovedet, drives af ejere, som har et 
økonomisk overskud som det centrale for deres virksomhed”.

En formulering, der ikke har nogen gang på jord i de ak-
tieprospekter, som Academedia AB og andre undervisnings-
koncerner udsender – på engelsk forstås. Her er der ingen 
tvivl om, hvad formålet med eventuelle investeringer i sko-
ler er.

Belaster lærere
Friskolornas Riksförbunds forsvar er blandt andet rettet imod 
Lärarförbundet, Sveriges største fagforening for undervisere 
med 230.000 medlemmer. Forbundet er ikke modstander af 
friskoler og organiserer selv 12.000 undervisere inden for 
området, men forbundets formand, Eva-Lis Sirén, mener, at 
jagten på økonomisk gevinst resulterer i, at de ansatte på 
skolerne bliver presset for hårdt.

”Friskolernes forretningsmodel er baseret på, at et færre 
antal lærere udfører en større mængde arbejde. Lærerne har 
ingen tid til planlægning samtidig med at der er mindre ad-
ministrativt personale. Resultatet bliver flere sygemeldinger 
og flere udbrændte lærere”, siger hun til tidsskriftet DN Eko-
nomi, der i en artikelserie i 2009 dokumenterede, at flere 

profit 
udsulter 
skoler Skoler må gerne give overskud, men pengene 

skal bruges til at forbedre undervisningen, 

mener lærerorganisationer

Usundt princip

Der er meget stor forskel på tankegangen bag den 
svenske friskolemodel og den måde, vi tænker 
skole i Danmark. 

Det mener næstformand i Skolelederforeningen 
Claus Hjortdal:

”Uanset om vi ser på folkeskoler eller friskoler i 
Danmark, så bliver der arbejdet med en overligger, 
der hedder ideologi. I det svenske syntem er over-
liggeren profit. Det er to vidt forskellige tilgange og 
forskellen kan ikke undgå at gennemsyre det hele, 
og profitincitamentet kan heller ikke undgå at til-
trække nogle interessanter, der som udgangspunkt 
ikke er særligt interesserede i undervisning.”

Claus Hjortdal finder heller ikke, at det harmone-
rer med dansk tankegang at centralisere skoledrift 
på den måde, som for eksempel selskabet Vittra 
gør i Sverige.

”Det må alt andet lige snævre lærernes og 
skolernes råderum ind. I vores system er der 
stadig frihed til, at skoleledelse og kommune 
kan sætte sit eget præg på skolen”, siger Claus 
Hjortdal.

kommentar
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privatejede skoler

store undervisningskoncerner bruger deres overskud til eks-
pansion med nye skoler både i Sverige og i udlandet.

De svenske friskoler er 100 procent skattefinansierede og 
Lärarförbundet har den principielle holdning, at offentlige mid-
ler, der anvendes til uddannelse ikke skal gå til andre formål.

Udsulter skoler
Den anden store lærerorganisation, Lärarnas Riksförbund, er 
også kritisk. Forbundets formand Metta Fjelkner siger til Ple-
num:

”Vi er ikke imod, at skoledrift giver overskud, men penge-
ne må ikke gå til aktionærer. Midlerne bør kanaliseres tilbage 
til lærere og elever, og give mindre klasser og mere special-
undervisning. Det er et paradoks, at privatejede skoler i Sve-
rige giver så store overskud, at private investeringsselskaber i 
disse år køber grupper af skoler op, med det formål at eje 
dem et par år og så sælge dem videre. Profitmotivet dræner 
skolesystemet for resurser”.

»Det er et paradoks, at privatejede skoler i Sverige giver 
så store overskud, at private investeringsselskaber i 
disse år køber grupper af skoler op med det formål at eje 
dem et par år og så sælge dem videre.« 
{ Metta Fjelkner, formand for Lärarnas Riksförbund }

Carl-Gustav Strawström, Kontorchef i Friskolornas Riks-
förbund, forsvarer profittankegangen, men understreger at 
skoler først bør kunne give overskud til ejerne, hvis undervis-
ningen har en kvalitet, der er så høj, at elever og forældre er 
tilfredse.

Han siger til Plenum:
”Overskud ud af skoledrift, gør det muligt, at oprette nye 

friskoler og dermed skabe større uddannelsesmæssig valgfri-
hed landet over. Hvis det også kan føre til, at vi får en ny 
svenske eksportindustri, vil det kun gøre os stolte.”

Trods kritikken, der også har afsendere blandt repræsen-
tanter for flere partier i den svenske rigsdag, er der aktuelt 
ikke udsigt til et stop for profit på skoledrift. Socialdemokra-
tiet, De Grønne og de borgerlige regeringspartier har ganske 
vist for få uger siden igangsat en parlamentarisk undersøgel-
se af området, men målet er kun at undersøge, om ejere af 
skoler, der ikke lever op til det statslige skoletilsyns kvalitets-
krav, skal have forbud mod at tage overskud ud af skolen. 

www.lb.dk

Indkaldelse til generalforsamling
Lærerstandens Brandforsikring G/S afholder ordinær 
generalforsamling på adressen:

Kompagnisalen, Kompagnistræde 39, 1208 Køben-
havn K.

Tidspunkt: Lørdag den 30. april 2011, kl. 10.00.

Med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse og godkendelse af årsrapporten for 2010.
4. Beslutning om anvendelse og fordeling af årets over-

skud i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Godkendelse af LB’s lønpolitik.
6. Godkendelse af kandidat til valgområde 11 for med-

lemsgruppe 2 – indstillet af valgudvalget, jf. vedtæg-
ternes § 8A.

7. Valg af revisor.
8. Eventuelt.

Senest 14 dage før generalforsamlingen vil dagsorden og 
årsrapport m.v. kunne ses på LB’s hjemmeside: 
www.lb.dk under menupunktet “Om LB” og underpunktet 
“generalforsamling”.

Adgang til generalforsamlingen har samtlige delegerede, 
der tillige har stemmeret.
Endvidere har medlemmer af Lærerstandens Brandfor-
sikring G/S ret til at overvære generalforsamlingen og 
tage ordet der, dog uden stemmeret.

Anmeldelse om overværelse af generalforsamlingen skal 
være Lærerstandens Brandforsikring G/S, Direktions-
sekretariatet, i hænde senest tirsdag den 26. april 2011, 
hvorefter adgangskort vil blive tilsendt.

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S
Farvergade 17
1463 København K

På bestyrelsens vegne
Knud Erik Bang
Formand

Farvergade 17 ∙ 1463 København K ∙ Tlf. 33 11 77 55 ∙ www.lb.dk

Meddelelse om

Skoleledelse PLENUM_165x120_Indkaldelse_generalforsamling_2011.indd   1 15-03-2011   15:49:24
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kort nyt 

Citat: Folk tror, at de tre kønneste ord er ”Jeg elsker dig”, 
Det passer ikke. De er ”Den er godartet”.  (Woody Allen, 1935- )

Hvem tør gå ud i en telefonstorm? Hvad sker der, 
når der falder brænde ned? Hvordan ser en sprog-
blomst ud? Kan man komme for sent til en konso-
nant?

Begejstringen for sproget, lysten til at smage på 
ordene, lege med dem og vende vrangen ud dem 
og lave smukke, skæve sammenstillinger – og op-
dage den kraft, sproget besidder – øger elevernes 
lyst til at udtrykke sig, læse og skrive!

Børnebogsforfatteren, musikeren og sangskri-
veren Annette Bjergfeldt tilbyder en workshop for 
børn på 0.-3. eller 4.-6. klassetrin med mundtlige 
og skriftlige sproglege og øvelser, som skrædder-
sys efter ønske. Fx over en dobbelttime eller flere 
lektioner med fokus på:

> Herreløse ord og vidunderlige fejlhøringer
> Detaljer, tillægsord og sansninger i en tekst
> Dialog og direkte tale, leg med synsvinkler
> Genrer og genreskift, skab aktiv handling
> Eleverne laver egne, fabulerende historier

Alle sanser kommer i spil, så ordene smages, hø-
res, duftes og føles. Forløbene handler også om 
grammatiske grundregler og om at bygge sine for-
tællinger op med struktur og pointer.

Se mere på www.annettebjergfeldt.dk eller ring 
på 21 22 18 44

Skærp 
ordappetitten

Samtidig med at ventelisterne bliver længere for behandling af psykisk 
syge børn, henvises for mange reelt raske børn til psykiatrisk behandling. 
Det er så grelt, at omtrent hvert andet barn, der bliver henvist, ikke behø-
vede det. 

Det viser en opgørelse fra BupBasen, en landsdækkende database for 
børne- og ungdomspsykiatrien. Forskere peger på, at det, der fremstår 
som en psykisk lidelse, ikke sjældent handler om forkert opdragelse og 
manglende forældreinvolvering. 

De mange fejlagtige henvisninger skyldes også et paradigmeskifte in-
den for diagnostik, hvor Asperger, ADHD, autisme, udviklingsforstyrrelser 
og adfærdsproblemer er blevet mærkater på børns anderledeshed. 

Ikke sådan at sådanne børn nødvendigvis er raske – de skal bare ikke 
behandles i psykiatrien, men kunne have bedre gavn af tilbud om familie-
værksteder o.lign.

fejldiagnoser 

For at få børn og unge på afveje, med hang til kriminali-
tet m.m. på ret køl igen har Servicestyrelsen søsat en 
kampagne for at bruge inddragende metoder som:

> Netværksmøder
> Familierådslagning

Begge metoder har vist sig effektive i det kriminalpræ-
ventive arbejde og i SSP-arbejdet, og målet er dels, at 
de unge og deres families resurser aktiveres, og at pro-
fessionelle kræfter tæt på de unge – fx lærere – bidrager 
til løsninger.

Servicestyrelsen har udarbejdet materiale med cases 
om de to metoder og har tilbud om kurser og gratis kon-
sulentbesøg. Skolelederforeningen deltager med en lang 
række andre organisationer i en følgegruppe.

Læs om kampagnen på hjemmesiden www.inddrag.nu

rebel without 
a cause

En diplomuddannelse for skoleledere på skoler med mange tosprogede 
elever udbydes af UCC i et samarbejde mellem Skolestyrelsen, Skole-
lederforeningen og KL.

Det sker på baggrund af, at skoler med mange tosprogede elever 
står med særlige udfordringer, bl.a. at etnisk danske familier søger væk 
i takt med, at antallet af tosprogede elever vokser. Det er derfor en ud-
fordring at se andelen af tosprogede elever som et aktiv og at fastholde 
høje forventninger til alle elever. 

Skole/hjem-samarbejdet skal prioriteres højt med tid og resurser, og det 
er vigtigt at fremme den positive betydning af, at man især på disse skoler 

lærer mange forskellige børn at kende 
og at verden består af en mangfoldig-
hed af mennesker.

Endeligt er det vigtigt at bruge 
dansk-som-andetsprog målrettet og 
være opmærksom på det forhold, 
at skolesproget adskiller sig fra 
hverdagssproget med specifikke 
ord og begreber, der kan være 
sværere at afkode for elever med 
anden baggrund. 

Se mere på www.ucc.dk.

Ledelse af tosprogsskoler 
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Skærp 
ordappetitten

Forskningsbaseret 
Efteruddannelse

L I V S L A N G  L Æ R I N G  –  D U  L E V E R  K U N ,  S Å  L Æ N G E  D U  L Æ R E R

Master i offentlig ledelse

Som leder i den offentlige sektor står du over for 
store strategiske udfordringer. Master i offentlig 
ledelse sætter fokus på de særlige spilleregler, 
der gælder for den offentlige sektor. 

Uddannelsen er fl eksibelt opbygget, og du kan 
gennemføre uddannelsen i dit eget tempo.
Vi udbyder uddannelsen i samarbejde med 
Aarhus Universitet.

Uddannelsen starter 1. september.

�  Kontakt os på tlf. 65 50 43 20, 
e-mail: masteroffentligledelse@sam.sdu.dk
eller gå ind på 
www.sdu.dk/masteroffentligledelse

Master of Public Management

Master of Public Management er en generel 
lederuddannelse, der sætter ledere i stand til at 
gå i spidsen for innovation og forandring med 
udgangspunkt i en specifi k strategisk situation.

I de to år som uddannelsen varer, går du
på et fast sammentømret hold. Studiet har
progression mellem fagene, og du kan tone
din uddannelsesprofi l, så den matcher dit
arbejdsområde.

Uddannelsen starter i august.

�  Kontakt os på tlf. 65 50 33 27, 
e-mail: mpm@sam.sdu.dk 
eller gå ind på www.sdu.dk/mpm

A N S Ø G N I N G S F R I S T 

Søg nu og senest 2. maj

3272 SDU_Ann_205x285-Plemun_03.indd   1 01/04/11   14.18
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klumme   { tekst: Michael Rasmussen / foto: Colourbox }

 D 
er er to hovedtendenser 
i vurderingen af faglig-
hed og evne til at udfø-
re en opgave.

I angelsaksisk tænk-
ning er forudsætningen, 

at man tager en uddannelse, hvorefter 
man, i vid udstrækning, er berettiget 
og føler sig kaldet til at søge et hvilket 
som helst arbejde – gerne af overordnet 
og ledelsesmæssigt indhold.

Germansk	(europæisk)	orienterede	
lande har en langt højere grad af profes-
sionsorientering. Hovedregelen er, at en 
bagersvend, efter et vist antal år, bliver 
mester, ligesom en lærer med ambitio-
ner herom kan søge og tiltræde en sko-
lelederstilling, når man har ført klasser 
op. Det omvendte, hvor en bagersvend 
søger en skolelederstilling og omvendt 
er ikke et fremherskende kulturtræk.

Men denne måde at tilrettelægge 
naturens verden på er under angreb – 
måske under indtryk af mange stude-
rendes ophold og studier i netop en-
gelsktalende lande.

Processer uden produkter?
Et andet forsøg på en forklaring kunne 
være et skift i fokus. I folkeskolen er 
det flyttet fra elevernes udbytte af un-
dervisningen, defineret som viden, til 
fx	gennemløbet	i	personalegruppen	(er	
der	kaffeautomater?)	eller	tilfredsheds-
undersøgelser blandt forældrene. Skole-

Før 

lederens opgave er skiftet fra leveran-
cen af et produkt til at sikre en proces.

Erfaringen fra kemiundervisningen 
er, at processer, fx fremstillingen af 
krudt, skal forløbe så gnidningsfrie som 
muligt. Forudsætningen for succes som 
leder kan derfor reduceres til iagttagel-
sen af, om nogen er sure eller glade. 
Antallet af Smileys på denne skole er… 

I den offentlige debat synes der at 
være enighed om, at den procesorien-
terede tilgang er omdrejningspunkt for 
god ledelse i det offentlige, hvilket pe-
ger på en mere angelsaksisk tilgang.  

En metareflektion til belysning kun-
ne være iagttagelsen af det politiske 
spil. Kan nogle af læserne erindre poli-
tikere, der er blevet valgt på temaer om 
fast arbejde og trappevask? Et fast ind-
slag i morgenaviserne er politisk vilje 
til at sikre processen. Den, der smør 
godt, kører godt! Tilskud ja-dak!

Skolelederen, der kan mestre oven-
stående virkelighed, har ikke brug for 
en læreruddannelse, men blot have 
tæft for spillet i mere bred betydning. 
Kompetencer og kvalifikationer, der un-
derstøtter dette opnås ved at deltage i 
fx pokerturneringer. Et væsentligt ele-
ment er evnen til bluff eller snyd.

Alle inden for branchen kender spillet 
om den kollektive hukommelse. Hvornår 
er sagerne glemt? Det seneste år i dansk 
politik må efterlade mindst to partiledere 
(forhenværende)	med	et	ønske	om	en	

går i fiskdet hele
Hvor går man hen, når man skal have bagt 

boller? Til fiskehandleren naturligvis…
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artikel

Diskussionen, om bøger kører på 
batterier eller papir, er til gengæld en 
teknisk diskussion, der kan parkeres i 
dertil indrettede arbejdsgrupper. Kravet 
er, at børnene læser og forstår.

Træning og stimulering af glæden 
ved litteratur er vigtigere end kampen 
mellem Gutenberg og Ipad – set i et 
ledelsesmæssigt perspektiv. Skoleleder-
ne skal medvirke og understøtte lærer-
nes alsidige udfordring af børnene i 
alle fag både didaktisk og metodisk. 

Ikke bare en brugsforening
Skolen er en kulturfabrik – måske den 
sidste af slagsen. Skolens didaktiske 
overvejelser peger ind i denne rolle. Hvad 
sker der ved den stædige fastholdelse af 
ro og fordybelse? Hvad sker der ved den 
stædige fastholdelse af leg og bevægel-
se? Hvad sker der ved den stædige fast-
holdelse af dialog og samarbejde i klas-
serne? Skolelederen har ansvaret for at 
initiere debatten i og uden for skolen.

Metodisk er vejen frem accepten af 
forskellighed i opgaveløsningen. Klas-
sens forudsætning er alder og bopæl 
intet andet. Læreren har forpligtigelsen 
til at vurdere, tilrettelægge og iværk-
sætte aktiviteter, der stimulerer børne-
nes kompetencer og udvikler deres kva-
lifikationer.

Henrik, der vil være Fændrik, skal 
ikke slå på tromme hele tiden. Tiden 
kalder det på et voksenregime, der ikke 
er set i mange år. Vurderingen af behov 
for spil på trommer og trompet tilkom-
mer alene den voksne, der har ansvaret 
for børnene.

Accepteres ovenstående som kerne-
opgave i skolen giver det et praj om, 
hvilke forudsætninger, man skal have 
for at bestride jobbet som skoleleder. 
Økonomiske hensyn kan indikere behov 
for, at flere skoler optimerer driften 
sammen. Storindkøb har gennem tiden 
stået som svaret på den store krise. 
Sangen ”Der kom et skib med bana-
ner” rummer vel essensen heraf.

Optimering af drift mellem skoler 
kunne faktisk godt betinge ansættelsen 
af en kommis, men ansvaret for børne-
nes undervisning bør ikke afgøres ved 
afstemning som i en brugsforening. 

Michael Rasmussen
Skoleinspektør

Note
1  Og ja den er for dum!

meget kort kollektiv hukommelse. Enkel-
te medlemmer i Skolelederforeningen 
kan vel erindre behovet for en lille histo-
rie for at klare dagen og vejen.

Byggeri starter sjældent oppefra
Uanset at legen med ”Kejsernes nye 
Klæder” kan give munterhed, kan talen 
fra den lille dreng ikke overhøres.

Talen om elevernes udbytte af un-
dervisningen	(viden)	bliver	stadig	tyde-
ligere – både med henvisning til den 
industrielle produktion i Kina og dan-
nelse i almindelighed! Det er vel lige-
gyldigt, om Henrik Pontoppidan ligger 
på	en	tablet	(ikke	bruse)1 eller papir. 
Det relevante er vel diskussionen om 
børnene skal have læst ham eller ej.

Rom og Pisa blev ikke bygget på en 
dag, herom er der enighed. Vished op-
nås dog først, når man ved selvsyn kon-
staterer, at byggeprocessen er overstået. 
Tårnets skævhed kan måles og stabilite-
ten kan efterfølgende testes! Murvær-
kets trang til at overskride tyngdekraften 
er forsinket ved anvendelsen af lodder. 

Opgaven indeholder elementer af 
kvalifikationer og kompetencer, der er 
resultatet af læreprocesser og ikke kan 
erfares ved fri leg. Vanskeligt er det at 
forestille sig, at der ikke sker en kon-
trol af læreprocesserne – bare engang 
imellem. Ligesom fordelen ved, at det 
er det samme man lærer i Hobro eller 
Pisa er indlysende. Tårnet skulle jo nø-
digt vende på hovedet.

Ansvaret for dette er skoleledelsens. 
Centralt i ansættelsen er derfor fokus på 
elevernes udbytte af undervisningen. 
Vedholdenhed i udfordringen af børnene 
er omdrejningspunkt for virket som sko-
leleder. Chancen for at give børn et in-
spirerende mentalt blødt spark i den 
dertil indrettede, bør ikke forpasses. 

forskellige virkeligheder
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Se mere på 

www.fdb.dk!

Citat: Forskellen på sex og kærlighed er, at sex hjælper mod 
spændinger - kærlighed er skyld i dem.   (Woody Allen, 1935- )

Man har hørt om spille- og sågar arbejdsnar-
komaner, men at nogle også kan få et kick 
af tage mange beslutninger er måske nyt?

Annemette Digmann, forsker, forfatter 
og innovationschef i Region Midtjylland 
har undersøgt et stort antal ledere på bl.a. 
skole-, sundheds- og børnepasningsområ-
det – og har fundet, at chefer kan blive af-
hængige af at træffe beslutninger. 

Ligesom ved andre former for afhængig-
hed udløser beslutninger dopamin – et be-
lønningsstof – i hjernen. Men ligesom ved 
ludomani og stofmisbrug er bagsiden af 
medaljen, at beslutningstrangen ikke kun 
gør lederen handlekraftig. 

Lysten til det ’næste fix’ giver uro i 
kroppen, gør det svært at prioritere vigtigt 
frem for uvigtigt og ødelægger lederens 
evne til at træffe langsigtede strategiske 
beslutninger.

Som andre narkomaner disse typer le-
dere altid på jagt efter spænding og forløs-
ning – og selv om der ikke er brug for at 
tages beslutning skaber de ligefrem akutte 
situationer, som kræver deres beslutnings-
tagning.

For de, der måtte føle sig ramt af be-
slutningsnarkomani, vil det ifølge Anne-
mette Digmann svare til at skulle holde op 
med at ryge, hvis man skal ud af misbru-
get. Det gælder om at blive bevidst om og 
så bryde denne – dårlige – vane.

Ledelses-
narkomani

Danskere er blevet beskyldt for at tale med en kartoffel i munden og for at 
tale meget hurtigt. Men det er ikke kun udlændinge, der har svært at forstå 
og lære dansk. Forskning tyder på at småbørn har sværere ved at lære dansk 
end eksempelvis svensk. 

En tværsproglig sammenligning v/ Dorthe Bleses fra Syddansk Universitet 
baseret på 18 sprog peger på en svær begyndelse for danske babyer. Når de 
danske børn er 15 måneder gamle, kan de fx forstå 80 ord, mens et svensk 
barn forstår 130 ord. Det har også undret, at norske småbørn tilegner sig de-
res sprog hurtigere i betragtning af den lille forskel, der er på norsk/dansk.

Forskningen koncentreres sig nu om: I hvilken grad kan kombinationen af 
en utydelig lydstruktur og et højt taletempo forklare danske børns langsomme 
start på sproget? Og måtte man tilføje måske de lavere PISA-scoringer?

danske sprog svær ting
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– SKOLERNES SUNDHEDSUGER! 

GRATIS TILBUD TIL ALLE KLASSER OG SKOLER AKTIV RUNDT 

I DANMARK

AKTIV RUNDT I DANMARK 
 – SKOLERNES SUNDHEDSUGER  
Aktiv rundt i Danmark er en sjov kampagne med fokus på sundhed, 
sund mad og bevægelse for 0.-10. klasse. Kampagnen løber over tre 
uger op til skolernes motionsdag, dvs. ugerne 39, 40 og 41. 

I 2011 bliver Aktiv rundt i Danmark gennemført for sjette år i træk 
og igen i år er der lagt op til masser af nye, sjove og lærende 
muligheder for at sætte sundhed på skolens dagsorden før og 
efter skoletid, i skolens undervisning og i skolens frikvarterer. Alt 
sammen koblet til Undervisningsministeriets faghæfter (fælles 
mål). Sidste var mere end 107.000 danske skolebørn tilmeldt 
kampagnen! 

ARRANGØRER
Arrangørerne bag kampagnen er University College Syddanmark 
og Arla.

TILMELDING TIL KAMPAGNEN  
STARTER 4. APRIL 2011  
– tilmelder I en klasse eller hele jeres skole 
inden 25. maj, deltager I i lodtrækningen om 
200 streetfodbolde og en sej tur til Danfoss 
Universe med overnatning, vulkan, gejser og 
Segway-slalom! 

For tilmelding eller mere information, klik ind 
på www.aktivrundti.dk  
- sidste tilmeldingsfrist er 10. sept. 2011. 
Husk, at hvis I tilmelder hele skolen, er I også 
med i skolekonkurrencen og dyster om et 
gavekort på 20.000 kr. 

Har I spørgsmål til kampagnen, eller ønsker 
I tilsendt mere information om kampagnen, 
er I altid velkomne til at kontakte kampagne-
leder og lektor ved UC Syddanmark Anders 
Flaskager på mailadressen afl@UCSyd.dk.  
 
Rigtig god kampagne. 

SAMARBEJDSPARTNERE OG 
SPONSORER:
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analyse   { tekst: Mia Albrechtsen Damm & Stine Rahr Thomsen / illustration: Tea Bendix }

 H
vordan ”måler man en 
stemning?” Med det 
spørgsmål konkretiserer 
en skoleleder, hvad han 
kalder ”alle de ting, der 
er meget svære at måle 

i et managementsprog”. Det betyder 
ikke, at det ikke lader sig gøre at ”tage 
temperaturen på et lærerteam”, som 
han kalder det. Men han må aktivere 
nogle redskaber, der ikke så enkelt la-
der sig integrere af moderne ledelses-
termer som strategisk, innovativ eller 
effektiv skoleledelse.

Baseret på empiriske analyser fra to 
folkeskoler i Københavns Kommune, 
som led i et speciale1 på Pædagogisk 
Psykologi v. Danmarks Pædagogiske 
Universitetsskole	(DPU),	udfoldes	her	
et begreb for en ledelse, der udøves 
gennem opsnapning og regulering af 
stemninger og følelser2. I artiklen 
zoomes ind på to skoleledelser, der 
begge har lærernes alsidige professio-
nelle udvikling som omdrejningspunkt 
for ledelse.

Mere end ledelse af selvledelse
Med en ambition om at indkredse de 
rodede processer, som hverdagsliv og 
ledelse i/af folkeskolen bliver til igen-

Fornemmelse 
for ledelse
En analyse af skoleledelse som strateg for og faciliator af medarbejdernes 
alsidig-professionelle udvikling – men også som et svar på eller effekt af samme. 
I en verden i bevægelse, af tavs viden, med metaforik, sanser og krop

nem, tilbyder artiklen ikke et færdigt 
eller helstøbt billede af skoleledelse, 
men snarere hvad vi kan kalde et øje-
bliksbillede af ledelse, som det frem-
træder i det empiriske materiale fra to 
konkrete skolekontekster, kaldet Pile-
skolen og Bøgeskolen.

Intentionen med artiklen er at tilby-
de	nye	(og	mulige)	måder	at	forstå	sko-
leledelse. Dette ved at bevæge sig ind i 
skoleledelsesfeltet med en opmærk-
somhed på de små afvigelser, dvs. de 
momenter, hvor materialet vrider sig, 
og gør noget udover det sædvanlige. 
Det er en anledning til refleksion, hvad 
enten læserne genkender momenter fra 
egen praksis eller ej. 

Dette ærinde startede ikke som en 
fokusering på ledelse af/gennem stem-
ninger og følelser, men som en interes-
se i ledelse af alsidig udvikling eller 
rettere ledelse af lærernes ledelse af 
alsidig udvikling. Bedre kendt som 
selvledelse, der hos Center for Ledelse 
udfoldes som medarbejderens evne og 
vilje til at træffe beslutninger om eget 
arbejde med henblik på at forpligte sig 
på, og tage ansvar for organisationen. 
Interessen for ledelse af/til alsidig ud-
vikling udsprang af en rapport om alsi-
dig udvikling fra Danmarks Evalue-

ringsinstitut	(EVA	2009).	Rapporten	
understreger nødvendigheden af, at 
skoleledelsen sikrer, at lærerne støtter 
elevens alsidige udvikling på en måde, 
der er reflekteret, evidensbaseret og 
ikke mindst i tråd med skolens lærings-
grundlag. 

Selvledelse er i sig selv et kom-
plekst fænomen, der med reference til 
Michel Foucault er en ledelsesform, 
der ikke leder direkte på lærerne, men 
leder gennem aktiviteter, der påvirker 
lærernes handlinger. I Fælles Mål om 
elevens alsidige udvikling, er lærernes 
(selv)udvikling	beskrevet	som	alsidig	
professionel udvikling – en udvikling 
som skolelederen kan facilitere gen-
nem forskellige aktiviteter såsom kom-
petenceudvikling, arbejdsglæde, motiva-
tion og klasseledelse. Det er aktiviteter, 
der understøtter et refleksivt ledelses-
begreb, hvor ledelse af lærernes alsidi-
ge professionelle udvikling er distribu-
eret ud i aktiviteter såsom MUS, lærer- 
og teammøder.

I en tid hvor folkeskolen er centralt 
styret, synes det vigtigt at belyse, hvor-
dan	betingelser	for	autonomi,	(selv)ud-
vikling og indflydelse håndteres. I artik-
len stilles spørgsmålet om, hvordan 
ledelse af alsidig professionel udvik-
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ling betydningssættes og håndteres i 
lokale skolekontekster. Hvordan Pile-
skolen og Bøgeskolen omsætter alsidig 
professionel udvikling til et ledelsesbe-
greb er derfor blot én måde at håndtere 
ledelsesopgaven med at realisere eks-
terne krav på en måde, der understøt-
ter, plejer og udvikler medarbejderne.

Gennem interview med to skolele-
delser fokuseres på nogle konkrete bud 
på skoleledelsens håndtering af alsidig 
professionel udvikling. Skolelederen 
Berit fortæller:

”Lærerne skal være budbringere af det 
[alsidig udvikling], og de skal også selv 
have evnen til at se, at det er vigtigt. 
Sætte sig selv i spil i forhold til det, og 
det kræver jo, at de har nogle mentale lag 
inde i sig, hvor de kan hive sig op i heli-
kopter-perspektiv ind i mellem, og det er 
jo også min opgave at være med til at 
hjælpe med det, med de medarbejderud-
viklingssamtaler jeg har, med de fælles-
møder vi har, og når jeg er ude i klasser-
ne”.

Med citatet ses en udfordring, som 
ikke er forbeholdt ledelse af alsidig 
professionel udvikling, men kan iagtta-
ges indenfor alle organisationer, der 
praktiserer selvledelse – at skabe be-
tingelser for, at medarbejderne kan se, 
at det er vigtigt. Det forudsættes ikke, 
at lærerne som udgangspunkt er ueni-
ge i skolens læringsgrundlag, men det 
stilles som præmis, at ledelsen har til 
opgave at sikre et fortløbende engage-
ment i skolens opgave.

Dermed er det ikke blot Berits opga-
ve at sikre, at lærerne realiserer læ-
ringsgrundlaget. Det er Berits opgave, 
at	facilitere	lærernes	lyst,	så	de	(for)
bliver ”budbringere” af læringsgrundla-
get.	Dermed	bevæges	vi	ind	i	en	(selv)
ledelse, der rækker ind i det, hun kal-
der lærerens ”mentale lag”, hvor alsi-
dig professionel udvikling involverer 
lærerens evne til at involvere sig selv 
eller rettere sit selv i lærergerningen. 
Spørgsmålet er nu, hvordan ledelsen 
på Pileskolen og Bøgeskolen forsøger 
at få lærerne til at sætte sig selv som 
genstand for ledelse, for herigennem at 
(for)blive	følelsesmæssigt	engagerede.			

Ledelse af bevægelse
At have fornemmelse for ledelse er 
ikke blot et spørgsmål om at skabe 

grobund for en fortløbende følelses-
mæssig involvering hos lærerne. Det 
en ledelse, der også involverer lede-
rens evne til at bruge følelser og stem-
ninger til at lede med. Det viser cita-
tet nedenfor, hvor skoleleder Allan 
indtager en position som en art strateg 
på usikkerheden:

”Det er da fordi jeg kan se, der er no-
get, der er ved at sande lidt for meget til, 
så skal der ind og rodes lidt op, ik’? Og det 
er sådan nogle ting, man som leder skal 
være strateg nok til at kunne tage ansvaret 
for at sige, og gøre folk usikre og det gør 
jeg sådan helt bevidst, for når der er usik-
kerhed, så begynder folk at åbne op”.

Forud herfor fortæller Allan, at han har 
forslået en opløsning af klasserne for 
lærerkollegiet som en måde at skabe 
frustration, men med det formål, at 
frustrationen leder til refleksion. Her 
får vi øje på, hvordan en negativ følelse 
som frustration eller usikkerhed bruges 
strategisk til at skabe refleksion og/el-
ler handling. 

I skoleledernes fortællinger får vi et 
entydigt billede af den alsidige profes-
sionelle lærer som en, der leder sig 
selv gennem evnen til at gøre sig selv 
til genstand for refleksion, hvor reflek-
sionen står i modsætning til det rutine-
prægede og stagnerede. I den moderne 
folkeskole der hele tiden er i bevægel-
se, afspejles forventninger, ikke blot til 
lærerne, men også ledelsen, om tilsva-
rende at være i bevægelse – i konstant 
(selv)udvikling.

Tager vi tilbage på Bøgeskolen, er 
skoleleder Berit optaget af lærernes 
evne til at kigge ind i sig selv. Her for-
tæller hun om deres pædagogiske dag:

”Næste dag havde vi hyret en sangpæ-
dagog, og i løbet af tre timer lærte hun os 
at synge trestemmigt, lærte os at klappe i 
takt og i utakt, lærte os at gå rundt med 
hver sin stemme blandt hinanden, også 
dem der ikke kunne synge – dem der al-
drig havde lukket munden op før, turde 
stille sig op og synge. Det var for mig et 
grundlag for overhovedet at kunne begyn-
de at sige, hvad er almen dannelse? Det 
er at lægge almen dannelse ind i et lærer-
personale, der er fagligt meget funderet, 
men hvem er de? Hvordan kan de selv 
være med til at bryde ud af de roller de 
har?”.

Citatet illustrerer en vision om, at læ-
rerne skal kunne ”bryde ud” for at bli-
ve klogere på, hvem de selv er. ”At bry-
de ud af” giver os associationer i 
retning af den faglige rolle som et 
fængsel, der kan låse læreren i rutine-
prægede mønstre. Pointen er, at san-
gen ansporer lærerne til at gøre noget, 
som de ikke plejer i hverdagen på sko-
len. Det er handlingen udover det sæd-
vanlige, skolelederen bruger som an-
ledning til at afmontere lærernes 
forventninger til, hvem de selv er.

Berit er altså ude på at give lærerne 
én på opleveren, men bemærk at det 
ikke er sangen i sig selv, der er oplevel-
sen, men tværtimod invitationen til at 
gøre noget andet, end man plejer. Af-
monteringen af plejer fremtræder her 
som den potentielle mulighed for at stå 
på	tærsklen	til	noget	nyt	–	nye	(uudfor-
skede)	sider	af	sig	selv.

At lærerne sætter sig selv som gen-
stand for refleksion, bliver i begge ek-
sempler betingelsen for ledelse af be-
vægelse	–	dvs.	ledelse	af	(selv)udvik-
ling. Når vi anvender ordet bevægelse 
er det for at fange den dobbelttydig-
hed, som citaterne ovenfor er eksem-
pler på. Der er på en gang tale om en 
bevægelse mod noget eller væk fra no-
get, men der er også tale om en bevæ-
gelse af noget. At blive bevæget af en 
følelse	(usikkerhed)	eller	en	stemning	
(samhørighed	i	sangen).	Spørgsmålet	
er nu, hvad skoleledelse bliver til, når 
ledelsen leder bevægelse. 

Kropslig ledelse tager form 
De fleste kan sikkert genkalde sig tids-
punkter, hvor de har været styret af 
mavefornemmelsen eller haft en følelse 
af noget – et noget der ikke uden vide-
re lader sig definere af det verbale 
sprogs snævre bånd. Dette no-
get knytter sig til, hvad vi 
har iagttaget som mave-
fornemmelser og san-
ser som gyldige para-
metre til at 
begrunde og legiti-
mere ledelse. Når 
vi spørger, hvordan 
man som leder vur-
derer, at lærerne er 
motiverede, engage-
rede og at der er en 
god stemning i lærer-
teamet, lyder svaret; det 
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er en fornemmelse. Men fornemmelsen 
er ikke grebet ud af den blå luft, men 
legitimeres i kraft af lederens person-
lighed og erfaringsgrundlag:

”Jeg har været i denne branche så 
mange år, at jeg kan lugte når man afvi-
ger fra dagsordenen på lang afstand”.

Citatet viser en skoleleder, der er hjul-
pet godt på vej af sin erfaringsbaserede 
lugtesans. Citatet er interessant, fordi 
det illustrerer en kropslig reference, 
som vi har mødt flere eksempler på i 
vores materiale. Med sanser og mave-
fornemmelser tager lederen så at sige 
pulsen på lærerteamet. For at kunne 
opsnappe og regulere bevægelser, må 
lederen aktivere et instrument, der gør 
det muligt at mærke, hvor lærerne er 
henne følelses- og udviklingsmæssigt.

Nu synes det passende at tage fat 
på det indledende spørgsmål: Hvordan 
måler man en stemning? Her er, hvad 
skoleleder Allan siger:

”Du kan jo godt tage temperaturen på 
et lærerteam, når du kommer ind i et områ-
det kan du mærke, om den ånd og hvad 
skal man sige stemning er til stede, med at 
børnene har det godt med dem. Det er en 
ret tydelig fornemmelse”.

Når lederen vil ”tage temperaturen” 
indebærer det at stille ind på medar-
bejderne ved at fornemme, sanse og 
mærke, hvor teamet er. Det er ikke en 
modstilling mellem fornuft og følelse, 
tværtimod er viden og erfaring indlejret 
i kroppen, og dermed i lederens krops-
lige fornemmelser. Følelser i ledelse er 
altså ikke ikke-strategi, for vi så netop 
skoleleder Allan bruge usikkerheden 
strategisk. Der er ikke en klar grænse 
mellem denne kropslige ledelse og an-
dre former for ledelse. Tværtimod ser 

vi det kropslige og fornemmelserne 
som redskaber, der understøtter, 

lapper ind over og toner eksem-
pelvis den strategiske ledelse.

Når vi zoomer ind på krop-
pen og dennes betydning i le-
delse og for lederen, får vi også 
øje på, at kroppen bliver en art 
forlængelse af ledelse. Det kan 
være fysisk, ved at lederen kan 

placere sig i skoleporten, i klas-
serne eller på gangene, hvor hun 

er synlig for både lærere, forældre 

og elever. Men dette skal snarere for-
stås i overført betydning, eller som 
skole leder Berit fortæller, at hendes 
funktion er ”næsten som en radar”. 

Lederen kan nemlig ikke være til 
stede overalt, så hun er afhængig af, at 
kunne distribuere ledelse ud i det vi 
kalder	en	fornemmelse	for	(selv)ledel-
se, hvor lærerne selv kan regulere og 
justere deres engagement i den fælles 
opgave, som skolen skal løfte. Det ef-
terlader os ved tredje og sidste spørgs-
mål, som handler om, hvordan fornem-
melse for ledelse praktiseres, uden at 
lederen skal suse rundt på skolens are-
aler og føle, mærke eller fornemme 
sine medarbejdere dagen lang.

Metaforen som ledelsesredskab
Gennem analyserne af materialet rette-
des opmærksomheden på ledernes brug 
af metaforer, og hvad metabrugen gør 
ved/med ledelse. Det interessante er, at 
metaforer bruges mangfoldigt i vores 
hverdagssprog, ja de bruges hele tiden, 
og ofte uden at vi bemærker det selv. Et 
eksempel er udtrykket; ”jeg er helt 
flad”, som mange sikkert kan sige efter 
en lang arbejdsdag, og ikke fordi de er 
helt flade – i bogstavelig forstand.

Metaforer er kommunikationsredska-
ber, men adskiller sig fra andre sprogli-
ge ytringer ved at række ud over det, der 
egentlig	tales	om	(Fogh	Jensen	2001).	
Der altså en relation mellem metafor og 
fantasi, som handler om evnen til at 
forestille sig, hvad det er metaforen vi-
sualiserer, dvs. hvad sætningen ”jeg er 
helt flad” fortæller om den anden, når 
det ikke skal forstås bogstaveligt.

Her er tale om, at metaforen skaber 
et sprogligt rum, som det kun er muligt 
at relatere til, hvis man har fantasi til 
at forestille sig det rum. Lad os demon-
strere med et eksempel på en metafor, 
som en af skolelederne fortalte, at hun 
ofte benytter overfor lærerne:

    
”Og hvis du skal få nogle til at følge 

dig – det der billede, jeg bruger, med fø-
rerelefanten der kender vejen over savan-
nen til vandhullet, så skal du være sikker, 
fordi ellers går din gruppe – så ligger de 
som skeletter – og de skal have tiltro til, 
at de ikke kommer til at ligge som skelet-
ter”.

For at metaforen er virkningsfuld, dvs. 
kan skabe forståelse blandt tilhørerne, 

kræver 
det, at 
vi	(som	
tilhørere)	
kan forestille os 
lederen som fører-
elefant og lærerne som 
(dyre)flokken,	der	ledes	over	savannen	
til vandhullet. Har vi ikke fantasi til at 
forestille og visualisere dette billede, 
så har metaforen ingen effekt. Men kan 
vi visualisere elefanten, savannen og 
vandhullet, er metaforen, hvad Dorte 
Marie	Søndergaard	(2007)	beskriver	
som en stærk sproglig kraft.

Metaforen inviterer nemlig til en 
sanselig forståelse i kraft af, at det 
rum, der skabes, kun findes, såfremt vi 
allerede ved, hvad en elefant er, hvad 
en savanne er osv. Allerede her er me-
taforen en involvering af tilhørernes, i 
dette tilfælde lærernes, erfaringer, san-
ser og fantasi. På den måde kan man 
tale om, at metaforen tydeliggør spro-
get som en social konstruktion. Meta-
foren fungerer kun i kraft af en fælles 
sanselig forståelse.

Folger vi førerelefanten ud over sa-
vannen, får vi tilmed et billede af at 
skoleledelse snarere handler om overle-
velse. Metaforen tager os med ind i en 
forståelse, hvor ledelse kun lader sig 
gøre, såfremt flokken holder sammen og 
har	tiltro	til	deres	fører(elefant).	På	den	
ene side underbygger metaforen altså et 
ledelsesmæssigt ansvar, men visualise-
rer også en fortælling om ledelse, hvor 
den enkelte medarbejder inviteres til 
at fornemme sig selv som del af et 
fælles ansvar.

Der sker nemlig noget 
med relationerne, når 
skolelederen skaber et 
billede af medarbej-
dergruppen som 
en dyreflok. Dyr 
har ikke et 
sprog, som 
mennesker 
har, men be-
nytter sig af 

sanselighed
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forskellige 
former for 

kropssprog, lug-
te, lyde og intuition. 

Vi kan på den måde tale 
om, at metaforen har en dobbelttydig 

effekt. For det første er det en forud-
sætning for forståelse, at læreren kan 
fornemme og sanse det rum, metaforen 
skaber.

For det andet synes metaforen at 
være en ramme, hvor ansvar kan tyde-
liggøres, uden at det opfattes som 
tvang. Metaforens relation til fantasi 
betyder, at budskabet kan leveres i en 
humoristisk vending, som eksemplet 
med førerelefanten og flokkens overle-
velse. Dermed ikke sagt, at brugen af 
metaforer i ledelse altid indebærer en 
skjult dagsorden eller camoufleret sty-
ring. Men der synes at være budskaber, 
som bliver lettere at sige i en metafor.

Når det indkredses, hvordan ledelse 
af lærernes lyst og engagement hånd-
teres på Pileskolen og Bøgeskolen, får 
man øje på ledelsesformer, der ikke må 
være tvang. Eller som skoleleder Allan 
fortæller, så er det hans opgave, at få 

lærerne til at reflektere over hvordan, 
frem for at fortælle, hvad de skal. Lyst 
og engagement spiller ikke særlig godt 
sammen med tvang. Derfor er det inte-
ressant, hvordan metaforen tages op af 
medarbejderne og bliver en fælles refe-
renceramme for ansvar. Med andre ord, 
så synes metaforen at sive fra lederen til 
lærernes	(selv)ledelse	gennem	fantasien	
til at koble sig på det rum, metaforen 
skaber. Og i det rum er kroppe ikke bare 
noget	vi	har,	men	noget	vi	(gen)skaber	
som elefanter, dyreflokke mv.

Metaforsproget er måske ét bud på 
et mere sensitivt sprog for skoleledelse, 
der kan rumme den kompleksitet i vel-
færdinstitutionerne, som ikke kan ind-
kredses i et ”managementsprog” alene.   

Fornemmelse for ledelse
Her søges vist, at når ledelse gøres til en 
kropslig refleksiv affære, bliver skolelede-
ren på én side meget central, fordi det er 
gennem brugen af egne følelser og san-
ser som en ”radar”, at lederen kan op-
snappe og fornemme, hvor der er behov 
for justering og regulering på lærernes 
engagement. På den anden side ser vi en 

analyse

kropslig form for selvledelse manifestere 
sig, hvor ansvar distribueres ud i former, 
der skal reflekteres, mærkes, føles og for-
nemmes af den enkelte lærer. 

Når vi beskriver ’fornemmelserne’ 
som en forlængelse af ledelse, er det 
ikke	(udelukkende)	for	at	pege	på	nye	
indirekte og subtile former for ledelse af 
velfærdsinstitutioner, hvor styring vrider 
sig ind i følelserne og sanseapparatet, 
som vi har set det gennem brugen af fø-
lelser, fællessang og metaforer. Det peger 
på behovet for et mere sensitivt sprog for 
skoleledelse. Et sprog der kan rumme 
skoleledelse som en kropslig refleksiv 
proces – en fornemmelse for ledelse.   

Begge forfattere er professionsbachelor som pædagog 
med overbygning i Pædagogisk Psykologi fra DPU, 
Stine Rahr Thomsen er underviser og konsulent, bl.a. 
tilknyttet professionsinstituttet KLEO, og Mia 
Albrechtsen Damm arbejder på institutionen 
Vokseværket på Østerbro, Kbh.  

Noter
1.  Specialet ”Fornemmelse for ledelse” findes i sin 
fulde længde på Danmarks Pædagogiske Bibliotek, 
www.dpb.dpu.dk.
2.  Læs bl.a. også Dorte Staunæs og Helle Bjerg i 
antologien ”Ledelse af uddannelse. At lede det 
potentielle” 2011, som kalder denne type ledelse 
for psy-ledelse.  

Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 •  aqualine.dk

BESTIL materiale om vores drikkevandskølere  
udviklet specielt til skoler på aqualine.dk

Øger man tilgængeligheden af rent frisk 
koldt vand med en drikkevandskøler, stiger 
koncentrationsniveauet. Eleverne får derved 
de bedste muligheder for en god præstation.

Gør det sunde valg 
nemt for jeres elever

Tak for besøget på 
på Skoleledernes Årsmøde.

Fik du ikke set vores drikkevandskølere,
så ring på tlf. 4648 0390 eller besøg

aqualine.dk
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Slut med middelmådigheden
Gå målrettet efter at rekruttere de 
bedste lærere. Sørg for, at de hele ti-
den bliver bedre. Og følg elevernes 
indsats tæt for hele tiden at vide, hvor 
der skal sættes ind i undervisningen. 
Så er du godt på vej til at skabe ver-
dens bedste skole.

Det er budskabet fra Mona Mours-
hed, partner og leder for uddannelses-
området i den globale konsulentvirk-
somhed McKinsey & Company. Hun 
står bag en ny omfattende analyse, 
der for første gang kortlægger 20 ud-
valgte skolesystemer, hvor det er lyk-
kedes at skabe markante forbedringer 
på kort tid.

Konklusionen er klar: Det er ikke 
nødvendigvis større budgetter og for-
kromede strukturelle reformer, der 
skaber resultater i verdensklasse. Deri-
mod kan man nå langt ved at ændre 
på indholdet af undervisningen og un-
dervisernes kompetencer, jf. figuren.

Vejen til en bedre folkeskole 
Forslag til konkrete indsatsområder i folkeskolen: Bedre lærere, mere efteruddannelse og større grad af frihed til selv 
at tilrettelægge er hovedelementerne i den opskrift, der har løftet flere skolesystemer rundt om i verden. 

Tema Beskrivelse Eksempler

Styrk kompetencerne 
hos fremtidens undervi-
sere og skoleledere

Rekruttering: Højere adgangskrav for nye kandidater 
Forberedelse: Mere træning og certificering af nye kan-
didater

•		Rekrutteringsprogrammer
•		Mere	praktik
•	Certificeringsprogram

Styrk kompetencerne 
hos de nuværende un-
dervisere og skoleledere

Professionel udvikling: mere efteruddannelse og bedre 
rammer for kollegial evaluering, sparring m.v.
Coaching i praksis: Uddannede instruktører samarbejder 
med lærere for at gøre dem bedre til f.eks. at planlægge 
timerne, analysere elevernes præstationer m.v.
Karrieremuligheder: Skabne mulighed for at gøre karri-
ere i stystemet, f.eks. ved at oprette nye typer stillinger 
og opstille klare karriereveje, der spiller sammen med 
trinvise lønstigninger

•		Træningsprogrammer	som	
del af selve undervisningen

•	Praksisbaseret	coaching
•	Tydelige	karrierespor
•		Nye	fora	for	samarbejde	

mellem lærerne

Styrk den enkeltes sko-
les muligheder for at 
træffe egne beslutninger

Selvevaluering: Systemet søger at skabe øget medejer-
skab på de enkelteskoler ved at give dem mulighed for 
selvevaluering og adgang til data for egne præstationer
Fleksibilitet: Systemet giver skolerne mere frihed til at 
gennemføre særlige programmer rettet mod deres elever 
og til at vælge egne metoder og pædagogik

•	Selvevaluering
•	Datasystemer
•		Uafhængige	og	specialise-

rede skoler

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

kort nyt

Note: Bygger på en gennemgang af indsatsen i skolesystemer i USA, Storbritannien, Hongkong, Letland, Litauen, Polen, 
Tyskland, Singapore, Slovenien og Sydkorea, der har taget springet fra ’good’ til ’great’. De to kategorier definerer McKinsey 
ud fra en pointopstilling, der bygger på bl.a. PISA-tallene, TIMSS m.fl. Kilde Mandag Morgen 44/10.
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anmeldelse Bøger til anmeldelse

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

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

Tsunamien, jordskælvet og atomkraftulykken ufortalt...
Tænk	at	få	mulighed	for	at	gen(op)leve	sine	teenageår	med	

den viden og erfaring, man har i dag 30-35 år senere? Det er 
historien i denne japanske graphic novel – manga – hvor en 
midaldrende hovedperson på mystisk vis kastes tilbage i tiden 
og havner i sin tidlige ungdoms krop som tretten-fjortenårig.

Vi følger ham blandt familie, venner og ikke mindst hans 
skolegang i 8.-9. kl. i den japanske folkeskole, som den tog 
sig ud i midten af 60’erne – ikke så langt fra den danske, som 
man måske skulle tro. Her er disciplin, tavleundervisning og ro 
i klassen, men også humor og dialog. Samtidig giver historien 
et billede af Japans moderniseringsproces efter 2. verdens-
krigsnederlaget.

Fortid, nutid og fremtid smelter sammen i fortællingen. 
Alt kan ske, og på den anden side er livet langt hen ad vejen 
prædestineret. I form og indhold findes her meget af det in-
novative og kreative udtryk, som ellers udskriges som en 
mangelvare.

Spændende og fantastisk er det – og mareridtsagtigt. Det er 
drømmen om at starte på ny, at kunne gøre tingene om og gen-
leve begivenheder i ens liv, der står uforløste hen. Og her fylder 
skolen ikke så lidt i personlighedsdannelsen og som ramme for 
konflikter og udvikling, nederlag og sejre. Tiden gør ældre, man 
vokser og modnes, men vil altid også være ’forklædt som vok-
sen’.

Mangaen er flot tegnet, og Taniguchi er en god fortæller. 
Den vandt i 2003 prisen for bedste ikke-fransksprogede teg-
neserie ved Europas største tegneseriefestival, men er først nu 
oversat til dansk. Som medie er tegneserier ikke nyt, men bli-
ver måske stadig i undervisningen behandlet andenrangs på 
linje med computerspil, film og musikvideoer. Det er synd. 

Michael Diepeveen

Redaktør 

en ny start

Min fjerne barndomsby
Jiro Taniguchi 
Forlaget Fahrenheit
408 sider, 299 kr.

halvfjerdser-
idealer

Hvad ved vi om god  
undervisning?
Jens	Peter	Christiansen	(red.)
Dafolo Forlag 
105 sider, 268 kr.

Dafolo har indledt en ny serie, der har omdrejningspunktet: 
Hvad ved vi om undervisning og læring. Bogen redigeres af 
Jens Peter Christiansen, der er ansat ved University College 
Lillebælt.

Foruden redaktørens indledning indeholder bogen otte ar-
tikler af tyske uddannelsesforskere. Målgruppen er ifølge om-
slaget både lærere og skoleledere. Bogen kommer vidt om-
kring. Der er artikler om klasseledelse og motivation på sine 
hundrede sider. 

Bogens meget store svaghed er, at den skriver sig ind i en 
tysk idealiseret skolesituation, som den er tænkt af liberale 
forskere tilbage i halvfjerdserne – altså en meget emancipato-
risk tilgang. Tyskland deler børnene midt i skoleforløbet i ho-
ved-, real- og gymnasieskolen. Uagtet delstaternes suveræne 
mulighed for at tilrettelægge deres skolesystemer er undervis-
ningen præget af frontalundervisning, hvilket også fremgår af 
en artikel i bogen.

Helt galt går det i indledningen, hvor to teser om undervis-
ning præsenteres. Efter redaktørens opfattelse er der en mod-
sætning mellem lærerens konkrete ansvar for undervisningens 
tilrettelæggelse og gennemførelse og en demokratisk tilgang til 
børn. Dybest set er et af de helt unikke kvalitetstegn ved den 
danske folkeskole vel lærerens glæde ved dialog med børn og 
bestemte ideer om undervisningens gennemførelse.

Bogen kan anbefales som en hurtig introduktion til forskel-
lige begreber om undervisning. Den er nok mest velegnet til 
særligt interesserede forældre.

Michael Rasmussen

Skoleinspektør
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stillinger

www.lundgaard-konsulenterne.dk

En direktør der gerne må gå over grænsen…
Aabenraa Kommune søger direktør til Børn & Skole… 

Er du den, der kan gå over grænsen ved at:

• Udfordre dygtige fagfolk til at gå nye veje?

•  Tænke hen over forvaltningsgrænserne i kreativt 

samspil med direktørkolleger?

•  Benytte grænselandets samarbejdsmuligheder 

når service skal nytænkes?

• Være næsten grænseløs troværdig?

Så kunne du meget vel være vores nye direktør.

Stillingen kan besættes på åremåls- eller kontrakt-

vilkår og afl ønnes på et attraktivt niveau.

Job- og personprofi l kan fi ndes på: 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos partner i Lund-

gaard Konsulenterne Jakob Lundgaard på 

4033 2414 eller kommunaldirektør Niels Johan-

nesen på 7376 7058.

Ansøgningen, mærket ”Aabenraa Kommune – 

Direktør”, skal være modtaget på 

post@lundgaard-konsulenterne.dk 

senest den 19. april 2011 kl. 9.00.

…og en skolechef der har lyst til at være med
…da begge går på pension til sommer 

Kan du se dig selv som den der:

•  Vægter samarbejdet med dedikerede fagfolk på 

skoleområdet?

• Ønsker at påvirke børns liv positivt – hver dag?

• Får gjort tingene – på en troværdig måde?

• Er et ordentligt menneske?

Så bør du sende en ansøgning til os. 

Stillingen besættes som udgangspunkt på over-

enskomstvilkår på et attraktivt niveau.

Job- og personprofi l kan fi ndes på: 

www.lundgaard-konsulenterne.dk

Yderligere oplysninger kan fås hos partner i Lund-

gaard Konsulenterne Jakob Lundgaard på 

4033 2414 eller kommunaldirektør Niels Johan-

nesen på 7376 7058.

Ansøgningen, mærket ”Aabenraa Kommune – 

Skolechef”, skal være modtaget på 

post@lundgaard-konsulenterne.dk 

senest den 29. april 2011 kl. 9.00.

Folkeskolen_183x265 Lundgaard Aabenraa.indd   1 15/03/11   09.48

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

www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Skoleleder til Egebjergskolen
Egebjergskolens leder har valgt at gå på pension, og vi
søger derfor en ny skoleleder. 

Vi søger en skoleleder, der både kan udfordre og sikre 
samarbejdet om udvikling af skolen fagligt, pædagogisk og
ressource mæssigt. Du er handlekraftig og har en synlig 
og demokratisk ledelsesstil, og du formår at videreføre en
ledelsesmæssig sammenhæng på tværs af afdelinger og 
personalegrupper. 
Du er klar og tydelig i din kommunikation.

Lederen har kompetencer inden for bl.a.: 
• strategisk ledelse 
• personaleledelse
• organisationsudvikling
• konfliktløsning
• projektledelse
• pædagogik og læring

Vi prioriterer, at skolelederen har en pædagogisk uddannelse
og erfaring, har ledelseserfaring og har gennemgået en rele-
vant lederuddannelse, eller som minimum er indstillet på at
gennemgå en lederuddannelse på diplom niveau.

Lederen skal besidde en række personlige kompetencer:
• være visionær og engageret
• kunne inspirere og engagere medarbejderne
• udvise personlig autoritet og integritet
• have samarbejds- og indlevelsesevne
• have evne til at forhandle og indgå i dialog på alle niveauer
• sætter trivsel for børn og voksne i højsædet
• være god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
• være anerkendende og respektfuld i samarbejdet
• have humor, som bruges konstruktivt

Egebjergskolen er en åbenplanskole med 930 elever i det
smukke, attraktive Egebjerg tæt ved skoven. 
Skolen er afdelingsopdelt i 3 afdelinger: Indskoling, mellem-
trin og overbygning samt en skolefritidsordning (BFO). På
skolen er der desuden kommunale specialklasser for ordblinde,
en tværkommunal gruppeordning med 6 ADHD-klasser samt
kommunens 3 modtageklasser.
Egebjergskolen har et godt arbejdsklima, en god stemning
på lærerværelserne og en positiv samt aktiv forældregruppe.

Forventet tiltrædelse den 1. august 2011.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til skole-
og ungechef Bjarke Huss på tlf. 4477 3100 eller ved  hen -
vendelse til pædagogisk afdelingsleder Tine Holm på tlf. 
4477 3525, eller mail til thl@balk.dk, hvor der kan aftales
skolebesøg.

Skolens hjemmeside er www.egebjergskolen.dk

Ansøgningsfrist: 29. april 2011 kl. 12.00
Første samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den 
10. maj 2011 fra kl. 16.00. Anden samtalerunde finder sted
den 16. maj 2011 fra kl. 16.00. Mellem første og anden runde
vil der blive lavet en test af de kandidater, som går videre.

Jobnummer: 11-032

Skoleleder på 
Sdr. Parkskolen 
Vores skoleleder går på pension. Derfor er der nu en at-
traktiv skolelederstilling ledig for dig, der formår at have 
overblik, samle trådene og inspirere til fortsat udvikling af 
en stor skole med mangesidede opgaver.

Du bliver leder af et ledelsesteam på 5 og 105 velkvalifice-
rede og engagerede medarbejdere, der brænder for deres 
arbejde med skolens:
• 263 distriktselevers undervisning og fritidstilbud.
•   130 elever i Ringsteds Kommunes 10. kl.  – klassecenter.
• 35 elever med høretab i centerklasser. 
•  35 elever fra hele kommunen i klasser for kontaktsvage 

elever.
•  Målsætning om at gøre skolen til områdets lokale

samlingspunkt.

Skolen er afdelingsopdelt, og der arbejdes bevidst i teams.

Vi forventer at du:
• Har humor, liv og menneskekendskab.
• Er engageret, god til at lytte og brænder for sagen.
• Kender til vores elevgrundlag.
• Er en synlig og samlende faktor i skolens hverdag.
•  Interesserer dig for mange forskellige elevgrupper, og har 

forståelse for de muligheder og begrænsninger det giver 
at være en så stor skole.

•  Kan være ned til at ”samle” skolens mange personale-
grupper.

•  Kan skabe dig overblik over en stor økonomi og mange 
aftaler.

•  Har praktisk ledererfaring og lyst til at stå i spidsen for en 
skole med man-ge afdelinger.

• Kan uddelegere opgaver og ansvar.
•  Vil stå i spidsen for et åbent samarbejde – internt som 

eksternt – om skolens fortsatte udvikling, herunder alle-
rede igangværende projekter.

Ringsted Skolevæsen fungerer i en decentral struktur med 
selvforvaltning. Det er derfor nødvendigt som skoleleder 
i Ringsted, at man er indforstået med ansvarligt at drive 
skole efter de givne rammer, ligesom det forventes at sko-
lelederne loyalt engagerer sig i samarbejde med forvalt-
ningen og kommunens ledergruppe.

Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overens-
komst og aftale om Ny løn.

Send din ansøgning – gerne på mail – til adressen neden-
for. Send den sammen med kopi af anbefalinger og doku-
mentation for uddannelse og erhvervserfaring.

Flere oplysninger kan gives ved at kontakte:
Afdelingsleder Leif Dysted Jensen, ledy@ringsted.dk 
eller Direktør for børn og kultur Nina Eg Hansen, 
neh@ringsted.dk

Frist: 28/4 2011
Ansættelsesdato: 1/8 2011
Ansættelsessamtaler: Samtalerne vil fi nde sted i uge 20.
Arbejdsgiver: Sdr. Parkskolen
Adresse: Ahorn Alle 48
Tlf.: 5762 7390
Email: sdrparkskolen@ringsted.dk

Vil du vide mere om
Ringsted Kommune, så klik ind
på www.ringsted.dk
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Does he love me? I wanna know
How can I tell if he loves me so?

Is it in his eyes? 
Oh no! You need to see! 
Is it in his size? 
Oh no! You make believe! 
If you wanna know  
If he loves you so 
It’s in his kiss! 
That’s where it is! 

Oh yeah!

Or is it in his face? 
No girls! It’s just his charms! 
In his warm embrace? 
No girls! That’s just his arms! 
If you wanna know 
If he loves you so 
It’s in his kiss! 
That’s where it is! 

Yeah! It’s in his kiss! 
That’s where it is! 
 
Kiss him and squeeze him tight
Find out what you wanna know! 
Promise love, and if it really is, 
It’s there in his kiss!

Oh, oh, oh, honey! 

How about the way he acts
Oh no! That’s not the way
And you’re not listnin’ to all I say
If you wanna know 
If he loves you so
It’s in his kiss
That’s where it is

Oh, yeah! It’s in his kiss
That’s where it is!

Oh, oh, oh, hold him! 
 
Kiss him and squeeze him tight! 
Find out what you wanna know! 
Promise love, and if it really is 
Well It’s there in his kiss! 

It’s in his kiss
That’s where it is 
Oh, yeah! It’s in his kiss! 
That’s where it is! 

Komponist: Rudy Clark, 1964
Indsunget af bl.a.: Betty Everett, Aretha 
Franklin & Cher 

Også kaldet: The Shoop Shoop Song

It’s In 
His K   ss 

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

HuRTIG 
KONTAKT

KØBENHAVNS
KOMMUNE

www.kk.dk/job

Køvenhavns Kommune ser mangfoldighed som 

en ressource og værdsætter, at medarbejderne 

hver især bidrager med deres særlige baggrund, 

personlighed og evner.

Har du visionerne
til at lede og udvikle
en specialskole?

KØBENHAVNS KOMMUNE

SKOLELEDER

FENSMARKSKOLEN SØGER VISIONÆR LEDER 
Fensmarkskolen er en specialskole for børn med gennem-
gribende psykiske udviklingsforstyrrelser. Til skolen er knyttet 
en fritidsdel (KKFO), der sammen med skoledelen udgør Fens-
markskolens helhedstilbud. Skolen rummer per 01.08.11 cirka 
80 børn fra 0. til og med 6. klassetrin. Tiltrædelse per 01.08.11. 
Se det fulde stillingsopslag på www.kk.dk – arbejdsområde 
“ledelse”.

ANSØGNINGSFRIST DEN 26. MAJ KL. 12.00. 
Personligt besøg på skolen aftales gerne. Kontakt skolens 
souchef Bjørn Messell på skolens hovednummer 3524 5700.

i anledning af det tilstundendeforår her en kærlighedssang: 
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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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