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Der er stadig et stærkt fokus på ledelse i forhold til at sikre gode resultater i folke-
skolen, når man taler med forskere, landspolitikere og andre folk, som er på af-
stand af skolens dagligdag. Det kniber mere, når vi ser på den konkrete udvikling, 
hvor man i mange kommuner reducerer ledelsen væsentligt…

Jeg er ikke i tvivl om, at skolens ledelse er den væsentligste faktor for skolens 
samlede udvikling, herunder sikringen af de gode resultater for eleverne. Det til-
kendegav jeg sidste år overfor statsministeren på Marienborgmøderne, hvor jeg 
bl.a. sagde, at der skal ”tættere ledelse ind over alle skolens opgaver”.

Det udsagn har vi i foreningen følt os forpligtet af, og det bakkes også op af det 
seneste OECD-Review, hvor Danmark anbefales at integrere lærervurderinger i eva-
lueringssystemet. 

Skolelederne skal overvære lærernes undervisning i videre omfang end nu og 
påtage sig ansvaret for at gennemføre udviklingsorienterede lærervurderinger i na-
turlig sammenhæng med den enkelte lærers kompetenceudvikling og med skolens 
udvikling som helhed.

Det ved vi erfaringsmæssigt er vanskeligt. Derfor arbejder vi på udvikling af et 
værktøj til skolelederne med fokus på observation og vurdering af undervisningens 
kvalitet. Vi peger på 5 fokusområder: Planlægning af undervisningen, undervisnin-
gens forløb, relationskompetencer, læringsaktiviteter og klasseledelseskompetencer. 

Foreningen vil udarbejde et handlingsorienteret værktøj til ledelsen, som er let 
og overskueligt at bruge, og som sikrer, at fokus holdes på kvaliteten i undervisnin-
gen. Det skal give ledelsen indsigt og dokumentation vedr. undervisningens kvali-
tet, og det skal understøtte en overskuelig og gennemførlig proces.

Men – igen – det kræver ledelse at sikre kvaliteten. Det kan ikke klares med halv 
kraft, som nogle kommuner er ved at reducere skoleledelsen til! Så det bruger vi 
også tiden til at skabe forståelse for blandt politikerne lokalt som på landsplan!

anders balle, formand for Skolelederforeningen

Scan 2D (Bar) koden med din smartphone og se mere... 
Eller gå ind på skolelederne.org > SL NET-TV
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Alle kan lære 
klasseledelse

På konferencen ‘Klasseledelse’ får du inspiration og viden fra nogle af de dygtigste 
forskere og praktikere inden for den vigtige disciplin: At lede en klasse.  

Konferencen kombinerer oplæg med praksisnære sessioner og workshops. Du får dermed både en  
teoretisk og jordnær indgang til at forbedre dine egne kompetencer inden for klasseledelse.

De håndplukkede oplægsholderne på konferencen er nogle af de mest anerkendte inden for deres felt.

Når du kommer tilbage til din klasse, er det med nye værktøjer til at håndtere din egen klasseledelse  
på en mere bevidst og professionel måde. 

Konference til skolelærere

Hvad fortæller forskningen om 
klasseledelse 
Mads Hermansen
Cand. psych., dr. pæd. og 

professor i pædagogisk 

psykologi ved CBS. 

Alinea Akademi tilbyder professionel efteruddannelse til pædagoger, lærere og ledere. 
Fællesnævneren er et konkret kompetenceløft, som kan bruges med det samme i hverdagen. 

Klasseledelse – didaktiske 
udfordringer i forhold til 
klassens fællesskab og 
samarbejdet med eleverne 
Elsebeth Jensen 
Cand. pæd. i pædagogik, Ph.d. 

Konstitueret uddannelses chef 

på Læreruddannelsen i Århus.

Dato:  Onsdag, 2. november 2011

Tid:  8.30 -16.00

Sted:  Hillerød

Pris:  1.200,-

Læs det 

fulde program 

og tilmeld dig på

 alineaakademi.dk

Rutgrut met flut  
– rød grød med fløde
Farshad Kholgi
Debattør, forfatter og skuespiller

 Vi gentager succesen – nu i Hillerød!

Oplæg på kOnferencen:
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Vestas’ direktør Ditlev Engel har prøvet det hele – at blive båret frem af 

medvind og være rost til skyerne og at være ude i strid modvind og få tørre 

tæsk af aktiemarkedet og kritiske aktionærer. Her gælder det om at være 

godt forberedt på enhver situation og gennem det hele at holde fast i sig selv. 

idealist

kapitalist
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ditlev engel

 V i ankommer til Vestas’ 
domicil i Skejby ved 
Aarhus lige før middag 
og bliver standset af en 
uniformeret vagt helt 
ude på vejen. Vi kan se 

en række sorte limousiner linet op for-
an den imposante Vestas-bygning og 
motorcykelbetjente en masse.

”Det er sikkert en stor kanon, der er 
på besøg”, siger jeg henvendt til foto-
grafen, som jeg kører med, ”gad vide, 
om vi får lov til at komme ind?”. 

Vi forklarer vagten, at vi har et inter-
view med Ditlev Engel, og efter bedste 
danske tradition for tillid tror han os på 
vores glatte ansigt og giver os lov til at 
køre ind på parkeringspladsen. Vi skal 
dog holde til højre og blive i baggrun-
den, indtil Barroso er kørt, forklarer 
han venligt. Under et større opbud af 
fotografer og pressefolk skrider en ræk-
ke sorte jakkesæt snart efter ned ad 
den brede hovedtrappe og forsvinder 
efter kort heftig aktivitet i de ventende 
og sikkert skudsikre biler. Denne sære 
følelse af lettelse rammer mig, som vi 
går hen imod bygningen, hvor EU-Kom-
missionens formand netop har givet det 
sidste håndtryk: ”Ingen dødelige tryk-
bølger efter vanvittige terrorister denne 
gang!”, tænker jeg og indånder den 
fredelige århusianske forårsluft.

Det imponerende trappeanlæg med 
kølige mørke granittrin og brede over-
dækkede bassiner med rindende vand 
giver os en lidt dristig tanke: Mon vi 
kan få Vestas-direktøren til at smide 
skoene og ”gå på vandet”, som han 
dagligt rider på verdens vind? 

”Det skal prøves!”, siger fotografen 
og smiler bredt.

Vi møder Ditlev Engel i hallen, der 
nok kunne rumme fem større etage-
ejendomme fra midtbyen i Aarhus og 
bliver inviteret med ind i en rund byg-
ning i bygningen, hvor der er dækket 
op med en frokostplatte, der helt kun-
ne leve op til Jamie Olivers vildeste 

fantasi om kulturdannende skolemad. 
”Jo, jeg vil godt tage ind til Univer-

sitetet og møde statsministeren og Bar-
roso igen efter interviewet”, meddeler 
han til sin personlige sekretær i døren. 

mod, kommunikation og passion
Hvis man ellers kan kaste sig over deli-
katesser med grådig beherskelse, er 
det nok det, vi gør. Jeg begynder i den 
lette ende med spørgsmålet, om han 
vil udpege tre højdepunkter fra sin le-
derkarriere. 

”Det skal bare være noget, der vir-
kelig har betydet noget for dig, noget 
spændende… og du må godt gå tilbage 
til din tid som leder i Hempel”, siger 
jeg.

”Huha, det lyder svært”, begynder 
han, ”… at finde noget der står ud som 
særlig fantastisk?”. Hans svar kommer 
aldrig til at indeholde tre adskilte, per-
sonlige højdepunkter, som jeg kan vinge 
af på min notatblok. Højdepunkterne i 
hans karriere synes at have kondense-
ret sig til en række arketypiske situatio-
ner, som har været kendetegnende for 
hans måde at tænke og udføre ledelse 
på. Han fortsætter:

”Man kan læse 500 bøger om ledel-
se og prøve at klone dem, men hvis jeg 
skal gøre det simpelt – og det er uan-
set, om det er på Vestas med 23.000 
medarbejdere eller på en skole – så 
handler det om at turde, og vel at mær-
ke turde alene, at slå på glasset… 
ding-ding-ding, og så på 20 minutter 
forklare, hvad det nu er, der skal ske, 
og hvad man vil”. 

”Ud over modet handler det også 
om kommunikation. Om du kan få folk 
til at forstå dit budskab og synes, at 
det er en god ide. Hvis folk nikker, ved 
du, at det ikke bliver så svært at gen-
nemføre, men hvis de står og kigger 
ned i jorden og mentalt ryster på hove-
det, så ved du omvendt, at det vil kræ-
ve rigtig meget af dig som leder at gen-
nemføre din plan. Her må du så afgøre 

med dig selv, om projektet er helt for-
kert, eller om du er parat til at sætte 
dét ind, der alligevel kan få det til lyk-
kes”.

”Ledelse handler i lige så høj grad 
om passion. Hvis du står og gaber – og 
det kan man gøre på mange måder – 
mens du kommunikerer, så mister du 
folk: Ham der, han tror jo ikke engang 
selv på det, så hvorfor skulle jeg gøre 
det. Som leder skal du være villig til at 
hoppe i vandet selv først”.

Måske er det netop den bemærk-
ning, der faktisk giver fotografen modet 
til senere at bede Ditlev Engel smøge 
bukserne op og hoppe i vandet ved ho-
vedtrappen. Men det skal vise sig, at 
god kommunikation også handler om 
recipientens fornemmelse for metafo-
risk overlevering. 

Forklaringen der kan forsvares
Jeg vil gerne vide, om en af de absolut 
tungeste drenge i dansk erhvervsliv 
også rummer en sentimental side, en 
blød kerne af en eller anden slags. Så 
jeg spørger, om passionen i en kommu-
nikation udelukkende kan være profes-
sionel, eller om det er nødvendigt at 
have hjertet med? Igen vælger Ditlev 
Engel at svare – ikke undvigende – 
men med en anderledes vinkel:

”Jeg tror, at det er så enkelt, at hvis 
du kan forklare dine hensigter, kan du 
også forsvare dem. Det gælder både 
populære og upopulære beslutninger. 
Det er min erfaring, at de fleste men-
nesker er fornuftige. Hvis du kan for-
klare og dermed forsvare, hvorfor det er 
nødvendigt fx at skære et sted, så vil 
folk respektere beslutningen. Men du 
må aldrig fristes til bare at sende en 
memo: Nu reducerer vi medarbejder-
staben. Folk har ret til en forklaring. 
Og hvis du kan forklare, kan du også 
forsvare”. Han tager et par gode mund-
fulde af lækkerierne og fortsætter:

”På tirsdag tager jeg til England for 
at møde en større flok medarbejde-
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»Jeg tror, det allerklogeste, jeg har gjort, er, at jeg 
aldrig har forsøgt at være andre end mig selv.«
{ ditlev engel, adm. direktør i Vestas }

ditlev engel
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ditlev engel

re. Her vil jeg forklare, hvad der foregår 
på Vestas og lade dem stille spørgsmål 
om det, de har lyst til. Jeg aner ikke, 
hvad de vil spørge om, men det, jeg 
ved, er, at uanset hvor man er leder, så 
er folk interesserede i at vide fra che-
fen selv, hvordan det går. Når vi frem-
lægger kvartalsregnskabet i Vestas, 
stopper alle 23.000 medarbejdere ver-
den over deres arbejde og følger med 
på storskærme, mens jeg forklarer tal-
lene. Vi simultantolker til 6 forskellige 
sprog, så alle kan forstå budskaberne”. 

Kvalitet skal måles, alle har værdi
Ditlev Engel mener, at mange af hans 
erfaringer umiddelbart kan overføres til 
skoleverdenen:

”Skolelederen skal sikre, at alle ved, 
hvordan det går på skolen, og det inde-
bærer, at man som leder må på banen”. 
Men han advarer samtidig imod fristel-
sen til at levere en sludder for en slad-

der: ”Skolelederens egen subjektive be-
dømmelse af, om det går godt eller ej, 
er uinteressant. Man må opstille måle-
punkter: På økonomien, samarbejdet, 
elevernes læsning, personaletilfredshed 
osv. På Vestas spørger vi 1000 kunder 
hvert år og lader et eksternt institut tol-
ke svarene. Jeg skal ikke slippe af sted 
med en løs forklaring opfundet til lejlig-
heden over for min bestyrelse eller over 
for medarbejderne”.

God kommunikation er en måde at 
vise respekt på over for medarbejderne. 
En anden måde at gøre det på er at 
give kontant afregning for god perfor-
mance. Ditlev Engel har talt sig varm:

”I Vestas har vi et bonussystem, hvor 
alle er inkluderet. Nogle ledere vil sige: 
Jamen, hvorfor skal folk på det der ni-
veau have bonus, er det nu også nød-
vendigt? Men jeg har den holdning, at 
hvis en stilling ikke er vigtig skal den 
nedlægges. Vælger man at have en stil-

ling, er den også vigtig i værdikæden og 
skal honoreres. Det er vigtigt, hvordan 
man bliver taget imod i receptionen, 
hvordan man bliver tiltalt i telefonen, 
hvordan møllerne bliver produceret, og 
hvordan vi sælger dem. Alle skal have 
mulighed for en særlig belønning. I øv-
rigt er det sådan, at den feedback, vi får 
fra kunderne, indgår i beregningen af 
bonus til samtlige medarbejdere”. 

Forberedt på tæsk
Sidste år var på flere måder et hårdt år 
for Vestas. Ditlev Engel måtte nedjuste-
rede forventningerne til resultatet og 
senere fyre 3000 medarbejdere. Akti-
erne styrtdykkede. Jeg vil godt vide, 
hvordan han mentalt forberedte sig på 
at levere de kedelige budskaber.

”Jo, der var tæsk. Der var mange 
tæsk”, siger direktøren. 

”Og der er kun tre ting, man kan 
gøre i den situation: forberedelse, for-



  moderne skoleledelse 13

blå bog

Ditlev Engel 
 
›  Født 1964 på Frederiksberg
›  1985 ansat på Hempel, der 

leverer malingløsninger
›  1990 lederstilling for  

Hempel i Hong Kong
›  1997 adm. direktør for 

Hempel i Norge
›  2000 koncernchef for  

Hempel i Danmark
›  2005 adm. direktør for 

vindmølleproducenten 
Vestas

›  Gift med Marianne Engel
›  To børn, Valdemar på 16 og 

Cecilia på 14

beredelse, forberedelse. Før jeg stillede 
mig op på skamlen for at forklare 3000 
medarbejdere, hvorfor der ikke længere 
var arbejde til dem, havde vi tænkt os 
rigtig godt om, for vi vidste, at afskedi-
gelser kan have katastrofale følger for 
den enkelte, familierne, ja, for et nær-
område. Men jeg får også min løn for 
at tage de svære beslutninger: It goes 
with the job. Til gengæld er det også 
mit ansvar at vende hver en sten for at 
se efter andre muligheder. Til sidst vid-
ste jeg, at der ikke var andre veje, hvis 
jeg i den givne verdensøkonomiske si-
tuation skulle gøre det, der tjente 
Vestas bedst. Det var tungt at gå i seng 
om aftenen den 26. oktober, men det 
var den nødvendige og derfor rigtige 
beslutning, selv om den ikke var god 
for 3000 medarbejdere”. 

det skal gøres ordentligt
Min reminiscens af en socialistisk blind-
tarm vrider sig, og jeg må spørge, om 
han ikke i virkeligheden tænkte mere på 
Vestas aktionærer end på medarbejder-
ne? Den er han ikke med på:

”Det var rigtigt for aktionærerne, 
men det var også rigtigt for de 23.000, 
der skulle blive i Vestas. Dem har jeg 
også ansvaret for. På den lange bane 
mener jeg ikke, at der er forskel på ak-
tionærernes og medarbejdernes inte-
resser, selv om beslutningen afgjort var 
dårlig for de 3000, der måtte forlade 
Vestas. Verdensmarkedet var svært, vi 
solgte for få møller, og jeg skulle se på 
helheden. Men du kan søge på nettet, 
der har ingen ballade været. Folk på de 
berørte 5 fabrikker fik beskeden og for-
klaringen, snakkede om situationen 
over en kop kaffe om formiddagen og 
arbejdede så fuldstændig loyalt videre 
om eftermiddagen. Vi har så også be-
stræbt os på at hjælpe folk videre, så 

godt vi kunne. Den slags processer skal 
være ordentlige, og man skal være pro-
fessionel og godt klædt på for at tackle 
dem rigtigt”. 

”Igen – det handler om forberedel-
se, forberedelse, forberedelse”.

Fra idol til syndebuk til…
Vestas-direktøren har også prøvet med-
vinden, fx da han i 2008 af andre dan-
ske ledere blev udnævnt til årets leder. 

”Selv om jeg var glad for titlen, skal 
man bare lige holde sig for øje, at når 
dagen er omme, så er man jo bare sig 
selv. Jeg fik ganske vist klap på skulde-
ren og fine overskrifter, men sådan en 
titel skal deles med alle de andre på 
Vestas. Man skal ikke tro, at man hver-
ken er Batman eller Superman. Man 
skal hverken tage medgangen eller 
modgangen personligt”. 

Visse erhvervsmedier har i begyndel-
sen af 2011 ment, at Vestas-aktierne 
ville stige markant, hvis Ditlev Engel 
ville pakke sit gode tøj og gå. Jeg vil 
gerne vide, hvad han tænker om den 
slags overskrifter:

”Heldigvis er det bestyrelsen, der 
hyrer og fyrer. Retorikken har de sene-
ste 10-20 år flyttet sig voldsomt og er 
til tider meget skinger. Vi kan stort set 
sige alt i offentligheden. Når det er 
sagt, skal man også vide, at et lederjob 
bare er til låns. Man må skille job og 
person. Barroso besøgte ikke Ditlev En-
gel i dag, han besøgte koncernchefen. 
Tingene må aldrig smelte sammen i 
ens hoved. Og mens man så har jobbet 
til låns, skal man gøre sit allerbedste 
og ikke tage det personligt, også hvis 
Ditlev Engel bliver kaldt en idiot”.

Men hvad betyder det for Vestas-di-
rektøren at gøre sit bedste? 

”Ledere er altid bedst, når de er i 
stand til at identificere, hvad de kan og 

ikke kan. Derfor gik der ikke længe, ef-
ter at jeg blev direktør, før jeg spurgte 
en af Vestas’ gode kunder, der er ud-
dannet ingeniør, om han ville hjælpe 
mig med at sikre kvaliteten på det tek-
nologiske felt. Han har den faglige eks-
pertise, som jeg ikke har, og samtidig 
ved han præcist, hvor jeg vil hen. Han 
har virkelig vundet respekt, og jeg be-
høver ikke blande mig i det, jeg ikke 
har forstand på. Jeg er i øvrigt ikke 
bange for at sige højt til et møde, at 
jeg ikke forstår, hvad der snakkes om. I 
virkeligheden findes der jo ikke mange 
Einstein’er i verden”. 

Så grønt som det kan blive
Selv om man ikke lige tænker sig selv 
som Superman, så kan man vel som 
leder i en stor international virksomhed 
med de rigtige bæredygtige holdninger 
alligevel få denne fornemmelse af at 
være verdens frelser – hvis politikere og 
andre dog bare ville forstå budskabet? 

”Nej, man skal ikke gøre sig selv til 
frelseren. I Vestas har vi et godt udtryk: 
As green as it gets. Vi tænker hele ti-
den bæredygtighed, men vi teer os ikke 
åndsvagt. Vi har fx lavet en politik 

»Ledere er altid bedst, når de er i stand til at 
identificere, hvad de kan og ikke kan.«
{ ditlev engel, adm. direktør i Vestas }

bæredygtig ledelse
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ditlev engel

om, at vi fra nu af vil køre dieselbiler, 
fordi de udleder mindst CO2, men vi 
skifter kun bilerne ud i takt med, at vi 
alligevel skulle købe nye. Man kan 
sige, at vi ligger ”in the sweet spot” 
som en skøn blanding af den mest rå 
børsmarkedskapitalisme og en meget 
grøn og humanistisk side. Jeg mener i 
virkeligheden, de to er forenelige”.

”Til november åbner vi et nyt hoved-
kontor, som bliver den grønneste byg-
ning i Danmark med kun 20 % af den 
normale CO2-udledning. Det koster os 
10 % ekstra at bygge bæredygtigt. 
Nogle vil sige: It is just for the show! 
Men i mellemtiden er energipriserne 
steget så meget, at vores grønne hold-
ning er blevet overhalet af den gode 
investering”.

Frelseri er derfor ikke Ditlev Engels 
business:

”Vi er først og sidst en energivirk-
somhed, vi vinder ikke på rigtige hold-
ninger alene, men på at vindenergien 
bliver lige så forudsigelig og gennemsy-
ret af professionalitet som den øvrige 
del af energisektoren. Det faktum, at vi 
producerer grøn energi, er heller ikke 
nok, hvis vi skal tiltrække dygtige unge 
mennesker til virksomheden. Det hand-
ler også om den måde, vi ellers agerer 
på som virksomhed. Da jeg i formid-
dags talte til 400 rektorer på Aarhus 
Universitet var det bl.a. om, hvor vig-
tigt det er at blive helt klar på, hvilken 
slags virksomhed man er… eller uni-
versitet. Unge spørger, om denne virk-
somhed virkelig er noget, de kan asso-
ciere sig med, tror de på virksomheden 

og det, den laver. Der er ikke mange, 
der bare skal have et arbejde og så er 
ligeglade med, hvad de laver. Den fø-
lelsesmæssige faktor vil veje mere i de 
beslutninger, folk tager”.

Det er nu ikke, fordi Vestas selv har 
svært ved at finde gode folk. Ditlev En-
gel fortæller, at da de sidst skulle an-
sætte 30 unge medarbejdere i en slags 
uddannelsesstillinger med skiftende 
ophold i tre lande, fik de 5000 ansøg-
ninger. De ansatte én dansker og 29 
ikke-danskere.

Tilvalg betyder fravalg
Ditlev Engel går for at være en meget 
privat mand, der ikke udleverer meget 
af sit liv uden for Vestas til journalister. 
Alligevel spørger jeg, om han kan få sit 
privatliv og karrieren som topleder til at 
hænge sammen? Han griner:

”Det kommer an på, hvordan man 
definerer ”hænge sammen”. Men hvis 
man laver et tilvalg, har man per defi-
nition også lavet et fravalg. Det kan 
være det lyder kontroversielt, men jeg 
siger til mine folk, at hvis de gerne vil 
gå tidligt hjem og grille med naboen 
om eftermiddagen, skal de ikke gå ef-
ter lederjob på Vestas. Det har omkost-
ninger på familie- og vennesiden at 
være topleder. Sådan er det bare, men 
jeg er så privilegeret at have stor forstå-
else fra hjemmefronten”. 

klogest at være sig selv
Da jeg spørger til det klogeste, han har 
gjort som leder, tænker han sig godt om. 
Han er for klog til at udpege noget, som 
andre kunne anse for mindre klogt. 

”Jeg tror, det allerklogeste, jeg har 
gjort, er, at jeg aldrig har forsøgt at 
være andre end mig selv. Jeg tror det 
er fantastisk vigtigt, for så bliver man 
ikke rundtosset. Hvis det går godt at 
være sig selv som leder, så er det fint, 
hvis ikke, skal man begynde at lave no-
get andet”.

Jeg spørger, om det at være topleder 
ikke gør, at han så er sig selv på en 
ganske bestemt måde inden for et me-
get begrænset udfoldelsesrum? Du skal 
jo tænke på aktiekurserne. Kan du 
overhovedet tillade dig at fjumre? 

Han fortæller en sjov historie om, 
hvordan han på flyveturen lige før mø-
det med en kinesisk minister havde mi-
stet sin kuffert på rejsen og derfor måt-
te tage mødet med den ellers meget 

formelle kinesiske delegation i cowboy-
bukser, T-shirt… og ubarberet. Han 
maler historien op, han er en god for-
tæller, men jeg tror, han udmærket 
ved, at det ikke er det, jeg mener med 
”fjumre”. Da jeg presser ham yderlige-
re, gør han det kort:

”Jeg taler meget gerne om Vestas, 
for det er en del af mit job, men jeg 
har aldrig involveret nogen i mit privat-
liv”.

Intet at fortryde
Jeg forsøger en anden vej og spørger, 
om han har gjort noget mindre klogt, 
som han gerne ville have gjort om? Om 
der er noget, der nager ham?

”Jeg kan ikke svare på dit spørgs-
mål, for jeg bruger ikke tid til at speku-
lere over ting, jeg ikke kan gøre noget 
ved. Men jeg tænker naturligvis over, 
om der er noget, jeg skal tage ind i 
mine overvejelser, når jeg tænker frem-
adrettet”. Igen går han sin egen vej. 
Han er vant til at sætte dagsordenen.
Han forandrer verden og holder sig fra 
fortrydelsespiller:

”Vi lever i en tid med uanede mulig-
heder. Der er utroligt mange ting, der 
er spændende, hvis man sætter sig ind 
i dem. Der er ikke noget mere inspire-
rende, end når jeg kommer til huset 
her og sidder og lytter til noget om ny 
forskning. Det inspirerer mig at møde 
nye mennesker, at se nye vinkler på 
tingene. Jeg tror meget på diversitet. 
Vestas er meget aktiv mht. ”Internatio-
nal Community” her i Aarhus. Det kan 
kun ærgre mig, at jeg ikke kan være 
med på alle de spændende ting, man 
ser, møder og oplever”. 

at tyde strømmene
Jeg føler mig næsten skyldig over at 
have spurgt til noget med fortiden og 
flytter fokus: ”Når du en dag får tid til 
at skrive din biografi, hvad skal det vig-
tigste kapitel så handle om?”. I svaret 
er der intet om hans egne bedrifter, in-
tet om svære forhandlinger, som han 
alligevel klarede… han er der slet 
ikke… i det vigtigste kapitel:

”Walt Disney sagde: ”If you can 
dream it, you can do it!”. Når jeg kig-
ger på de teknologiske ting, vi har nået, 
så ved jeg, at der ligger enorme mulig-
heder ude i fremtiden. Det er fantastisk 
inspirerende. Kurven for teknologiacce-
leration går sådan her”. Han laver en 

fakta

Vestas i tal

›  Har 15 % i markedsandel på 
verdensplan

›  Har installeret mere end 
40.000 vindmøller i 66 
lande på 5 kontinenter

›  Vestas vindmøller laver 100 
mio. MWh energi om året

›  Har 22.216 ansatte på  
verdensplan
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stejl kurve med hånden. ”Når vi tænker frem, må vi al-
drig tage udgangspunkt i en statisk verden, som vi så 
fremskriver. Vi står over for væsentlige paradigmeskift. 
Henry Ford sagde engang: ”Hvis jeg havde spurgt, hvad 
folk ønskede sig, ville de have sagt: En hurtigere hest”. 
Men så lavede han en bil. Det er den slags paradigme-
skift, der sker for øjnene af os”. 

”Kineserne har et udtryk: Man skal ikke kigge på bøl-
gerne, man skal kigge på strømmene. I Vestas forsøger vi 
at forstå strømmene og de enorme teknologiske og politi-
ske bevægelser, som er i gang netop nu. Jeg tror, det 
kommer til at påvirke os alle sammen – om vi er skolelæ-
rere, eller hvad vi er. Det skal vi ikke være kede af, men 
indstillet på. Vi vil blive bragt i situationer, hvor vi bliver 
totalt overraskede over, hvor hurtigt det går”.

Interviewet er slut, og fotografen er blevet inspireret. 
Han håber stadig på at få Ditlev Engel til at smide skoe-
ne: ”If you can dream it! – der er jo noget ”gå på van-
det” over det – jeg kunne skyde nogle fantastiske billeder 
ude foran. Kunne man få dig til at smøge bukserne op og 
stå ude i vandet?”. Ditlev Engel har næsten svaret, før 
fotografen har udtalt det sidste ”t” i vandet:

”Nul, sådan noget gider jeg ikke!”
Fotografen er hurtig: ”Der er også nogle sindssygt flot-

te steder her indenfor. Meget grafisk. Vi laver noget 
stramt og lækkert”. Ditlev Engel lukker jakken… og får 
hjælp til at sætte slipset. 

 

FONDEN FOR ENTREPRENØRSKAB – YOUNG ENTERPRISE | WWW.FFE-YE.DK 
E JLSKOVSGADE 3D | 5000 ODENSE C | TLF. 6545 2461 | EMAIL: POST@FFE-YE.DK                       

Netværket tilbyder lærere og undervisere:
Mødeplads, kompetenceudvikling, inspiration og 
videndeling til medlemmerne, som kvitterer med 
engagement og fungerer som ambassadører for kol-
legaer og samarbejdspartnere, således at budskabet 
om entreprenørskab videreformidles. 

NEIS (Netværk for Entreprenørskab og Innovation i 
Skolen) stilles til rådighed af Fonden for
Entreprenørskab - Young Enterprise og støttes
af Undervisningsministeriet.

For yderligere information:  
Kontakt projektleder Peter Rasmussen på  
peter@ffe-ye.dk eller 65 45 24 21.

NEIS - Et netværk for dig,
der brænder for kreativitet og entreprenørskab
på grundskole- og gymnasieniveau.

Få viden og inspiration gennem spændende op-
lægsholdere, kontakt til erhvervslivet, workshops og 
fællesmøder. 

Få et indblik i hvad entreprenørskab er og hvordan 
skolen kan udfolde entreprenørskab i praksis samt  
sætte det ind i en pædagogisk og aktuel samfunds-
mæssig kontekst.

Vil du vide mere eller aftale en
kreativitetstornado: Kontakt teamleder Anders 
Rasmussen på gsk@ffe-ye.dk eller 65 45 24 61.

Book en kreativitetstornado
Fokus på entreprenørskab og kreativitet
i undervisningen med en pædagogisk dag eller 
fyraftensmøde på skolen.
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 J uulskovskolen 
syner lille ved 
første øjekast, 
men når man 
kommer tæt-
tere på, stræk-

ker bygningerne sig bagud. 
Inden for løber en lang mid-
tergang ned mellem klasse-
værelser og kontorer. 

På et lille kontor sidder 
tre personer, skolelederen, 
en sekretær og viceskole-
leder Steen Thorsen. Jo, der 
har været talt om, at der 
skulle være større forhold, 
men nu er det lige meget. 
Skolen er under afvikling. 
Det kan mærkes på elevtal-
let. Der er kun ca. 60 elever 
ud af 85 tilbage, og efter 
påske rejser tre elever mere. 
Forældre flytter børnene til 
andre skoler. 

Det har ikke været nogen 
hemmelighed, at skolen 
skulle ofres i den nye skole-
struktur i Nyborg Kommune. 
Tankerne om en ny struktur 
kom frem i februar 2010. 

Så er det slut
Når skoler nedlægges, skal 
der bruges færre ledere, 
men Steen Thorsen havde 

drejning, hvis ansøgningen 
om at blive meteorolog hav-
de været positiv dengang, 
da han var ung og skulle 
vælge sit fag her i livet. I 
stedet blev Steen Thorsen 
lærer og fik job på skolen, 
da han var færdig med sin 
uddannelse. Han blev til-
lidsrepræsentant og senere 
viceskoleleder.

Nu er det snart slut med 
et langt arbejdsliv. Kort tid 
efter, at det blev besluttet, 
at han skulle fratræde sin 
stilling, skete der noget un-
derligt.

”Mængden af de daglige 
mails faldt markant. Det irri-
terede mig i begyndelsen, 
jeg sidder jo stadig i jobbet, 
men nu har jeg vænnet mig 
til det. Jeg er jo ikke en del 
af fremtidsplanerne. Jeg har 
også oplevet, at der er no-
gen, der har rykket for svar 
på en mail, hvor vi så måtte 
meddele vedkommende, at 
mailen jo ikke var sendt til 
mig, som sad med svaret  
på hans spørgsmål”, siger 
Steen Thorsen med et skævt 
smil.

Står ud over havets blå
Men der er ikke noget, der 
er så skidt, at det ikke er 
godt for noget. Steen Thor-
sen får tid til at tage børne-
børnene med ud at fiske i 
den 14 fods jolle, han har 
indkøbt. Tidligere foregik fi-
skeriet med stang fra ky-
sten, men nu vil han ud, der 
hvor fiskene er.

Jollen skal have en over-
haling, men den opgave af-
skrækker ham ikke. Han 
havde sløjd på seminariet, 
og han kommer fra et hjem, 
hvor børnene fik lov til at 
bruge sav og hammer i en 

ikke troet, at det hele skulle 
slutte efter sommerferien, 
hvor han fratræder med en 
tjenestemandspension som 
60-årig.

”Skuffet? Ja, jeg er skuf-
fet. Jeg havde da håbet, at 
der var en plads til mig et 
par år endnu, men jeg har 
over for medarbejderne ikke 
lagt skjul på, at hvis det rig-
tige tilbud kom, så ville jeg 
gå. Jeg fik 48 timer til at 
beslutte mig for, om jeg ville 
tage imod kommunens til-
bud om at fratræde”, siger 
han og fortsætter:

”I denne sammenhæng 
fik jeg god hjælp af skolele-
derforeningens konsulent, 
hvis indsats betød, at jeg fik 
en fratrædelsesaftale, der 
var væsentlig bedre end 
den, kommunen startede 
med at tilbyde”. 

Vi er gået op i musikloka-
let, hvor Steen Thorsen un-
derviser. Han har næsten 
været alle fagene igennem, 
siden han begyndte på sko-
len som fysiklærer i 1977. I 
12 år har han være vicesko-
leleder.

Men egentlig kunne hans 
liv have taget en helt anden 

Det er hårde tider for de ansatte og ledere på landets folkeskoler. Plenum har 
talt med to ledere, der er blevet ofret i Nyborg Kommunes nye skolestruktur

fakta

I den nye skolestruktur i Nyborg Kommune er 
der 21 lederstillinger i de nye teams. I den gamle 
skolestruktur var der i alt 30 stillinger som sko-
leleder, viceskoleleder og afdelingsleder. Seks 
ledere fratræder eller overgår til anden stilling. 
Tre ledere er blevet opsagt.

tidlig alder. Hans handy-
man-evner har den ene af 
de to sønner også nydt godt 
af. Et gammelt byhus er ble-
vet restaureret gennem halv-
andet år ved fælles hjælp.

Sidste år var han i Skot-
land, og han faldt for natu-
ren, historien og den gode 
whisky, så der vil han gerne 
tilbage til.

”Jeg var der i otte dage, 
hvor det regnede det meste 
af tiden, men det var lige 
meget. Det var en fantastisk 
oplevelse. Jeg har gået og 
leget med tanken om at cyk-
le Skotland rundt. Jeg har 
ikke undersøgt, hvor lang 
den tur er. Det skulle foregå 
i et stille og roligt tempo 
med god tid. Men det kræ-
ver, at jeg kommer lidt i 
form”, siger Steen Thorsen 
med et smil og klapper sig 
på maven. 

På lærerværelset kommer 
der af og til en pensioneret 
lærer med morgenbrød til en 
snak med de andre, men den 
mulighed får Steen Thorsen 
så ikke.

”Jeg kommer til at savne 
det sociale, men jeg tropper 
jo ikke op på den nye skole 
med morgenbrød, når det 
kun er meget få af lærerne, 
som jeg kender. Det ville vir-
ke forkert”, siger han.

På vej til skolens udgang 
fortæller han, at al skolens 
inventar skal væk. Deles ud 
til andre skoler, og hvem, 
der rykker ind i bygningerne, 
er endnu uvist. En kostskole 
for udsatte unge har vist in-
teresse.

Steen Thorsen tager af-
sked med Plenum ved ud-
gangen. Uden for er det 
strålende solskin. Godt vejr 
til en fisketur på Storebælt.

lederdrømme på standby
Vindinge Skole skal i fremti-
den være satellitskole til en 
ny skole. Fra lærerværelset 
er der udsigt til skolegården. 
Maria Florentz Horn kommer 
fra en musiktime. Klokken 

hva’ så?



er 13, og viceskolelederens 
tid på den lille skole er snart 
forbi. 

Det passer rigtig dårligt 
ind i Maria Horns planer om 
en fremtid som leder i folke-
skolen, at hun nu er blevet 
fyret fra sit job som vice-
skoleleder på Vindinge Sko-
le, og hun håber ikke, at der 
bliver tid til at opfylde en 
drøm om at komponere mu-
sik til malerier. Hun vil være 
leder, og hun betragter fyrin-
gen som et meget uvelkom-

ment afbræk i sin lederkarri-
ere.

”Jeg troede, at jeg skulle 
til et møde på kommunen, 
hvor jeg ville få at vide, om 
jeg kunne fortsætte som le-
der et andet sted eller ville 
blive et tilbudt et lærerjob. 
Det var det, der var lagt op 
til og meldt ud. I stedet blev 
hun fyret. 

”Det var et chok. Jeg 
tænkte: ’åh nej, ikke nu’. 
Der er jo ingen stillinger at 
søge. Jeg blev ked af det og 
vred. Begrundelsen var, at 
jeg var den mindst kvalifice-
rede. Nu var jeg lige så godt 
på vej. Jeg elsker at være 
leder, og jeg brænder for 
det, siger hun med et blik, 
der understreger, at her sid-
der en ambitiøs leder i svøb, 
der gerne vil mere, men hvor 
udsigterne til at få lov til at 
folde sig ud med ledelse 
desværre også ser ret dystre 
ud i en tid med færre ledere 
og skolelukninger”. 

Efter fyringen, fik hun 
tilbudt ti timers psykolog-
hjælp, og det tog hun imod.

”Det har jeg været meget 
glad for, og det kan jeg kun 
anbefale andre. Da jeg fik 
beskeden om, at jeg var fy-

»Skuffet? Ja, jeg er skuffet. Jeg havde da håbet, at 
der var en plads til mig et par år endnu, men jeg har 
over for medarbejderne ikke lagt skjul på, at hvis 
det rigtige tilbud kom, så ville jeg gå. «
{ Steen Thorsen, viceskoleleder, Juulskovskolen }

ret, opstod der jo en bekym-
ring for fremtiden. Den fyld-
te meget, og psykologen 
hjalp mig med at fokusere 
på nuet og lukke fremtid og 
fortid ude. Det er jo en sorg-
proces med alle dens stadi-
er, man skal igennem, når 
man bliver fyret”, siger hun 
og fortsætter:

”Men jeg føler også, at 
jeg har lært meget i proces-
sen. Ting, jeg kan tage med 
mig som leder, siger hun”.

mellem job 
Maria Florentz Horn er 46 år 
og blev ansat på skolen i 
2008, inden da havde hun 
været væk fra folkeskolen og 
prøvet kræfter med en tilvæ-
relse som selvstændig NLP-
coach med blandt andre 
Odense Universitetshospital 
som kunde, men livet som 
selvstændig var ikke lige 
hende. Så hun søgte tilbage 
til folkeskolen, og det er det, 
hun gerne vil, så hun er sik-
ker på, at hun nok skal finde 
nyt arbejde.

”Det er et fuldtidsjob at 
være arbejdssøgende, og det 
er spild af tid at skulle gå 
ledig. Jeg vil jo udvikle mig 
som leder, og jeg har tænkt, 

»Det var et chok. Jeg tænkte: ”åh nej, ikke nu”. 
Nu var jeg lige så godt på vej. Jeg elsker at være 
leder, og jeg brænder for det.«
{ maria Florentz Horn, viceskoleleder, Vindinge Skole } 

hvordan jeg bedst strategisk 
får noget ud af det, hvis jeg 
efter sommerferien står 
uden et arbejde. Jeg er klar 
til at tage alle de kurser, jeg 
overhovedet kan. Jeg mang-
ler noget økonomi og perso-
nalejura, og det ville da 
være oplagt at dygtiggøre 
mig på de felter”, siger hun.

Hun er gået i gang med 
at søge et nyt arbejde, men 
der er langt mellem stil-
lingsopslagene. Hun er klar 
til at køre til Jylland i Tre-
kantsområdet, hvis der skul-
le være et job der.

”Jeg søger det, der giver 
mening, men der har kun 
været få lærerjobs her på 
Fyn. Jeg kontakter de skoler, 
jeg har været på tidligere, 
for at gøre dem opmærk-
somme på, at jeg er til rå-
dighed efter sommerferien. 
Det bliver ikke nemt at finde 
noget, men jeg tror på, at 
det nok skal lykkes”, under-
streger hun.

Plenum tager afsked med 
Maria Florentz Horn med et 
held og lykke med jobsøg-
ningen. Det ville være en 
skam, hvis hun ikke får mu-
lighed for at fortsætte sin 
lederkarriere. 

lederfyringer  
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skoleledernyt

Alle har mulighed for at modtage 
skoleledernyt på egen mail og ipad

Nyhedsbrevet indeholder et sammendrag af skolepolitiske  temaer og problem
stillinger fra den aktuelle skoledebat samt faglig og fagpolitisk information.

For at få ”Skoleledernyt” skal du blot tilmelde dig øverst til højre på hjemmesiden!

klik ind på skolelederne.org

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

Vær klar til efter sommerferien, køb skolens  
nye drikkevandskøler nu og spar momsen.

Læs mere 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.

Få friske, sunde og 
koncentrerede elever 

Spar momsen!
Køb inden sommerferien

I får 25% på alle 
drikkevandskølere

Ledervandringer 

Udsigt til Indsigt 
Står du i rollen som skoleleder overfor store forandringer i forhold til fremtidens skole? 

Trænger du til en professionel pause for at lade op og få ny inspiration? 

Så tag med på walkshop i Norge d. 5. - 9. september 2011 

For yderligere information kontakt:                                                                                                                                                                  
Lars Peter Nielsen: reflex@pc.dk, tlf: 2178 5767  
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kort nyt

Citat: Det, der egentlig mangler mig, er at komme på 
det rene med mig selv om, hvad jeg skal gøre…  (Kierkegaard) 

Folketingets ombudsmand har afgjort, at 
en far og forældrerepræsentant i en skole-
bestyrelse i henhold til offentlighedsloven 
ikke kan nægtes aktindsigt i en skoles 
notater om ham.

Forældrerepræsentanten klagede til 
ombudsmanden over et afslag på aktind-
sigt i tre notater. Notaterne var skrevet af 
ansatte på skolen og vedrørte konkrete 
hændelser mellem de ansatte og foræl-
drerepræsentanten.

De ansatte havde givet notaterne til 
skolelederen, der havde læst notaterne op 
på et skolebestyrelsesmøde, som foræl-
drerepræsentanten deltog i. Forældrere-
præsentanten bad derpå om aktindsigt i 
de tre notater, hvilket blev afslået af først 
kommunen, siden af statsforvaltningens 
tilsynsmyndighed.

Kommunen fandt, at notaterne var in-
terne i offentlighedslovens forstand, og at 
der ikke var pligt til at udlevere oplysnin-
gerne. Statsforvaltningen gik endnu læn-
gere og fandt, at notaterne slet ikke var 

Øget ret 
til indsigt?

omfattet af of-
fentlighedslo-
ven. Men det er 
forkert, har om-
budsmanden ud-
talt. Notaterne ER 
omfattet af offentlig-
hedsloven.

Dels har de tre notater 
været undergivet administrativ sagsbe-
handling. hvilket giver adgang til aktind-
sigt efter offentlighedsloven, jf. lovens § 
4, stk. 1, 1. pkt. 

Dels betyder det forhold, at notaterne 
ikke indeholdt vurderinger fra de ansattes 
side, men kun oplysninger om omstæn-
digheder om hændelserne, at der – uan-
set notaternes interne karakter – at der er 
adgang til aktindsigt jf. offentlighedslo-
vens § 11, stk. 1, om ekstraheringspligt. 

Ombudsmanden har derfor henstillet 
til, at statsforvaltningen ændrer sin afgø-
relse i sagen.

ich habe einen traum
I den tyske delstat Nordrhrein-Westphalen med 18 mio. indbyggere er det nu beslut-tet at indføre lektiefri skole. Samtidig bli-ver skoledagen forlænget, hvorved hjem-mearbejdet så kan klares. 

{ FIND DIT NyE Job På  }

skolelederjob.dk.dk



� HTC Flyer
HTC’s bud på en tablet har kun en syv 
tommer stor skærm, men et kabinet i 
aluminium gør at den føles meget solid 
mellem hænderne. Skærmen er selvføl-
gelig berøringsfølsom, men der medføl-
ger også en pen, så det er nemmere at 
bruge sin tablet som notesblok. Samti-
dig har Flyer notesprogrammet Evernote 
indbygget fra start, så alle ens notater 
automatisk gemmes online.

� asus eee Pad Transformer
Asus bud på en tablet med en ti tommer stor berøringsfølsom skærm, der 
især kommer til at udmærke sig på en lav pris. Men også i kraft af det tasta-
tur, der kan købes som ekstratilbehør. Med det forvandles Eee Pas Transfor-
mer til noget der mest af alt minder om en traditionel bærbar computer. Ta-
staturet har endda et ekstra indbygget batteri, som forlænger de sædvanlige 
9,5 timer batteritid til 16 timer.

� Samsung galaxy Tab 8,9 og 10.1
Samsung var en af de første på markedet med en Android Tablet, og følger 
op med to tablets med berøringsfølsomme skærme på henholdsvis 8,9 
og 10,1 tommer. Samtidig bliver de to Galaxy Tabs nogle af 
de tyndeste og letteste modeller på markedet. Tykkel-
sen er helt nede på 8,6 millimeter og vægten ligger på 
470 og 595 gram.

gear & 

gadgets

ipad er ikke alene 
i Frugtkurven

� HP touchpad
Da HP købte mobiltelefonproducenten 
Palm, overtog de samtidig styresystemet 
WeboS. Det kommer til at 
danne rygraden i HPs 
bud på en tablet, der 
blandt andet auto-
matisk udveksler 
data med bruge-
rens HP-mobil-
telefon, hvis de 
to enheder er 
i nærheden af 
hinanden.

HP Touchpad 
lanceres i USA til 
sommer og forventes 
til Danmark inden 
årets udgang.

� Blackberry Playbook
Mobiltelefonproducenten blackberry er 
specielt populær i USA, og selvfølgelig 
har de også lavet deres egen Tablet. Den 
markedsføres primært til professionelle 
brugere i erhverslivet, og en del af dens 

funktioner er kun til rådighed, 
hvis man også har en black-

berry telefon.
blackberry 

Playbook er 
lanceret i USA, 

det er usikkert om 
den kommer til salg i 

Danmark.

Apple har med deres iPad fået masser af opmærksomhed. Men
de er ikke længere alene om at have en velfungerende tablet-
computer. Nu kommer tre gode alternativer, som alle er baseret 
på den seneste version 3.0 af styresystemet Android.

to jokere 

er lige om hjørnet
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elektronik   { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

�

�

�

�



Hvad der umiddelbart ligner en helt 
almindelig bog eller en velkendt dansk 
gade, kan pludselig tage sig meget an-
derledes ud, når de betragtes gennem 
mobiltelefonens kamera. Bogsiderne 
kommer til live med animationer, og 
gadebilledet fyldes med information 
om alt fra ejendomspriser til restau-
ranternes Smileys og historisk viden 
om de enkelte bygninger.

Virkeligheden har fået et ekstra 
digitalt lag. Fænomenet kaldes Argu-
mented Reality og bliver en central 
del af mobiltelefonens funktioner i 
løbet af de næste par år.

”Smartphones har fungeret som 
den katalysator, der gennem det sid-
ste halvandet år har gjort Argumen-
ted Reality klar til massemarkedet. 
Med deres store skærme, kamera, 
GPS, kompas og høje processorha-

stighed, er de perfekt  
egnet til formålet”, 

mener Jan Schlink 
fra det tyske 

softwarefirma 
Metaio, der 

blandt 
andet 

har udviklet Argumented Reality-løs-
ninger til Legos butikker verden over.

Typisk trækker en Argumented Rea-
lity App til mobiltelefonen på den ind-
byggede GPS og henter information 
ned fra internettet, der stemmer over-
ens med, hvor telefonen befinder sig. 
Metaio har også udviklet en række løs-
ninger, hvor software kan genkende fx 
reklamer i aviser, plakater, bogsider 
eller billederne fra en tv-udsendelse, 
og lægge et ekstra lag på virkeligheden 
med animationer og lignende.

”En vigtig ting i fremtiden bliver 3D-
tracking, så softwaren ikke kun kan 
genkende flade billeder, men istedet 
analysere alt omkring brugeren. Vi ar-
bejder allerede nu på nogle tidlige pro-
totyper, så softwaren kan genkende for 
eksempel en bygning eller et objekt på 
et museum, og knytte relevant informa-
tion til det man ser gennem telefonens 
kamera”, fortæller Jan Schlink.

Han forventer, at vi inden for et 
par år vil opleve sand en eksplosion i 
antallet af Argumented Reality funk-
tioner, der ligger indbygget som stan-
dard i nye Smartphones. 
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go digital

verden har et 
ekstra digitalt lag

layar
Med Layar kan du lægge de lag af informa-
tion, du selv vælger, ind over virkelighe-
den. Hvad end du vil have information om 
legepladser, nærmeste busstoppested eller 
knyttet viden fra Wikipedia til de ting du 
ser gennem mobiltelefonens kamera.

Layar kan hentes via App Store og 
Android Marked

google sky Map
Når du vender mobiltelefonens kamera 
mod nattehimlen, regner softwaren ud 
hvor på kloden du be-
finder dig, og hjælper 
med at finde stjerne-
billeder og planeter. 
Er kun udkommet til 
Android.

iPhone brugere kan 
i stedet hente Virtual 
Sky Astronomy i App 
Store.

Wordlens
Kig på et skilt gennem mobiltelefonens 
kamera, og Wordlens oversætter ikke 
kun hvad der står. Den holder også fast i 
skiltets udformning og typografi. I skri-
vende stund fungerer det kun mellem 
engelsk og spansk, men flere sprogpak-
ker er under udvikling.

Wordlens kan hentes via App Store. En 
version til Android er under udvikling.

tre gode Argumented 

reality Apps til telefonenDet største problem ved en moderne Smartpho-
ne må være, at det er meget svært at smække 
røret på. Det ”problem” kan muligvis løses med 
en dockingstation som denne, der i design ba-
lancerer mellem noget moderne og en klassisk 
bordtelefon. Telefonen både oplades og synkro-
niseres med computeren, når den sidder i holde-
ren. Prisen ligger på cirka 750 kr.

svensker graver guld

Webspillet Minecraft var oprindeligt svenske Magnus ”Notch” 
Perssons lille etmands hyggeprojekt, hvor spillere i ro og mag kun-
ne udforske en digital verden og bygge de mest fantasifulde ting af 
spillets byggeklodser. Hvad han ikke havde regnet med, var at Minecraft plud-
selig er blevet en regulær succes. Spillets gratis beta-version har op mod syv 
millioner brugere, og da den endelige version af Minecraft blev frigivet tidligere 
på året, blev der i løbet af få måneder solgt to millioner eksemplarer. 

smæk røret på iPhone

læs mere på 

deskphonedock.com

læs mere på
minecraft.net
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kort nyt   

Citat: For i sandhed at hjælpe en anden, må jeg forstå 
mere end han, men først og fremmest forstå det, han 
forstår…  (Kierkegaard )

I bladet Danske Kommuner har økonomi-
professor på AAU Per Nikolaj Bukh fore-
slået, at skoleledere skal have et helt an-
det manøvrerum – og større budgetansvar.

Tanken er, at lederen i højere grad skal 
sammentænke faglighed og økonomi. Og 
dermed åbner Per Bukh op for en helt an-
den udvikling end den, der ellers sker i 
kommunerne lige nu, hvor tendensen er 
centralisering, og hvor regnedrengene ryk-
ker sammen på rådhuset.

Ifølge professoren skal der tænkes ti år 
frem. For nok ser man ifølge ham for ti-
den en meget stram central økonomisty-
ring, men det er på den korte bane. Frem-

tiden hedder i stedet – og det er jo både 
set og hørt før – ledelsesmæssig decentra-
lisering. Ikke mindst økonomisk.

Visionen er fx at nedbryde kassetænk-
ning og uhensigtsmæssige barrierer mel-
lem specialundervisning og almindelig un-
dervisning, idet det i dag kan være for 
fristende at ekspedere de marginalt mest 
besværlige elever over i andet budget.

I stedet mener Per Bukh, at der udvik-
les nye økonomistyringssystemer, hvor den 
enkelte skoleleder får et større budget, 
fulgt af ansvaret for både den almindelige 
undervisning og specialundervisningen i 
sit distrikt.

De nye systemer skal være skarpe på 
at bevillingsdele efter det behov, der fak-
tisk er, og som mere præcist vurderer be-
hovet i den enkelte skoles distrikt – juste-
ret for demografiske og sociale faktorer. 
Dermed tages der hensyn til det enkelte 
områdes særlige behov – samtidig med at 
den økonomiske adfærd reguleres efter de 
konkret forhold.

Forjættende lyder det sådan mere di-
rekte at koble faglighed og økonomi, men 
det øger utvivlsom presset yderligere på 
dem, der skal være gatekeepere og tage 
beslutningerne. 

Lederne på skolerne i Slagelse Kommune har sammen skrevet en 
ny bog ”Om at lede LP-arbejdet i praksis”. Bogen, der er det syn-
lige resultat af halvandet års efteruddannelse, består af en række 

artikler, hvor lederne formidler udbyttet af deres 
efteruddannelse set i forhold til egen ledelses-

praksis.
Alle skoler i Slagelse Kommune har de 

sidste tre år arbejdet med at udvikle LP-mo-
dellen. Nu er alle lederne på systemisk 

grundlag blevet klædt på til at lede dette ar-
bejde og forankre det i den enkelte sko-

les kultur. Bogen er tænkt som 
inspiration til ledere, der arbej-

der med LP-modellen eller 
andre skoleudviklingspro-
jekter.

Efteruddannelsesforløbet, der indholdsmæssigt svarer til et 
modul på diplomniveau, har bygget på en række fælles oplæg, 
på e-læringsmoduler og på gruppearbejde. På tre konferencer har 
deltagerne fået input fra forskellige forskere blandt andet profes-
sor Thomas Nordahl, der har udviklet LP-modellen. 

Den resterende del af efteruddannelsesforløbet er foregået i 
grupper. Det gælder også for arbejdet med at skrive artiklerne. 
Kommunikationen i grupperne har for største delens vedkom-
mende været web-baseret. Bogen afslutter efteruddannelsesforlø-
bet og træder i stedet for en eksamen.

Samarbejdet i grupperne har været organiseret på tværs af 
skolerne. Lederne har således fået et øget kendskab til, hvad der 
foregår på kommunens skoler. Evalueringen af projektet viser, at 
mange sætter pris på disse nye kontakter hen over de gamle 
kommunegrænser. 

Se mere på dafolo.dk

decentral økonomi

skoleledere skriver bog



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

1. modul:  Skoleledelse - rammer og vilkår 
2. modul:  Pædagogisk ledelse
3. modul:  Styring og forandringsledelse
4. modul:  Personaleledelse
5. modul:  Vælges ud af 3 muligheder
 A: De personlige kompetencer og lederrollen
 B: Budget og regnskab for skoleledere
 C: Ledelse af kvalitetsstyring, dokumention og evaluering

Målgruppe 

For nyudnævnte skoleledere (skole-, viceskoleinspektører og afde-
lingsledere). Det bedste udbytte opnås, når man har ca. 1 års erfaring 
i lederjobbet.

Tid og sted 

Alle forløb afholdes på Den Kommunale Højskole, Kystvej 26, 8500 
Grenaa

26.09.  kl. 12.00 - 30.09.2011 kl. 13.00 (BI-1) 
26.10.  kl. 10.30 - 28.10.2011 kl. 15.00 (BI-2)
07.12.  kl. 10.30 - 09.12.2011 kl. 15.00 (BI-3)
18.01.  kl. 10.30 - 20.01.2012 kl. 15.00 (BI-4)

Modul 5, valgfag, bliver afholdt i foråret 2012
Tilmeldingsfrist den 14.06.2011. 

14.11.  kl. 12.00 - 18.11.2011 kl. 13.00 (BJ-1)
29.02.  kl. 10.30 - 02.03.2012 kl. 15.00 (BJ-2)
05.09.  kl. 10.30 - 07.09.2012 kl. 15.00 (BJ-3)
31.10.  kl. 10.30 - 02.11.2012 kl. 15.00 (BJ-4)

Modul 5, valgfag, bliver afholdt i foråret 2013
Tilmeldingsfrist den 01.09.2011. 

Tilmeldingen er bindende efter fristens udløb. Optagelse på kurset 
sker i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. Optagelse kan 
stadig ske efter fristens udløb, hvis der er plads.

Pris 

Hold BI (”gammel pris”):
Modul 1:  17.100 kr.
Modul 2:  7.800 kr. 
Modul 3:  9.300 kr. 
Modul 4:  12.000 kr.
Modul 5:  9.300 kr.

Hold BJ:
Modul 1:  17.520 kr.
Modul 2:  7.996 kr.
Modul 3:  9.538 kr. 
Modul 4:  9.538 kr.
Modul 5:  12.308 kr.

Prisen er i alt henholdsvis 55.500 kr. og 56.900 kr. ekskl. moms. 
Prisen dækker undervisning, forplejning samt overnatning i 
enkeltværelse med bad og toilet. Betaling forfalder forud for hvert 
modul. Regningen bliver først sendt, når tilmeldingsfristen er 
udløbet.

Tilkøb af vejledning og eksamen koster kr. 2.500,- pr. modul.

SKOLELEDELSE 
– GRUNDUDDANNELSE

... på www.cok.dk

TILMELD DIG I DAG

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

SKRIV til chefkonsulent Jens Steenberg på js@cok.dk 
– hvis du har spørgsmål til kurserne.

cok_skolelederen2_205x285.indd   1 09/05/11   17.29
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klumme   { tekst: Sten Clod Poulsen / tegning: Tea Bendix }

 d yrekøbte erfaringer er sjældent i 
høj kurs. Drømmene er for stær-
ke. Ofte har starten på et mis-
lykket fornyelsesprojekt netop 
været en dejlig drøm. En drøm 
om, at noget smukt og stort 

kunne lykkes og blive til gavn og glæde for alle 
på skolen. Det kunne fx være et undervisnings-
forsøg med ”cooperative learning” eller en stu-
diekreds om ”træning i læringskompetencer” el-
ler en ny type lærersamarbejde. 

Tiderne er hårde, der må afskediges lærere 
(og ledere), der er begrænsede midler til udvik-
ling og fantasifulde forsøg. Netop derfor er ben-
hård prioritering nødvendig, og netop derfor bli-
ver prioriteringen kun sjældent ført igennem. Det 
er for hårdt. Man må gøre sig for upopulær. Man 
må sige nej og nej og nej – sagligt, stædigt, ved-
holdende. For at kunne sige JA! til noget andet.

Dette er den eneste mulighed for at få noget 
som helst nyt til at lykkes så det sætter sig vari-
ge spor. At sige NEJ! til en række andre fascine-
rende og overbevisende tankeslotte. For at få råd 
til at gennemføre ét eneste måske skelsættende 
fornyelsesprojekt vel vidende, at man ikke på for-

hånd kan være sikker på at det vil lykkes. For så 
var det jo ikke et fornyelsesprojekt.

Penge ud af vinduet 
Som konsulent i uddannelsessystemet har jeg 
medvirket i et antal udviklingsprojekter, som ikke 
nåede frem til mærkbare, væsentlige og varige 
fremskridt. De nåede ikke over tærsklen for den 
holdbare fornyelse. 

Måske kom projektaktiviteterne på nogle få 
punkter frem til ”scenen for det synlige frem-
skridt”. Ofte ved en meget stor og til dels ubetalt 
indsats fra projektdeltagerne. I det øjeblik de 
blev trætte, og projektkassen var tom, forsvandt 
projektet fra skolens horisont og blev til det, som 
nogle handelsskolelærere engang fortalte mig, at 
de kaldte ”U-både”. 

”U-både” er projekter, som bliver sat i søen 
under stor festivitas. Kort efter dykker de ned 
under overfladen og lader sig aldrig siden se 
igen. Med andre ord har jeg i sådanne tilfælde 
været medvirkende konsulent i at smide penge 
ud af vinduet. Mange penge. Det er ikke muligt 
at dokumentere, men jeg vil gætte på, at vi i det 
danske uddannelsessystem har formøblet me-

tærskel-
værdier

Hvis ikke ledelsen kan samle tilstrækkelige ressourcer til at give et skoleforsøg 

realistiske muligheder for at lykkes – så lad endelig være med at begynde!
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artikelforsøgsprojekter
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get store flercifrede millionbeløb, som 
følge af underfinansiering af fornyelses-
projekter. Fordi ”projektkassen” ikke 
var stor nok til at rumme skolens forny-
elsesdrømme.

Nogle få udviklingsprojekter gik det 
anderledes. I hvert enkelt tilfælde fordi 
der var samlet så massive ressourcer, 
at der var en tidshorisont i projektfaser-
ne, som gjorde, at fejltagelser kunne 
opdages og korrigeres. Eller fordi pro-
jektets ambitionshorisont var strammet 
kraftigt op dvs. formindsket, så de ek-
sisterende ressourcer var tilstrækkelige. 
For fejltagelser, forhindringer og ube-
hagelige overraskelser kan ikke undgås. 
Og siden skal fremskridt kunne indar-
bejdes i skolens organisationsstruktur 
og indre ressourcefordeling. Det koster 
også. 

Således var der engang et projekt 
”Åben dør”. Et rigtigt Æventyr. Et pro-
jekt om kollegial supervision ved flere 
voksenundervisningscentre i et centralt 
dansk amt. Et dengang spritnyt kon-
cept, som ingen af os vidste, hvor ville 
føre hen.

Før projektet opstod, havde en visio-
nær udvalgsformand skabt en penge-
kasse reserveret til særlige voksenpæ-
dagogiske fornyelsesprojekter. 

Vi var heldige at være tidligt på fær-
de og fik støtte til at fastholde projek-
taktiviteterne henover hele to skoleår. 
Det betød at en række nye erfaringer 
kunne gøres, at fejltagelser kunne kor-
rigeres, at modeller og arbejdsmetoder 
kunne udvikles og perfektioneres. Og at 
en gruppe af deltagerne blev uddannet 
til selv at føre dette og lignende projek-
ter videre. 

Ti år efter møder jeg en dag tilfæl-
digt den projektleder i amtet, som i sin 
tid havde støttet projektet. Hun fortal-
te, at ud af en længere række udvik-
lingsprojekter var ”Åben dør” det ene-
ste, som ti år efter stadig havde kon-
struktive udløbere i amtets skoler. Var 
det fordi vi var geniale?

Nej, det var fordi ressourcetildelin-
gen gjorde, at vi havde en realistisk 
mulighed for at ”komme op af vandet” 
og overskride tærskelværdien for varige, 
synlige og værdifulde projektresultater. 
Men så vidt jeg husker blev pengekas-
sen skabt på den barske måde, at ud-
valget trak penge tilbage fra de årlige 
bevillinger til undervisningsaktiviteter, 
så der blev skabt et finanseringsgrund-
lag for fornyelse. 

Fornyelse skal omtænkes 
Folkeskolerne i Danmark står lige nu og 
her over for to overordnede og næsten 
uforenelige udfordringer. Den ene er 
økonomiske nedskæringer. Den anden 
er et ubønhørligt krav fra samfundet 
om, at skolen skal genopfinde sig selv 
og fungere langt bedre end før. 

Måske er der dog en vej frem, nem-
lig hårdt prioriterede fornyelsesprojek-
ter. Grundprincippet her er for det før-
ste at man skaber ”ressourcelommer” 
på den smertelige måde, at man træk-
ker penge ud af vigtige og normale un-
dervisningsaktiviteter. Og for det andet 
at disse ressourcer IKKE spredes ud i 
små klumper på skoler og mellem sko-
ler. Samt at ensartede projekter IKKE 
får støtte, men kun markant forskellige 
projekter støttes. 

Der er nødt til at være en vis, over-
ordnet specialisering og koordinering af 
fornyelsesprojekterne kombineret med 
en rimelig grad af dokumentation. 

Det vil sige i praksis, at der mellem 
skolelederne i en ny stor kommune 
træffes bindende aftaler om hvem, der 
investerer i bestemte typer af fornyel-
sesprojekter, for det er komplet hul i 
hovedet, at tyve eller hundrede skoler 
går i gang med at afprøve den samme 
fornyelseside. De lærere, som får afvist 
deres projekt om f.eks. følgerne af at 
droppe lektier – skal så informeres om, 

at ideen afprøves på en anden skole. 
Som de kan tage kontakt til og forære 
deres gode ideer og være ”ekstern loyal 
oppositionsgruppe” til. 

Min erfaring gennem tyve års konsu-
lentarbejde er, at hverken kommuner 
eller skoleledelser har realistiske begre-
ber om, hvor store midler, som skal 
samles – og beskyttes mod uhensigts-
mæssig anvendelse – før der er mulig-
hed for at nå over tærskelværdien. Før 
det er muligt at nå op på tørt land med 
brugbare projektresultater. 

De ressourcer, som investeres i det 
enkelte fornyelsesprojekt, skal være så 
massive, at projektet kan fastholdes i 
mindst 2-3 skoleår af en velkvalificeret 
og tilstrækkelig stor projektgruppe. Pro-
jektet skal endvidere indeholde en ri-
melig grundig dokumentation af aktivi-
tetsforløbet, den indre refleksion og 
erfaringsdannelse og en påvisning af 
fremskridt, tilbageskridt eller stilstand.

Således at andre skoler ikke behø-
ver at smide penge ud på, at forlise 
med de selv samme projektideer. Og 
der skal fra starten være afsat tilstræk-
kelige beløb til effektiv formidling af 
projektets udvikling før, under og efter 
forløbet. 

Dette er den eneste måde, hvorpå et 
fattigt skolevæsen kan løfte sig selv 
ved hårene. 

Sten Clod Poulsen er chefkonsulent, 
cand. psych. i MetaConsult, se mere 
på www.metaconsult.dk 

i det øjeblik projekt-
kassen var tom, 
forsvandt projektet 
og blev til det, de 
kaldte en ubåd.
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Citat:  Fortæl et menneske, hvilke dine venner er, og han 
kender dig, betro ham dine ønsker, og han forstår dig…  
(Kierkegaard )

kort nyt
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Fire lange vintermåneder måtte Anja S. Lund 
vente, før det var afklaret, at hun ikke skulle 
afskediges som afdelingsleder på en skole i Vej-
le Kommune.

Kommunen brugte de 120 dage på at finde ud 
af, at overenskomsten skulle overholdes. Men her-
udover blæser forklaringen i vinden, og det samme 
gør Anja S. Lunds tillid til, at kommuner altid ved, 
hvad de gør.

Da hun kommer tilbage fra barsel i oktober 
2010 står Ødsted Skole, hvor hun er afdelings-
leder, foran en sparerunde og en strukturæn-
dring, hvor hendes stilling er i farezonen, bl.a. 
fordi skolen går fra 19 klasser til 16 hold.

Kort efter bekræfter skolelederen efter aftale 
med kommunen, at afdelingslederen står til at 
skulle afskediges, fordi jobbet bliver nedlagt.

Det lyder som en saglig afskedigelsesgrund, 
men leder-TR for skolelederne i Vejle, Kristian 
Pedersen, finder ud af, at der er ledige mellem-
lederstillinger på andre skoler. Det stiller sagen 
i et andet lys.

Han gør skoleforvaltningen opmærksom på, 
at den er ved at begå en fejl. Samme aften får 
Anja S. Lund en opringning om at den varslede 
fyring er blevet udsat.

Om kommunen er ved at finde et andet job 
til hende eller ej, ved hun ikke noget om før i 
begyndelsen af marts, hvor hun trods udsættel-
sen får overrakt et brev, der varsler hendes af-
skedigelse.

Skolelederforeningen går nu for alvor ind i sa-
gen og gør skoleforvaltningen opmærksom på, at 
det er i strid med overenskomsten, hvis ikke om-
placeringspligten bliver overholdt. Der går endnu 
en måned, så modtager Anja S. Lund et brev fra 
kommunen, hvor afskedigelsen trækkes tilbage. 

Den først fyrede og så alligevel ikke fyrede 
afdelingsleder er siden begyndt i et midlertidigt 
lederjob på en anden skole.

”Jeg er dybt forundret over, at det tager 
mange måneder at få sådan en sag til at falde 
på plads, og over at jeg ikke undervejs bliver 
informeret om hvad kommunen overvejer. Det 
opleves, som om der unødigt er blevet skaltet 
og valtet med mit arbejdsliv. Det er hårdt”, si-
ger Anja S. Lund.

Til gengæld er hun meget glad for den op-
bakning, som hun har fået af sin leder-TR Kri-
stian Pedersen og af Skolelederforeningen:

”Den har mindet mig om, hvor vigtigt det er 
at have en god forening i ryggen”, siger hun.

Fødselsårgangene er over de seneste 15 år faldet fra knapt 70.000 levende-
fødte i 1995 til ca. 63.400 i 2010. Geografisk-demografiske forskelle og 
årlige udsving ufortalt.

Så kan man selv vurdere udviklingen i indskrivningspotentialet på lands-
plan. Interesserede kan herudover i et 30-årigt perspektiv dvæle ved:

> Antallet af kejsersnit er firedoblet
>  Andelen af dødfødte er næsten halveret fra 7 til 4 promille
>  Tvillinge- og trillingefødsler er mere end fordoblet
>  Mødrenes gennemsnitsalder ligger nu over 30 år
>  Førstegangsfødende er nu i gennemsnit over 28 år 

gamle.
>  Andelen af børn over 4.500 gram er næsten 

fordoblet.
>  Nyfødtes gennemsnitsvægt er steget med 

200 gram.  

I fødselsårgang 2010 var de mest populære navne 
Isabella og William.

Kilde: Sundhedsstyrelsen og Danmarks Statistik 

intelligent 
design

& så ikke alligevel

Fyret 
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inklusion   { tekst: Jan Kaare / foto: Simon Jeppesen }

Drivkraft = norm litet
Specialklassen er vejen til normalklassen, 

og folkeskolen er et tilbud, der skal kunne 

rumme alle. Det er udgangspunktet efter 

20 år med inklusion på Sølystskolen.

  nummer 04 / juni 201132
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særlige behov

Drivkraft = norm litet
 P ia Brandt står stille i solskinnet ved 

væggen, mens eleverne i 4C løser op-
gaven om brug af passer i matema-
tik. Efter kort tid begynder Søren at 
kigge ud i luften. Støttelæreren bøjer 
sig ned, og hjælper ham med at kon-

centrere sig. Lidt senere er den 11-årige igen på men-
tal rejse, og Pia Brandt må atter træde til.

I frikvartererne er der også brug for voksenhjælp til 
drengen med den autistiske diagnose, men indtil nu 
har han kunnet følge normalklassen i alle timer. Frem-
tiden er til gengæld uvis. Det faglige bliver sværere, og 
Søren har ikke nemt ved at ”hænge ud” som klasse-
kammeraterne

”Vi snakker meget om det, så han bliver mere 
opmærksom på, hvordan de andre gør, men det kan 
være, at han på et tidspunkt får behov for mere 
støtte”, siger Pia Brandt.

eleverne går i folkeskole
Inklusion har stået højt på Sølystskolens dagsorden 
i en snes år, og resultatet er, at mange elever trods 
psykosociale problemer har kunnet gennemføre hele 
eller dele af et almindeligt skoleforløb med tilbud 
om afgangseksamen, og at der i de fleste normal-
klasser er en eller to elever, der på mange andre 
skoler ville være henvist til en specialklasse.   

”Vi arbejder altid på integration i normalklas-
sen”, siger skoleleder Niels Petersen. ”Vores hold-
ning er, eleverne går i en folkeskole og ikke i en 
specialskole og sådan har det været siden jeg blev 
leder i 1992. Børn med specifikke indlæringsvan-
skeligheder fungerer bedre, når de færdes sammen 
med almindelige børn”.

bevidst brug af normalitet
Inklusionen lykkes langt fra lige godt, og kan kræve 
en omfattende støtteindsats, men det samlede re-
sultat er ikke til at tage fejl af, selvom succeshisto-
rierne ikke kan dokumenteres ved hjælp af statistik.

”Det er lykkedes at integrere mange i normalun-
dervisningen. Nogle i et enkelt fag, andre i hele fag-
rækken. Jeg er sikker på, at det har været med til at 
give dem en bedre tilværelse efter skoleårene, at vi 
bevidst arbejder på at bruge normaliteten”, siger 
Gitte Petersen, AKT- og socialpædagog på skolen.

a
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inklusion

Kommunernes økonomi gør bedre 
inklusion nødvendig, og regeringen og 
partierne bag folkeskoleforliget har sat 
det som mål. Derfor er der fokus på Sø-
lystskolen og andre folkeskoler, der er 
godt på vej.

”Det vil selvfølgelig være dejligt, hvis 
vi kunne fremhæve en bestemt indsats 
og pege på den som årsag til, at integra-
tionen fungerer. Sådan er det ikke. Det 
vil også være forkert at sige, at vi har 
gået en lige vej. Der er ændret retning 
flere gange, og vi har måttet tage meget 
op til revision. Bedre inklusion er ikke 
noget, der opnås på kort tid”, siger 
Niels Petersen.

Der kræves vedholdende ledelses-
mæssig fokus på området, og der for-
udsættes lyst til og mulighed for at prø-
ve sig frem og finde den enkelte skoles 
egne forudsætninger. 

Fuldstændig åbenhed
Når Niels Petersen holder foredrag om 
erfaringerne, nævner han altid, at Sø-
lystskolen har mange ressourcestærke 
forældre og børn som forudsætning for 
et godt arbejde med børn med særlige 
vanskeligheder. 

Han nævner også, at skolen har 
valgt at have fuldstændig åbenhed om 
de særlige børns vanskeligheder, at 
børnene bliver fulgt tæt, at der skal 
være en ærlig dialog med alle parter 
om muligheder og begrænsninger, og  
at den skal være baseret på viden og 
ikke på rygter.

Alle lærere, der har specialklasse, 
har også normalklasser. På den måde 

undgår de – sagt med glimt i øjet – at 
blive for specielle.

SFO eller skole? Elevens dag betrag-
tes som et hele. Det samme gør perso-
nalets tid og skolens økonomiske mu-
ligheder. Kan opgaven løses godt af en 
uuddannet pædagogmedhjælper, bru-
ges lærernes eller pædagogernes ar-
bejdskraft andre steder.

”Alt er tidsbegrænset”, lyder det på 
inspektørkontoret og i personalerummet. 
Enhver indsats, der ikke fører til forbed-
ringer, har en meget kort gang på jord.

”Børn må ikke blive specielle” bli-
ver der også sagt. Det betyder tidlig 
indsats og nye AKT-initiativer, så snart 
der ses tegn på funktionsknas i en 
klasse eller gruppe.

”Et af de områder, hvor vi har en an-
derledes tilgang, er trivsel og faglig-
hed”, siger skolelederen. ”I mange pæ-
dagogiske miljøer har det været en fast 
vending, at god trivsel er forudsætnin-
gen for at lære noget fagligt. Hos os kan 
det lige så godt være omvendt. Faglig 
fremgang kan være det bedste grundlag 
for, at en elev med vanskeligheder kom-
mer til at fungere bedre i klassen”.

Fælles tilgang
Det afgørende er de menneskelige res-
sourcer, altså hvordan ideer bliver til og 
hvordan de føres ud i livet. Den ledel-
sesmæssige tilgang er, så vidt muligt at 
imødekomme forslag fra medarbejder-
ne, uanset om de går på supplerende 
uddannelse eller nye måder at gribe tin-
gene an på, og at sørge for at ny viden 
og nye erfaringer kommer alle til gavn. 

”Det giver en fælles tilgang og et 
stort engagement blandt medarbejder-
ne. Det spiller godt sammen med den 
rolle, folkeskolen har for mange børn 
og forældre. Vi repræsenterer kontinui-
teten. Lærerne og skolen er der også 
næste år og året efter. Det er en god 
tilgang både til de normale og de spe-
cielle elever”, siger Niels Petersen.

Tilbage til 4C. Matematiktimen er 
slut, og lærer Henrik Mortensen er på 
vej til religion i 1A. Her er der også en 
elev med støttelærer. 

”Det går godt i begge klasser”, siger 
læreren. ”Men det er nødvendigt, at 
der er støtte på. Hvis vi har en dag 
uden støtte er det ligesom at gå fra 
fjerde til andet gear. Inklusion kræver 
ressourcer”. 

»Støttelæreren  — eller pædagogen kan godt hjælpe til 
med undervisningen, men vi kan ikke planlægge med 
det. Der kan lynhurtigt ske noget med den særlige 
elev, så han flyver ud ad døren og skal have hjælp.«
{ lærer Henrik mortensen, Sølystskolen } 

»Fra det tidspunkt hvor en elev starter i special-
klassen, skal han eller hun senest tre år efter have 
nogle timer i normalklassen. Det er vores mål.«
{ Skoleleder niels Petersen, Sølystskolen } 

begreber

Det normale:
›   At følger normerne – uanset 

om de er skrevne eller ej.
›   Det statistisk hyppigst fore-

kommende – dvs. det almin-
deligste, det sædvanlige.

›   Det gennemsnitlige.
›   Det ønskværdige; det ideelle 
›   Det sunde – fysisk, psykisk 

og holdningsmæssigt.

Frit efter kultursociolog Jacques Blum
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Citat: Den største fare, den er at tabe sig selv og i 
verden gå stille af, som var det ingenting…  (Kierkegaard )

Skolelederforeningen bruger nu 1 million på at gennemføre en række aktiviteter, 
som skal støtte og styrke landets skoleledere i deres arbejde. Der er især fokus 
på tre udfordringer:

1. Strukturændringer og nye ledelsesformer
2. Krav om mere faglighed og dokumentation 
3. Ændret specialundervisning, øget inklusion 

Foreningen vil udvikle værktøjer og redskaber, skabe fora for vidensdeling 
blandt medlemmerne samt skæve til den viden, der er om hvilke typer ledelse 
og strukturer der virker bedst.

En række delprojekter indgår i aktiviteterne. Alle har som mål at være kon-
krete, handlingsorienterede og medlemsrettede. Læs mere i pjecen ”Nye initia-
tiver 2011-12”, der kan rekvireres ved henvendelse til sekretariatet eller hent 
den på nettet.

Pjecen ligger på skolelederne.org > banneret til højre > Nye initiativer 

selvbestøvning 
Kun få topchefer i kommunerne kommer direkte fra en stilling i det private 
erhvervsliv. 

Syddansk Universitet har forsket i kommunale lederes baggrund og kar-
riereforløb og entydigt fundet, at vejen til en kommunal toppost kommer 
efter lang tids erfaring – i det kommunale. 

Knap 11 % af de kommunale topchefer har erfaring fra det private er-
hvervsliv, og kun 3-4 % headhuntes direkte fra en privat virksomhed til en 
kommunal chefstilling. Konsekvenserne af topchefernes manglende erfa-
ring fra andre sektorer er ikke kortlagt, men mindre mobilitet menes gene-
relt at svække nytænkning og innovation.

Det opnås så til gengæld delvist ad anden vej. For selv om springet fra 
privat til kommunalt stadig er sjældent, er intern udveksling af topchefer 
imellem kommunerne blevet mere almindeligt end tidligere.    

På forkant

Fosser ud 
af kassen
I 2010 steg den danske statsgæld 
med 85 mia. kr. til 386 mia. kr. Det 
svarer til en gæld på 22 % af BNP 
eller 69.000 kr. pr. indbygger. 

Kilde: Danmarks Nationalbank.

69.00069.000

kort nyt
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ligeværd   { tekst: Alice Rosenkvist Knudsen / foto: Simon Jeppesen }

 n år svenske elever har 
svært ved at klare sig i 
skolen, forsøger man 
at løse problemet i 
klassen. 

”Lærerne med eks-
tra viden på området, fungerer som 
konsulenter for deres kolleger. Så for-
søger alle at få eleven til at udvikle sig 
så meget som muligt kognitivt og emo-
tionelt i sin almindelige klasse, under-
støttet af klassens sædvanlige lærere”, 
siger Mats Ekholm, professor emeritus 
i uddannelsesvidenskab ved Karlstads 
Universitet. 

Vi giver ikke op

”Ligeværd har også været prioriteret højt i den danske folkeskole, 
men måske har der været mere fokus på den enkelte elevs umiddel-
bare behov, end der er og har været i Sverige”.

Sådan lyder kommentarer fra formanden for Inklusionsudvalget i 
Skolelederforeningen, konstitueret skoleleder birgit Henriksen.

Hun kan godt følge Mats Ekholm i han betragtninger om, at der 
udtrykker ligeværd at beholde specielle elever i normalklassen, 
men når man i Danmark har valgt at prioritere specialklasser højere, 
handler det ikke om at give op.

”Eleven skal være der, hvor han eller hun kan få den bedst mulige 
hjælp. Sådan har tankegangen været i Danmark. og da vi ikke på alle 
skoler kan have personale, der har forstand på alle diagnoser, har vi 
indtil nu valgt at henvise elever til specialskoler og specialklasser. Det 
er den proces, som er ved at blive lagt om”, siger birgit Henriksen.

fakta
Elever med særlige behov bliver i 
Sverige i langt mindre grad end i 
Danmark taget ud af normalklas-
sen. Det afspejler en norm om 
ligeværd, mener uddannelses-
forsker Mats Ekholm.

alle skal 
behandles   
ligeværdigt
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  rummelighed

Han har været formand for flere stats-
lige udredninger i Sverige og deltaget i 
”skolens rejsehold” i Danmark. 

 ”Da jeg besøgte danske skoler for 
20-25 år siden, var det anderledes end 
i dag. Da satte man en ære i at forsøge 
at rumme eleverne. Der er sket noget i 
løbet af de sidste ti-femten år. Det er, 
som om skoleledere og lærere har givet 
op over for de specialpædagogiske ud-
fordringer. Man har tilladt hinanden at 
tage elever med sociale og indlærings-
mæssige problemer ud af klassen. Det 
er blevet en norm, at det er ok at gøre 
sådan”.

Ingen undskyldning
Normskreddet er sket samtidig med, at 
der er kommet øget fokus på folkesko-
lens faglighed, men det kan ikke i sig 
selv forklare ændringen.

”Der er et større pres i dag på lære-
re i folkeskolen for at skabe gode fag-
lige resultater. Men jeg kan ikke se, at 
det skulle være en anledning til at stø-
de de svageste elever ud. Man kunne 
lige så godt have sagt, at det bare giver 
en større udfordring. Og så give sig i 
kast med at styrke sine fagdidaktiske 
kundskaber, så man kan hjælpe de ele-
ver, der har det sværest”.

Hvis Danmark skal lære af Sverige, 
gælder det om at se på folkeskolens 
værdier:

”Man skal bide sig fast i ideen om, at 
alle har lige værdi og skal behandles på 
ligeværdig vis. Det tror jeg, den danske 
undervisningsverden kan lære en del af. 
Det kan lade sig gøre at finde løsninger, 
sådan at de elever, som har sværest ved 
skolen, kan beholde deres kammerater 
og følge den samme udvikling”. 
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kort nyt  

Citat:  Hvordan man ser, beror ikke blot på, hvad man ser. 
Det beror på, hvordan man ser…   (Kierkegaard )

2011 2012 2013

Hele landet 60 64 72

København 37 37 40

Horsens 58 64 69

Hjørring 65 72 84

Faaborg-midtfyn 70 78 87

lemvig 69 86 91

lolland 69 82 92

Hørsholm 81 88 99

læsø 82 109 132

Forsørgerbrøker
0-16 årige + 65+årige

17-64 årige

Den finansielle og demografiske udvikling skærper forskel-
lene mellem områder med vækst og de områder, hvor der 
ikke er vækst. 

Således er fx Aarhus og København vækstområder, hvor 
folk flytter til. Kommer man derimod ud i tyndtbefolkede 
områder, hvor der er afvandring, er situationen anderledes 
alvorlig. 

Færre erhvervsaktive skal således forsørge flere – jf. ta-
bellen, hvor udviklingen er fremskrevet ved den såkaldte 
forsørgerbrøk. Det vil også give yderligere rekrutteringspro-
blemer på bl.a. pleje- og i folkeskoleområdet.

Kilde: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 13/11

ved proFetens 
skæg
Folkeskolelever i Ægypten har demonstreret i Cai-
ro for at få gennemført en grundlæggende ændring 
af landets skolesystem. De ønsker længere, bedre 
og fri skoleadgang for alle.

”Vi gør det for, at de fremtidige generationer 
kan få bedre muligheder. Uddannelse er grundla-
get for al fremgang”, udtaler Hussain Haggah, der 
er repræsentant for elevernes ”1. marts bevægel-
se” til avisen Al-Mary Al-Youm.

Også i det lille arabiske kongedømme Bahrain 
er der rejst krav om demokratisering og reformer. 
Her har styret prompte reageret ved at arrestere 
elever, studerende samt repræsentanter for landets 
lærerorganisation. 

Den demografiske forsøgerbrøk siger noget om forholdet mellem den del af befolkningen, der 
kan forventes at være på forsørgelse. Med Læsø som eksempel skal 100 erhvervsaktive i 2011 
forsørge 82. I 2030 skal 100 erhvervsaktive forsørge 132.

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

FOLke
skolen

Husk du kan søge medarbejdere hele sommeren.

På lærerjob.dk holder vi ikke sommerferie, vi
lægger løbende annoncerne på nettet.

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

Sommerferie?
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Dagbladet Information
+ + + 10383 + + +
0893 Sjælland USF B

Navn

Adresse

Postnr./By

Telefon

E-mail

Postboks 188, 1006 København K

*IndexDK/Gallup Marketing 1.H 2009

Information udkommer mandag til lørdag. Tilbuddet gælder til 25. august 2011 og gælder kun husstande, der ikke 
har abonneret de seneste 12 måneder. Sms koster  0 kr. + alm. sms-takst, betaling via mobilregning. Udbydes af 
 Information, Store Kongensgade 40C, 1264 København K. Efter tilbuds-perioden fortsætter abonnementet på de 
normale vilkår til det opsiges. Ved levering til udlandet opkræves porto.

Kom i vidende selskab i 4 uger. Gratis.
Vores læsere ved naturligvis ikke alt, men de ved at viden er værd at investere i. 
Hovedparten af Informations læserskare er højtuddannede* og velinformerede. 
De læser meget faglitteratur og søger viden, hvor den måtte findes. Det stiller 
unægtelig krav til vores artikler og journalistik – og ikke mindst vores dækning 
af uddannelsesområdet.

Vil du oplyses og udfordres af en avis, der sætter en ære i altid at gå et 
spadestik dybere? Få et gratis og uforpligtende abonnement, der stop-
per af sig selv efter 4 uger.

Besøg Information.dk/4ugergratis, ring 70101930, 
SMS ‘TILBUD’ til 1241 eller udfyld kuponen.

Pl
en

um

                 Hvis alle var som     
                       vores læsere, ville      
                          videnssamfundet 
                            ikke kun være
                            ønsketænkning.
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omstrukturering   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Hung Tien Vu }
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 I medgang og modgang, det sure 
med det søde, på godt og ondt... 
det er vilkår, der følger med, 
når man har tjansen som for-
mand for skolelederne i en 
kommune. Ikke mindst i om-

skiftelige tider, hvor tingene ændrer sig 
for øjnene af en og feltet snævres ind.
Samtidig kan der være noget om, at 
man står bedst i modvind, og at tilvæ-
relsen trods alle genvordigheder kan 
være tålelig. 

Det indtryk får man i hvert fald, når 
man taler med formanden for skole-
lederne og leder-TR i Faaborg-Midtfyn, 
Flemming Mortensen, der står i spid-
sen for foreningens 46 lokale medlem-
mer. Som andre steder har man også 
her stået med et puslespil, hvor brik-
kerne har været svære at få på plads, og 
hvor nogle endda er blevet til overs. Al-
ligevel er han ikke utilfreds med forlø-
bet og processen.

”Faaborg-Midtfyn Kommune vil no-
get med sine skoler, og det giver re-
spekt. Vi kommer jo ikke uden om, at 
vi befinder os i nedskæringstider, og 
desuden er børnetallet hos os faldende. 
Men når ondt skulle være, og det skulle 
det – da det blev klart, at vi samlet 
skulle have færre skoler med færre le-
derstillinger – synes jeg, at kommunen 
har gennemført en proces, hvor man 
har villet dialogen og har lyttet”, siger 
Flemming Mortensen.

Facit for den sydfynske kommune er 
pt. sådan: tre selvstændige skoler ned-
lægges, to skoler samles til én og går 
fra fire til to afdelinger. En skole med 
nu tre afdelinger får fremover kun to 
afdelinger. Endelig udvides to skoler 

omstrukturering

Leder-TR funktionen udøves for tiden under vanskelige 
forhold. opgaven er bl.a. at klare de spændinger, der opstår 
under skolelukningerne og  stillingsnedlæggelserne

med et heldagstilbud. Netto er der seks 
færre lederstillinger end for et år siden. 

rettidig omsorgsfuldhed 
Bag de tørre tal ligger et utal af mel-
lemregninger og det faktum, at ændrin-
gerne griber direkte ind i lærere og le-
deres arbejdsliv. Flemming Mortensen 
vil bestemt heller ikke undervurdere, at 
de, der rammes af omlægningerne på-
virkes – især de, der bliver ’ofre for ny-
tænkning’, som han kalder det.

”Det er altid ubehageligt ikke at 
vide, om man er købt eller solgt. Og får 
man frataget sit job, er det en situati-
on, som kan ramme hårdt personligt. 
Omvendt er processen ikke meget an-
derledes end andre normeringsbeslut-
ninger eller den fagfordeling, vi vender 
tilbage til hvert år. Den vipper ud i et 
plus/minus, alt efter hvad man har øn-
sket, og fordelingen bliver modtaget 
efter forventninger og temperament”. 

Flemming Mortensen er klar over, at 
han nok ser tingene, som de tager sig 
ud fra et mere overordnet synspunkt, 
og at det er noget andet for den, der 
kommer i klemme og føler, at hans/
hendes ”liv, ære og velfærd” er sat på 
spil. Men han mener alligevel, at skole-
ledergruppen har haft mulighed for at 
komme ind over processen. 

”Der er et godt sammenhold i vores 
forening synes jeg, hvor vi har drøftet 
holdninger og strategier på fælles mø-
der, så jeg som lokalformand ikke alene 
tegnede gruppen. Eksempelvis er det 
ikke uvæsentligt, om man er øverste 
skoleleder eller mellemleder, men her er 
vi dækket ind ved at have to afdelingsle-
dere i vores bestyrelse”, siger han.

mest

godt 
på  
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med åbne kort
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artikel   { tekst: Xxxxxxxxx / foto: Xxxxxxxxxxxx }omstrukturering



  moderne skoleledelse 45

med åbne kort

”Selvfølgelig er der forskellige 
holdninger og typer i gruppen – 
nogle er udadvendte og ekspres-
sive, andre vil gerne drøfte tinge-
ne og søger sparring, og andre 
igen vil helst klare sig selv og er 
mest på mail. Vigtigst har været, 
at alle har haft mulighed for at 
blive hørt, ligesom jeg synes, at 
nærheden har gjort det muligt at 
stå sammen og vise hinanden den 
fornødne omsorg”.

Flemming Mortensen fortæller, 
at fællesskabet i skoleledergrup-
pen bl.a. bygger på, at lokalfor-
eningen systematisk tilbyder ar-
rangementer med såvel socialt 
samvær som skole- og ledelses-
fagligt indhold, der i takt med at 
skoleomlægningerne kom nærme-
re fik sat de nye strukturer øverst 
på dagsordenen.

”Det har givet et godt funda-
ment for skoleledergruppen, idet 
alle har haft mulighed for at være 
sammen og deltage i drøftelserne 
af udviklingen. Vi har også haft 
skolechefen til at stille op og gå i 
direkte dialog med skolelederne”, 
siger Flemming Mortensen. Han 
udtrykker også tilfredshed med 
den støtte, man i den vanskelige 
periode lokalt har fået af hoved-
foreningen og det samarbejde, 
der er med foreningens konsulent 
Carsten Ancker.

”Vi har en arbejdsfordeling, jeg 
kan anbefale andre. Vi har som lo-
kal forening stået for alle forhand-
linger om de overordnede rammer 
og personforhold, mens vores kon-
sulent har taget sig af alle  løn-, 
ansættelses- og konkrete aftaler. 
Jeg har koncentreret mig om at ud-
vikle en leder-TR funktion, der kan 
agere med kant – både i forhold til 
kommunens beslutningstagere og i 
forhold til vores egen ledergruppe. 
Og den balance er vanskelig”. 

Spiller med åbne kort 
Lokalforeningen har måttet for-

holde sig til, at der samlet set nu 
er mindre ledelse på kommunens 
skoler. Og det er vel ikke ligefrem 
i overensstemmelse med forenin-
gens mål og politik?

Bestemt ikke, men Flemming 
Mortensen mener på den anden 
side, man også bør fokusere på, at 
det er lykkedes at begrænse ska-
den. Én afdelingsleder er sagt op, 
en viceinspektør er gået på efter-
løn, mens to skoleledere er fra-
trådt, en for at gå på pension, 
mens den anden har fået en leder-
stilling et nyt sted. Desuden er to 
vakante lederjob ikke blevet gen-
besat. 

”Selv om mange af os er blevet 
flyttet rundt på, er kun få direkte 
ramt. Og det er sket i ét hug, hvil-
ket jeg i situationen synes er ac-
ceptabelt. Vi har fra vores side an-
befalet kommunen ikke at bruge 
salamimetoden, men i stedet tage 
fat om roden og fortsat sikre ele-
verne en optimal professionel sko-
legang. Også selv om det ville be-
tyde nedlæggelse af skoler”.

Ifølge lokalformanden har kom-
munen holdt fast i den decentrale 
linje, som har været lagt siden 
kommunesammenlægningen. Det 
betyder, at beslutningerne om æn-
dringer mv. ikke bare udmøntes 
top-down. Det sker i stedet i dia-
log med kommunens fagchefer og 
den øvrige stab på den ene side og 
en række såkaldte ’aftaleholdere’ 
på institutionsniveau på den an-
den, hvor Flemming Mortensen 
repræsenterer skolelederne.

”På den måde tager mange 
ændringer form efter, hvordan vir-
keligheden opleves på stedet, idet 
kommunaldirektøren, direktionen 
og fagcheferne tager de underlig-
gende ledelseslag med på råd, og 
hvor også bemyndigelsen til at 
beslutte konkret delegeres”.

Det lyder næsten for godt til at 
være sandt – og er det også. Flem-
ming Mortensen erkender, at 

reform

Et ændret Danmarkskort

Faaborg-Midtfyn er også historien om 
fem kommuner, der blev til én ny, og om 
at et stort arbejde med at harmonisere 
de forskellige skolevæsner mht. værdier, 
opbygning, service mv. var godt i gang, 
da finanskrisen og de store offentlige 
besparelser blev en realitet.

Alt det, der var opnået, var dermed 
pludselig fortid. Skolerne skal rationali-
seres ned til færre matrikler, færre klas-
ser, færre lærere og ledere. Et billede, 
der genkendes de fleste steder i landet, 
men alligevel har processen i Faaborg-
Midtfyn måske været mere nådig:

”Den lokalpolitiske linje, der blev lagt ved 
kommunesammenlægningen 3-4 år til-
bage oplever jeg, at kommunen har holdt 
fast i. også efter den økonomiske nedtur. 
Den har bl.a. gået på, at børnene fortsat 
skulle have mulighed for at gå i skole i lo-
kalmiljøet, godt nok i fødeskoler for så at 
fortsætte overbygningen i mere centralt 
placerede skoler, men den store nedlæg-
gelse lokalt har der altså ikke været tale 
om”, siger Flemming Mortensen.

Som omstruktureringer nu en gang 
forløber, er der vindere og tabere. Selv 
bestyrer lokalformanden broskolen i 
årslev, bestående af to afdelinger, som 
begge ligger i det nordlige hjørne af den 
udstrakte kommune.  

området her er umiddelbart i vækst. For 
nok er vi på landet, men ikke længere 
væk end et kvarters transport til odense. 
Trods kommuneskellet er man tæt på 
storbyen og kan nyde den friske luft og 
alligevel have kort til arbejdsmuligheder 
og fornøjelser. Så lige her lider man ikke 
skoledøden, tværtimod bygges der ud 
både på broskolen – og i byen, hvor folk 
bliver boende, ja nye bosætter sig…
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modellen for tiden er mere teori end 
praksis. Den er udviklet i opgangstider 
til at skabe udvikling og dynamik. Og i 
denne følsomme virkelighed, hvor der 
ned- og sammenlægges institutioner, 
ønsker magthaverne ikke for mange va-
riations- og valgmuligheder. 

”Men selv om der ikke ligefrem gi-
ves ved dørene, spilles der med åbne 
kort – og det er også muligt at spille 
sammen. Vi har – synes jeg – generelt 
et godt samarbejde med skolechefen 

omstrukturering

»Det er et privilegium at slå øjnene op om 
morgenen – resten er bare en opgave.«
{Flemming mortensen, skoleleder, leder-TR og lokalformand, Faaborg-Midtfyn } 

Master i
Multikulturalitet, 
uddannelse og læring (MML)

Ny masteruddannelse på RUC!

... hvis du vil lære mere om planlægning, 
læring og pædagogik på multikulturelle skoler.

ruc.dk/uddannelse/efter-og-videreuddannelse/masteruddannelser/mml        tlf. 2621 4442

RUC
Roskilde Universitet

og kommunen, og vi er også blevet for-
skånet for de personligt-menneskelige 
intriger, som man hører om visse andre 
steder”, siger Flemming Mortensen. 

Medinddragelse kan være omklam-
rende, så det er sværere at sige nej el-
ler stop, og der er selvfølgelig grænser 
for, hvad skolelederne skal gå med til. 
Alligevel vil Flemming Mortensen ikke 
bytte til en mere konfronterende stil.

”Jeg mener, vi står stærkest ved at 
prioritere de indre linjer og etablere et 

miljø, der åbner for gensidig fortrolig-
hed, hvor tingene kan siges, som de er, 
uden at alt nødvendigvis skal føres til 
referat eller offentliggøres. Vi går efter 
indflydelse og er forsigtige med at lægge 
et for hårdt pres på beslutningstagerne, 
for ikke sætte det gode forhandlingskli-
ma over styr”. 

Det betyder bl.a., at skolelederne i 
Faaborg-Midtfyn kun nødigt bruger pres-
sen offensivt, men stræber efter at op-
retholde en relation til kommunen, hvor 
dialogen hviler på tillid og respekt frem 
for på magt. Til gengæld gives der tid til 
ledelse, der bliver lagt råderum ud på 
skolerne, man vægter efter/videre-ud-
dannelse og kompetenceudvikling for 
kommunens ledere og ønsker i det hele 
taget en velfungerende, stærk institu-
tionsledelse.  

Faaborg-Midtfyn var også hurtig til at 
anerkende Skolelederforeningens leder-
TR-funktion og har givet rimelige vilkår 
for TR-arbejdet. Endelig har skoleom-
lægningen ført et højere timetal i ind-
skolingen og et mere ensartet skoletil-
bud med sig, uden at klassekvotienterne 
er steget faretruende, uden massefyrin-
ger og en hoben andre besparelser i øv-
rigt. På den måde er der altså alligevel 
en slags balance i tingene.  
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Citat: Af alle fjender er måske vanen den lumskeste, og 
frem for alt lumsk nok til ikke at lade sig blive set…   
(Kierkegaard )

Det er afgørende for Danmarks konkurrencedygtighed at være
fremme i feltet inden for forskning, erhverv og andre områder.

Derfor skal alle børn og unge i det danske uddannelsessystem stimuleres og  
udfordres til at nå så langt som muligt på alle faglige niveauer og inden for alle fag.

I 2010 nedsatte Undervisningsministeriet en talentarbejdsgruppe, der skulle 
samle og evaluere erfaringerne fra de seneste års mange talentprojekter på landets 
skoler og uddannelsesinstitutioner og udarbejde en samlet strategi for talentudvik-
lingen i det danske uddannelsessystem.

Arbejdsgruppen foreslår blandt andet:

›  At der indføres fuld linjeorganisering i 7.-9. klasse. 
›  At der skal undervises efter færre og mere enkle mål i undervisningen end de nuvæ-

rende. 
›  At der skal være en talentvejleder på hver skole. 
›  At lærernes kompetencer til talentudvikling styrkes. 

Læs mere på uvm.dk > talent

talent skal 
udvikles inden 
For alle Felter

kort nyt

Entreprenante amerikanere har 
startet en portal på nettet, hvor 
man finder et bibliotek med videoer 
om diverse problemstillinger og de-
res løsning m.m. til fri afbenyttelse.

Først udviklet for at hjælpe 
venner og familie, siden støttet af 
Bill og Melinda Gates Fonden, så 
der nu ligger over 2000 korte, in-
struktive videoer med indføring i 
bl.a. matematik, fysik, økonomi  
og historie. 

Folkene bag har den mission 
at levere verdensklasse undervis-
ning til hvem-som-helst hvor-som-
helst. Klik ind få lidt til eftertan-
ke og inspiration vedrørende de 
teknologiske muligheder i fremti-
dens undervisning. 

Se mere på www.khanacademy.org

E=mc
2

e=mc2

Privatiseringsboom
Hver fjerde danske skole og daginstitution er i dag privat el-
ler selvejende.

Andelen af privatskoler er steget fra 18,6 % i 1990 til 25,2 % i 
2010. Mens mere end 250 offentlige folkeskoler er blevet ned-

lagt eller sammenlagt i 
perioden, er der kommet 
100 nye privatskoler til, 
viser tal fra Danmarks 
Statistik. 

På pasningsområdet 
har det siden 2005 væ-
ret muligt for private 
udbydere at oprette og 
drive private daginstitu-
tioner ud fra et ”penge-
ne følger barnet”-prin-
cip, hvor kommunen 
yder et driftstilskud, 

der svarer til den gennemsnitlige kommunale driftsudgift per 
barn. Lovgivningen betød en økonomisk ligestilling mellem kom-
munale, private og selvejende daginstitutioner.

Siden loven blev indført, er der kommet 323 nye private dag-
institutioner til. Sammen med de godt 900 selvejende institutio-
ner tegner de sig for over en fjerdedel af det samlede antal insti-
tutioner. Men udviklingen stopper ikke her.

En undersøgelse af 1.000 danske daginstitutioner foretaget 
af Politiken Research viser således, at hver femte vuggestue eller 
børnehave overvejer en privatisering. 

Ifølge professor ved CBS, Carsten Greve, der forsker i offentlig-
privat samspil, vil tendensen fortsætte: ”Privatiseringerne er ud-
tryk for en krisedagsorden, hvor offentlige besparelser gør, at kom-
munerne trækker sig tilbage, og borgerne tager over”, siger han.

Kilder: Mandag Morgen 13/1, Politiken og Danmarks Statistik
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international profil   { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling }

moderne 
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ny læring

Randersgade Skole er som rumskibet Enterprise modigt på vej ud, 
hvor ingen før har været. Skolen er international profilskole og med 
i Microsofts verdensomspændende netværk Partners in Learning, 
hvor missionen er at opdage nye former for læring. 

 d et er som sangen  
siger ikke lige til at  
se det, hvis man ikke 
lige ved det: I en slidt 
bygning på Østerbro  
i København, bag  

et sæt indgangsdøre i massivt egetræ, 
hvor årstallet 1886 sirligt snor sig i  
udskæringerne, befinder sig på man- 
ge måder Danmarks mest moderne  
skole. 

Randersgade Skole blev nemlig i 
2009 udnævnt til international profil-
skole i Københavns kommune. I august 
sidste år blev man som eneste danske 
skole i Microsofts Partners in Learning-
program udnævnt som såkaldt Pathfin-
der School. Her skal man i et stort net-
værk med skoler fra hele verden prøve 
finde vej til nye former for læring.

Skoleleder Marianne Kron er klar 
over modsætningsforholdet mellem 
skolens fysiske stand og dens teknolo-
giske og internationale status.

”Det er lidt pinligt, når vi skal tage 
imod vores mange internationale sam-
arbejdspartnere. Det er jo lige før, at vi 
må bilde dem ind, at de besøger os 
midt i en temauge om Østtyskland”, 
smiler hun og slår ud med armen i en 
af de vel nedtrådte gange.

Men hvor tiden har stået i stille i 
indgangspartiet og i gangene er vi an-
derledes fremme i kalenderen, når man 
kommer inden for murene i klasseloka-
lerne. Samarbejdet med Microsoft har 
nemlig betydet en kraftig opdatering af 
skolens elektroniske udstyr. 

Der er installeret smart boards i alle 
klasselokaler og hver elev fra 4. Klasse 
og op har egen netbook – i alt tæller 
Randersgade Skoles IT-park mere end 
300 computere. 

mere gates end grundtvig
Den internationale dimension lever 
igennem brugen af IT. Marianne Kron 
mødes hver måned virtuelt med sit 
udenlandske netværk og mange af ele-
vernes produkter er elektroniske og lagt 
an på at kunne indgå i en international 
kontekst. 

Som den elevfilm om en pige, der 
finder ud af, at hun er lesbisk og om de 
konflikter hun gennemgår, inden hun 
beslutter sig for at stå ved det. Filmen 
blev vist på en Pathfinder-konference i 
Cape Town og begejstrede alle – inklu-
siv en delegation fra Mauritius, der fik 
den med hjem til brug i deres under-
visning. 

Kameraer og mobiltelefoner er nyt-
tige redskaber. Børnene filmer hinan-
den eller løser tekstopgaver på sms. I 
klasserne hvor eleverne har netbooks er 
undervisningen ofte lagt an på, at man 
er online – 27 børn på en gang.

Det giver selvfølgelig nogle udfor-
dringer at styre, siger Marianne Kron. 
Men fordi computer og mobiltelefoner 
er elementer fra børnenes egen verden, 
er de enormt selvkørende. Faktisk i en 
grad at der opstår ny læring uden om, 
hvad læreren havde tænkt sig. Og det 
er præcis, hvad skolelederen ønsker – 
som kosmopolitisk stifinder og som pa-
triotisk konkurrencemenneske.

”Det er vigtigt, at vi løfter os inden 
for de næste årtier, hvis vi vil være med 
til at gøre en forskel fremover. Danmark 
er et lille land og risikerer at blive over-
halet, fordi der er så mange derude, 
der er rigtig dygtige. Jeg har selv mødt 
dem ved vores konferencer”, advarer 
hun og henviser til lande som Holland, 
Belgien og Finland, hvor man er meget 
visionære på IT-området.
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Randersgade Skole
International Profilskole i  Københavns kommune. 

Pathfinder School i Microsofts Partners In Learning – program.
Se mere på www.rg.kk.dk og  www.wix.com/randersgades/rg-school

international profil
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Ifølge Marianne Kron er den gamle 
Grundtvigianske skoleopfattelse på vej 
ud. Det 21. århundredes kompetencer 
kræver, at børn selv reflekterer og ska-
ber. Det taler man meget om i Micro-
softs Pathfinder netværk, hvor skole-
lederen også inspireres af at møde 
mange private erhvervsfolk. 

”Det er spændende at høre, hvad de 
private ledere har at sige.  Og videns-
deling giver jo begge parter ny viden. 
Det er inspirerende fordi den strategi-
ske del af ledelsen fylder mere i en pri-
vat virksomhed end vi er vant til i fol-
keskolen. Og vi er jo ved at uddanne 
deres kommende arbejdskraft, så de 
kan give os et indtryk af, hvad der ef-
terspørges”.

Stifinder uden kompas
Så når 7. klasses elever præsenterer 
deres fysiskforsøg på engelsk foran et 
rullende kamera og bagefter sender det 
til jævnaldrende i Norge, er det en 
måde at løfte eleverne på og få skolens 
arbejde sat ind i en international kon-
tekst. Og når elever i 5. klasse filmer 
hinanden læse egne versioner af dan-
ske kanonværker og lægger det ud på 
nettet, er formålet at styrke kendskab 
til klassisk dansk litteratur, men også 
at pleje de performative evner, som er 
blevet stadig vigtigere for elevernes 
fremtid.

Den nye undervisningsform, hvor 
skolen i højere grad forlænger elever-
nes egen verden, skaber generelt stor 
begejstring og gode resultater, fortæller 
Marianne Kron.

Men også nye udfordringer.
”Nu er det eleverne, der overhaler 

lærerne og det er eleverne, der dikterer 
vidensbehovet. De skaber selv læring 
mellem andre børn. Det er meget posi-
tivt og det vi vil, men det betyder at 
lærerne skal redefinere sig og finde 
tryghed i en ny rolle som vejleder/koor-
dinator. For udviklingen betyder ikke, 

»Nu er det eleverne, der overhaler lærerne, og det 
er eleverne, der dikterer vidensbehovet. De skaber 
også læring blandt andre børn.«
{ marianne Kron, Skoleleder, Randersgade Skole } 

Blå bog

Marianne Kron

Skoleleder på Randersgade 
Skole siden januar 2010. 
Underviser på Niels brocks 
ledelsesakademi. 

Tidligere skolechef i Ølstykke 
kommune og afdelingschef 
for Skole og Institution i 
Hørsholm kommune.

Master i offentlig admini-
stration fra CbS samt diverse 
ledelses og skoleledelsesud-
dannelser.

Det vil fx være sin sag at skulle 
måle værdien af det demokrati-projekt 
med en skole i Kairo, som Randers- 
gade Skole er i færd med at etablere.  
Potentialet her sprænger enhver skala.

Skulle det imidlertid lykkes at eta-
blere en egyptisk forbindelse, er en 
drøm da også gået i opfyldelse for Ma-
rianne Kron. Både som kosmopolitisk 
stifinder og som patriotisk konkur-
rencemenneske.

”Hvis det lykkes, at børn kan tale 
med børn i Kairo eksempelvis om at 
være lesbisk som 14-årig, uden at de 
risikerer at få hugget hovedet af, så er 
vi kommet meget langt i vores proces. 
Og den danske kompetence er vores 
over 100 år gamle demokrati. Det ru-
ster os til at gøre en forskel. Men vi 
skal ud over stepperne. Vores børn er 
klar”, forsikrer hun og lukker de gamle 
døre til den nye verden. 

at der er mindre brug for en lærer. 
Tværtimod. Det her kan slet ikke foregå 
uden voksenstyring”, siger Marianne 
Kron, der godt kan forstå de lærere, der 
ikke helt kan genkende den skole, de 
startede på i sin tid. 

Men hun er også stolt over at lede 
en ekspedition, der er draget ud for at 
finde en fremtidig skoleform. Selv om 
det også slider på hårfarven at skulle 
forsikre utrygge lærere og signalere en 
ret kurs, når hun ikke har noget kort at 
støtte sig til.

”Det er en ny måde at undervise på, 
men vi er nødt til at forholde os til den 
verden, børnene befinder sig i virtuelt 
og fysisk. Vi er på vej et sted, men vi 
ved ikke hvorhen. Vi er i et kaosfelt 
midt i en udvikling fra fortid til en 
fremtid. Og fremtiden er lidt blank, så 
vi føler os frem. Vi er meget nysgerrige, 
men nogle er også nervøse for, hvor vi 
er på vej hen. Det er min opgave at 
have overblik, så jeg kan forsikre med-
arbejderne om den fælles kurs. Det 
bruger vi meget energi på i lederteam-
et”.

Skyder over mål
Men den anderledes skoleform kræver 
ikke kun forandringer på de indre lin-
jer. Marianne Kron mener, at erfarin-
gerne fra Randersgade skole også bør 
vække gehør i gangene på Christians-
borg.

”Der er generelt brug for et øget fo-
kus på ledelse i folkeskolen og for mere 
langsigtet planlægning. Konkret kan vi, 
med det som vores elever kan, se at 
rammerne for eksamener er for snævre. 
De blev lagt for 10 år siden og er ikke 
tidssvarende i dag”, lyder det fra skole-
lederen.

”Eleverne kan ikke gå til eksamen 
med det, de kan, men skal vise gamle 
færdigheder. Der er behov for en opda-
tering af hvilke færdigheder, der bør 
kræves”, siger Marianne Kron.

ny læring
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green kids 
nyt læringsmiljø   { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling }

 l ektor Blomme ville få 
sine maltbolsjer galt i 
halsen, hvis han stak ho-
vedet ind til 8. y på Ran-
dersgade Skole denne 
eftermiddag i år 2011. 

Her er der fuld tryk på den moderne 
undervisnings kedler.

Projektet hedder Green Kids og er 
kort fortalt klassens initiativ til at få 
spredt det grønne budskab og få folk til 
at tage miljøet alvorligt. Sammen med 
en klasse fra Hillerødgade Skole laver 
eleverne hjemmeside og facebook-pro-
fil. De har skrevet en sang og skal lave 
en musikvideo, der skal oploades på 
YouTube. Dér ligger i forvejen en så-
kaldt flash mob, iscenesatte aktioner i 
det offentlige rum, som eleverne selv 
har fundet på og filmet i samarbejde 
med professionelle produktionsfolk. 
Der lægges der også jingler ud – green 
crimes, filmklip hvor børn gør overfor-
brugende voksne opmærksom på an-
svarlig opførsel.

Alt det orkestreres herfra. 
Der lyder musik fra flere sider. Fallu-

lah og Kim Larsens toner krydser klinger 
og skaber et helt tredje bastardnummer 
midt i rummet. Der er graffiti-tags på 
væggene – godt nok på autoriserede 
plancheark, men alligevel. Bordene er 
arrangeret i klynger. Hver klynge har sit 
eget liv, her sidder man på borde, om-
vendt på stolen eller nærmest vandret 
liggende. Slænger sig og hænger ud. 

Hver elev har sin netbook åben og 
på ene væg trofæer et smart board.

Dette er et bud på fremtidens klas-
seværelse. Det minder om en forvokset 
udgave af elevernes egne værelser 
hjemme hos mor og far. Eller om fæl-
lesrummet nede i ungdomsklubben.

Humøret er højt og det samme er de-
cibelniveauet. Da fotografen og journali-
sten bliver præsenteret drukner det me-
ste af introduktionen i lydhavet. Men det 
er ikke ukontrolleret umotiveret støj, der 
udgår. Der luftes bare mange meninger 
om mange forskellige ting. Samtidig.

At der er et medie til stede, der har 
tænkt sig at notere og fotografere, hvad 
der bliver sagt og gjort, lader heller 
ikke til at anfægte eleverne det mind-
ste. Vores entré i lokalet noteres med 
enkelte nik og spredte blik. Ingen fnis, 
hvisken eller blussende kinder.

Midt i det hele står der to, der giver 
os opmærksomhed. Trods al deres ung-
dommelige udstråling ligner de også no-
gen, der for længst er vokset ud af pige-
værelser og ungdomsklubber. Det ville 
være forståeligt, hvis de stikker lidt ud i 
det her miljø. Men der er faktisk dem, 
der er værter, forklarer de. Det er Julie og 
Jane, lærere for de to klasser, der tilsam-
men udgør Green Kids. De smiler stort.

”Det her er skide skægt”, siger Julie 
med en styrke, der ville give hende ka-
rantæne på de fleste læsesale. 

”Vi udnytter alle elevernes kompe-
tencer. Der skal skrives, danses, synges 
og filmes. Der skal programmeres 
hjemmeside. Vi skal have et logo, så 
lige pludselig kan vi bruge skaterdren-
genes graffiti, som de sidder og tegner 
på kladdehæfterne alligevel. Vi laver 
klistermærker og måske trykker vi t-
shirts også. Og det hele kommer fra 
eleverne. De er i virkeligheden små 
iværksættere. Jeg fordeler og udvikler 
bare deres kompetencer”.

Bag hende ruller flash mob’en over 
smart boardet; 150 børn fra Randersga-
de Skole falder om sammen med to is-
bjørne på Øster Fælled Torv og det hele 
afsluttes med punchlinen: Først dør 
bjørnene, så dør børnene. Klippet har 
allerede over 5.000 visninger på nettet. 
Og det er her, det handler om at være. 

For hvis du ikke er på Facebook, er 
du slet ikke, som det 21. århundredes 
eksistentialistiske dogme lyder ifølge 
en elev. Eller var det fra læreren? 

se mere om green kids på www.green-kids.dkeller greenkids2100 på Facebook eller søg efter green kids Flash mob  på Youtube.Fremtidens klasseværelse tilhører børnene og de 

bruger let og ubesværet de nyeste teknologier
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briller
De magiske

Te k s t  o g  i l l u s t r a t i o n e r  M i k a l a  K l u b i e n

BØRNENES  U-LANDSKALENDER

Arbejdshæfte

131719_Forsider_ULAnd_2011.indd   3 16/05/11   09.44

Fortæller, tegner, musiker  
og løgnhals Carl Quist-Møller  
har skrevet og illustreret  
årets u-landskalenderbog,  
”De magiske briller”. 

En vidunderlig historie om venskaber og mobning. 
Med et par magiske briller kan Amie forandre alt 
omkring sig. Måske ændrer hun Sierra Leone! Måske 
ændrer hun hele verden! Måske ændrer hun kun sig 
selv. Og det gode smitter. Læs selv.

Elevbogen suppleres med lærervejledning, arbejds-
hæfte og børnesiden www.u-landskalender.dk

Et klassesæt (30 elevbøger, 30 arbejdshæfter og  
2 lærervejledninger) koster 995 kr.

Materialet retter sig mod 1.-4. klasse og mod fagene 
dansk, natur/teknik og kreative fag. 

Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender 
2011 går til Red Barnets arbejde med børn i Sierra 
Leone i Vestafrika. Pengene skal bruges til at skabe 
børneklubber, hvor børn kan lære om deres rettig-
heder, og om hvordan de selv kan løse konflikter.  
De skal lære at skabe venner – ikke fjender.

Bøgerne udkommer  
den 3. oktober 2011

Læs og bestil allerede nu på:

www.voksne.u-landskalender.dk

BØRNENES  U-LANDSKALENDER

De magiske
briller

A f  C a r l  Q u i s t  M ø l l e r  ·  Fo t o s  J ø r g e n  S c h y t t e

131719_Forsider_ULAnd_2011.indd   1 16/05/11   09.44

TVæRfAgLigT unDERViSningS- 
MATERiALE TiL fOLkESkOLEnS 
yngSTE kLASSER 

BØRNENES  U-LANDSKALENDER

brillerDe magiske
Te k s t  o g  i l l u s t r a t i o n e r  M i k a l a  K l u b i e n  ·  F o t o s  J ø r g e n  S c h y t t e

Lærervejledning
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artikel   { tekst: Xxxxxxxxx / foto: Xxxxxxxxxxxx }

kursus 

for nye
skoleledere

Velkommen til årets kursus for nye skoleledere!

2011

Skolelederforeningen tilbyder igen i år et kursus for nye 
skoleledere den 31.10. – 2.11.2011. 

Kurset er en indføring i jobbet som skoleleder med fo-
kus på generel viden og med mulighed for videndeling 
og networking, idet vi udover det ledelsesfaglige ind-
hold lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial 
sparring. 

Kurset henvender sig til nyudnævnte ledere i deres før-
ste job i en skoleledelse. For et optimalt udbytte af kur-
set anbefaler vi, at du har max 1 års ledelseserfaring.
 
Indhold
Vi tager udgangspunkt i den antagelse, at nye skolelede-
re som regel har søgt jobbet ud fra interesser og kompe-
tencer inden for pædagogik og undervisning, men at job-
bet som skoleleder ofte viser sig at indeholde uventede 
aspekter af administration og personaleledelse.

Overordnet prioriteres ledelsesområderne i kurset derfor 
således › › › 

›  administrativ ledelse. Faktu-
el viden om bl.a. lovgivning 
og økonomi er et vigtigt fun-
dament for en skoleleder

›  Personaleledelse. Ledelse af 
medarbejdere stiller krav om 
et ændret perspektiv - vi kal-
der det at ”tage lederkasket-
ten på”

›  Pædagogisk ledelse. Elever-
nes undervisning er skolens 
kerneopgave, og kursusdelta-
gerne får mulighed for at ud-
veksle erfaringer og gode ideer

›  Strategisk ledelse. Denne 
fjerde ledelsesdisciplin fylder 
mindst på kurset, men inddra-
ges som en naturlig del af em-
net om skoleledelse i praksis 

Vi kommer til at drøfte skole-
lederrollen indgående. Hvilke 
forventninger har omverdenen 
til skoleledelsen? Hvad er ”Ko-
deks for god skoleledelse”? 
Hvilke udfordringer møder 
man som ny i jobbet? M.v. 

Deltagernes erfaringsgrundlag 
inddrages, når typiske cases 
sættes under lup, og Skole-
lederforeningens konsulenter 
stiller deres viden og erfaring 
til rådighed, når der gives del-
tagerne lejlighed til at præ-
sentere aktuelle problemstil-
linger fra deres dagligdag. 

Arbejdsformen veksler mellem 
oplæg og forskellige deltagerak-
tiviteter, hvoraf en stor del fore-
går i basisgrupper.



artikel

09.30-10.00:  Ankomst, morgenkaffe

10.00-12.00:   Velkommen. Præsentation og indledende  
gruppedrøftelser af skolelederrollen 

12.00-13.00:  Frokost

13.00-17.00:   Grundlæggende indføring i relevant lovgivning,  
herunder personalejuridiske opmærksomhedsfelter.  
 En case drøftes under en Walk and Talk  
(husk årstidsrelevant påklædning!)

17.15-18.45:   ”Den gode skoleleder I” – Kodeks for god skoleledelse,  
omverdenens forventninger mv.

19.15:  Middag

09.00-12.00:   Skoleledelse i praksis: Personaleledelse, skolens organisation 
og styrelse, prioriteringens kunst i dagligdagen, samarbejdet i 
skoleledelsen, møder mv.  
v/ skoleleder René Glud Jensen, Vangeboskolen, Rudersdal 

12.00-13.00:  Frokost 

13.00-15.00:   ”Den gode skoleleder II” – Kodeks for god skoleledelse,  
omverdenens forventninger. 

  Praktisk øvelse med en case fra deltagernes dagligdag 

15.30-17.30:   Grundlæggende indføring i årets gang med budget  
og regnskab mv.  
 v/ skoleleder Flemming Mahler Pedersen,  
Holluf Pile Skole, Odense

18.00-19.30:  Middag

19.30-21.00:   Gruppernes egen tid, fx til erfaringsudveksling,  
den gode historie el.lign.

09.00-10.30:   Lærernes arbejdstidsaftale, ledelse og samarbejde  
 v/ formand for Skolelederforeningen, Anders Balle

11.00-12.00:   Nyt fra foreningen  
v/ formand for Skolelederforeningen, Anders Balle

12.00-13.00:  Frokost

13.00-15.00:   Casestudie med eksempler fra deltagernes dagligdag  
(praktiske øvelser med reflekterende team) 

15.00-15.30:  Evaluering, herefter afrejse 

program{ 31. oKTobER - 2. NoVEMbER 2011 }

1. dag

2. dag

3. dag

KurSuSledere
Skolelederforeningens konsulenter, 
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger 

TId
31. oktober – 2. november 2011

STed
Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 
5500 Middelfart. 

Hotel Sixtus er placeret på  
den smukke Hindsgavl halvø  
ved Middelfart. 

Sixtus tilbyder en kombination af 
hyggelige rammer, ro, flot udsigt og 
god mad! Indkvarteringen foregår 
på nyindrettede enkeltværelser.

bIndende TIlmeldIng
Tilmeld dig hurtigst muligt - og  
senest torsdag den 15. september 
2011. 

Tilmelding skriftligt vha. link på  
www.skolelederne.org > Kurser og  
konferencer

PrIS (Medlemstilbud)
Kr. 1995,-

nB! 
Max 25 deltagere

info
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debat   { tekst: Grethe Andersen / illustration: Colourbox }

 F ormandskabet  
for Skolerå-
dets nye be-
retning inde-
holder en 
række anbefa-

linger – alle sammen er de 
baseret på analyser og doku-
mentation. 

Det er vores ambition at 
komme med en række kon-

krete bud på, hvordan vi 
ved at udvikle ram-
merne for folke-
skolens virke kan 

bidrage til at styrke 
kvaliteten i folke-

skolen til glæde for 
alle elever. Det er 

nødvendigt, da vi kan 
konstatere at:

›  Næsten hver fjerde elev 
har ikke helt basale 
læse-, matematik- og na-
turfagskompetencer, når 
de forlader folkeskolen.

›  Ringe alsidige kompeten-
cer og forældreopbakning 
gør ungdomsuddannelsen 
svær 

›  Den danske folkeskole lyk-
kes ikke i tilstrækkelig 
grad med at bryde elever-
nes negative sociale arv. 

›  Folkeskolen har uklare 
mål, og lærerne overlades 
til egen fortolkning.

›  Kommunerne følger i dag 
kun i begrænset grad kon-
kret og detaljeret op på 
95-procent-målsætningen.

›  Faglig udvikling og motiva-
tion falder i slutningen af 
skolegangen. 

formandskabet 
     anbefaler reform 

fakta

Skolerådets nye anbefalinger 

Formandskabet anbefaler en reform af Fælles Mål ved at indføre to sæt læringsmål:

›  Basislæringsmål, der beskriver, hvad alle elever skal nå i fagene på de enkelte klas-
setrin. Der udarbejdes nye basislæringsmål for elevernes alsidige udvikling.

›   Almene læringsmål, der skal udfordre midtergruppen af elever. De almene lærings-
mål suppleres for de dygtigste elevers vedkommende med individuelle læringsmål. 

Formandskabet foreslår, at opnåelse af basislæringsmålene skal betyde, at den unge 
har kompetencer til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Formandskabet anbefaler 
en reform af afgangsprøverne, så de erstattes med to nye typer prøver: 

›  Basisprøver skal vurdere, om eleverne når basismålene i de enkelte fag. Der gives 
ikke karakter, men blot vurderingen bestået/ikke bestået.

›   Projektopgaver udarbejdes i 3., 6. og 8. kl. I 9. kl. udarbejdes en afgangsprojektopga-
ve i de humanistiske fag og en afgangsprojektopgave i de naturvidenskabelige fag. 

Formandskabet vurderer, at de to prøveformer tilsammen vil indeholde en vurdering 
af elevernes uddannelsesparathed. 

Desuden foreslås det, at forventningerne til eleven skal tydeliggøres i elevplanen 
med en konkret plan, og at der skal ske en systematisk overvågning af, om eleverne 
når basislæringsmålene gennem endnu flere test. Det kommunale samarbejde om fol-
keskolens svageste elever skal styrkes med en ventelistegaranti til elever med behov 
for støtte. Formandskabet anbefaler her at indføre tre garantier: 

›  Der må max. gå en måned, fra en skole identificerer, at en elev er i vanskeligheder, 
til der iværksættes en socialfaglig indsats fra socialforvaltningen.

›   Der må max. gå en måned, fra en skole har anmodet om en pædagogisk psykologisk 
udredning, til den iværksættes. 

›  Der må max. gå en måned fra, at der er sket en visitation til specialpædagogisk  
bistand til en elev, til den iværksættes.

Se mere på www.skoleraadet.dk 

Udfordringen er stor, da en 
nødvendig reform både skal 
sikre et højt ambitionsni-
veau og samtidig have fokus 
på, hvordan den svageste 
fjerdedel af folkeskolens 

elever løftes markant. Vi an-
befaler derfor, at der indfø-
res to sæt læringsmål: et 
sæt basislæringsmål og et 
sæt almene læringsmål.

Læringsmålene skal bi-

drage til at sikre, at alle ele-
ver udfordres uanset at ele-
vernes læringspotentiale er 
forskelligt.

Basislæringsmålene giver 
elever, forældre og lærere en 

2011
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nye fælles mål

indikation af, hvad der som 
minimum skal til på de en-
kelte klassetrin, hvis eleven 
skal have en realistisk mulig-
hed for at være i stand til at 
gennemføre en ungdomsud-
dannelse efter folkeskolen.

De almene læringsmål, 
der skal udfordre den store 
midtergruppe, skal udtrykke 
forventninger, der tydeliggør, 
hvad midtergruppen af ele-
ver skal lære. 

De todelte læringsmål 
har nogle naturlige begræns-
ninger i forhold til folkesko-
lens fagligt stærkeste elever. 
Det er afgørende, at der ikke 
lægges låg på ambitionerne 
for denne gruppe af elever. 
Disse elever skal udfordres 
yderligere med individuelle 
læringsmål, der sikrer, at 
den enkelte elev udfolder sit 
potentiale fuldt ud.

En af de væsentligste ud-
fordringer ved de nuværende 
undervisningsmål er, at de er 
så overordnede og omfangs-
rige, at det er meget svært 
for selv de dygtigste elever at 
nå målene. Samtidig er præ-
missen for elevvurderingen 
en fejlfindingsmodel, hvor 
lærerne skal vurdere, hvad 
eleverne mangler for at opfyl-
de målene.

Den læringsmålsmodel, 
vi forslår, kan bidrage til at 
sikre en mere positiv tilgang 
til elevvurderingen, hvor alle 
elever – også de mindre dyg-
tige elever – når nogle læ-
ringsmål, som kan danne 
grundlag for en positiv feed-
back til alle elever.

Tilbagemeldingen er posi-
tiv i den forstand, at eleven 
får en klar feedback på, hvil-
ke læringsmål der er nået, og 
hvilke det yderligere er reali-
stisk at stræbe efter.

Vi ser således læringsmå-
lene som et positivt redskab 
til at give alle elever de rette 
udfordringer. Vi ser også læ-
ringsmålene som en stor 
hjælp til lærerne. Den dyg-
tige lærer er relationskom-

petent, faglig didaktisk sik-
ker og formår god klasse-
rumsledelse. Læreren skal 
undervisningsdifferentiere. 
Vi ved det er svært – så læ-
ringsmålene ser vi som en 
klar forbedring af lærernes 
vilkår for undervisning. 
Samtidig ønsker vi en opga-
vebank, hvor man som lærer 
kan hente god faglig inspira-
tion til en undervisning, der 
matcher læringsmålene. 

Vi foreslår desuden, at de 
nationale test udvikles, så 
der gennem hele skoleforlø-
bet er mulighed for at evalu-
ere, om eleverne når læ-
ringsmålene. Elevplanen 
kan i samspillet med læ-
ringsmålene give et mere 
ambitiøst sigte for undervis-
ningen af den enkelte elev.

Det er vigtigt, at elevpla-
nen understøtter, at både 
skolens medarbejdere, foræl-
drene og eleven har mulig-
hed for at forholde sig kon-
kret til om indsatsen virker 
efter hensigten. Derfor bør 
elevplaner for denne elev-
gruppe opdateres løbende og 
bruges i skole/hjem-samar-
bejdet mere end en gang om 
året. Det skal sikre, at pla-
nen understøtter elevens fag-
lige progression. Derudover 
skal planerne gemmes, så 
der også ved skoleskift er 
mulighed for at følge op på 
elevens progression.

Vi anbefaler desuden, at 
de eksisterende afgangsprø-
ver erstattes med to nye ty-
per prøver: Basisprøver og 
projektopgaver. Formålet 
med basisprøverne er at 
opnå et grundlag for at vur-
dere, om eleverne når basis-
læringsmålene i de enkelte 
fag. Formålet med projektop-
gaverne er at give eleverne 
mulighed for at arbejde med 
produkter, hvor både elever-
nes faglige færdigheder og 
alsidige udvikling evalueres.

Afgangsprøvernes pro-
jektopgaver er en slutevalu-
ering, der skal ses i sam-

kommentar

Skolelederforeningen mener 

Skolelederforeningens formand Anders Balle aner-
kender det grundige arbejde, Skolerådet har lagt for 
dagen med sine forslag til kvalitetsudvikling af fol-
keskolen – og er enig i, at det er vigtigt at holde 
fast i høje målsætninger. Ikke mindst at 95 % skal 
tage en ungdomsuddannelse. 

Skolelederforeningen har noteret sig Skolerådets 
formandskabs anbefalinger om detaljerede nationa-
le læringsmål, ny læseplan og en central opgave-
bank, der skal konkretisere læringsmålene. Og for-
eningen stiller sig ikke afvisende overfor, at disse 
kan bidrage til et fagligt løft, men peger også på,  
at nye tiltag ikke må føre til øget bureaukrati.

Anders Balle har udtalt, at en skolereform først 
og fremmest bør hvile på ”mere tillid, en udpræget 
veludviklet evalueringskultur og meget mindre cen-
tral kontrol”. Han håber, at skolens parter kan sam-
les i et konstruktivt partnerskab, hvor både Skole-
rådets arbejde og øvrig viden om sammenhæng 
mellem trivsel, alsidig og faglig udvikling indgår.

Læs foreningens høringssvar på 
www.skolelederne.org

menhæng med de projekt-
opgaver, som formandskabet 
i sidste års beretning har 
foreslået indført i 3., 6. og 
8. klasse. Afgangsprøven 
bør omfatte to projektopga-
ver: én i de humanistiske 
fag og én i de naturviden-
skabelige fag. 

Som medlem af formand-
skabet og skoleleder ser jeg 
vores anbefaling som en me-
get stor forbedring af såvel 
den enkelte lærers vilkår 
som for mine vilkår for at 
give den enkelte lærer feed-
back. TALIS-undersøgelsen 
viste jo hvor vigtigt det er for 
lærerne at vi som ledere give 
feedback.

God pædagogisk ledelse 
betinger faktuel viden om 
hvordan læreren lykkes med 
sin undervisning. Vejen hen 
til målene er lærerens pro-
fessionelle ansvar.

Som skoleleder tænker 
jeg, at vi kan altså ikke være 

de aktuelle resultater be-
kendt – så lad os nu hjælpe 
hinanden med at skabe nye 
vilkår – for børnenes og de 
unge mennesker skyld – det 
er dem der er i centrum! 

Skoleleder Grethe 
Andersen er medlem af for-
mandskabet for Rådet 
for Evaluering og Kvali-
tetsudvikling af Folke-
skolen – i daglig tale 
Skolerådet.

skal vi have to sæt læringsmål: et sæt basislæringsmål og et sæt almenelæringsmål?
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knowing love

Don’t know much about history 

Don’t know much biology 

Don’t know much about a science book 

Don’t know much about the French I took 

 
but I do know that I love you 

And I know that if you love me too 

What a wonderful world this would be 

 
Don’t know much about geography 

Don’t know much trigonometry 

Don’t know much about algebra 

Don’t know what a slide rule is for 

 
but I know that one and one is two 

And if this one could be with you 

What a wonderful world this would be

 

 
Now I don’t claim to be an “A” student 

but I’m trying to be 

For maybe my being an “A” student baby 

I can win your love for me 

 
Don’t know much about history 

Don’t know much biology 

Don’t know much about a science book 

Don’t know much about the French I took 

 
but I do know that I love you 

And I know that if you love me too 

What a wonderful world this would be 

 

Komponist: Sam Cooke, 1958

Også kaldet: Wonderful world

sommeren og afgangsprøverne er på vej, så der skal læses op  – god fornøjelse! 

don’t know 
     much…



kort nyt

Citat: At vove er at miste fodfæstet for en kort 
stund – ikke at vove er at miste sig selv…  (Kierkegaard )

Vejle Kommunes folkesko-
ler har det seneste år arbej-
det med udviklingsprojektet 
Skolen i Bevægelse, der 
har involveret lærere, lede-
re, elever, forældre, og po-
litikere.

Fra årsskiftet har der 
ligeledes været fokus 
på Den Digitale Skole, 
hvor skolerne er gået 
sammen om gennem IT 
at skabe betydelige pædagogiske og organi-
satoriske forandringer. Det gør de bl.a. gen-
nem netværket Vejle Digitale Skoler. Netvær-
ket har sat fokus på øget it-anvendelse, en 
styrket it-kultur og nye muligheder for at ud-
nytte og håndtere den mangfoldighed af it-
former, som skolen og det omgivende sam-
fund præsenteres for i disse år. 

Besparelser på skoleområdet og et samti-
digt krav om pædagogisk innovation har gjort 
digitaliseringer helt nødvendige. Nye under-
visnings- og organisationsformer skal afprø-
ves. Specialundervisning og fokus på unges 
gennemførelse af en ungdomsuddannelse er 
blandt de store udfordringer, skolerne står 
overfor. 

I Vejle mener man, at Den Digitale Sko-
les pædagogiske succes afhænger af mindst 
tre forhold: 

1)  Om den formår at frigøre tid til relations-
båret læring 

2)  At skabe perspektivrige blandinger af til-
stedeværelses- og virtuel undervisning og 
læring 

3)  Om man formår at udvikle en uddannel-
sesskultur, hvor IT er integreret del af de 
normer, vaner og skikke, der hersker på 
skolen 

Det første vil den relationsprofessionelle læ-
rer stille krav om. Det andet vil vidensamfun-
det kræve. Det tredje vil være helt afgørende 
for, om Den Digitale Skole for alvor bliver en 
succes. 

Se mere på www.vejledigitaleskoler.net og på 
den nystartede Facebookgruppe. 

På lektier-online.dk får man kon-
takt med en ”lektiehjælper” og kan 
få op til 45 min. lektiehjælp. Her-
efter kan man stille sig i kø igen, 
hvis man har brug for mere hjælp.  
 
Se mere på  
www.lektier-online.dk

vejle 
digitale 
skoler 

lektiehjælp 
online? 

sommeren og afgangsprøverne er på vej, så der skal læses op  – god fornøjelse! 

 
Med MR-scanning kan forskerne angiveligt måle alle hjernens aktiviteter og 
dokumentere alt fra musikalsk talent til kvinders evne til at parallelparkere.

Men for ofte bruges scannerens resultater ukritisk, mener neuropsykolog 
Craig Bennet, University of California. For at dokumentere sin påstand scanne-
de Bennet hjernen på en laks, mens den blev udsat for billeder af glade, æng-
stelige eller rasende mennesker.

Ifølge MR-scanningen viste laksens hjerne tydelig aktivitet. Bennet undlod 
dog at konkludere for meget. Laksen var nemlig erklæret død, inden den blev 
lagt i scanneren.
 
Se mere i Journal of Serendipitous and Unexpected Results

sCAnningens 
velsignelser
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kort nyt  

Citat: Paradokset er tankens lidenskab, og den, der 
tænker uden paradokser, er som den, der elsker uden 
lidenskab…  (Kierkegaard )

En mere entreprenøriel pædago-
gik kan blandt andet modvirke de 
problemer med studiefrafald som 
nogle af de nordiske lande kæm-
per med. Det er en af konklusio-
nerne i en ny omfattende under-
søgelse af kreativitet, innovation 
og entreprenørskab i de nordiske 
uddannelsessystemer. 

Undersøgelsen, som er gen-
nemført af et forskerkollegium 
under ledelse af Universitetet i 
Nordland i Norge på opdrag af 
Nordisk Ministerråd, viser at der 
findes klare visioner på politisk 
niveau med henblik på at styrke 
de unges kreative og innovative 
færdigheder. Der findes dog en 
række strukturelle og holdnings-
mæssige hindringer, som stadig 
står i vejen for en implemente-
ring af disse visioner i skolesyste-
met.

Uddannelsessystemer, som 
gør elever og studerende krea-

tive, fleksible og innovative er en 
af de vigtigste forudsætninger for 
at de nordiske lande skal kunne 
bevare deres konkurrencekraft i 
den globaliserede vidensøkonomi 
i de kommende år.

Denne nye pædagogik handler 
ikke om at der skal flere fag på 
skemaet, men i højere grad om at 
forny undervisningsmetoderne og 
tilrettelæggelsen af uddannelser-
ne. Det handler ifølge forskerne 
om at bevæge sig fra en traditio-
nel undervisning, hvor entrepre-
nørskab opfattes som særlige ak-
tiviteter og kurser inden for 
enkelte fag, til en innovativ un-
dervisning hvor entreprenørskab 
bliver et tankesæt som gennem-
syrer uddannelsessystemet.

Undersøgelsen viser at der er 
mulighed for at reducere frafaldet 
ved hjælp af nye pædagogiske 
metoder i blandt andet naturfag 
og et øget fokus på praktiske og 
kreative fag som sløjd og musik.

Undersøgelsen påviser des-
uden, at en øget brug af test i 
mange tilfælde medfører, at der 
lægges vægt på faktuel viden og 
mekaniske færdigheder på be-
kostning af problemorienteret ud-
dannelse og kreativitet. I mod-
sætning til traditionelle fag som 
matematik og dansk er det svært 
at måle resultaterne af et øget 
fokus på innovation og entrepre-
nørskab. Der er således behov for 
bedre evalueringsmetoder for at 
de kreative færdigheder ikke skal 
underprioriteres.

Se mere på www.norden.dk

PisA hæmmer 
nytænkning

Søg puljepenge til ”Styrket forældreinddragelse af 
nydanske forældre”. 

Ved ansøgningsrunden i 2011 vil der blive lagt 
vægt på følgende indsatsområde: Styrkelse af res-
sourcesynet på nydanske forældre blandt skolele-
delse, lærere, pædagoger og vejledere. 

Der er særlig fokus på udarbejdelse af metoder 
og konkrete indsatser med henblik på at inkludere 
udsatte tosprogede drenge. Metoderne og indsat-
serne skal omfatte inddragelse og involvering af de 
tosprogede drenges forældre. 

Puljen er på cirka 4 mio. kr. i 2011, og sidste 
ansøgningsfrist er mandag den 22. august 2011.

Besøg www.nyidanmark.dk

nYdanske 
Forældre

I juni afholder 3BAR en række inspirationsmøder, om 
hvordan virksomhederne kan skabe bedre kvalitet, mere 
trivsel og mindre stress gennem et målrettet arbejde 
med prioritering. 

På møderne kan man bl.a. opleve direktør Søren 
Brandi, fra konsulentfirmaet Hildebrandt og Brandi, der 
stiller skarpt på god ledelse og kvalitet i arbejdet. Og ud 
fra egne erfaringer fortæller afdelingsleder Lene Wich-
mann, hvordan man får prioriteret kvalitet i en travl 
dagligdag. 

Brandi og Wichmann er kendt fra DR’s Mission Le-
delse. Der er ny inspiration til ledere, arbejdsmiljøre-
præsentanter og andre, der gerne sætte initiativer i 
gang, der kan være med til at forebygge stress. 

Klik her for at læse mere: www.arbejdsmiljoweb.dk

god ledelse,  
mindre stress

inspirationsmøder



god ledelse,  
mindre stress

mad
eller
hvad?

Vær med i 
Mad eller hvad? 
konkurrencen 

Dine elever kan offentliggøre 
deres oplevelser med ’Mad 
eller hvad?’ og madpyramiden 
på www.skolekontakten.dk og 
deltage i vores konkurrence. 
         De tre bedste besvarelser 
             præmieres med en 
               maddag med Anne 
                    Ravn, kendt fra 
       DR-serien By 
         på Skrump. 

Mad eller hvad? er et samarbejde mellem FDB,
6 om dagen og Hjemkundskabslærerforeningen.

- en smagekasse til skolekøkkenet

GRATIS!

I anden uge af november (uge 45) 
sætter FDB igen fokus på nye og 
sunde smagsoplevelser til dine 
elever i hjemkundskab.

Bestil en helt gratis smagekasse 
med elevhæfter, opskrifter, lærer-
vejledning og råvarer til 24 elever. 

I år stiller vi skarpt på FDB’s nye 
madpyramide. Lær dine elever at 
bruge madpyramiden som kost-
model – spis mest fra bunden og 
mindst fra toppen – og tilbered lækre 
retter baseret på madpyramiden.  

Der følger et opskrifthæfte med 
smagekassen, som eleverne får 
med som inspiration til nye måltider 
derhjemme.

Der er åbent for tilmelding på
www.skolekontakten.dk fra den 
1. juni til den 1. september. I oktober 
får du undervisningsmaterialer 
og et gavebevis, så du kan hente 
smagekassen i uge 45 i SuperBrug-
sen, Dagli’Brugsen eller i Kvickly.

Tilmeld dine elever på 
www.skolekontakten.dk

4 temaer om 
madpyramiden til 
4 dobbeltlektioner

SKOLEKONTAKTEN

mad 
eller 
hvad?
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rexrex  { tekst: Michael Diepeveen / foto: Scanpix }   

 d et over 1000-årige 
danske kongedømme 
har overlevet både re-
former og revolutioner 
ved at være tilpas-
ningsdygtigt, udvise 

fornuftig tilbageholdenhed og ikke 
mindst ved at evne at indgå skiftende 
alliancer med adel, borgere, bønder og 
endda arbejderregeringer. 

Således har ’folket’ har plads i ad-
skillige regenters valgsprog. Et af de 
mest kendte er Frederik VII’s (jf. over-
skriften), omend det næppe svarede til 
praksis. For kongehuset har altid følt 
sig noget hævet over hoben. Man kan 
blive for folkekær, og folkets kærlighed 
kan overdrives, ellers går der jo fuld-
stændig inflation i det royale.

Det er der så gået alligevel – og vi 
har i dag et konstitutionelt monarki, 
hvor de kongelige er kransekagefigurer 
uden reel magt. Ja, de er næsten som 
vi almindelig dødelige, og normaliteten 
sniger sig ind. 

Kun få havde dog forudset, hvad der 
skete for nylig, da hoffet kundgjorde, at 
Hans Kongelige Højhed prins Christi-
an1, den næste i linjen som tronfølger 

Folkets 
kærlighed 

min stYrke
Gennem tiden er monarkerne blevet undervist af hoflærere 

og har frekventeret Amalienborg børneskole, Zahles og Krebs’ 

privatskoler. Nu vælger hoffet folkeskolen!

efter Frederik, til sommer skal begynde 
i 0. klasse i folkeskole! 

Nyheden blev bragt i samtlige medi-
er. Måske fordi der ikke – i denne lange 
periode op til folketingsvalget – har væ-
ret epokegørende nyt at fortælle om fol-
keskolen. Men nok mest fordi kongehu-
set valgte at bryde en laaaang tradition 
om, at små prinser og prinsesser modta-
ger privat undervisning og/eller går på 
privatskole. Så det var Breaking News.

Oplyst enevælde 
Tilbage i Gorm den Gamles tid var skole-
gangen ikke organiseret, og der har an-
tageligt ikke været meget undervisning. 
Alligevel ved vi fra Jelling-stenene, at i 
hvert fald nogle kunne læse og skrive. Vi 
ved, at religiøse emner optog sindene, 
da danerne blev kristnet, og af Haralds 
tilnavn Blåtand, at tandlægevidenska-
ben ikke var fremskreden.

Slægt følger slægters gang. Og i et 
mylder af grever og baroner, falkonerer, 
junkere kokke og konditorer, ludere og 
lommetyve, pager, lakajer, og kammer-
tjenere vokser de kongelige op og præ-
senteres for et voksende udbud af læ-
rerkræfter. Dygtige udi deres metier, 

importeret fra Tyskland og Frankrig el-
ler håndplukket fra ledende, lærde 
danske familier. 

Læsning, skrivning og regning, 
sprog, geografi, naturvidenskab, histo-
rie, kristendom og såmænd dans, mu-
siceren, kunst og krigskunst mv. er på 
pensum. Udenadslære er den foretruk-
ne metode. Og for at sikre læringen til-
knyttes diverse mentorer med den op-
dragende opgave at lære regentspirerne 
de rette manerer og i det hele taget ret-
te dem til, tit korporligt.

Det mærkes, og Christian VII, der 
vokser op på det daværende Christians-
borg Slot i midten af 1700-tallet, tager 
ved sin senere tronbestigelse således 
ikke valgsproget ”Den man elsker, tug-
ter man”.

 Han får under hofmester Revent-
lows nidkære ledelse læsterlige prygl 
og bliver i bedste fald kun ’knebet”, 
hvis ikke lektien er lært. Med bibelcita-
ter i store mængder, årstal og paragraf-
fer samt et bogligt terperi parret med 
en vis ensomhed lægges en dæmper på 
barnets livskraft. Og den fysiske terror 
bliver psykisk, efterhånden som Chri-
stian VII bliver ældre. 

Tavle, grifler, svamp, papir og blæk, 
globus og allehånde bøger mangler ikke. 
Nye tysk- og fransksprogede aviser ind-
drages i undervisningen, der også står 
på poesi, kunst, ridning, og fægtning. 
Men på trods af adskillige huslæreres 
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forsøg på at anvende en mere humani-
tær pædagogik, lider kongen under sin 
skolegang og glider som voksen ind i 
sløvsind/skizofreni.

Tugt og utugt i mellemtiden
Stokkemetoden fortsætter som bæren-
de pædagogisk princip – også i de se-
neste Glücksborgske halvanden hun-
drede år. Men udfordret først af mere 
fremsynede, oplysningsorienterede folk 
ved hoffet, deriblandt Struensee (det 
koster ham hovedet) og siden af den 
almindelige udvikling, taber den sorte 
skole terræn. I kongehuset dog med en 
vis forsinkelse.

Skolen som begreb skal så lige op-
findes. Almue/folkeskolen bliver officiel 
i 1814, men som bekendt er der alle-
rede i århundrederne inden etableret 
fundatsskoler og private betalingssko-
ler. Fælles er, at undervisningen for al-
vor bliver sat i system.

At Christian X får lært at ride ved vi 
fra forskellige historiske lejligheder. At 
han også får disciplinen at mærke, ved vi 
fra biografier – det er den militære, regel-
bundne og autoritære tilgang, der kom-
mer til at præge kongens personlighed.

Sammen med lillebror prins Carl, 
den senere konge af Norge under navnet 
Haakon VII, udgør Christian en lille, iso-
leret to-mands klasse på Amalienborg. 
Dagsprogrammet ser fx sådan ud: Op  
kl. 7, bibellæsning, morgentur, 9-13 

undervisning, 13-14 lektielæsning, 
endnu en motionstur, lektier indtil 
aftensmad, derefter lektier igen, og i 
seng kl. 21.00 dut.

Undervisningen forestås af skiften-
de udefrakommende lærere, og der bli-
ver i 1881 ligefrem tilknyttet en under-
visningsleder, inspektør på Krebs’ 
Skole J. Paulli med det overordnede 
ansvar for, at prinserne får lært noget. 
Det gør de, Christian X gennemfører 
således senere en ungdomsuddannelse 
som student, hvorefter han fortsætter 
en officersuddannelse. 

Med lillebror Knud gentager Frede-
rik IX skolemønstret fra sin far – med 
to elever i én klasse, der nu bærer nav-
net Amalienborg Børne- og Mellemsko-
le og følger læseplanerne fra den al-
mindelige folkeskole. En præstesøn, 
stud.theol Nørregaard starter op som 
skolebestyrer og lærer i alle hoved-
fagene. Alt er dog ikke som tilforn;  
der opstår en disciplinkrise.

Den unge Frederik og særlig Knud 
er meget uopdragne, driller læreren, 
stjæler kager fra slottets køkken m.m.,  
og papa Christian må gribe ind med 
endefuld og kindhest.

Til gengæld opstår et livslangt ven-
skab mellem prinserne og Nørregaard 
og nogle af de øvrige lærere. Og al ti-
den går ikke med lektielæsning, der er 
indført både frikvarterer og fritid. Fre-
derik går siden som bekendt søvejen og 

har mange talenter, bl.a. udi det musi-
ske og det folkelige. Som søulk er han 
tatoveret i stor stil og deler gerne en øl 
med menigmand.

Postmodernistisk kongerøgelse
Med Margrethe II normaliseres skolegan-
gen yderligere. Amalienborg-skolen kom-
mer nu op på hele 7 elever (inkl. søsken-
de og hofdamers børn), men går kun til 
4. klasse, hvorefter tronfølgerens skole-
gang fortsætter på Zahles Pigeskole. 

Margrethe viser tidligt, at hun er kvikt 
barn, bortset fra efter eget udsagn til reg-
ning. Daisy har kommunikationsevner og 
et kunstnerisk talent parret med høj selv-
tillid. Folkekær er hun også; monarkiets 
popularitet er herhjemme reelt ikke truet, 
viser meningsmålinger2.

Med en afslappet tøjstil, hurtige biler, 
skilsmisse, smøger, solbriller og en kron-
prins, der henter sine børn i institutioner-
ne på Christianiacykel, bliver det mere 
og mere folkeligt, kan man sige. 

Alligevel går Frederik på Krebs’ pri-
vatskole og bliver siden student fra Øre-
gård, alt sammen i betryggende selskab 
med det bedre borgerskabs børn. Og 
ikke et ondt ord om det. Nogen skal jo 
stå ved højen mast, i røg og damp. Blot 
ikke i hashtåger.

Også bror Joakim og sidenhen hans 
børn går på Krebs’, men så kommer det 
modige, anderledes valg: Mary og Fre-
deriks ældste, den kommende Christian 
XI, skal efter sommerferien starte i fol-
keskole. Mere konkret på Tranegårdsko-
len i Gentofte Kommune, også selv om 
den ligger lidt uden for det skoledistrikt, 
Amalienborg hører til.

God vind til tronarvingen – med håbet 
om, at det bliver en god oplevelse for 
HKH. Valget understøtter, at Danmark 
fortsat har en stærk folkeskole for børn 
fra alle samfundslag! 

Kilder
Kongehuset.dk. Chr. VII (Ulrik Langen), Chr. X (Knud J. 
V. Jespersen). Frederik IX (Jon B. Skipper). Margrethe II 
(Annelise Bistrup). Huset Glücksborg (Bo Bramsen).

noter
1.   Christian Valdemar Henri John, Prins til Danmark, 

greve af Monpezat, født den 15. oktober 2005. 
2.   76 % af befolkningen ønsker at bevare Danmark 

som kongerige. Kun hver syvende ønsker det helt 
afskaffet. Analyseinstituttet Zapera 2009.

Damn good coffee…
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ny begyndelse

 l ukning af skoler er en 
politisk beslutning, der 
får vidtrækkende konse-
kvenser for mange, ikke 
mindst for de ledere og 
medarbejdere, der har 

deres arbejdsplads på skolerne. Med ét 
er alle i spil, ingen er fredet. 

Lederne står med udsigt til at indgå 
i rokader, blive forfremmet eller måske 
degraderet – hvis de ikke føler sig pres-
set til at gå af. Lærere, pædagoger og 
det øvrige personale kan i bedste fald 
se frem til at blive forflyttet med deres 
klasser eller til andre skoler, i værste 
fald kan de se frem til at miste deres 
job og skulle kæmpe om stadig færre 
job inden for området. Og på de øvrige 
skoler i kommunen kan både ledere og 
lærere opleve at indgå i uønskede roka-
der og forflyttelser.

Med andre ord, både ledere og med-
arbejdere bliver tvunget ind i et ufrivil-
ligt opbrud. Det giver nogle helt særli-
ge vilkår for ledelse, både hvad angår 
de skoler, der lukker og er direkte im-
plicerede, og de skoler, der mærker føl-
gerne indirekte gennem modtagelse af 
klasser, medarbejdere og ledere. 

Hvordan lede, når både ledere og 
medarbejdere er i opbrud? Denne arti-
kel kaster lys over den transition, som 

 når 
skolen 
 lukker

At lede mennesker i opbrud er et meget personligt 

anliggende, der involverer usikkerhed og frygt, men 

er også et forløb, der gennemløber en række generelle, 

velbeskrevne faser…  

opbruddet medfører, og som giver lede-
re nogle vigtige indsigter i de menne-
skelige processer, som finder sted i for-
bindelse med skolelukninger. I artiklen 
bliver der også givet konkrete eksem-
pler på tiltag og initiativer, som erfa-
ringsmæssigt kan være en hjælp for le-
dere og medarbejdere i overgangsperio-
den – fra beslutningen om skoleluknin-
gen er taget, til den er effektueret.

Opbrud og transition
Beslutningen om lukning af en skole 
introducerer en overgangsperiode i sko-
lens organisatoriske liv. Fokus bliver på 
den ene side på alt det, som skal af-
sluttes og afvikles: Det kollegiale fæl-
lesskab, samarbejdet, traditioner, loka-
ler, abonnementer, aftaler osv. På den 
anden side bliver fokus samtidig på 
det, som ligger forude. Hvilke skoler 

Figur 1. Transitionens faser.

Afslutning

neutral Zone

ny 
begyndelse

Fra William Bridges: Managing Transitions. Making the Most of Change. London 1995.



  nummer 04 / juni 201166

analyse  

eleverne skal flyttes til, information til 
forældre, hvor mange lærere der skal 
med, hvem der skal overflyttes eller op-
siges, specialfunktioners videre liv osv.

Men det, der fylder allermest, sker 
inde i den enkelte leder og medarbej-
der: Hvad med mig? Usikkerhed og 
frygt for, hvilke konsekvenser dette får 
for mig, overskygger ofte alt andet, når 
beslutningen om lukning meldes ud. 
Dermed hvirvles hver enkelt leder og 
medarbejder ind i en transition, som 
kan beskrives i 3 overlappende faser: 
1) En afslutningsfase, hvor fokus er på 
at skulle afslutte og tage afsked, 2) En 
neutral zone, hvor den enkelte oplever 
sig i et ingenmandsland mellem det 
gamle og det nye, 3) og en ny begyn-
delse, hvor fokus rettes mod fremtiden 
og den nye virkelighed.

William Bridges har i sin klassiske 
bog om transitioner illustreret disse fa-
ser i en enkel model, som vises i fig. 1. 
Modellen illustrerer, hvordan transiti-
onsprocessen forløber gennem de tre 
faser, men med skiftende fokus igen-
nem processen.

En vigtig pointe er, at alle i forskel-
lig grad vil opleve disse faser, men 
også at de – under normale omstæn-
digheder – vil komme helskindet igen-
nem dem. Det drejer sig om en over-
gang.

En anden vigtig pointe er, at alle vil 
opleve at være i de tre faser samtidig 
under hele processen, om end med for-
skellig styrke. Den enkelte kan således 
samtidig både være opfyldt af smerten 
ved at skulle afslutte noget, frustratio-
nen over at være i en mellemposition 

og med en spirende forventning til det 
nye, som venter forude. Ikke så under-
ligt, at træthed og mathed ofte er en 
del af transitionsperioden. Alle er på 
følelsesmæssigt overarbejde.

Tilmed kan man opleve, at personer 
er vidt forskellige steder i processen. 
Nogle står midt i afslutningen, andre 
har fået vished om fremtiden og glæder 
sig, mens endnu andre stadig står i 
uvisheden og afventer omplacering el-
ler står foran arbejdsløshed. Følelserne 
er mange og følelsesspændvidden er 
stor.

afslutningsfasen
Afslutningsfasen handler om at slutte 
af, sige farvel og give slip. Centralt i 
denne fase er de mange afskedsproces-
ser med smertelige tab og sorgfølelser. 
Der er mange ting, der skal siges farvel 
til: Kolleger, ledere og samarbejdsrela-
tioner, børn og forældre, kendte rutiner 
og oparbejdede privilegier, fortrolige 
arbejdsrytmer, lokaler og de mange ting 
i hverdagen. Ikke mærkeligt at tristhed, 
ked-af-det-hed, sorgfølelser og tårer er 
en del af følelsesregisteret. 

Ved lukning af en arbejdsplads er 
der mange destruktive kræfter i spil. 
Mange vil opleve følelser af vrede, 
skuffelse, bitterhed og bristet tillid til 
politikere og ledere. Man har mistet 
troen på systemet og kan ikke finde 
mening i tingene, og man kan følgelig 
føle sig forladt og alene, og måske op-
leve angsten for at miste sig selv. 

Fra krisepsykologi og sorgbearbejd-
ning kender man betydningen af at 
være ærlig over for sine følelser og få 
sagt ordentligt farvel. Det er også ud-
fordringen i afslutningsfasen.

Det er vigtigt at stå ved de mange 
smertelige og voldsomme følelser og få 
snakket om dem. For hvis de ikke kom-
mer ud, vil de let blive vendt indad og 
tære på den enkelte med mismod og 
depressive tanker til følge. Hvis der 

blå bog

Forfatterne

birgitte Sonsby er skoleleder på Kragsbjergskolen i odense. I forbin-
delse med sammenlægning af Ejbyskolen og Kragsbjergskolen har 
hun taget initiativ til at ændre skolens navn til Ejerslykkeskolen. Hun 
er formand for odense Skolelederforening, leder-TR og har i forbin-
delse med skolelukninger og lederrokader i odense arbejdet for at 
skabe opmærksomhed om både ledernes og medarbejdernes vilkår.

Lars Peter Nielsen er uddannet teolog og master i organisationspsy-
kologi. Som ledelses- og organisationskonsulent i REFLEX og tidli-
gere som udviklingskonsulent i odense Kommune har han arbejdet 
med lederuddannelser, coaching, udviklingsprocesser for lederteam 
og senest med refleksionssamlinger i forbindelse med skoleluknin-
ger. Et særligt fokus har han på lederes og organisationers foran-
dringskapacitet og på de menneskelige transitionsprocesser, som 
forandringer afstedkommer.

»Det er vigtigt at stå ved de mange smertelige og 
voldsomme følelser og få snakket om dem. For hvis 
de ikke kommer ud, vil de let blive vendt indad og 
tære på den enkelte med mismod og depressive 
tanker til følge. «
{ marie Kirstine Jensen, skoleleder, Vinderup Skole }
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ny begyndelse

derimod bliver sat ord på, vil det lette 
processen med at sige farvel og give 
slip, hvilket er en forudsætning for at 
komme videre.

den neutrale zone
Den neutrale zone er nok den fase, de 
fleste helst vil springe over. Det er ikke 
rart at være i det ingenmandsland, hvor 
det gamle er ved at være forbi, og det 
nye endnu ikke rigtig er synligt. Den 
neutrale zone handler om uafklarethed 
og venten, men den handler også om 
modning og muligheden for at finde sig 
selv på en ny måde. 

De umiddelbare følelser i denne 
fase er forvirring, usikkerhed og frustra-
tion. Forvirring over ikke at vide, hvor 
man er på vej hen. Kompasset drejer 
rundt, og man er desorienteret. Der-
næst er det frustration over alt det, 
som er uafklaret, og som man ikke kan 
få svar på, ganske enkelt fordi svaret 
ikke findes: Hvor skal vi hen, hvor man-
ge kommer med, hvorfor har nogle fået 
svar og vi ikke?

Ofte rettes frustrationen mod ledel-
sen, som nu både skal bære deres egen 
frustration og medarbejdernes. Lederne 
er ikke bare på overarbejde følelses-
mæssigt, de er på dobbelt overarbejde. 

Ventetiden er vanskelig, men vigtig. 
Den giver mulighed for at tænke sig 
om, besinde sig på, hvor man er i ar-
bejdslivet, og hvor man er på vej hen, 
og den giver muligheden for at ændre 
kurs eller prøve noget helt nyt. Men 
forudsætningen for at dette kan ske er, 
at den enkelte kan klare frustrations-
presset og give plads for tomheden og 
usikkerheden i ventetiden.

Afklaringen i forhold til det videre 
arbejdsliv, afhænger nemlig ikke kun af 
de ydre organisatoriske faktorer, det 
handler i lige så høj grad om den indre 
afklaring hos den enkelte: Hvem er jeg 
som person, hvad har jeg af kompeten-
cer, og hvad er det egentlige, jeg gerne 
vil? På den måde kan den neutrale 
zone blive en kærkommen mulighed for 
at standse op, finde sig selv og komme 
videre i arbejdslivet på en ny og afkla-
ret måde.

den nye begyndelse
Når lyset forude begynder at vise sig, 
giver det håb, energi og lyst til igen at 
kaste sig ud i nye opgaver og relationer. 
Nogle mennesker kommer let og hur-
tigt til denne fase, for andre går der 

lang tid. Selv når den for-
melle afklaring har fundet 
sted, og man ved, hvor 
man skal være fremover, 
ja, så kan der gå længe før 
de indre følelser af trivsel, 
lyst og gå-på-mod viser sig. 

Den nye begyndelse ta-
ger ofte sin begyndelse for 
alvor, når man møder det 
nye på en konkret måde og 
begynder at identificere sig 
med det. Besøg på det nye 
sted, kontakt med de nye 
kolleger og konkretisering af 
kommende opgaver, fagfor-
deling og klasser. De håbe-
fulde og skabende kræfter får 
næring, vækkes til live og ud-
løses i de nye relationer og i 
samspillende processer.

Når den nye begyndelse 
for alvor har fundet sted, er 
det vigtigt at investere tid og 
ressourcer i etableringen af en 
ny kultur på de skoler, der 
modtager ledere, medarbejde-
re og elever. I lederteamet kan 
der være behov for at få lært 
hinanden at kende, synliggjort 
de ledelsesmæssige kompeten-
cer og tilpasset ledelsesgrund-
laget.

Blandt lærere og pædagoger 
kan der være behov for at få 
snakket om, hvordan man kan 
tage det bedste fra flere kulturer 
og sammen skabe en ny og an-
derledes kultur med nye mål, en 
ny fortælling, der peger ind i 
fremtidens skole.

Tiltag, overvejelser og idéer
At lede en skole, der lukker, og 
at lede mennesker i opbrud er en 
krævende proces. Ikke alene er 
der alt det praktiske og konkrete, 
der skal drøftes, besluttes og 
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føres ud i livet for at gennemføre luk-
ning og fusion med andre skoler.

Lederen og lederteamet på skolen er 
selv i spil og skal forholde sig til egne 
transitionsprocesser med alle de følel-
ser, som det afstedkommer hos den en-
kelte. Samtidig skal de tage sig af og 
rumme medarbejdernes transitionspro-
cesser og skabe de rammer, som er 
nødvendig for, at de kommer godt igen-
nem processen. 

Både før og under processen kan det 
være vigtigt at standse op og overveje, 
hvilken støtte og support, der skal gives 
til ledelsen, for at den kan komme igen-
nem transitionen og lede skolen og 
medarbejderne igennem den. Ud over 
de ressourcer, der er tilstede på skolen 
og i organisationen, vil der ofte være be-
hov for at trække på eksterne ressourcer 
for at understøtte processen og rumme 
de mange følelser og reaktioner, der fin-
der sted på alle planer.

›    Individuel støtte og coaching
På det personlige plan kan det være 
en hjælp på forhånd at have overve-
jet, hvilke kolleger eller personer i det 
faglige netværk, man vil trække på og 
snakke med, når det brænder på. 

Skoleafdelinger og skoleledelser 
har desuden en særlig opgave i at 
skabe rammer for at tilbyde både le-
dere og medarbejdere samtaler og 
coaching, så det både er legalt og en-
kelt at trække på eksterne professio-
nelle samtalepartnere under transiti-
onsprocessen. Ofte kan det nemlig 
være uoverskueligt eller føles skam-
fuldt og som udtryk for svaghed at 
bede om hjælp. Men når først det 
brænder på, skal hjælpen være til rå-
dighed enkelt og umiddelbart.

›    Reflektoriske frirum
At skabe rum for at snakke åbent om 
de følelser, som en lukning afsted-
kommer, kan være befriende. Fra at 
være alene om sine følelser bliver det 
nu synligt, at mange andre også 
kæmper med de samme følelser og 
reaktioner. Det legaliserer følelserne 
og giver mulighed for at hjælpe og 
støtte hinanden i forløbet.

Reflektoriske frirum kan være 
samlinger af 1½-2 timer på et le-
der- eller personalemøde, hvor man 

evt. med hjælp fra en ekstern kon-
sulent kan reflektere over stemnin-
gen på skolen og de følelser og re-
aktioner, som opleves, med henblik 
på at forstå dem og agere i forlæn-
gelse af dem. Samlingerne kan også 
fokusere på, hvad der skal siges far-
vel til, og hvilke vigtige kompeten-
cer og erfaringer hver især tager 
med sig fra skolen. Samlingerne kan 
evt. finde sted med mellemrum hen 
over lukningsforløbet.

›    Særlige møder og overgangstiltag
Der sker dagligt rigtig meget i en 
lukningsfase, så for at sikre infor-
mation og alle parters aktive med-
spil, kan der etableres særlige eller 
oftere møder mellem vigtige sam-
spilspartnere.

Det kan være, at lederne skal 
stikke hovederne sammen lidt oftere 
for at styrke hinanden i det daglige. 
Det kan være jævnlige møder mel-
lem ledelse og tillids- og arbejdsmil-
jørepræsentanter for at være op-
mærksomme på de enkelte medar-
bejdere og tage hånd om vigtige 
tiltag i lukningsperioden.

Det kan også være møder mellem 
ledere på lukkede og modtagende 
skoler for at skabe en god fusions-
proces. Eller det kan være møder 
mellem tillidsfolkene på de implice-
rede skoler for at skabe gode over-
gangstiltag, eller mellem kommende 
kollegaer for at mødes, lære hinan-
den at kende og lægge grundlaget 
for fremtidig faglig udvikling og 
samarbejde.
 

›     Markeringer af afslutning  
og ny begyndelse
Som vigtige skridt i den enkeltes og 
i skolens transitionsproces er det 
vigtigt at lave nogle konkrete marke-
ringer af, at noget slutter, og noget 
nyt begynder.

Et brag af en skoleafslutning – 
måske med vandring fra den gamle 
skole og modtagelse på de nye sko-
ler. En afslutningsweekend for hele 
personalet med en seriøs afrunding 
af samarbejdet, gode historier, sjov 
og ballade. Ændring af navnet på 
den modtagende skole, som marke-
ring af at alle starter sammen på en 

frisk. Velkomstarrangementer med 
fokus på det nye fællesskab og ska-
belse af en ny kultur.

›    Opmærksomhed og overraskelser
Det kræver overskud at holde humø-
ret oppe og give næring til de gni-
ster, som er ved at gå ud. Men ofte 
skal der ikke så meget til.

En ekstra opmærksomhed i dag-
ligdagen, friskbagte boller eller en 
god kage, et par lyttende ører eller 
nogle opmuntrende ord. Måske skul-
le de skoler, der ikke er ramt af luk-
ninger, vise deres overskud og sende 
en stor kurv med lækkerier til nabo-
skolen, eller den modtagende skole 
kunne invitere til en hyggelig aften 
med lidt orientering om skolen og 
en guidet rundvisning.

Forud varslet er forud beredt
Skoleafdelinger, skoleledere og leder-
team, der på forhånd har sat sig ind i 
og gjort sig tanker om, hvad transiti-
onsprocessen kræver, står langt stærke-
re, når processen sætter i gang.

Konkret kan forberedelsen bestå i at 
skabe forståelse for de følelser og reak-
tioner, der finder sted i transitionspro-
cessen, alliere sig med eksterne samar-
bejdspartnere, som man kan trække på 
til individuelle samtaler, refleksions-
samlinger og procesforløb, og sikre sig 
ledelsesmæssige frirum under proces-
sen til både at forholde sig til ledernes 
egen transition og til at tænke tanker 
om, hvordan man som ledelse bedst 
kan understøtte skolens og medarbej-
dernes transitionsprocesser.

Det er vigtigt med omtanke, at tæn-
ke utraditionelt, mærke efter og så 
handle. Ofte kan det være små ting, 
der får stor betydning for de ledere og 
medarbejdere, som er tvunget ud i 
transitionens vanskelige processer. 

analyse  
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Denne bog beskæftiger sig med aktionslæring som et redskab til 
den professionelle lærer. Bogen er dels en kort indføring i akti-
onslæringen, således som forfatterne anvender og opfatter begre-
bet.

Formålet med aktionslæringen er, at lærerne bliver opmærk-
somme på deres egen undervisning og virkemidlerne af den. Det 
er ”ligeledes et mål med aktionslæringsforløb, at de bidrager til 
at professionssproget præciseres” som der står i bogen.

Bogen koncentrerer sig om læreres læring – til gavn for såvel 
dem selv som bevidste professionsansvarlige og til gavn for lære-
res elever. 

Vi får her en kombination af praktiske forløb, og en kort ind-
føring i aktionslæring som metode, hvor lærerteam ved hjælp af 
bogens kronologiske opbygning har mulighed for at selv at arbej-
de sig ind på en form, der passer til det team, der har besluttet 
sig for at arbejde med udvikling af egen praksis – for det drejer 
sig om selvindsigt.

Aktionslæring er observation, fortælling, eksperimenter og 
evaluering i én og samme metode, og den er absolut brugbar for 
det reflekterende team, der gerne vil udvikle sig selv og egen 
praksis.

Bogen er overskuelig og nem at arbejde med, den har en fin 
balance mellem teori og praksis og ville kunne gøre stor gavn for 
skolens nye lærere samt være udmærket på seminariet i forbin-
delse med didaktisk læring.

Jørn Mortensen

Skoleinspektør 

Hvidebækskolen 

Kalundborg  

Charlotte Grummesgaard Nielsen 

Viceinspektør 

Hvidebækskolen 

Kalundborg 

Bøger til anmeldelsebøger
Ønsker Skolelederforeningens medlemmer at anmelde 
en bog, så ring til sekretariatet på tlf. 3336 7624. 
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altid klar

det grænseløse arbejdsliv
Anders Raastrup Kristensen
Gyldendal Business 
186 sider, 250 kr. 

I ’Moderne Tider’ er Chaplin det lille menneske, der køres vil-
jeløst rundt på samlebåndet. Han har ikke kontrol over sin si-
tuation, men er dog fikseret til et fysisk sted. 

Bogen ’Det grænseløse arbejdsliv’ er en velskreven parafra-
se over samme tema. I dag er man på arbejde, uanset om man 
er på tur med børnene eller sidder med en cafe latte i sted i 
Hobro. Medarbejdere, der arbejder på denne måde, kaldes 
selvledende. Det betyder, at de har ansvaret for beskrivelsen 
og udførelsen af deres arbejdsopgaver.

Dybest set er det velkendt stof for en person med rødder i 
lærerfaget. Sol, strand og bogpakken fra Dansklærerforeningen 
har vi vel alle en svag erindring om, men forskellen fra tidlige-
re tider er, at arbejdet nu defineres som opgaver mere end som 
proces.  

Det ene tema i bogen er ledelsens og medarbejderens dia-
log/forhandling om opgaven. Det andet er opgavens kolonise-
ring af hele livet. 

Bogen rummer gode tanker for lederen, der ønsker at udfor-
dre sine medarbejdere i definition af opgaven og redskaber til 
dialog om arbejdslivets besættelse af hele livet. 

Bogen bygger på forfatterens iagttagelser, ja forskning i 
Danmark, og er befriende ved sin konstatering af behovet for 
koncentration om cafe latten i Hobro…

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

gyldendal business

Det 
grænseløse 
arbejDsliv
At lede de selvledende medarbejdere

anders r a astrup kristensen øget indsigt 
i egen praksis

Læring i og af praksis 

H a n s  R e i t z e l s  F o r l a g

Helle Plauborg
Jytte Vinther Andersen 
Martin Bayer

AKTIONS
LÆRING aktionslæring

Helle Plauborg, Jytte Vinter  
Andersen og Martin Bayer
Hans Reitzel 
138 sider, 210 kr. 

anmeldelse honoreres med 2 flasker vin samt bogen. 

husk: skriv kort!

{ SKoLELEDERFoRENINGEN ØNSKER  }

god sommer!
P.s.
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kort nytstillinger

Foreningens konsulenter og sagsbehandlere dækker 
som generalister og specialister et bredt felt.

Opgavevaretagelsen spænder fra at bistå det enkelte 
medlem til at varetage skoleledergruppens interesser 
generelt, herunder at understøtte Skolelederforeningens 
politiske arbejde – centralt og lokalt.

Som et led i bestræbelserne på at tilføre yderligere 
kompetence og at sikre viden og erfaring ved et kom-
mende generationsskifte søges to nye konsulenter. 

For begge stillinger er det vigtigt, at du 
›  har kendskab til - og lyst til at arbejde i en politisk  

styret organisation
›  har en professionel tilgang til arbejdet, er fleksibel  

og god til at samarbejde
›  værdsætter og bidrager til en humørfyldt omgangstone 

du kan forvente at få 
›  udfordrende, afvekslende og udviklende  

arbejdsopgaver
›  en fleksibel, selvstændig arbejdstilrettelæggelse  

med mulighed for efter/videreuddannelse
›  gode kolleger, som vægter fleksibilitet og  

hjælpsomhed højt

løn- og ansættelsesforhold
Ansættelserne sker i henhold til gældende overens-
komst og efter statens regler for tjenestemænd uden 
højeste arbejdstid. 

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved hen-
vendelse til sekretariatsleder Poul Krogstrup på telefon 
70 25 10 08 eller pokr@skolelederne.org

Ansøgninger skal være os i hænde senest tirsdag den 
14. juni 2011 kl. 12.00  

Ansøgningen mærkes ”Konsulent A” eller ”Konsulent 
B” og mailes til foreningen på cd@skolelederne.org 

Ansættelsessamtaler forventes afholdt onsdag den  
22. og torsdag den 23. juni 2011 

Læs mere om foreningen på www.skolelederne.org 

Læs hele stillingsopslaget på www.skolelederjob.dk

To konsulenter/sagsbehandlere
Skolelederforeningen søger i forbindelse med en opprioritering af sin 
konsulentvirksomhed og medlemsbetjening to nye konsulenter 

Konsulentstilling A  
Team: overenskomster, aftaler, løn og pension

Dine arbejdsopgaver vil primært foregå inden for det team, der 
har med løn, overenskomster og aftaler at gøre.

Der vil både være tale om konkret rådgivning og bistand i  
forhold til enkeltmedlemmer, samt opgaver af mere generel  
karakter – fx skal du medvirke ved foreningens overenskomst-
fornyelser. 

Derudover skal du kunne rådgive om overenskomster og aftaler 
på folkeskoleområdet generelt, forestå undervisning af forenin-
gens tillidsrepræsentanter og medlemmer, servicere foreningens 
politiske niveau samt formulere klare juridiske aftaler.

det forudsætter:
›  Relevant uddannelse
›   Erfaring med arbejdet i en faglig organisation / arbejdsgiver- 

organisation eller kommune/region
›  Indgående kendskab til det offentlige forhandlingssystem
›  Overenskomstadministration og fortolkning 
›  Kommunikationskompetence  – mundtligt og skriftligt
›  Forhandlingskompetence
›  Lyst til at have mange bolde i luften 

Konsulentstilling B
Team: Ansættelse, afsked og arbejdsmiljø

Dine arbejdsopgaver vil primært foregå inden for det team, der 
har med afsked, ansættelse og arbejdsmiljø at gøre.

Der vil både være tale om opgaver centreret omkring personsa-
ger samt opgaver af mere generel karakter.

Derudover skal du kunne rådgive om overenskomstmæssige og 
arbejdsretlige spørgsmål, forestå undervisning af foreningens 
tillidsrepræsentanter og medlemmer, servicere foreningens  
politiske niveau samt formulere klare juridiske aftaler. 

det forudsætter:
› Juridisk kandidateksamen eller lignende
›  Indsigt i personalejura, herunder erfaring med kollektiv ar-

bejdsret, individuel ansættelsesret, personsager, kontrakt-
spørgsmål, samarbejdsproblemer, advarsler, opsigelser,  
bortvisninger etc. 

›  Kommunikationskompetence – mundtligt og skriftligt. 
› Forhandlingskompetence
›  Personlige egenskaber, der matcher et job med krav om empati 

og situationsfornemmelse
›  at du er indstillet på en del rejseaktivitet 
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PrOFeSSIOnel SParrIng
Skolelederne giver mulighed for professionel sparring med konsulenter, 
der har mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder. Som medlem 
kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og få rådgivning. 

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

SeKreTarIaTeT er ÅbenT 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

POlITIKere Og PerSOnale

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

Lis Spang-Thomsen
Michael Rasmussen
Sinne Pedersen
Torben Mørup

Axel Bech (observatør Kbh.) 

Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 
Direkte 3336 7615 
Mobil 5117 1904 

Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 
Direkte 3336 7613 
Mobil 2327 4327 

Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 
Direkte 3336 7614 
Mobil 2962 5915  

Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 
Direkte 3336 7616 
Mobil 4063 2840 

Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  
Regionskontor 7640 1064 
Mobil 5127 1064  

Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 
Direkte 33 36 76 12 
Mobil 2927 0484  

Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org 
Regionskontor 8610 6940  
Mobil 2927 0485  

Konsulent Karsten Steen Hansen 
ksha@skolelederne.org 
Direkte 3336 7618 
Mobil 2962 5916  

Konsulent Henning Søby Okholm
hsok@skolelederne.org
Regionskontor 3329 7819
Mobil 4015 6915

Konsulent Søren Schnack 
sors@skolelederne.org 
Direkte 3336 7620 
Mobil 4045 3383  

Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 
Direkte 3336 7619 
Mobil 2120 9666  

Konsulent Søren Thomsen 
stho@skolelederne.org 
Direkte 3336 7621 
Mobil 2124 4175  

Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org 
Direkte 3336 7617
Mobil 4029 6202

Sekretær Lisbeth Hastrup Hansen
liha@skolelederne.org 
Direkte 3336 7624
Hovedtlf. 7025 1008

HOVedbeSTyrelSen

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

Hurtig 
kontAkt

Nordvestskolen på Lolland søger en innovativ og fav-

nende skoleleder til en af kommunens største skoler.

Som skoleleder vil du indgå i den tværgående skolele-

dergruppe, ligesom du skal tænke innovativt i forhold til

skolestruktur og forandringsledelse. Du kommer især til

at drive og forankre nye tiltag og indsatser i tæt samar-

bejde med din lokale ledergruppe. 

Du skal
arbejde konstruktivt med udviklingen og udfordringer

sikre fortsat arbejde med LP-modellen og inklusion,

som har gjort kommunen til rollemodel for andre 

skoler

varetage pædagogisk, personalemæssig og admini-

strativ ledelse samt kontakt til elever og forældre 

være skoleleder for en stor og mangfoldig skole 

på det Nordvestlige Lolland 

forstå de nye mediers og IT-værktøjernes vigtighed

stå for styringsmetoder herunder økonomistyring

understøtte kompetenceudvikling af medarbejderne 

Du har
pædagogisk fantasi og kan sprudle også under 

stramme økonomiske rammer

et bredt menneskesyn

et godt humør, et indre legebarn og er nysgerrig

en relevant lederuddannelse eller er igang med en

en åben tilgang til tingene, og ser muligheder frem 

for begrænsninger

Yderligere informationer
På www.lolland.dk/job, eller kontakt skolesektorchef

Bjarne Voigt Hansen på 27 15 29 15.

Ansøgningsfristen er tirsdag den 14. juni 2011 kl.

12.00. Samtaler bliver gennemført i uge 25 og 26. 

Innovativ skoleleder



A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il:
 S

ko
le

le
de

rn
e,

 K
om

pa
gn

is
tr

æ
de

 2
2

, 
2

. 
sa

l, 
1

2
0

8
 K

øb
en

ha
vn

 K

M
A

G
A

S
IN

P
O

S
T 

- 
U

M
M

Undervisning anno 2011?

Kontakt os på 7216 0777 eller c2it.dk

Få en moderne platform 
til håndtering af skolens IT

C2IT SkoleVDI: 
Bedre Undervisning til Færre Penge!

•	 Eleverne kan bruge deres egne pc’er

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

•	 Undgå spildtid

•	 Tidssvarende muligheder for  
individuel undervisning

•	 Ingen multimedieskat  
til lærerne.

Nu også muligt som en service fra skyen:  Fra 20 kr. pr. elev pr. måned 

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

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: 
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•	 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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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


