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Ny digital strategi  
for folkeskolen

Vi har inviteret en række eksperter og interessenter til at give deres bud på, hvilken betydning 
digitaliseringsstrategien har for fremtidens skole. Hør, hvad der skal til for at udvikle fremtidens
it-praksis på den enkelte skole.

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

Dato:  Onsdag, 28. september 2011

Tid: 9.00-16.00 

Sted:  Odense Congress Center

Pris:  1.800,- ekskl. moms

Læs det fulde program, og tilmeld dig på alineaakademi.dk

Regeringen og KL har indgået en aftale om at styrke it i folkeskolen.

Oplæg på kOnferencen:

Konferencen henvender sig til it-vejledere, skoleledere, konsulenter, skolechefer,  udviklingschefer fra kommuner 

og forvaltninger, it-lærere, bibliotekarer og andre ressourcepersoner.

Deltager i paneldebat 
om anvendelse af it i  
undervisningen 
Claus Hjortdal
Skolelederforeningen

Anvendelse af it i folke-
skolen – fra vision til 
didaktisk praksis 
Jeppe Bundsgaard 
Lektor, Ph.d., DPU Århus

Didaktik 2.0 – om undervis- 
ning i vidensamfundet
Karsten Günther
Videncenterleder, Forskning  

og Udvikling, UC Sjælland

Om undervisning af  
digitale indfødte
Birthe Aagesen
Education Lead, Project 

Manager, Fremtidslaboratoriet 

Konference

16163_digitalkonference_hels_plenum5_august2011.indd   1 01/08/11   13.21
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Når datoen for folketingsvalget er fastsat, vil folkeskolen sikkert få en fremtrædende 
plads i valgkampen. I hvert fald kappes politikerne om at forsikre, at skolen er noget 
af det vigtigste, vi har, og at skolen har høj prioritet. Det er jo godt nok!

Blot håber jeg ikke, vi oplever samme overbudspolitik som for fire år siden, hvor 
partierne ville bruge både halve og hele milliarder til folkeskolen. I stedet har vi måt-
tet igennem hårde omstruktureringer. Bare i sidste skoleår har hele 248 folkeskoler 
været berørt af sammenlægninger og nedlæggelser. Langt flere har oplevet fyringer  
og rationaliseringer. En udvikling, jeg frygter ikke er slut endnu.

Skolelederforeningen vil i valgkampen have fokus på hele skoleområdet og selvføl-
gelig i særdeleshed på skoleledelsens vilkår. Skolens ledelse er den væsentligste fak-
tor for skolens udvikling, herunder sikringen af gode resultater. Men det kræver også 
ledelseskraft og en rimelig bemanding at sikre kvaliteten. Det kan ikke klares på halv 
kraft, som mange kommuner har reduceret skoleledelsen til.

Vi er fortsat positive overfor en stærk evalueringskultur, men ikke i form af flere 
nationale kontrolforanstaltninger. Evalueringskulturen udleves bedst ved, at ledelsen 
påtager sig ansvaret for undervisningens kvalitet og sikrer, at den fornødne dokumen-
tation udarbejdes ved at gennemføre evalueringer så tæt på praksis som muligt. 

Lige nu er kommunerne i fuld gang med at flytte specialelever tilbage i normal-
klasserne. Vi er positive over for øget inklusion, men vi vil holde politikerne fast på, at 
det ikke må være et besparelsesprojekt. De nye elever kan ikke bare fyldes ind i klas-
ser, der i forvejen er lagt sammen i stor stil, de specialpædagogiske kompetencer skal 
følge med, og såvel lærere som ledere skal efteruddannes.

I alle kommuner bør der derfor laves en fælles strategi for, hvordan rummeligheden 
øges. Vi ønsker i den forbindelse nye muligheder for at benytte fleksibel, situationsbe-
stemt holddannelse. Vi skal også udvikle digitaliseringen af undervisningen. Alle elever 
bør snarest have deres egen tablet-pc. Der skal stilles kontante krav til lærerne om i hø-
jere grad at gøre undervisningen IT-baseret. 

Foreningen vil i den kommende tid gøre ekstra meget for at få bragt skoleledernes 
synspunkter og holdninger på banen. Husk også, at du selv som skoleleder har en 
stemme – til at stemme med og til at deltage i debatten!

anders balle, formand for Skolelederforeningen
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Hør formanden uddybe! 
Scan med din smartphone, 
hent Scanlife via Android 
Market eller App Store
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Mangler din skole stikkontak-
ter, når alle elever skal have 
deres computere på bordet?

Med OptiLine gulvstandere
fra Schneider Electric er det 
en smal sag at sørge for 
strøm til alle - når og hvor der 
er brug for det.

OptiLine gulvstandere kan 
flyttes og gemmes væk efter 
behov. Det er en billig, nem 
og sikker løsning på et kendt 
problem.

Tal med din el-installatør og 
få et godt tilbud på OptiLine 
gulvstandere.

Du er også velkommen til at 
kontakte Schneider Electric 
Danmark på telefon 
44 20 72 00 og høre mere om 
vores løsninger til skoler.

ww
w

.s
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ne
ider-electric.dk/gulvstandere

Læs mere!

Sæt strøm til undervisningen
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }

Pia Jette Hansen kom hovedkulds ind som ny teaterdirektør for 

Østre Gasværk Teater, efter at forgængeren var fyret på gråt  

papir. Men hun er landet på begge ben og vil i dialog med folket,  

og børn og unge har hun en særlig forkærlighed for

i med
landets

indre

dialog

leder i dialog   { tekst: Kay Flinker / foto: Lars H. Laursen }
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 H un var ”fandeme så 
gal. Jeg fik sådan en 
skideballe… jeg har 
aldrig før fået sådan 
en røvfuld. Nå, der er 
vådt på den anden 

bænk, jeg sætter mig ved siden af dig, 
her er da tørt”. 

Allerede før jeg løfter blikket, har 
mine næsebor fanget lugten af ”gam-
melt”. Blandingen af alt det, der ikke 
jævnligt proppes i hverdagslivets vaske-
tromle. Jeg siger et par høfligheder og 
begraver næsen i min bog, Günter 
Wallraffs nyeste ”Fra den fagre nye ver-
den – ekspeditioner til landets indre”. 

Som så ofte før er han gået under-
cover, denne gang bl.a. for på egen 
krop at mærke, hvordan det er at leve 

som hjemløs. Samtidig snakker min 
bænkmakker videre, som om vi har 
kendt hinanden altid, og min næse vil 
ikke begraves – den har ramt noget fra 
landets indre. 

Wallraffs oplevelse af indelukket 
stank, da han overnatter i en gammel 
bunker fra krigens tid sammen med en 
flok ”rigtige hjemløse” får lige her kulis-
se af virkelighed. Det ER virkelighed... 
jeg sidder ved siden af en hjemløs – og 
jeg vil ikke gå – jeg har vel lugtet til det, 
der var værre – og han har indledt en 
slags venskab ved at tale til mig.

at møde de andre
Er det ”det, teatret gør…”, tænker jeg, 
da jeg senere rejser mig fra bænken og 
nærmer mig den mærkelige runde tea-

terbygning, der med sine lukkede skod-
der først virker lidt utilnærmelig, som 
et helligsted, et Pantheon, kun for de 
indviede, ”… altså indleder en slags 
venskab mellem os og dem, vi ikke 
kender, ved at tale til os fra et sted, vi 
ikke selv har været?”. 

Jeg nævner ikke min sære Günter 
Wallraff-oplevelse for Pia Jette Hansen, 
som nu har været direktør for Østre 
Gasværk i et års tid, men jeg er blevet 
inspireret til at spørge til hendes me-
ning med at sætte stykker op, hvor vi 
møder ”de andre”: ”lømlerne” fra Ung-
domshuset på Jagtvej 69, de ”fremme-
de” der arrangerer ægteskaber for de-
res børn, dem der er udsat for seksuelle 
overgreb og dem, der begår dem. Hvad 
er det hun vil?
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”Jeg begynder med at tage en hard-
core beslutning om, hvad jeg synes, 
der er vigtigt lige nu”, fortæller hun, 
”jeg mener, at jeg som teaterdirektør er 
forpligtet til at tage afsæt i tiden og 
skabe en relation mellem samtiden og 
mine produktioner. Dialogen er det 
centrale. Mit teater skal ikke være et 
museumsteater, hvor vi sætter ligegyl-
dige stykker op”.
 ”Min første store produktion hand-
lede om overgreb på børn. Stykket blev 
skabt efter inspiration fra forfatteren 
Kristian Ditlev Jensens bog ”Det bliver 
sagt” – han har selv oplevet overgreb 
på sin egen krop. Bestyrelsen var i be-
gyndelsen betænkelige og mente, at 
det var for smalt et stykke. Men jeg var 
bekendt med tal fra Red Barnet, der 
viste, at omkring 10 % af alle børn bli-
ver udsat for overgreb, og jeg fik lov til 
at sætte stykket op. Det blev en suc-
ces, selv om det var en uhyggelig berø-
ringsflade mellem teatret og samfun-
det. Stykket har spillet 250 gange, har 
også været omkring New York og slutter 
i Grønland i 2012”. 

på kanten af samfundet
Pia Jette Hansen har fået to Reumert-
priser, mens hun har været på Holbæk 
teater, den ene for sin opsætning ”69” 
om Ungdomshuset. Noget ufrivilligt fik 
hun problematikken helt ind på livet af 
hende selv:
 ”Idéen til ”69” fik jeg, da min egen 
søn blev anholdt ved Ungdomshuset og 
blev smidt i isolationscelle. Jeg vente-
de i 10 timer på, at han skulle komme 
ud. Det var dér, jeg tog en beslutning 
om at sætte problematikkerne omkring 
Jagtvej 69 på teatrets dagsorden”. 
 Det blev en ny ”ekspedition til lan-
dets indre”. Pia Jette Hansen fik nuan-
cerne frem, så Ungdomshusets beboe-
re fik ansigter og ikke kun lignede 
stereotyper af infernalske voldspsyko-
pater. Hun har også fået en Reumert 
for stykket ”Gidsel”, der handlede om 
indvandrerproblematikker.

Jeg spørger, om hun ikke med sin 
samfundskritiske vinkel i flere af sine 
teaterproduktioner risikerer at hugge 
den hånd af, som fodrer hende. Det er 
trods alt politikerne, der bevilger man-
ge af de penge, hun skal drive sit tea-
ter for – og de kunne vel blive stødt på 
manchetterne?

”Jo, jeg får omkring 1/3 af teatrets 
indtægter fra offentlige kasser. Men 
nej, det bekymrer mig ikke. Hvis idéen 
føles rigtig, tør jeg godt. I øvrigt er in-
gen af mine produktioner KUN kritik, 
jeg går altid efter balance. Kunst må 
aldrig blive for firkantet eller uden dyb-
de. Endimensional kunst bliver kedelig. 
Hvis en produktion skal være kunst, 
skal den have sine hemmeligheder. 
Derfor er jeg også sikker på, at mange 
vil kunne opleve mine produktioner 
som andet end bare ’kritiske’. De skal 
jo også kunne underholde”, tilføjer Pia 
Jette Hansen. 

Kunst i balance
Hun nævner PH, som kunne sammen-
holde mange tråde og lag på én gang:

”Det var det, der gjorde ham til en 
stor kunstner. Idéen til en produktion 
kan godt sammenlignes med det hvide i 
en appelsin. Bådene i appelsinen er alle 
de komponenter, der holdes sammen af 
idéen i midten. God ledelse handler om, 
at få alle dele til at spille sammen, så 
man kan give publikum en hel appelsin. 
For at idéen kan blive forvaltet bedst mu-
ligt er det afgørende at håndplukke den 
helt rigtige instruktør til opgaven og at  
få lavet det optimale cast. Det er hele 
spændet, der er vigtigt”. 

Men teaterdirektøren er alligevel 
meget bevidst om, at hun som ansvar-
lig leder skal træffe beslutninger, der 
også holder økonomisk:

”Jeg skal naturligvis skaffe de rigtige 
historier til det rigtige rum. Holbæk tea-
ter var et lille teater, men her skal jeg 
skaffe 800 betalende gæster til hver 
forestilling”. 

Hun oplever ikke samarbejdet med 

»Det fornemste for mig er at få mine 
medarbejdere til at blomstre. Man skal 
lytte til dem og deres idéer alle steder.«
{ pia Jette Hansen, teaterdirektør for Østre Gasværk Teater }

bestyrelsen som en kamp mellem hen-
de som den kunstneriske leder og be-
styrelsen som dem, der hele tiden bare 
tænker økonomisk:

”Jeg ved, at teater også drejer sig 
om tal. Min far var forretningsmand. 
Han var tekstilingeniør og havde en 
strømpefabrik. Humøret derhjemme var 
afhængigt af, hvordan det gik med for-
retningen. Et teater skal også have et 
lille overskud. Jeg føler også, at besty-
relsen vil stå mig bi og hjælpe, hvis jeg 
er ved at komme ud på et skråplan. Be-
styrelsen består af meget fine og vel-
overvejede folk, der både har forstand 
på økonomi og teater. En af dem er Piv 
Bernth, der selv har stor erfaring som 
teaterinstruktør og tv-dramatiker”.

Ud blandt publikum
Lige nu lyder teatret som et værksted. 
Pia Jette Hansen leder mig fra admini-
strationsbygningen over i det gamle 
Østre Gasværk – som hun kalder ”den 
store beholder” – ad en underjordisk 
gang, der ligner en ubestemmelig blan-
ding af en tømrers og en mekanikers 
værksted.

”Det her skulle faktisk have været 
en lounge for skuespillere, hvor de kun-
ne holde pause eller hænge ud efter 
forestillingerne”, siger hun lidt und-
skyldende, ”men vi lider som alle  
andre teatre af pladsmangel, så vi må 
improvisere”. 

Teatrets håndværkere er i gang med at 
bygge en helt ny scene op. Det sker hver 
gang, en ny forestilling skal sættes op.

”Denne gang skal der også bygges 
ramper helt op mellem tilskuerne”, fort-
sætter hun. ”Det er Cykelmyggen Egon, 
der skal helt op at vende. Du kender sik-
kert Flemming Quist Møllers suveræne 
børnebogsklassiker – den mest udlånte 
på bibliotekerne. Forestillingen har væ-
ret rundt i Danmark, og vi har et kæm-
penetværk oppe at spille denne gang. Fx 
får vi Dansk Cyklist Forbund til at lave 
en fin træningsbane ude på en del af 
parkeringsområdet”.

leder i dialog
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blå bog

Pia Jette Hansen

›  Pia Jette Hansen, født 1957

›   Uddannet skuespiller ved 
Odense Teater i 1987

›   Arbejdet som skuespiller, 
instruktør, koreograf

›   Teaterdirektør for Holbæk 
Teater 2001-2010

›   Teaterdirektør for Østre 
Gasværk Teater 2010

›   Gift med Henrik Prip,  
skuespiller

›  Har to børn sammen
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”Meningen er, at skoler og børneha-
ver skal kunne komme og se forestillin-
gen og i tillæg lade børnene få træning 
i trafiksikkerhed. Og så laver vi en spe-
cialdesignet cykelhjelm med Cykelmyg-
gen Egon, som står flot ud fra hjelmens 
front – altså ikke bare et klistermærke. 
Og alle de runde vindueshuller bliver 
udfyldt med billeder af spilop-myggen. 
Det bliver et fantastisk show”.

Men Pia Jette Hansen er allerede 
langt forbi premieren:

”Nu har vi også kontakt til den kinesi-
ske ambassade. Vi har jo efterhånden et 
brand som cykellandet. Det brand kan 
bruges i Kina, så jeg håber virkelig, at vi 
kan eksportere forestillingen helt om til 
den anden side af jorden”.

teatret og skoler i samarbejde
Selv om teaterdirektøren har været 
oppe det meste af natten for at skrive 
på et oplæg til Frans Rasmussen, mul-
tidirigenten kendt fra bl.a. tv, som hun 
skal møde, så snart hun er færdig med 
interviewet med mig, så er der ikke no-
get træt over hendes ansigt, når hun 

taler om synergieffekter mellem teatret 
og andre samfundsinstitutioner:
 ”Jeg kan næsten ikke komme i tan-
ke om noget vigtigere end det fælles 
ansvar, vi har. Jeg håber virkelig, at 
mange flere får øjnene op for de fælles 
eller tværfaglige muligheder. Uendeli-
ge er de, som jeg ser det. Jeg håber, 
der bliver lyttet i den anden ende, og 
at der bliver større lydhørhed fra insti-
tutionerne – fx skolerne – om at sam-
arbejde”, siger hun til PLENUM’s  
læsere, selv om hun tydeligvis tænker 
bredere. 

”Da vi lavede ”69”, arbejdede vi på 
kryds og tværs med både de unge fra 
Ungdomshuset, politiet og lærerne. På 
den måde skabte vi diskussion – det 
blev en kæmpeting at bruge i skolerne. 
Vores Beatles-opsætning blev også brugt 
i skolerne, men jeg kan ikke forstå, 
hvorfor teatret ikke bliver brugt langt 
mere i undervisningen. Der ligger eks-
tremt mange muligheder her. Skolerne 
skal mere i teatret, de skal i dialog med 
teatrene, og teatrene skal også mere ud 
på skolerne”.

leder i dialog

østre gasværk

›   Opført 1878

›   Tegnet af arkitekt Martin 
Nyrop

›   Taget ud af drift som  
gasværk 1969

›   Brugt som teaterbygning 
siden 1986

›   Har 812 pladser

›   Sæson 2011-12 indeholder 
følgende forestillinger:  
-  Cykelmyggen Egon, musik-

teater

-  Stemmer fra Østre Gasværk, 
interaktiv koncert m. Frans 
Rasmussen

-  Jazz, Love & Henderson, 
koncertteater

-  Mediamachine, medieteater

-  Dæmoner, nyklassiker

-  Wear It Like A Crown, 
moderne cirkus
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”Og her taler jeg altså ikke som køb-
mand, men som en samtalepartner!”. 
Pia Jette Hansen understreger, at hun 
tager sit demokratiske ansvar meget 
alvorligt, og at hun stræber efter at 
sætte dagsordener for den demokrati-
ske dialog – sammen med andre sam-
fundsinstitutioner.

ledelse, morskab og moderskab
Når talen falder på sammenhængen mel-
lem lederrolle og identitet har Pia Jette 
Hansen ikke undgået at tage udgangs-
punkt i sit køn og i sig selv som mor:
 ”Da jeg trådte i karakter som leder, 
var jeg småbørnsmor. Jeg var uddan-
net skuespiller og danser, men havde 
ikke nogen lederuddannelse. Men 
egentlig synes jeg, at rigtig mange af 
de ting, som jeg havde med mig fra 
min privatsfære netop som mor og hu-
stru, var de samme, som jeg kunne 
bruge på teatret. Ledelse handler for 
mig at se i høj grad at STØTTE, LØF-
TE, SE og LYTTE”. 

Før hun uddyber, hvad ordene bety-
der, indskyder hun uden opfordring:

”Men at blive leder var også et valg, 
der betød, at jeg måtte lægge en del 
personlige behov fra mig – fx at bruge 
lang tid på mit hjem, som hustru og 
mor. Jeg betalte en pris og måtte her 
gå på kompromis. I starten havde jeg 
dårlig samvittighed, men jeg var også 
nødt til at spørge mig selv: Hvad er det 
du vil… og kan? Og jeg VILLE gerne 
være leder, sætte en dagsorden, få ting 
til at ske, tage beslutninger og skabe 
synergi med spændende samarbejds-
partnere. Så jeg traf et valg – jeg blev 
leder!”. 

Hun tilføjer, at hun naturligvis gør, 
hvad hun kan for at kompensere for 
den tid, som hun mangler hjemme. Så 
kommer hun tilbage på hovedsporet:

”Som leder skal man være til stede 
som person. Jeg ser det som min for-
nemste opgave at få mine medarbejde-
re til at blomstre. Man skal lytte til 
dem og deres idéer alle steder, over 
frokostbordet og når man tisser sam-
men på toilettet”.

øjne og ører åbne 
Pia Jette Hansen siger, at hun kan for-
tælle de utroligste historier om, hvad 
det betyder at være villig til at lytte og 
sparre sig til nytænkning – og udvælger 
hurtigt en enkelt:

 ”Borgmesteren i Holbæk ringede og 
spurgte, om jeg kunne tænke mig at 
stå for dronningens sommerbesøg? 
Hvis jeg var interesseret, skulle jeg 
møde på borgmesterkontoret 2 timer 
efter med en god idé. Jeg var klar 
over, at det ville betyde vigtige ar-
bejdspladser for teatret, hvis vi fik op-
gaven, så jeg spurgte ved frokosten, 
om der var nogen, der kunne komme 
op med en god idé NU! Og her var Git-
te, der var på arbejdsprøvning, på 
pletten: Vi kunne da lave noget krea-
tivt med Margueritte-ruten! Og nu fløj 
idéerne ud over stepperne. Det enkle 
og mest oplagte – margueritten – blev 
omdrejningspunktet for en kæmpe-
event. Og det var Gittes ide. Ikke min. 
Og borgmesteren slugte ideerne. Det 
reddede det års budget, vi ansatte en 
masse folk, kom i tv og kunne virkelig 
skabe noget sammen med en masse 
glade børn og voksne”.

»Tiden er meget præget af viljen til samarbejde. 
Det er skolernes skyld. Der er ikke længere så meget 
primadonna over skuespillerne og instruktørerne.«
{ pia Jette Hansen, teaterdirektør for Østre Gasværk Teater }

”Jeg har helt fra starten gjort det til 
et princip for mig selv, at min dør altid 
skal være åben. Hvis en spørger, om 
jeg har tid, svarer jeg altid ja – som le-
der SKAL der være tid til at lytte. En 
anden god grund til at se og lytte er, at 
jeg arbejder sammen med folk med 
store kompetencer. Det er et privilegi-
um at være landet et sted, hvor jeg selv 
kan lære en masse”. 

En anden væsentlig lederegenskab 
er for Pia Jette Hansen at have overblik 
og at kunne skabe overblik for medar-
bejderne og samarbejdspartnerne:

”Jeg synes selv, at jeg er ret cool til 
overblik, og jeg har øvet mig meget i 
det – såmænd også derhjemme. Igen 
er det guld værd at arbejde sammen 
med erfarne medarbejdere, som alle 
ved, hvad der er opgaven – men jeg er 
faktisk ret god til at holde maven i ro. 
Og når det kører på de høje nagler, så 
minder jeg mig selv om, at det trods alt 

pia jette hansen

mig har det været afgørende at kunne 
håndværket. Det har givet mig en hel 
masse muligheder som leder”. 
 Jeg spørger, om hun kun er leder på 
den bløde, lyttende måde, eller om hun 
også kan være en hård banan? Hun 
smiler:
 ”Det kan selvfølgelig være nødven-
digt at sætte foden ned. En enkelt 
gang måtte jeg sige til en medarbejder, 
at jeg bare ikke kunne tolerere vedkom-
mendes opførsel. Rent kunstnerisk kan 
det også være nødvendigt. Jeg kan fx 
finde på ret demonstrativt at sætte mig 
på siddepladserne ude til siden under 
prøverne. Her må jeg være advokat for 
de 400 tilskuere, der ikke ser forestil-
lingen forfra, og det kan blive nødven-
digt at kræve ændringer fra både in-
struktør og skuespillere. Jeg er altid 
med på tilskuerpladserne en eller to 
uger før en premiere”. 

Alligevel er teaterdirektøren hur-

kun er teater. Det har jeg lært af Lis-
beth Dahl fra Cirkusrevyen. Vi skal gøre 
vores absolut yderste og være toppro-
fessionelle for at levere et godt produkt 
til publikum. Vi bliver betalt for at ar-
bejde helt ud til kanten. Men der er in-
gen, der må dø undervejs – så er teater 
heller ikke vigtigere!”. 

lederen og håndværket
Er hun som kunstner leder på en særlig 
kunstnerisk måde?
 ”Jeg er meget påpasselig med at kal-
de mig selv kunstner. Jeg synes, det er 
for stort et ord at bruge. Jeg vil langt 
hellere tale om, at jeg som uddannet 
skuespiller og danser mestrer teater-
håndværket og derfor har respekten over 
for fagene. Jeg behøver ikke være berø-
ringsangst over for medarbejderne og 
deres præstationer, og jeg har noget at 
have det i, når jeg skal være med til at 
gøre gode skuespillere endnu bedre. For 
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tig til at kvalificere sin rolle som ”hård 
banan”:

”Men min oplevelser er alligevel, at 
min lederrolle ikke behøver at være 
konfrontatorisk. Jeg synes ikke, der er 
meget primadonna over hverken skue-
spillere eller instruktører mere – de fle-
ste er rigtigt gode til at samarbejde. 
Det er i høj grad skolernes skyld. Jeg 
tænker tit på, hvor gode folk er til at 
forklare sig og fortælle om deres hen-
sigter. De er opdraget af gruppearbej-
de. De har lært at lytte til hinanden – 
bedre end da jeg selv blev uddannet”.

Ikke noget ridt efter reumert
Ser man på sæsonens teaterudbud på 
Østre Gasværk spænder det vidt lige fra 
familievenligt teater til det helt eksklu-
sive. Jeg spekulerer på, om der er noget 
imellem, der har Reumert-potentiale, 
om hun jagter en ny pris?
 ”På Holbæk teater fik vi to Reu-
mert’er i modvind og på trods. Budget-
terne var små – men vi skulle bevise, at 

vi kunne alligevel. Vi gik planken ud, det 
måtte briste eller bære. Heldigvis bar 
det! Og jo, priserne betød rigtig meget, 
for vi fik en enorm bevågenhed. Folk fik 
øjnene op for os. Mine ord fik en anden 
vægt. Men personligt er det ikke ”et ridt” 
for mig, at jeg skal have en ny pris. For 
mig er den bedste succes, at der er ro og 
glæde her på teateret. Men det er klart, 
at det vil være godt for vores fælles ople-
velse, hvis vi får en pris”.

Skal Pia Jette Hansen pege på en 
forestilling med pris-potentiale bliver 
det ”Jazz, Love & Henderson”, der er 
på plakaten fra januar. Igen er hun på 
ekspedition i fremmedheden og udfor-
sker grænserne for inklusion og udfol-
delse:

”Forestillingen om Caroline Hender-
son har kant. Faderen var af slavefami-
lie, moderen aristokrat fra Stockholm. 
Hendes fysiske krop blev indbegrebet af 
indre spændinger mellem det ”meget 
sorte” og det ”meget aristokratiske”. 
Hun blev et ægte globalt menneske, al-
tid med en kuffert i hånden. Aldrig ro til 

at slå rod. Alle de store temaer får en 
tur i centrifugen: race, køn og forudsæt-
ninger i livet. Og det er meningen, at 
alle – politikeren, faderen og moderen, 
indvandreren… alle – skal få en ahaop-
levelse og blive berørt af konfrontatio-
nen med denne kvinde, som er så an-
derledes og mangler tilhørsforhold. Og 
alligevel er det en lykkelig historie, hun 
er blevet et ikon – dog uden kolonihave-
hus”.

Sjovt at teaterdirektøren lige skal 
ende på ”kolonihavehus”. Günter Wall-
raff klædte sig i et andet projekt ud 
som ”sort” og forsøgte at købe et kolo-
nihavehus. Det lykkedes ikke. Han pas-
sede ikke ind, fik han at vide. Måske 
handler moderne lederskab – også for 
skoleledere – om at lære både os selv 
og vores børn at blive mere rundhånde-
de med vores kolonihavehuse. Det kun-
ne se ud som om Østre Gasværk går 
foran og vælter nogle hegn for at gøre 
os til venner med ”de andre” fra lan-
dets indre – herunder et kor af hjemlø-
se, der skal deltage i Frans Rasmus-
sens store kor op til jul. 



Mangler dine elever viden 
om penge?
Gør, som over 2.000 andre lærere allerede har gjort. Brug 
matematiktimerne til at give eleverne i 4.-6. klasse og  
7.-10. klasse forståelse for økonomi med online-universet 

Control Your Money.

Økonomisk overblik og forståelse er ikke en selvfølge blandt børn og unge i dag. Det 

er baggrunden for Control Your Money – et gratis, webbaseret undervisningsprogram 

for 4.-10. klasse. Med enkle, virkelighedsnære værktøjer, hvor eleverne blandt andet 

skal hjælpe otte unge med at realisere deres drømme, kommer eleverne igennem en 

række basale økonomiske og matematiske problemstillinger. Der er også mulighed for at 

afprøve teorien på et virkeligt projekt i sektionen The Real Deal. 

Elementerne i Control Your Money opfylder både fællesmål og pensum i matematik, men kan også 

bruges tværfagligt.

www.controlyourmoney.dk

Til matematiklærere 
Gratis online

undervisnings-materiale

“Et rigtig godt alternativ til bøgerne. Ungerne bliver 
tændt, fordi det foregår på computeren, og de får hurtigt 
svar på, om de har regnet rigtigt.”

Daniel Dam, matematiklærer på Præstemoseskolen i Hvidovre

Få adgang til lærervejledning og undervisningsmateriale på www.controlyourmoney.dk

Udviklet for Danske Bank i 

samarbejde med førende 

medieforskere, børnepsykologer, 

repræsentanter for undervis- 

nings organisationer og eksperter 

i pædagogik og didaktik.
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 v and og hav har altid 
draget ham. Hver dag 
tilbagelægger skole- 
leder Allan Hjortshøj  
de 300 meter ned til 
stranden fra villaen i 

Egå ved Århus for at se, hvordan van-
det ser ud. 

”Der er noget særligt ved vand, si-
ger han”. I dag var bugten fuldstændig 
spejlblank hele vejen over til Skødsho-
ved. Allan fik gåsehud.

”Der er ikke to dage, der er ens, og 
det er også noget af det, der fascinerer 
mig ved vand”, siger han. 

Stjernedage i Allan Hjortshøjs nu 
57-årige liv er, når han kan nå at tage 
en tur med havkajakken, inden det rin-
ger ind på Holme Skole. Gerne sam-
men med hustruen Ulla, som har delt 
interessen for havkajak fra dag ét. Det 
kræver minimum en time for at mærke 
det helt ind i sjælen, så kun sjældent 
er der tid til en morgensejlads.

”Hvis vinden står på en bestemt 
måde, kan det være, at vi smider ka-
jakkerne på bilen og kører over til den 
anden side af bugten og sejler derfra. 
Du kan altid skaffe dig medvind. Men 
man kan ikke altid ro mod strømmen 
og vinden, selv om det nogle gange er 
nødvendigt”, fortæller han. 

De første gange i havkajakken var 

han bange. I princippet svarer det til 
første gang, man kører på cykel uden 
støttehjul. Man skal lære at fornemme 
en havkajak, timingen i den, og hvor-
dan man møder bølgerne, pointerer  
Allan. Ikke kun dem, du kan se, men 
også dem, der kommer bagfra. 

”Du skal vide, hvordan du reagerer, 
når der sker ting, du ikke er forberedt 
på. Så er det godt at have nogle støtte-
funktioner, der kan kompensere, så du 
kan holde balancen. I stedet for at 
kæmpe imod bølgen, skal man arbejde 
med den. Sådan er det også, når man 
som skoleleder møder opgaver, man 
ikke er forberedt på”. 

psyke og Soma
Havkajaksejlads er godt for alle muskel-
grupper, herunder hjernemusklen, og 
man kan sagtens få sved på panden. 
Men selvfølgelig er det meste teknik, 
forklarer Allan, der flere gange har haft 
både personale og bestyrelse med på tur 
på havet. Et år havde Allan 42 lærere 
med ude som start på skoleåret.

”Man bliver lidt småhøj, når man går 
fra at kunne ingenting til at beherske 
stort set alle teknikkerne. Der er kontant 
afregning. Hvis du ikke lærer det, går det 
ikke. Teori duer ikke alene, man skal 
kunne gøre det i praksis for at lykkes”.

I dag er havkajakken en livslang 

blå bog

›   Født 1954

›   Kontoruddannet ved Tryg 
Forsikring, Viby, 1974-1976

›   Læreruddannet fra Gedved 
Seminarium 1980

›   Lærer, Møllevangsskolen, 
Århus, 1980-1992 

›   Viceinspektør, Samsøgades 
Skole, Århus, 1992-1996

›   Fra 1996 Skoleleder ved 
Holme Skole

›   Har bl.a. været lærerens 
tillidsrepræsentant samt 
lærerrådsformand og møde-
leder i Pædagogisk Råd på 
Møllevangsskolen.

›   Fra 2005 medlem af besty-
relsen i Århus Skolelederfor-
ening.

›   I en årrække rejseleder i 
Italien og Grækenland sam-
men med hustruen Ulla, 
der er privatpraktiserende 
psykolog.

du kan

medvindaltid finde

Når skoleleder Allan Hjortshøj manøvrerer sin havkajak, bliver 

han trænet i at aflæse vejr og vind og arbejde med det uventede
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passion for Allan Hjortshøj. Det ind-
rømmer den store mand med det vejr-
bidte ansigt hurtigt. Også selv om en 
diskusprolaps i ryggen har gjort lidt 
knuder. Han har lige haft et år, hvor 
den har betydet, at han ikke har turdet 
sejle. Men havet og kajakken bliver ved 
med at drage, så længe han har fysik-
ken til det.

Den samhørighed med naturen, man 
oplever i en stille kajak, er han vild med. 

”Her sejler du alene, selv om det  
er sjældent, du er ude ene mand på 
grund af sikkerheden. Det foregår på 
naturens betingelser. Man kommer gli-
dende over en meters vand og kan hele 
tiden se, hvad der sker under en. Lige 
pludselig ligger der en sælunge og kig-
ger på dig med store sorte øjne og slår 
følgeskab med dig i en time. Så har jeg 
det godt”.

Skal være noget med børn
Skolelederen ved Holme Skole formår 
også professionelt at omgive sig med 
det, han godt kan lide. Han har helt 
bevidst placeret sig beskedent i det 
sydøstvendte hjørnekontor, der har vin-
duer ud mod de nybyggede boldbaner. 
Og hvis han er heldig, kan blikket fan-
ge et glimt af skolens to heste, som 
holder til i bygningerne ved SFO’en. 
Ellers kan det godt være svært at rum-
me skolens mange velholdte rødstens-
bygninger i et blik. 

”Jeg vil kunne se børnene. Det er 
meget vigtigt for mig at bevare tilknyt-
ningen til dem. Selv om jeg af gode 
grunde ikke kan være i en klasse hver 
dag, minder det mig om, hvorfor jeg er 

her på skolen. Jeg kan sidde og småfi-
losofere her, iagttage 300 børn, der lø-
ber rundt derude, og en voksen, hvor 
det hele kører som smurt. Så går de 
ind og har timer og bliver delt op i 
grupper af nogle og tyve, og så starter 
hele didaktikken i undervisningen. Jeg 
tænker, hold da op, det er jo det, det 
handler om”. 

Allan selv tog fodboldstøvlerne på, 
da han var seks og tacklede sig op 
igennem teenageårene, han har været 
fodboldleder og elitetræner i fodbold. 
Interessen for lærergerningen blev født 
gennem frivillig idræt.

”Det fantastiske ved sport er, at når 
vi først får sportstøjet på, er vi alle ens. 
Det nytter jo ikke noget at sige, jeg skal 
sparke straffe, fordi jeg tjener mest”. 

Allan blev som ung kontoruddannet 
og fik tilbud fra firmaet om, at de ville 
betale fem års uddannelse for ham på 
Handelshøjskolen, men han gik ind til 
chefen og sagde: ”Nej, jeg skal være 
noget med børn”.

”Jeg mødte tilfældigvis min gamle 
chef tyve år efter. Han sagde, at det var 
en af de mærkeligste opsigelser, han 
nogensinde havde fået, fordi jeg havde 
sådan en lysende karriere foran mig. 
Jeg har heldigvis aldrig fortrudt. At 
være skoleleder er det højeste niveau, 
man kan nå, når man har med børn at 
gøre. Det er det sted, hvor der er flest 
børn i forhold til voksne. og tænk på, at 
skolen er det længste konstruerede fæl-
lesskab, man oplever i sit liv”, under-
streger han.

”Som skoleleder har jeg en ydmyg-
hed over for opgaven, og hvordan jeg nu 
lykkes med det. Du har et stort ansvar 

for det, der foregår på skolen, for ram-
merne for børnene og deres udvikling”.

et signal om noget nyt
Den forrige skoleleder var af den gamle 
skole i ordets bedste forstand, han hav-
de været på Holme Skole i 22 år, og 
hans forgænger igen havde været der i 
23 år.

”Jeg fulgte efter en, der kunne drive 
skolen ved hjælp af en kvadreret blok, 
en Viking nr. 4, et højtaleranlæg og så 
nogle retningslinjer. Han var skolein-
spektør, som jo skulle påse, at regler 
og rammer blev overholdt, og ikke 
skole leder på samme vilkår som mig”. 

”Jeg var meget bevidst om ikke at 
gøre noget, som kunne minde om min 
forgængers rutiner. For eksempel brug-
te jeg ikke højtaleranlægget i tre år. Jeg 
ville signalere noget andet”.

Allan ændrede også kontorer, gange 
og personalerum. Blå velour og Hjorten 
ved Skovsøen i guldrammer forsvandt. 
En sofa, der stod uden for kontoret, 
blev kaldt bænken, her blev børn tidli-
gere sendt op, hvis de ikke opførte sig 
ordentligt.

”Bænken røg først. Vi satte et akva-
rium op i stedet for. Et signal fra mig 
om, at ledelsen ikke har nogen særlig 
socialpædagogisk viden, og vi er ikke 
de bedste til at løse konflikter, som er 
foregået i et andet rum. Og det er in-
gen løsning bare at ekskludere børn. 
Det forvirrede en del i personalegrup-
pen. I dag er ingen i tvivl: Dem, der har 
konflikten, skal også medvirke til at 
løse den”. 

En ny pædagogisk tænkning  – først 
og fremmest i forhold til børn – flyttede 
ind sammen med Allan Hjortshøj for 

»At være skoleleder er det højeste niveau, man kan 
nå, når man har med børn at gøre.  Det er det sted, 
hvor der er flest børn i forhold til voksne. Og tænk 
på, at folkeskolen er det længste konstruerede  
fællesskab, man oplever i sit liv.«
{ allan Hjortshøj, skoleleder, Holme Skole }
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femten år siden. Af de 119 medarbej-
dere, der er på skolen i dag, har han 
selv været med til at ansætte de 105.

Han vil gerne lave en skole, som 
man kan være stolt af at være leder på. 
Og faktisk er han stolt: ”I dag ved man, 
hvad Holme skole er og står for. Der 
skal være faglig kvalitet og ikke på be-
kostning af noget”. 

Kys frøen
På den store skole udfolder Allan 
Hjortshøj sin iderigdom, kreativitet og 
evnen til at tænke nyt. 

Han peger på et foto af fem meget 
forskellige drenge på forsiden af det ny-
este nummer af Kridten, Holme Skoles 
Skoleblad. Drengene griner og har arme-
ne om hinanden, mens de poserer.

”Det vigtigste for mig er, at det lyk-
kes. Når jeg ser et billede som dette, 
bliver jeg helt rørt. 20 procent af vores 
700 elever kommer med en tokulturel 
baggrund med alle de udfordringer, det 
giver dem og os”. 

Da han for et par år siden var i Kina 
med nogle elever, lagde han mærke til, 
at den kinesiske kæmpe skole havde 
syv busser. Hjemme blev idéen omsat 
til, at for de samme penge, som bus-
selskabet skulle have haft, henter Hol-
me Skole nu deres tosprogede børn om 
morgenen i deres egne busser, og når 
det er ovre, står busserne til dispositi-
on for andre elever.

”Det gør det lettere for alle klasser 
at komme ud. Forleden kunne vi tilby-
de transport til forældremøde for de 
tosprogede forældre”. 

Den store grønne frø på gulvet på 
hans kontor står ikke kun til pynt. Hvis 
der kommer en med en idé eller et øn-

historik

Vendte kajakken 

For seks år siden, da Allan 
Hjortshøj og hans kone Ulla 
lige var flyttet til Egå, så de 
på hinanden og sagde: ”Vi 
skal foretage os et eller andet, 
hvor vi er med i det fælles-
skab, der er lige om hjørnet 
i Kaløvig Bådelaug. Det skal 
ikke bare være et sted, hvor vi 
spiser en is og går hjem igen”. 

Tilfældigvis var der intro-
duktion til havkajak, og Allan 
prøvede en havkajak for 
første gang. Han var ikke den 
eneste, der blev tændt ved 
det første møde med vandet, 
kajakken og pagajen.  Hurtigt 
efter var han med til at starte 
en havkajakafdeling i lauget 
sammen med et par andre, og 
han blev uddannet instruktør. 

Fordi det var et bådelaug, 
som også gerne ville have 
havkajak med, stillede klub-
ben økonomi til rådighed, så i 
løbet af halvandet år lå der 25 
havgående kajakker i Kaløvig 
Bådelaug. Da det gik aller-
bedst, havde de næsten 175 
medlemmer. 

ske, der er helt ude i skoven, så siger 
Allan: Hvis du kysser frøen, og den bli-
ver til en prins, så skal jeg nok ordne 
det, du vil have mig til.

”Man skal helst ikke have flere ski-
be på vandet, end der er anløbsmulig-
heder. Det nytter ikke noget at have ti 
projekter i gang, hvis ikke de har mu-
lighed for at blive til noget, er det bed-
re at satse på tre.

Allan bliver indimellem spurgt, om 
han ikke kan prøve at være lidt mindre 
som en åben bog”. 

”Det har jeg forsøgt, men jeg har 
opgivet igen – jeg ved godt, at jeg er et 
meget emotionelt menneske. Jeg vil 
have lov til at vise både begejstring og 
det modsatte. Det er gudskelov begej-
stringen, der er mest brug for, jeg er 
ikke ret god til at være stenansigt”.

Som mangeårig leder kan han sag-
tens fornemme dagsformen på Holme 
Skole. Lige nu topper den eksempelvis 
ikke, fordi syv lærere ikke er blevet 
genansættes bl.a. på grund af det se-
neste budgetforlig i Århus. Og den sto-
re skoleleder efterlyser en retning på, 
hvad man vil med folkeskolen:

”Det er dybt frustrerende, at der 
ikke eksisterer en tillid fra det politiske 
niveau til folkeskolen. At man altid skal 
pejle efter worst-case scenario. I dag 
holder folkeskoleloven ikke så lang tid 
som min læderjakke. Hvis man vil ud-
vikle folkeskolen, skal man give os tilli-
den tilbage – have fokus på det, der 
fungerer, og respekt for det, som ikke 
fungerer”. 
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Citat: Om mennesker kan man i almindelighed sige, at de er utak-
nemmelige, vægelsindede og hykleriske, fulde af angst for enhver 
fare og begærlige efter gevinst… (Fyrsten, Niccolo Machiavelli, 1513)

ny næst-
Formand I dlF 
Blandt flere dagsordenspunkter på DLF’s kongres fra 
den 13. til den 16. september, skal der vælges ny 
næstformand. Lige nu er der to kandidater:

›	 dorte lange 
  Medlem af hovedstyrelsen siden januar 2008, 

formand for skole- og uddannelsespolitisk udvalg. 
Tidligere TR og formand for DLF-Rudersdalkred-
sen.

› lars busk Hansen
  Medlem af hovedstyrelsen siden 2004. Har været 

formand for Lærerkreds Nord i Hjørring. Læser pt. 
master i retorik og formidling ved Aarhus Univer-
sitet.

Den nuværende næstformand Stig Andersen ønsker 
efter 12 år på posten ikke at fortsætte. Der er mulighed for stille op som 
kandidat til næstformandsposten helt frem til starten på kongressen.

Læs mere på folkeskolen.dk

Ned i løn? 
Lidt nyere fagforeningshistorik, der risikerer 
at danne mode: 
 CSC er en multinational it-virksomhed 
med 94.000 ansatte i 80 lande og hovedkon-
tor i USA. I Danmark køber CSC det statseje-
de Datacentralen i 1996 og får en række sto-
re offentlige kunder, som fx hospitalsvæsenet, 
skat og politiet med i købet.

Juni 2009 starter forhandlingerne om ny 
overenskomst for de af de ansatte i CSC Dan-
mark, der er organiseret i PROSA – det er 
700 eller 1/3 af firmaets ansatte. Forhandlin-
gerne bryder sammen, men bliver genoptaget 
i januar i år.

CSC’s krav til de ansatte omfatter bl.a. 
lønnedgang, øget arbejdstid og afskaffelse af 
betalte pauser og af tryghedsaftalen, kravene 
betyder samlet set 30 pct. lønnedgang. Des-
uden skal mange job flyttes til Asien i 2012. 
CSC bruger i forvejen outsourcing til lavtløns-
lande og henter gerne arbejdskraft i fx Indien.

8. februar 2011 bryder forhandlingerne 
sammen påny. Dagen efter lockouter CSC 
120 PROSA-medlemmer. Som svar varsler 
PROSA strejke fra 28. februar for 343 med-
lemmer.

Strejken kommer i arbejdsretten, som ef-
ter at have udskudt beslutningen flere gange 
den 24. marts beslutter, at PROSA kun må 
sende 5 i strejke, og at CSC skal tage 4 af de 
lockoutede tilbage. Derfor begynder strejken 
først sidst i marts.

Samtidig rekrutterer CSC folk udefra til at 
overtage det konfliktramte arbejde. Og da nog-
le fastansatte ikke vil medvirke til oplæringen, 
fyrer CSC den 13. april 15 af dem – deriblandt 
en tillidsmand og siden nok en. I protest ned-
lægger resten af tillidsmændene deres hverv.

Den 28. april er der international arbejds-
miljødag. Flere hundrede CSC-ansatte stopper 
arbejdet i 24 timer og samles sammen med 
lockoutede og strejkende foran CSC. 

Forhandlingerne bryder hermed endnu en 
gang sammen hos forligsmanden 12. maj, og 
1. juni afviser PROSA et mæglingsforslag, 
som forhandlere fra CSC og PROSA ellers er 
enige om. 329 stemmer nej og 284 for. 

Derefter opsiger PROSA fredsaftalen og 
varsler fornyet storstrejke. 

Den 26. juni afgør Arbejdsmarkedsretten, 
at det står CSC frit for at frigøre sig fra over-
enskomsten med PROSA’s medlemmer og i 
stedet lave en aftale med andre, fx konkurren-
ten HK Privat. Afgørelsen er et klart nederlag 
til PROSA og deres medlemmer ansat på CSC. 

Dermed hviler den danske aftalemodel på 
mindre sikker grund. Både på det private om-
råde men også på sigt det offentlige, kan det 
blive sværere at opretholde forhandlede løn-
ninger og aftaler i øvrigt. 

Kongen 
befaler
Skolelederne i Swaziland vil lukke landets skoler som protest  
mod myndighedernes besparelser.

I det lille kongedømme i det sydlige Afrika er der især vrede over, at der nu 
ikke er midler til at betale til over 100.000 forældreløse børns skolegang. Skole-
ledernes aktion er dog ikke ufarlig, idet fredelige demonstrationer for socioøkono-
misk retfærdighed mv. før er blevet slået brutalt ned. 

Situationen er nu, at det enevældige styre uden held har søgt at låne penge i 
først IMF, Den Internationale Monetære Fond og hos nabolandet Sydafrika – der 
begge kræver demokratiske reformer til gengæld for et lån, hvilket kong Mswati 
den III. hidtil har nægtet at gå med til. 



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

kort nyt
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Nye ledelsesstrukturer og/eller nyt ledelsesteam? 
Skolelederforeningen har udviklet værktøjet ”Et Bedre Skole-

lederliv” til skoleledere samt til eksisterende og nye lederteam 
som støtte til at reflektere over og udvikle deres skole leder liv. 
Målet er at forbedre de enkelte skolelederes vilkår og udvikle  
lederskabet personligt og i teamet.

Med dette værktøj kan man på 3-6 timer gennemføre et for-
løb, der kan lede teamet frem til at:

›   Forbedre jeres trivsel hver især som skoleledere.
›   Styrke jeres rolle og identitet som skoleledere.
›   Sætte fokus på at styrke rammer og vilkår for ledelse i skolen.
›   Sætte en positiv dagsorden for skolelederes arbejdsliv og for 

rekruttering og fastholdelse af skoleledere.
›   Give alle mulighed for at reflektere over lederlivet enkeltvis  

og som gruppe.

Værktøjet kan supplere og støtte udviklingen af den daglige dia-
log og praksis i ledelsesteamet, men selvfølgelig ikke erstatte fx 
MUS- og kompetenceudviklingssamtaler.

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

selvevaluerIng?

Today China, 
tomorrow...
Kina vil formentlig overhale Vesten inden for få år, når det 
gælder omfanget af forskning. Det forudser to internationale 
undersøgelser ifølge Ugebrevet A4. 

Den ene undersøgelse er fra UNESCO Science Report, 
der konkluderer, at Kina allerede nu har verdens største pro-
duktion af forskere. 

Den anden er fra det britiske videnskabsakademi, Royal 
Society, som slår fast, at Kina inden for de kommende 2-5 
år overhaler USA, hvad angår omfanget af videnskabelig pro-
duktion.

Vesten er dog stadig i front, når det gælder forskningens 
kvalitet.

nu 
dages 
det 
Unge fosser ud af fagforeningen? Nej, det er faktisk forkert.

En ny, omfattende undersøgelse af FTF viser nemlig, at 
83 % af unge under 34 år vægter fællesskab og solidaritet 
højt. Hvor man længe har sagt ”Mig først”, når talen er faldet 
på de unge, er ”1. maj” altså på vej tilbage...

Hele fire ud af fem unge mener, at fagforeningen er en 
nødvendighed for varetagelsen af deres interesser på arbejds-
markedet. Ni ud af ti unge mener, at fagforeninger skaber 
tryghed, og en ud af fem ser sig endda i rollen som TR.

Endelig finder mange unge det positivt, at deres fagfor-
ening arbejder for udvikling af deres profession. 83 % mener 
at fagforeningerne bidrager aktivt til at udvikle deres kompe-
tencer, uddannelse og efteruddannelse. 

Hent ’FTF’s ungdomsundersøgelse 2011’ på www.ftf.dk
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smukke

FrIt Fald

Citat: Menneskene glemmer hurtigere deres faders død end 
fortabelsen af fædrenearven… (Fyrsten, Niccolo Machiavelli, 1513)

Regnskabstal for 2010 viser, at kommunerne er i gang 
med at trimme udgifterne i et omfang, hvis lige ikke er 
set i årtier.   

Kommunerne afholdt i 2010 udgifter for 233,1 
milliarder kr. Største udgiftsområde var som tidligere 
år undervisningen i folkeskolen, hvor kommunerne i alt 
har brugt 47,6 milliarder kroner, svarende til godt 20 
procent af de samlede udgifter.

Regnskabsresultatet betyder, at serviceudgifterne er 
faldet med mere end to milliarder kroner i forhold til 
2009-regnskabet, når der korrigeres for meropgaver, 
pris- og lønudvikling samt for faldende indtægter fra 
den centrale refusionsordning.

Det er et historisk fald i serviceudgifterne. Men ud-
viklingen ventes at fortsætte, da budgetterne for 2011 
ligger yderligere knap tre milliarder kroner under udgif-
terne i 2010. Dermed stiles der mod at reducere ud-
gifterne med 5 milliarder kr. på bare to år. 

De største reduktioner er pt. høstet på udgifterne til 
børnepasning og undervisning i folkeskolen, når man gør 
besparelserne op. På dagtilbudsområdet er udgifterne 
reduceret med knap 0,9 milliarder kr., mens reduktio-
nerne på folkeskoleområdet udgør ca. 0,8 milliarder kr.

Kilde: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner 

Udvikling i de kommunale serviceudgifter fra 2009 til 
2011, budget 2011-niveau

Regnskab 2009

228

230

232

234

236

238

Mia kr.

Regnskab 2010 Budget 2011

To nye 
konsulenter 
For at styrke foreningens konsulentvirksomhed og medlemsbetjening – og samtidig som 
led i et kommende generationsskifte har Skolelederforeningen pr. 1. september ansat to 
ny konsulenter. Begge er uddannede jurister med erfaring fra lignende stillinger. 

Barbette Hjelmborg er 38 år og har tidligere bl.a. arbejdet i Socialministeriet, Folke-
tingets Ombudsmand og senest som specialkonsulent i Region Hovedstadens Psykiatri, 
hvor hun har beskæftiget sig med HR og personalejura. 

Peter Cort er 37 år og har gennem de sidste 10 år deltaget i overenskomstforhand-
linger på centralt niveau. Først på arbejdsgiversiden i KL på folkeskoleområdet og siden 
2004 på lønmodtagersiden i Lærernes Centralorganisation. 

Velkommen til dem begge!



 kommandorum,  mødested,  kampplads, 
fordybelsesrum,  potensforlænger, 

ledelsesredskab,  klub,  hule,  ankeinstans, 
en helbredstrussel,  dit 2. hjem…  

  moderne skoleledelse 21

 d it kontor. Fort Knox eller skolens oase, 
åbent kontormiljø eller mere traditionelt 
én skole-én leder-ét kontor? Er det ren 
arbejdsplads eller har du sat dit person-
lige præg? Og kontoret – er det mest til 
det administrative eller danner det ram-

me om ledelsesudøvelsen i bred forstand?
For eleverne er skoleinspektørens kontor, bænken 

uden for og i den stil stadig lidt af en straf at blive sendt 
hen til. Døren ind har noget hemmelighedsfuldt doors-of-
perception over sig…

Som leder kommer man ikke uden om skrivebord, pc, 
telefon, kalender og ur. Om noget skal man kende sin og 
andres besøgelsestid, have timing og kunne strække ti-
den til møder, planlægning, udvikling og til både at fare 
rundt og fordybe sig. 

En del skolelederne er måske lidt ’urolige på stolen’, 
det ligger ligesom lidt til miljøet, og alligevel bruges der 
sandsynligvis mange timer om året på kontoret. Man 
knokler der. Man vinder og taber der, man har måske 
overnattet der, i hvert fald taget en blunder. 

Kontorer er sikkert lige så forskellige som deres ejere. 
Plenum har venligst fået adgang til fire af slagsen og har 
bedt skolelederne uddybe – se mere de næste sider!

vIl du se mIt 

Kontor: Substantiv, intetkøn, bøjning: et, -er, -erne , 
stammer fra fransk comptoir, egentlig ’sted hvor der 
regnes’, af latin computare ’regne, tælle sammen’, 
jævnfør computer .

Kontoret betyder arbejdsplads hvor der i tilknytning 
til en virksomhed eller en offentlig instans udføres 
ledelsesmæssigt eller administrativt arbejde, fx regn-
skab, salg og korrespondance, eller hvor der udøves et 
liberalt erhverv, fx revision eller advokatbistand.

Ellers: Lokale hvor sådanne arbejdsopgaver udføres, 
typisk indrettet med skrivebord og kontorstol, reoler, 
edb-udstyr m.m., afdeling med særlige ansvarsområ-
der fx i en kommunal forvaltning eller i et ministerium.

Kilde: Den danske ordbog > Ordnet.dk 

Ordbogen siger...  

 { tekst: Michael Diepeveen / fotos: Anne-Mette Welling, Heidi Maxmilling og Hung Tien Vu}     på arbejde

smukke
kontor
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Skoleleder 
Lene Burchardt Jensen 
Brovst Skole 
Jammerbugt

Antal timer dagligt på kontoret ud over 
møder på skolen, ud af huset etc.? 
Mellem 3½-6 timer 
 
Største succesoplevelse på kontoret?
Da elevrådsformanden for mellemtrinets 
elevråd mente, at vi burde afholde brand-
øvelser (det har vi så siden fået indført 
årligt) 
 
Værste oplevelse på kontoret? 
Når en medarbejder fortæller, at hun har 
fået en alvorlig sygdom 
 
Når døren er lukket, er det fordi?
Jeg taler med folk under to øjne, eller i 
telefonen.   
 
Mit yndlingstidspunkt i mit kontor er?
Første dag på kontoret efter min 
sommerferie – inden personale og børn er 
begyndt igen 
 
Sidst, jeg råbte på mit kontor, var?
Bag en lukket dør – i enerum. Så var det 
ovre igen. 
 
Min yndlingsting i kontoret er? 
En tegning af en smiley, som jeg fik af 
rengøringen en dag, jeg endelig havde fået 
ryddet skrivebordet.

Er et kontor overhovedet nødvendigt? 
Jeg tror ikke elevernes udbytte af under-
visningen bliver ringere, hvis man afskaf-
fede skolelederens kontor

Andre ting om dit kontor? 
Indskolingen løber forbi vinduet hver mor-
gen kl. 8 – det er et skønt syn.

mIt
kon
tor
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udsyn
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Skoleleder Axel Bech 
Øster Farimagsgades Skole 
København 

Antal timer dagligt på kontoret ud over møder på 
skolen, ud af huset etc.?
Ca. 10 (når jeg ikke ude af huset)

Største succesoplevelse på kontoret?
Det har jeg ikke hæftet mig ved – måske da jeg overtog det, 
og selv sammen med viceren malede det om nogle aftener

Værste oplevelse på kontoret?
Indbrud, hvor alt var væltet omkuld og lå hulter til bulter – 
uha, det er en grim oplevelse

Når døren er lukket, er det fordi?
Jeg skal have ro og være koncentreret om en opgave, som er 
vigtig

Mit yndlingstidspunkt i mit kontor er?
Om morgenen fra kl. 7.00 og sidst på eftermiddagen, hvor 
jeg føler, jeg selv kan bestemme, hvor jeg vil tage fat

Sidst, jeg råbte på mit kontor, var?
Jeg råber normalt ikke, så måske omkring årtusindskiftet?

Min yndlingsting i kontoret er?
Alt, hvad jeg har fået af nips og småting fra elever og gæster

Er et kontor overhovedet nødvendigt?
JA, for mig er det, men mange tror – når de kommer ind til 
mig – at det er lageret, de er kommet ind på.
Men jeg er glad for mit kontor – når jeg skal snakke alvorligt, 
sidder vi ikke omkring mit skrivebord, men mere ligeværdigt og 
uformelt ved et konferencebord, men på mit kontor ved jeg, 
hvor mine papirer er, og det er vigtigt for mit arbejdsmiljø.
Jeg farer meget rundt i huset, og dog tror jeg alle oplever som 
en helt naturlig ting. De kommer i hvert fald flittigt – af egen 
fri vilje – og ungerne i 1.klasse lige overfor mit kontor holder 
øje med, hvad jeg laver – og kigger ind ad brevsprækken, hvis 
døren er lavet. ”Hvad laver du egentlig?” spørger de tit om.

Andre ting om dit kontor?
Jeg har jo nærmest boet der de sidste 25 år, så jeg begynder 
at tænke lidt i oprydning – jeg bor her jo ikke de næste 25 år, 
så måske skulle jeg komme i gang med en ”slankning”. På 
den anden side er det vildt hyggeligt med farver, kunstværker 
fra egen skole, så det føles som en del af mig selv.

mIt
kon
tor
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mit kontor

Skoleleder 
Dorte Andreas 
Tingkærskolen, Odense

Antal timer dagligt på kontoret ud over  
møder på skolen, ud af huset etc.? 
5-6 timer (derudover er der timerne på kon-
toret derhjemme). 
 
Største succesoplevelse på kontoret?
Når medarbejdere, elever eller forældre går 
gladere ud herfra end de var, da de kom ind.  
 
Værste oplevelse på kontoret? 
Har jeg til gode endnu J

Når døren er lukket, er det fordi?
Jeg holder møde. 
 
Mit yndlingstidspunkt i mit kontor er? 
Om morgenen. Er udpræget A-menneske.  
 
Sidst, jeg råbte på mit kontor, var? 
Jeg råbte måske ikke ligefrem, men bandede 
måske lidt. Det var da en journalist ville brin-
ge en historie med en vinkel, vi ikke havde 
haft mulighed for at agere i forhold til. Jeg var 
bestemt ikke enig i vinklen.  
 
Min yndlingsting i kontoret er?
Min opslagstavle med tegninger fra elever-
ne, små citater, min første maraton medalje 
o.m.a. Desuden min lille, vise ugle i kera-
mik, som symboliserer visdom samt innova-
tionstavlen, som hjælper til at huske alle de 
gode ideer, vi får.  
 
Er et kontor overhovedet nødvendigt?
I princippet vel ikke. Det er nødvendigt, at 
have et lokale at holde møder og samtaler i. 
Samtidig er det dog rart at have et sted, 
hvor man lave bunker og gemme papirer, 
have bøger m.m.  
   
Andre ting om dit kontor?
Mit kontor er en praktisk arbejdsplads, som 
jeg endnu ikke har ofret megen tid på at 
gøre personligt. 

mIt
kon
tor



inspiration
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nyheder om skole- og ledelsesområdet
på hjemmesiden

Sidste skoleår skrev vi

Gå ikke glip af fremtiden!
Tilmeld dig nyhedsbrevet Skoleledernyt på 

www.skolelederne.org
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Citat: En fyrste, som vil vare sin position, må lære sig ikke  
altid at være god, men at være god eller ikke være det, alt  
efter behov… (Fyrsten, Niccolo Machiavelli, 1513) 

{ FIND DIT NyE JOB PÅ  }

Danmarks Lærerforenings rådgivning om psykisk arbejdsmiljø har eksiste-
ret siden 1995 og er et tilbud rettet til lærere og ledere, som i deres ar-
bejdsliv oplever problemer med stress, arbejdspres, samarbejdsvanskelig-
heder, nedskæringer, vold og trusler mv.

Som leder kan få en samtale med en af rådgivningens konsulenter. Ved 
henvendelse indgår man aftale om at blive ringet op af en af konsulenter-
ne. Det sker typisk inden for 1-2 uger, hvilket betyder, at tilbuddet ikke er 
et akut tilbud, som er nødvendigt ved f.eks. kriser.

Når man bliver ringet op af en konsulent, er tilbuddet en coachende 
samtale om problemet, hvor målet er at hjælpe til, at man selv bliver mere 
klar på problemstillingen, hvor meget den fylder, ens egen andel og hvil-
ket mål, man vil sætte sig. Samtalen er naturligvis fortrolig.

Har problemet sit udspring i arbejdssituationen, og er det relevant, kan 
konsulenten henvise til en af de ca. 40 eksterne psykologer og coaches, 
der er knyttet til rådgivningstilbuddet. 

Man kontakter selv den lokale psykolog. DLF betaler op til fem psy-
kologsamtaler, og psykologerne er ligeledes omfattet af tavshedspligt.

Rådgivningen træffes via 
DLF’s hovednummer 

tlf. 33 69 63 00

Har du 
mærket eFter?

Observér...
Foreningen har på basis af anbefaling fra OECD 
udarbejdet et nyt ledelsesværktøj ”Fokuspunkter 
ved observation og vurdering af undervisning”. 

Værktøjet er tænkt som en inspiration for skole-
lederne til at systematisere iagttagelser af lærerad-
færd og -kompetencer med henblik på efterfølgende 
faglige drøftelser med læreren.

Observation af undervisning er en opgave, som 
erfaringsmæssigt kan synes vanskelig at finde tid 
til og sætte i system, hvorfor der også lægges op 
til, at andre fx faglige vejledere kan inddrages. 

Med det nye værktøj kan man få et konkret for-
slag til, hvordan opgaven kan gribes an. Der læg-
ges i materialet op til at gennemføre observationer 
af lærernes undervisning inden for flg. kompeten-
ceområder:

› Fagdidaktiske kompetencer 
 - Planlægning af undervisningen
 - Undervisningens forløb
 - Læringsaktiviteter
› Relationskompetencer
› Klasseledelseskompetencer

På alle områder er der mere detaljerede forslag til 
observationer. Fx at skolelederen lægger mærke til 
undervisningens tilrettelæggelse og evaluering, til 
lærerens både verbale og nonverbale kommunika-
tion med eleverne, og til reaktioner i forhold til evt. 
uhensigtsmæssig elevadfærd. 

Det nye værktøj ”Fokuspunkter ved observation 
og vurdering af undervisning” er omfangsrigt, men 
let og overskueligt at bruge. 

Det kan give ledelsen indsigt i og dokumentation 
for undervisningens kvalitet og danne baggrund for 
en kvalificeret dialog med læreren om valg og fravalg 
i forbindelse tilrettelæggelsen af den enkelte lektion. 
Konkret anbefales, at de enkelte læreres undervis-
ning observeres og drøftes to gange årligt efter aftale.  

Materialet er IKKE en facitliste på, hvad god 
undervisning er, men er netop egnet til en opføl-
gende drøftelse med læreren om valg, fravalg, ruti-
ner, udviklingspotentiale mv.

Hent det nye observationsværktøj på  
www.skolelederne.org > ledelsesværktøjer

skolelederjob .dk

Fokuspunkter ved

&
observation

vurdering
af undervisning
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Citat: Det er mere trygt at være frygtet end at være elsket, når 
man må give afkald på en af delene… (Fyrsten, Niccolo Machiavelli, 1513)

I det hårdt gældsplagede USA rammer fortsatte offentlige ned-
skæringer skoleområdet. Konsekvensen er overfyldte klasseværelser, sko-
lelukninger og nedprioritering af fag. Staten Texas skal fx spare 4 mia $ i 
løbet af de næste to år, og de fleste stater kan forvente nedskæringer på op 
til 1 mia $.

Desuden er flere offentlige, skattefinansierede skoler begyndt at op-
kræve skolepenge, hvis forældrene ønsker deres børn i en bestemt klasse 
eller deltage i særlige aktiviteter. Og ligesom i DK reduceres der på antal-
let af ansatte og på lønningerne.

Men USA er truly great. I Wisconsin søger politikerne at lovgive om at 
fratage lærernes ret til sygesikring og pension samt lærer-fagforeningernes 
forhandlingsret. I Los Angeles har lærerforeningernes medlemmer endda 
selv stemt en lønnedgang igennem – for at kunne fastholde lærerstillinger. 

Kilde: International Orientering, DLF

Initiativet ’Ordet Fanger’ har til formål at skabe fornyet læse-
lyst blandt børn og unge. Bag ved står bl.a. Danmarks Lærer-
forening, Dansklærerforeningen og Skolelederforeningen.

8. september, som også er FN’s Internationale Læsedag, 
bliver der på skolerne under overskriften ”Har dine elever ord i 
hovedet” sat fokus på bl.a. højtlæsning, lege med ord og på at 
rappe selvproducerede tekster til beat til udlægning på You-
Tube.

Der trækkes herudover lod blandt alle deltagere om en fed 
klassefest. 

Læs mere på www.ordet-fanger.dk og på Ordet Fanger’s  
Facebook side.

Har du fanget det?

no cHIld leFt 
beHInd?

Gangsta 
er rap
Ja sikkert. Noget andet er rigtige gangstere  
i New York, hvor afhopperen Louis Ferrante 
ud over at have vidnet mod sine tidligere 
venner, nu har skrevet en bog om ledelse. 
Her tre gode råd:

1. omfavn din rival
Mafiaboss Johnny Torrio i Chicago forstod 
tidligt, at en af hans unge medarbejdere 
havde potentiale til noget stort og var derfor 
også en potentiel trussel. Opkomlingen hed 
Al Capone, og i stedet for at få ham skudt 
valgte Torrio at tilbyde ham partnerskab. 

2. vær tålmodig
Carlos Marcello kom til tops i Louisiana, 
men efter hårdt slid. Marcello havde i star-
ten småjobs, købte våben for pengene og 
kunne så lave sine første røverier. Siden ud-
videdes forretningen med kasinoer og restau-
ranter, moteller, taxi, benzinstationer mv.

3. få dig en mentor
Det er vigtigt at finde en ældre rådgiver, en 
erfaren person, som forstår din forretning, 
men som ikke selv har noget i klemme. Han 
skal kunne se klart. Rollemodel: Anthony 
Spero, rådgiver for Bonanno-familien. New 
York i 1980’erne.

Nyttig læsning for dem, der vil hurtigt frem  
i verden.
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UNICEF Danmark takker IKEA Danmark  
for sponsering af MOVEATHON materiale

– børn hjælper børn

– børn hjælper børn

MOVEATHON

MOVEATHON

 
MOVEATHON er en pædagogisk fundraising 
aktivitet, hvor læring og motion kombineres 
med indsamling. MOVEATHON består af en 
undervisningsdel og en aktivitetsdel. Først  
lærer eleverne om børns rettigheder og vilkår  
i verdens fattigste lande – dernæst kan de på en  
sjov måde samle penge ind til UNICEFs hjælpearbejde. 
 
MOVEATHON materialet er GRATIS og klar til brug.
 
Få tilsendt en prøvepakke. Skriv til unicefdk@unicef.dk eller 
ring 35 27 38 00
 
”En MOVEATHON betyder: Glade børn, engagerede 
forældre og god fysisk træning”,  
Ina Jørgensen, lærer

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

Læs mere på aqualine.dk

KØB drikkevandskøler nu og spar flere 
tusinde kroner!

Vi har lige nu tilbud på to af vores 
populære drikkevandskølere.

Er I i tvivl om hvilken drikkevandskøler 
I skal vælge, så ring til os på tlf. 46 48 03 90. 
Vi sidder klar til at hjælpe.

Drikker jeres elever nok vand? 
En drikkevandskøler gør det sunde valg nemmere

Førpris 
kr. 6.950,- 

NU kr. 
4.500,-

Førpris 
kr. 20.100,- 

NU kr.
15.000,-

Alle priser er ekskl. moms og levering
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specielt   { tekst: Michael Diepeveen / tegning: Tea Bendix }

PPR i 
  opbrud
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alment

 e 
n af de store 
udfordringer 
for folkesko-
len er, at 
langt færre 
elever skal 

visiteres til specialforan-
staltninger, ligesom almen-
undervisningen skal geares 
til at være langt mere inklu-
derende. Ændringer, der 
sker lige nu! 
 For allerede inden de KL/
regerings-aftalte og ventede 
ændringer af folkeskoleloven 
er gennemført, er kommu-
nerne ved at lægge praksis 
om. Mange steder står man 
derfor på skolerne og i spe-
cialtilbuddene MIDT i om-
lægningerne og er ved at fin-
de sig selv i nye roller. 

Det var udgangspunktet 
for et møde før sommer for 
PPR-lederne i Skolelederfor-
eningen og deres lederkolle-
gaer i Pædagogiske Psykolo-
gers Forening. Det er nemlig 
ikke alene den store omlæg-
ning af specialundervisnin-
gen, der skal klares, det er 
spørgsmålet om, hvem der 
sidder for bordenden, når de 
konkrete beslutninger om 
eleverne træffes.
 Mens den politisk/økono-
miske dagsorden står på in-
klusion, risikerer PPR som 
autoriteten på specialområ-
det nemlig at blive omend 
ikke ekskluderet, så sat uden 
for døren ved de lovændrin-
ger og den ændring af prak-
sis, der sker. Ét står i hvert 
fald klart: PPR fortsætter 
ikke i sin nuværende form. 

Krudt og ukrudt
Uden for er frø af ugræs fø-

get over hegnet, og i parken 
og i de ellers velfriserede 
odenseanske byhaver breder 
mælkebøtter, skvalderkål og 
brændenælder sig.
 Inden for var 90 ledende 
PPR-folk mødt op for at tale 
strategi. Hvordan tackle de 
krav og forventninger, PPR 
og i særdeleshed til PPR’s 
ledere står over for, hvordan 
komme proaktivt på banen 
på alle niveauer i kommu-
nerne? Hvordan undgå, at 
PPR’s ekspertise i fremtiden 
reduceres til kun at omfatte 
de 3-4 % allersvageste? Og 
hvordan sikre, at normalun-
dervisningen får gavn af 
PPR’s viden?
 Det handler om kommu-
nikation. Om at gøre den 
store, særlige viden, PPR-
funktionen ligger inde med, 
alment kendt. Om at gå ind 
en åben, fleksibel og dialog-
baseret rolle, hvor PPR’s 
vurderinger og rådgivning 
begrundes tydeligere – på et 
specialpædagog/psykolog-
fagligt grundlag, selvfølge-
lig. Desuden skal PPR blive 
bedre til at fortælle, hvad 
man kan tilbyde, ikke kun 
over for skolens lærere, pæ-
dagoger og ledere, men for-
ældrene og omverdenen i 
det hele taget.  
 ”Mange ved slet ikke, 
hvad PPR laver og kender 
heller ikke de rigtig gode re-
sultater, vi når. Det image, 
vi har om at være lukkede 
om vores egen special-fag-
lighed og også de fordom-
me, der kan være om, at vi 
fx ikke ved noget om nor-
malundervisningen, skal 
ændres – bl.a. ved at være 

Går vi fra at være inklusionens arkitekter og bygmestre til alene at 
skulle vejlede og rådgive? Sådan lød et lidt bekymrende spørgsmål 
på et fælles møde for PPR-ledere og ledende skolepsykologer...

PPR i 
  opbrud

udfordringer
Alt inklusive?

›  Med udsigt til fortsat dårlig økonomi er både 
folkeskolen og specialområdet isoleret set under 
pres for at levere mere for færre penge. 

›  Ved den kun fire-fem år gamle overgang fra 
amtssystemet, blev specialtilbuddet overve-
jende et primærkommunalt tilbud og her fulgte 
nye resursetildelingsmodeller og mange lokale 
ændringer med.

›  Ved den nu påtænkte store omlægning af spe-
cialundervisningen, med fokus på øget inklusion, 
sker der en nyvurdering af specialbegrebet og på 
hvilket niveau, samfundets tilbud skal ligge. 

›  Baggrunden for omlægningen af specialunder-
visningstilbuddet er primært den stigende udgift 
til specialforanstaltninger, hvortil nu 30 % af den 
samlede resurse i folkeskolen går.

›  Herudover er der almindelig enighed om, at det 
er menneskeligt-samfundsmæssigt uholdbart at 
skille for mange børn/unge ud fra almen/normal-
undervisningen og fællesskabet.

›  Den brede politiske opbakning til reformen af 
specialundervisningen, der skal ske, baserer sig 
på, at sparede resurser på specialområdet følger 
over i normalundervisningen. 

›  Øgede klassekvotienter, lærerfyringer, flere skoler 
på minimumstimetal, som man ser det, fremmer 
sammen med krav om øget testning og højere 
faglighed dog ikke nødvendigvis inklusion.

Finansministeriet, UVM, KL og Deloitte har i juni 
2010 udarbejdet redegørelsen ”Specialundervis-
ning i folkeskolen – veje til en bedre organisering 
og styring” med en stribe anbefalinger, som dan-
ner grundlag for det lovforberedende arbejde. 

Redegørelsen findes på www.uvm.dk. 
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mere synlige i medierne og 
den offentlige debat”, lød 
det bl.a. på mødet.
 Spørgsmålet er dog, 
hvordan man på én gang 
kan brede det faglige funda-
ment ud uden at give køb 
på det. Det dilemma fandt 
PPR-lederne svært. Dels for-
di nye definitioner af viden 
og begreber på såvel spe-
cialområdet som i den in-
kluderende almenundervis-
ning ikke gerne må styres af 
praktisk-økonomiske hen-
syn, hvilket der er fare for. 
Dels fordi det, der vitterligt 
er specielt ved visse børn/
unge, ikke forsvinder ved  
et trylleslag, blot fordi de 
fremover integreres i almen-
undervisningen.
 Bundlinjen er, at PPR-le-
delserne vil sætte initiativer 
i gang for at skærpe områ-
dets profil, bidrage til at læ-
rerne og skolerne kan løfte 
de nye opgaver kompetent 
uden udhuling af børn/for-
ældres retskrav og klagesy-
stemet som sådan. Der skal 
tages nye modeller i brug 
for at komme tættere på – 
og styrke inklusionen i al-
menundervisningen. Man vil 
etablere regelmæssig kon-
takt med brugergrupperne, 
så de gensidige forventnin-
ger bliver bedre afstemt. 
 Sidst men ikke mindst 
søger man i fællesskab at få 
medierne gjort interesserede 
og få råbt politikerne op, så 
PPR bliver indskrevet i – og 
ikke skrevet ud af – den nye 
lovgivning. 

for mange kokke?
Den nye rollefordeling mel-
lem kommunernes PPR og 
skolelederne var også oppe 
at vende på mødet, og i den 
forbindelse var Skoleleder-
foreningens formand Anders 
Balle inviteret til at give et 
oplæg. 
 Pilen peger på, at skole-
lederne får deres kompeten-
cer udvidet i retning af at 
skulle træffe mere afgøren-

Ny klub for PPR-ledere

Der er nu dannet en landsdækkende faglig klub 
for de PPR-ledere, der er medlemmer af Skole-
lederforeningen.

Klubben, der kan potentielt have ca. 75 medlem-
mer, har til formål at være forum for drøftelse af 
løn- og arbejdsvilkår, ledelsesmæssige forhold og 
faglighed for derigennem at styrke PPR-områdets 
ledelses- og fagpolitiske identitet. 

Formand for den nye PPR-lederklub blev Helle 
Bjerre, der er PPR-leder i Esbjerg, og som næstfor-
mand valgtes Ib Bræmer, PPR-leder i Fredericia. 

Helle Bjerre udtaler , at ”PPR-lederne naturligvis 
generelt ønsker at få så meget indflydelse som 
muligt, men specielt i disse tider, hvor det ser ud 
som om, at politikerne vil omdefinere specialun-
dervisningsbegrebet til skade for børn og unge 
med særlige behov”. 

Om medlemsskab, vedtægter for PPR-lederklubben > 
se mere på skolelederne.org.

de valg i en efterspørgsels-
styret virkelighed, hvor poli-
tikere, forvaltning, ansatte 
og forældre alle trækker i 
deres retning. PPR står fort-
sat for udredning og diagno-
sticering, men alle særforan-
staltninger op til 12 timer/
ugtl. skal besluttes af skole-
lederen. Det kan give tvister 
mellem skolen og individori-
enterede, stærke forældre. 
Men også mellem speciali-
ster og generalister. 
 Først og fremmest har 
PPR-lederne og skolelederne 
dog ledelsesopgaven til fælles 
og det er hele raden rundt: 
omlægningen af specialun-
dervisningen og indførelsen af 
ny praksis, at afklare fælles 
mål, lægge planer for at nå 
målene, organisere arbejdet, 
udvikle lærerkompetencer, 
kvalificere bemandingen og 
teamsamarbejdet, sikre kur-
ser og uddannelse, inddrage 
forskning og udnytte ny tek-
nologi/IT etc. Det drejer sig 
også om i fællesskab at vise, 
hvad der virker, og hvad man 
får for pengene...
 Anders Balle ville gerne 
knytte PPR tættere på un-
dervisningen, herunder finde 
nye måder at tilrettelægge 
den på. Her er PPR den ab-
solut vigtigste samarbejds-
part – i både konsultativ, su-
perviserende og intervene-
rende forstand. Der skal 
opbygges Inkluderende læ-
ringsmiljøer i SFO og under-
visningen, så man samlet 
kender børnene til bunds. 
Konkret bør muligheden for 
at danne fleksible, situati-
onsbestemte hold bruges 
mere. Der skal skabes en ny, 
mere inkluderende kultur. 
 På ledelsesniveau skal 
der være et nært, tillidsba-
seret forhold. På basis af 
den ekspertise og professio-
nalitet, der findes i PPR, er 
det gode samarbejde afgø-
rende for, om omlægninger-
ne lykkes. Så Anders Balle 
inviterede til dialog og sam-
arbejde fra kommune til 

kommune, idet det ligesom 
med de nye skolestrukturer 
synes forskelligt, hvordan 
man indretter sig. Men ved 
at lytte og tage fælles ansvar 
som ledere i PPR og skole 
vil man kunne undgå masse 
tovtrækkeri og bureaukrati.
 Det nikkede forsamlingen 
til. Formanden orienterede 
også om, at Skolelederfor-
eningen er i færd med at 
sætte en række skolepoliti-
ske initiativer i gang, bl.a. i 
forbindelse med specialun-
dervisning og øget inklusion. 
Dels for at styrke foreningens 
interessevaretagelse og pro-
fil, men i særdeleshed også 
for at støtte medlemmerne i 
deres opgaveløsning.  
 I takt med at der – sand-
synligvis snart – gennemfø-
res ny lovning på området, 
skal der bl.a. laves et vejled-
ningshæfte om skoleleder-
nes opgaver og ansvar for 
inklusion og specialunder-
visning. Der tilbydes også 
orienteringsmøder for at 

skabe overblik over, hvad 
ændringerne indebærer og 
for at. understøtte kompe-
tenceudviklingen på områ-
det, ligesom foreningen vil 
ny-formulere sin politik på 
området og markere sig i 
den offentlige debat. 
 Og hvad mælkebøtter, 
skvalderkål m.m. angår, har 
det jo vist sig, at de med 
stor fordel kan inkluderes i 
den finere madlavning. Det 
nye nordiske køkken, hedder 
det i gastronomien. 

Plenum bringer løbende re-
portager fra kommuner og 
skoler, der længe har været i 
gang med inkluderende til-
tag. Se artiklen s. 46 i dette 
blad og i de tidligere numre.  
 
Undervisningsministeriet af-
holder den 20. september et 
informationsmøde for PPR-
ledere i Odense. Program 
findes på uvm.dk



GRATIS!

85.000 HAR 
NU TILMELDT 
SIG! 

mad
eller
hvad?

Vær med i 
Mad eller hvad? 
konkurrencen 

Dine elever kan offentliggøre 
deres oplevelser med ’Mad 
eller hvad?’ og madpyramiden 
på hjemmesiden og deltage i 
konkurrencen. 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
I anden uge af november (uge 45) sæt-
ter FDB Skolekontakten igen fokus på 
nye og sunde smagsoplevelser til dine 
elever i hjemkundskab. 

Bestil en helt gratis smagekasse 
med råvarer til 24 elever, elevhæfter, 
opskrifter og lærervejledning .

I år stiller vi skarpt på FDB’s nye mad-
pyramide. Lær dine elever at bruge 
madpyramiden som kostmodel
– spis mest fra bunden og mindst 

fra toppen – og tilbered lækre retter 
baseret på madpyramiden.

Der er åbent for tilmelding på 
www.skolekontakten.dk frem til 
den 15. september. I oktober får 
du undervisningsmaterialer og et 
gavebevis, så du kan hente smage-
kassen i uge 45 i SuperBrugsen, 
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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Citat: Et menneske, der kun vil det gode, vil gå under blandt de 
mange, der ikke er gode… (Fyrsten, Niccolo Machiavelli, 1513)

Længere i 
lederjobbet?
Trods en efterlønsreform m.m. forventer 
over halvdelen af de kommunale ledere 
mellem 54 og 60 år, at de forlader ar-
bejdsmarkedet, inden de bliver 65. Det 
viser en ny undersøgelse af Væksthus for 
Ledelse.

Dermed skal der rekrutteres tusinder 
af nye ledere i de kommende år, samtidig 
med at kommunerne vil søge at lokke er-
farne ledere til at tage et par år mere. 

I undersøgelsen er lederne bl.a. blevet 
spurgt, hvad der kan få dem til at blive 
længere på arbejdsmarkedet, og ud over 
topscoreren ’muligheden for at arbejde 
med interessante opgaver’, handler det 
om at kunne gå ned i arbejdstid eller bare 
få mere fleksible arbejdstider. 

De fleste melder ønsker samtidig at 
beholde det ansvarsniveau, de har i dag, 

Kilde: KL’s nyhedsbrev Momentum

 150 cm+
Greatness cannot be measured with a yardstick…
 Om det skulle have været sagt af Napoleon eller var det Toulouse-Lautrec står 
hen i det uvisse. I al fald har svenske forskere bevist, at kropsstørrelse virkelig på-
virker vores syn på omverdenen. Således ser verden STØRRE ud, hvis man er et 
lille fremfor et stort menneske. 

Forskerne snød forsøgspersonernes hjerne til at opfatte kroppen som værende 
30 cm høj, 80 cm og derefter kæmper på fire meter. Og når forsøgspersonerne var 
“små”, overvurderede de størrelsen på omgivelserne, mens de undervurderede 
den, når de var “store”. 

Alt er således relativt. Undersøgelsen siger dog ikke noget om selvovervurde-
ring.

Se mere på > Videnskab.dk

den 
lIlle løn-
Forskel
Kvinderne i EU tjener 17,5 % mindre 
end mændene, viser undersøgelser. Men 
derudover kan det påvises, at kvinderne 
forventer at tjene mindre end mændene. 
Helt præcis 21 % mindre.

Forskerne gætter på, at forklaringen 
bl.a. er, at flere mænd end kvinder vil 
være leder (hhv. 34 % i forhold til 22 %), 
og at flere mænd ønsker et job med et 
stort ansvar (hhv. 25 % og 17 %). Til 
gengæld sætter flere kvinder end mænd 
pris på virksomhedens sociale ansvar. 

The Economist > economist.com

Skolelederforeningen deltager i det internationale skoleledersamarbejde på 
nordisk og europæisk plan. Målet er bl.a. at udvikle samarbejdet over 
landegrænser, følge udviklingen og skabe netværk mellem skole- 
ledere i Europa. 

I den forbindelse er foreningen medlem af den europæi-
ske skoleledersammenslutning, European 
School Headmasters Association (ESHA), der 
også arbejder på at varetage skoleledernes 
interesser over for EU og i relation til 
OECD.

ESHA udgiver også et internationalt e-
magasin om skoleledelse, som det er me-
get NEMT og helt GRATIS at modtage. 
Tilmeld dig. Det tager 30 sekunder! 

→	Gå ind HER: 
www.eshamagazine.com > Subscribe

Magasinet kan være til inspiration og nytte. Der er også mulighed for at få 
publiceret egne input og starte diskussioner op om ledelse i skolen.

Læs mere på www.esha.org

kyst tIl kyst 
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Palles Gavebod er det hidtil mest ambi-
tiøse forsøg på ét sted og på en 
underholdende, spændende 
måde at samle de danske folke-
bibliotekers tilbud over for børn 
mellem 8 og 12 år.

Her kan de unge tweens bl.a. spille 
spil, oprette egen profil, deltage i quizzer 
og selvfølgelig via bibliotekerne bestille 
bøger, film, spil og musik til låns.

Prøv selv at kigge > pallesgavebod.dk

Plukke anemoner 
i november?
Der er stadig få pladser tilbage på de sjællandske skolelederes årlige Klarskovgård kon-
ference torsdag og fredag den 24. -25. november. 

Under overskriften ’Enhedsskolens fremtid’ vil professor, cand.pæd. Jens Rasmus-
sen DPU se på, hvordan den enhedsskole, vi fik i 1993, trives i en tid med undervis-
ningsdifferentiering, målstyring og krav om både rummelighed og høje præstationer. 

Lektor, socialpædagog, cand.pæd.pæd. Preben O. Kirkegaard, Professionshøjskolen 
UCN tager fat om, at forskning peger på at undervisere viger tilbage med at kommuni-
kere faglige krav til eleverne – og om hvordan man mere systematisk kan påvirke læ-
ringsaktiviteterne.

’Hvad kan vi forstå ved god undervisning, og hvordan kan man som skoleleder skabe 
rammer for, at den gode undervisning kan finde sted’, er det tema udviklingskonsulent, 
lærer, cand. mag. i pædagogik og socialvidenskab Helle Plauborg giver oplæg om.

Både de nyeste forskningsresultater såvel som eksempler og praksisbeskrivelser bli-
ver fremlagt, der vil være gruppedrøftelser foruden middag, overnatning, samvær, un-
derholdning og løbetur. Alt sammen på Comwell Klarskovgård i Korsør og til kr. 2.950 
incl. foredrag og alt.

Tilmelding sker på mail: hgjen@slagelse.dk

læsnIng er 
alle Fags 
moder
Men hvordan står det egentlig til 
med læsevejleder-funktionen?

Det har Nationalt Videncenter 
for Læsning / Professionshøjskoler-
ne undersøgt via interview med læ-
sevejledere, faglærere og ledere på 
fire skoler i Århus kommune. Og 
der peges på både gode forhold og 
på udviklingsmuligheder.

Barrierer i skolens kultur mod 
ændringer – og en ny identitet 
blandt kollegerne er en del af læ-
sevejlederens arbejdsbetingelser.  
Og projektet viser her éntydigt, at 
relationen til skolens ledelse er af-
gørende for, om læsevejlederen, 
skolen og eleverne får succes på 
læseområdet. 

Læsevejlederens muligheder for 
at gennemføre nye tiltag er derfor 
bundet op på, om han/hun arbej-
der med et tydeligt mandat fra 
skolens ledelse. I undersøgelsen 
summeres 13 punkter op for, hvad 
der skal til, for at læsevejlederen 
kan varetage sin funktion optimalt.

Rapporten ’Er der en læsevejleder 
på denne skole’ findes på www.
videnomlaesning.dk

summen aF 
kardemommen 
Er man interesseret i det helt store overblik 
over ’Arbejdsmiljø og helbred i Danmark’, så 
kig i rapporten af samme navn fra Det Natio-
nale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.

Ud fra knapt 15.000 tilbagemeldinger 
gennemgås udviklingen i arbejdsmiljøet fra 
2005-2010 på en lang række fysiske og 
psykiske parametre, som oven i købet er 
splittet op på job, køn og alder.

Vidste du fx, at læger og tandlæger samt 
folkeskolelærere er blandt de jobgrupper, der 
oplever et relativt højt engagement i deres ar-
bejde. Omvendt får ekspedienter og rengø-
ringsassistenter ikke det store sus af at gå på 
arbejde. 

Folkeskolelærere, ufaglærte metalarbejde-
re, produktionsplanlæggere, speditører o.l. 
samt sygeplejersker er de jobgrupper, som 
oftest rapporterer at være udsat for forstyrren-
de støj i ¼ eller mere af arbejdstiden.

Se mere på www.arbejdsmiljoforskning.dk
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placering antal Navn

1 460470 Jensen

2 446646 Nielsen

3 382215 Hansen

4 271012 Pedersen

5 255078 Andersen

6 200309 Christensen

7 196375 Larsen

8 182581 Sørensen

9 157032 Rasmussen

10 154041 Petersen

11 147301 Jørgensen

12 102787 Madsen

13 89832 Kristensen

14 85490 Olsen

15 60489 Christiansen

16 57568 Thomsen

17 50830 Poulsen

18 50037 Johansen

19 47136 Knudsen

20 46074 Mortensen

21 45989 Møller

22 40526 Jacobsen

23 39373 Jakobsen

24 33110 Olesen

25 32851 Frederiksen

placering antal Navn

135 3403 Nguyen

149 3052 Ali

285 1493 Mohamed

velkommen til 
      danerland

Ser man på top-25 af danske 
efternavne over landet fylder 
de fremmedartede ikke:

Først langt nede finder vi:

Find dit eget 
efternavn 
på www.danskernesnavne.

navneforskning.ku.dk 

> topnavne
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kort nyt

placering antal Navn

135 3403 Nguyen

149 3052 Ali

285 1493 Mohamed

Først langt nede finder vi:

Citat: Fyrsterne styrer selv staten eller styrer gennem embeds-
mænd. I sidste tilfælde er deres stilling mere svag, da de er afhæn-
gige af disses gode vilje… (Fyrsten, Niccolo Machiavelli, 1513)

news For pupIls
TV2 har startet et ugentligt nyhedsprogram ”NEWS Skole” på 10-15 minutter, hvor 
emnerne følges op af opgaver. Det hele primært målrettet udskolingselever.

Næstformand i Skolelederforeningen Claus Hjortdal har hjulpet med udvikle 
konceptet, hvor de ugentlige historier til programmet bliver valgt ud på baggrund af 
kriterierne: Aktualitet, undervisningsmålene, fascination, og hvorvidt hele Danmark 
taler om emnet.

Udsendelserne distribueres over nettet, hvorfra de kan hentes, vises på smart-
boards og lægge op til undervisning, drøftelser, opgaver mv.

Få adgang ved at kontakte NEWS Skole adro@tv2.dk eller tlf. 51 56 32 64

Hva’ med en 
medalje?
Stockholm Kommune har udpeget 
fire skoler, hvor lærerne skal have 
ekstra løntillæg, fordi deres elever 
har scoret højt i test og nationale prø-
ver. De faglige præstationer vejes op 
mod elevernes sociale baggrund, og 
hvor længe de har boet i Sverige.

Hverken lærere eller skoleledere 
er i princippet imod at modtage bo-
nus i den stil, men der er alligevel 
en hage. Den er, at skolerne cen-
tralt fra ikke får øgede bevillinger til 
de nye løntillæg.

Pengene skal findes på eget 
budget, og skolelederne er ikke for-
pligtet til at følge vurderingerne fra 
den centrale stockholmske skolefor-
valtning.

Selv om dine nærmeste lederkollegaer og 
lærerne spadserer rundt og ser lysvågne 
ud, er dele af deres hjerner faktisk i 
stand til at sove imens. 

Det viser nye, opsigtsvækkende 
forsøg, som er udført på rotter, hvis 
hjerneaktivitet er blevet studeret 
igennem en længere periode med 
søvnmangel.

Forsøgene viser, at små grupper 
af hjerneceller, de såkaldte neuroner, 
på skift kan tage sig en lille lur. Det 
sker, når hjernen udsættes for søvnunder-
skud.

Kilde: Nature.com og videnskab.dk

snorksover indeni

FTF’s 
lederuge

3. til 7. oktober 2011 er der for relativt 
små penge mulighed for at få ny inspira-
tion til ledelsesarbejdet, når FTF afholder 
workshops i København

Lederugen er en mulighed for at forlade 
hverdagen en stund og få nye perspektiver 
på dagligdagens udfordringer, ligesom det 
er en chance for at møde og udveksle erfa-
ringer med lederkolleger, også på tværs af 
fag og brancher. Følgende tilbydes: 

›	 Mødeledelse – på den fede måde
›	 Konfliktløsning som ledelsesansvar
›	 	Kom med i U’et og styrk dig  

selv som leder!
›	 Optimal teamledelse
›	 Tillidsbaseret Ledelse
›	 Lederretorik – vær heldig med vilje
›	 Selvledelse og medledelse
›	 Processer i praksis
›	 Arbejdsglæde – så det bobler

Hver workshop koster 800 kr. incl. for-
plejning og 1500 kr. hvis du tilmelder dig 
2 workshops.

Tilmelding og program på FTF’s hjemme-
side ftf.dk
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klumme   { tekst: Kirsten Birkving og Grethe Andersen / tegning: Tea Bendix }

 v ed dimissionen skriver vi under på elevernes 
afgangsprøvebeviser. Det er en blandet ople-
velse. Vi har sikkert alle oplevet at sende ele-
ver ud af folkeskolen med så dårlige forud-
sætninger, at de næppe vil kunne klare sig i 
en ungdomsuddannelse. Alt for mange elever 

får ikke det ud af skolen, de skal, og næsten hver fjerde elev 
forlader folkeskolen uden at have helt basale læse-, matema-
tik- og naturfagskompetencer. Vi kan som skoleledere ikke 
sige os fri for en del af ansvaret. 

Overbygningen afsluttes med karakterer. Vi får her et bil-
lede af lærere, der år efter år opnår særdeles gode resultater, 
hvor læringsmiljøet har været inspirerende og motiverende, 
og alle elever er blevet fagligt og socialt udfordret. Vi kan få 
et overblik over, om vi har de rette lærere til de rette opgaver. 
Men igennem skoleforløbet er det vanskeligt at få en syste-
matisk opsamling på resultaterne. Årlige trivselsundersøgel-
ser giver os et klart billede af, hvor vi skal støtte udvikling af 
et godt læringsmiljø. Test og forskellige diagnostiske prøver 
giver et fingerpeg om klassens faglige niveau. Vi læser års-
planer og elevplaner, men får vi her et reelt billede af, om 
alle elever udfordres tilpas? 

de rigtige mål skal sætte kursen
Der er behov for, at alle elever lærer mere, end de gør i dag. 

Med de nuværende Fælles Mål er det overladt til den enkelte 
lærer at fastsætte specifikke læringsmål for den enkelte elev. 
Men det er en rigtig svær opgave. Læreren og teamet bruger 
meget tid på at omsætte de brede mål til operationelle mål. 
Spørgsmålet er, om den tid kan bruges bedre med mere præ-
cise mål for undervisningen? Ifølge Danmarks Evalueringsin-
stituts (EVA) nye rapport om undervisningsdifferentiering er 
svaret ja, for lærerne efterspørger anvendelige mål. 

Nye mål skal sikre, at læreren ved, hvad eleven skal stræ-
be efter samt give en vurdering af, om eleven er på rette vej. 
I dette års beretning fra formandskabet for Skolerådet anbe-
faler vi, at der indføres nye ambitiøse læringsmål på tre ni-
veauer: basislæringsmål skal sikre, at eleverne er i stand til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse efter folkeskolen, al-
mene læringsmål skal tydeliggøre et ambitiøst niveau, der 
kan måle sig med de bedste skolesystemer, og individuelle 
læringsmål skal sikre, at de dygtigste elever får udfordringer, 
der svarer til deres evner. 

Målene bør suppleres af nye redskaber som vejledende 
læseplan og opgavebank med eksempler på besvarelser. Det 
giver læreren et meget bedre udgangspunkt for at tilrettelæg-
ge og gennemføre undervisningen. Vi får som skolens pæda-
gogisk ansvarlige mulighed for reel indsigt i skolens resulta-
ter, og vi kan derved basere vores ledelse på en systematisk 
tilgang, og dialog og feedback til læreren gives på baggrund 

vI       Have alle 
elever med… 

Pædagogisk ledelse skal baseres på viden om god praksis. Men i dag overlades 
lærerne for meget til sig selv ude ved katederet med alt for brede, diffuse mål 
og elever med vidt forskellige forudsætninger for at modtage undervisning. 

skal



elever med… 

nye læringsmål

  moderne skoleledelse 41



af faktuel viden om resultater og fælles oplevelser. Med faktu-
el viden om lærerens undervisning får vi selv grundlaget for at 
give lærerne den værdsættelse og anerkendelse, som de fortje-
ner, men også grundlaget for at støtte op og sætte ind, når der 
er behov for det. 

Undervisningsdifferentiering kan stadig forbedres
Den gode undervisning formår at skabe tæt sammenhæng 
mellem mål for undervisningen, gennemførelse af en diffe-
rentieret undervisning og evaluering af undervisningen med 
henblik på udvikling af endnu bedre undervisningsforløb. 
Undersøgelsen fra EVA viser, at lærerne for sjældent er i 
stand til at gennemføre differentieret undervisning, og at 
skolelederens bidrag til at hjælpe læreren i de fleste tilfælde 
er tillid til læreren. Nok er tillid godt, men hvis tillid er den 

klumme
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eneste måde skolelederen løfter sit pædagogiske ansvar 
på, er det ikke godt nok. Vi må basere tilliden på viden 
om praksis. 

Ansvaret for undervisningens kvalitet ligger netop hos 
os skoleledere, og vi skal prioritere at tage den pædagogi-

ske ledelse på os. Vi skal derfor også tage initiativ til af-
klaring af, hvad begrebet undervisningsdifferentiering in-

deholder, så lærerne klædes bedre på til at differentiere i 
praksis. Afdelingsmøder, møder i pædagogisk råd og team-
udviklingssamtaler kan anvendes til videndeling og erfarings-
udveksling for at få et fælles billede af, hvordan undervis-
ningsdifferentiering lykkes. 

At tage skolens pædagogiske ledelse på sig kræver viden 
om, hvordan læreren lykkes med sin undervisning. Og den 
tillid, vi viser lærerne, skal baseres på professionelle vurde-
ringer, samtaler med læreren og observation af undervisnin-
gen. Det er givende for alle parter, at vi som skoleledere del-
tager i klasserummet, oplever relationer mellem lærer og 
elever, klassens trivsel, kommunikationen og det faglige ni-
veau. Operationelle læringsmål er nemmere at evaluere og 
teste, og på den måde får vi et billede af, om læreren lykkes 
med sin undervisning. Det giver os mulighed for at prioritere 
skolens ressourcer og sætte ind, når der er elever, der har 
problemer eller manglende progression. Her tænker vi på 
særlige indsatser for de elever, der er risiko for, vi ikke får 
med. 

Når vi baserer vores pædagogiske ledelse og personale- 
ledelse på en undersøgende og systematisk tilgang, tror vi 
på, at vi vil få langt flere elever godt gennem folkeskolen 
med de bedst mulige resultater. Vi skal med andre ord vise 
vores medansvar hele tiden gennem synlig ledelse. Ikke ved 
mere bureaukrati, men ved at forholde os professionelt til 
anvendelse af mål og tilgængelige resultater samt med de 
bedste redskaber som rammer for god undervisning.  

Kirsten Birkving er skoleleder på Kokkedal Skole og  
Grethe Andersen, skoleleder på Vester Mariendal Skole.  
Begge er medlem af formandskabet for Skolerådet. 
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artikel

Ugentlige 
nyhedsudsendelser 
i skolehøjde

Hvad er NEWS Skole ?

NEWS Skole er et nyt tilbud til alle skoler i Danmark fra TV 2 NEWS. NEWS Skole 
er en ugentlig nyhedsudsendelse, der produceres til brug i undervisningen i 
7. - 10. klasse. Udsendelserne distribueres til skolerne via nettet sammen med op-
gaver, der er udarbejdet af lærere og knyttet til læseplanerne. NEWS Skole 
flytter nyheder ind i klasselokalet på en måde, så undervisningen bliver både 
spændende og lærerig.

Se og læs mere på newsskole.dk
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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.
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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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specialelever   { tekst: Alice Rosenkvist Knudsen og Jan Kaare / foto: André Andersen }

styrk alle 
elever: 

inkludér!

Fælles undervisning uanset handicap er hverdag i første årgang på 
Asgårdsskolen i Benløse. Det har alle fagligt og socialt større udbytte 
af, mener lærere og skoleleder

 1.b       
sidder i en halv-
cirkel, og ind 
kommer elever-
ne fra 1.a. Le-
gen ”mix og 
match”, der 

handler om at bytte kort og finde hin-
anden, kan begynde. 

”Husk Josephine” siger en af de 
voksne. Et par elever går over til pigen 
i kørestolen.

Eleven med et billede af en taske 
finder eleven med et billede af en fla-
ske. De har løst deres del af opgaven.

”Du kan jo selv prikke en på skulde-
ren”, får en elev, der står lidt uden for 
den snakkende klump, at vide. Snart er 
han også optaget af at bytte kort. 

Efter et par runder bliver eleverne 
delt i hold, der skal arbejde med aktivi-
teter på værksteder. Første runde er 
inddelt efter sociale hensyn, så børne-
ne kan lære hinanden godt at kende. 

En gruppe arbejder med talemåder, 
såsom ”at stikke sin næse i alting” og 
”at gå agurk.” Andre arbejder med skri-

veøvelser eller computerbaserede akti-
viteter.  

alle kan være med
Asgårdsskolen har arbejdet med inklu-
sion i mange år, og på hvert klassetrin 
er idrætsundervisningen integreret for 
alle elever. I år har første årgang, der 
består af 1.a med 20 børn fra skolens 
nærområde og 1.b med ni elever fra 
forskellige kommuner på Sjælland, 
desuden danskundervisning sammen. 
Centerklasserækken modtager normalt-
begavede elever med forskellige bevæ-
ge-, tale- og sprogvanskeligheder. Tre 
lærere, to pædagoger og en medhjæl-
per er med til at sikre, at alle får det 
optimale udbytte af undervisningen.

”Udgangspunktet er, at alle kan 
være med”, siger lærer Jette Selmer. 

Midt i modulet har eleverne en kort 
pause, og derefter er der igen undervis-
ning i mindre grupper. Denne gang delt 
efter fagligt niveau. En gruppe på tre ele-
ver sidder med lærer Hanne Clausen og 
staver ord på tre bogstaver. Hun holder 
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et billede op og spørger en elev, hvad 
”bil” begynder med. Sammen finder de 
bogstaverne et for et på en stor måtte på 
gulvet. Der er både lyde, billeder, bogsta-
ver og håndtegn i spil undervejs.

Imens er mellemgruppen med ele-
ver fra begge klasser i gang med da-
gens sætning. Undervisningen bliver 
styret af lærer Susanne Kjelgaard, som 
i dag taler med eleverne om ord med to 
foranstillede konsonanter. En pædagog 
i baggrunden hjælper eleverne med at 
holde koncentrationen. ”Du skal følge 
med her”, får en pige at vide.

forældrene skal med på holdet
Når skoleleder Lars Bang Petersen hol-
der møder med kommende børnehave-
klasseforældre fra skoledistriktet, gør 
han meget ud af at forberede dem på 
at være en del af en fælles indsats.

”Jeg fortæller dem, at de er heldige, 
fordi deres børn kommer til at gå på en 
rigtig god skole. Men at vi også forven-
ter, at de bakker op om, at børn, der 
har væsentligt vanskeligere forudsæt-
ninger, end deres egne, får en god sko-
legang. Hvis de ikke synes, det er fedt, 
kan de jo benytte sig af det frie skole-
valg”, siger skolelederen med selvsik-
kerhed i stemmen. 

Asgårdsskolen har ingen problemer 
med at skaffe elever. Første årgangs læ-
rerteam oplever, at 1.a’s forældre sag-
tens kan se fordelene ved den inklude-
rende undervisning. Deres børn får 
adgang til ressourcer og kompetencer, 
der før var forbeholdt centerklassen.

fakta

Asgårdsskolen

›  Asgårdsskolen i Benløse, Ringsted er en folkeskole med center-
klasserække. 

›  170 elever fra skoledistriktet går i 0.-7. klasse på skolen (distrikts-
klasserækken).

›  125 elever med tale-, sprog- og/eller bevægehandicap fra forskel-
lige kommuner på Sjælland går i 0.-10. klasse på skolen (center-
klasserækken).

›  Skolen sigter mod at sluse centerklasseeleverne tilbage i deres 
lokale folkeskole i det omfang det er muligt

›  Al idrætsundervisning på skolen er inkluderende, det vil sige 
tilrettelagt for hele årgangen.

›  På første klassetrin er al danskundervisning for første gang inklu-
derende.

›  På alle klassetrin fra 0.-7. kl. har et årgangsteam ansvaret for 
undervisningen af både distrikts- og centerklassen med fokus på 
mest mulig inklusion.

specialelever

»Det er sundt for centerklasseeleverne at 
skulle stå lidt på tæer noget af tiden – de bliver 
udfordret mere.«
{ Susanne Kjelgaard, lærer på Asgårdsskolen }

»Vi bringer det specielle og det normale tættere  
på hinanden, så det specielle bliver så normalt  
som muligt – og samtidig bidrager til at udvikle  
undervisningen i almenområdet.«
{ lars bang petersen, skoleleder på Asgårdsskolen }

”Vi har ikke oplevet, at distriktsele-
vernes forældre var skeptiske. Nogle af 
centerklassens forældre havde en be-
kymring om, at der kunne gå ressourcer 
fra deres børn til den større gruppe. 
Men når eleverne er blevet testet, har 
det vist sig, at alle klarer sig bedre fag-
ligt på denne måde. Det er sundt for 
centerklasseeleverne at skulle stå lidt 
på tæer noget af tiden – de bliver udfor-

dret mere”, siger Susanne Kjelgaard. 
En anden fordel er, at alle elever 

bliver set med flere par øjne. 

tidlig inklusion virker bedst
Fornemmelsen i lærerteamet er, at det 
giver de bedste resultater at arbejde 
med inklusion helt fra starten af skole-
tiden. Vænner eleverne sig først til at 
være skilt i en normal- og en special-
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gruppe, bliver det sværere at skabe et 
ligeværdigt fællesskab.

”Jo tidligere vi går i gang med in-
klusion og får skabt en kultur omkring, 
at det er sådan, vi gør her, jo mere na-
turligt bliver det for eleverne”, siger 
Jette Selmer. 

Det er ikke nok at sætte eleverne i 
det samme klasselokale, der er også 
brug for at tale om hinandens styrker 
og svagheder og forstå, at det er okay 
at være forskellige:

”Når der dukker noget op, forklarer 
vi lige børnene igen, hvordan det er 
med deres klassekammerat, og det 
gælder sådan set for dem alle sammen. 
Der kan være én, der stammer, én, der 
bruger briller eller én, der ikke kan gå, 
men de kan alle sammen noget. Derfor 
kan de også være en del af fællesska-
bet. Det er legalt, at man har noget, 
der er anderledes. Så kompenserer vi 
for det”, siger Susanne Kjelgaard.

Slå hul i muren
Det sociale er alfa og omega i inklude-
rende undervisning.

”Jo bedre de sociale kompetencer 
er, jo bedre trives børnene, og jo nem-
mere kan vi give dem noget fagligt”, 
siger Jette Selmer.

Første årgangs lærerteam drømmer 
om at fjerne muren mellem klasseloka-
lerne. To gange om ugen spiser de to 
klasser frokost sammen, og lærerne vil 
gerne have, at det med tiden kan blive 
hver dag, for det er over frokosten, at 
mange legeaftaler bliver indgået og 
venskaber uddybet. 

”Hvis det sociale skal blive endnu 
bedre, skal vi have lokalefællesskab, så 
vi kan spise sammen hver dag. De vil 
gerne hinanden, og de inviterer hinan-
den med til fødselsdage”, siger læreren.

Inklusion kræver, at alle vil det. Er 
rammer og ressourcer i orden, kan man 
nå rigtig langt.

”Hvis du har et team, der fungerer, 
og du har en stærk faglighed, både 
specialpædagogisk og på det alminde-
lige område, er der ikke noget, der ikke 
kan lade sig gøre, men synet på barnet 
er vigtigt. Her arbejder vi ud fra, at alle 
kan noget”, siger Jette Selmer.

På gangen uden for lærerværelset 
hænger et stort neonskilt med otte be-
greber: Tillid, åbenhed, respekt, ærlig-
hed, samarbejde, ligeværd, socialt 
samspil, fællesskab. Der er lys i sko-
lens værdier hver dag. 

Fælles 
Indsats 
gør skolen 
rummelIg
God inklusion er resultatet af mange års målrettet 
kommunal indsats

 ringsted Kommune har 
arbejdet systematisk 
med inklusion gennem 
en årrække. Det er en 
af de vigtigste årsager 
til, at Asgårdsskolen 

er langt fremme på området.
”Vores tilgangsvinkel er, at alle 

har ret til at være en del af fælles-
skabet. Derfor har vi arbejdet med 
holdningsændringer i forvaltning, in-
stitutioner og hos børn og forældre 
samt med faglig opkvalificering og 
metodeudvikling, så alle er klædt på 
til at gå i den retning”, siger Anette 
Kureer, der er chef for specialiserede 
tilbud og UPPR, som står for udvik-
ling, pædagogisk og psykologisk råd-
givning.

Kommunen har siden 2001 be-
nyttet sig af den såkaldte ”rygsæks-
model”, hvor pengene følger den en-
kelte elev, og hvor skolelederen har 
ansvaret for at finde den bedst egne-
de løsning for hver enkelt elev i sko-
ledistriktet – enten på egen skole 
eller ved at købe en plads et andet 
sted. 

”Modellen har været med til at 
åbne øjnene for, hvad inklusion kun-
ne betyde, både for elevernes faglige 
og sociale udvikling og for skolens 
økonomi”, siger skoleleder på As-
gårdsskolen, Lars Bang Petersen. 

I skoledistriktet er der kun en en-
kelt elev, som Lars Bang Petersen 
køber undervisning til uden for As-
gårdsskolen.

Skolen skal tilpasses børnene
Ligesom mange andre kommuner 
oplevede Ringsted for 2001, at et 

stigende antal børn blev vurderet til 
ikke at trives i folkeskolen. Og at 
skolelederne brugte flere og flere 
penge på få børn, hvilket udhulede 
mulighederne i almenundervisnin-
gen. For at trække udviklingen i en 
anden retning valgte kommunen at 
fokusere på de voksnes kvalifikatio-
ner frem for børnenes individuelle 
vanskeligheder. 

Skolen skal tilpasse sig børnene. 
”Et snævert syn på, hvad der er nor-
malt, er med til at ekskludere børn. 
Vi mener, at man kommer længere 
ved at opkvalificere lærere og ledelse 
til at arbejde med øget inklusion og 
undervisningsdifferentiering”, siger 
Anette Kureer.

Også UPPR har ændret praksis, 
så rådgivningens arbejde i dag er 
mere konsultativt og ressourcefoku-
seret frem for blot at være diagno-
stisk. På den måde understøtter den 
skolernes pædagogiske indsats. 

Inklusionsindsatsen udvikles lø-
bende. Det seneste tiltag er et forsøg 
med møder, hvor elevens familie be-
stemmer deltagerkredsen, og hvor 
det gælder om at finde ressourcer, 
nye veje og herigennem aktivere hele 
netværket omkring barnet i et fælles 
forsøg på at skabe gode udviklings-
betingelser.

Resultatet er ikke til at tage fejl 
af: Gennem de sidste 10 år har der i 
Ringsted Kommune været et fald på 
20 procent i antallet af elever, der 
modtager vidtgående specialunder-
visning, mens der på landsplan har 
været en stigning på cirka 50 pro-
cent. 



  nummer 05 / september 201150

tIl den dIgItale  Folkeskolenøglen 
 It bliver en vigtig løf-

testang for effekti-
vitet og faglighed i 
den folkeskolen. 
Næsten 90 pct. af 
Mandag Morgens 

skolelederpanel mener, at digitalisering 
kan forbedre skolens resultater.  
 Et stort flertal af skolelederne inve-
sterer da også flere penge i it end for 
fem år siden. Stadig går langt hovedpar-
ten af pengene dog til hardware, mens 
lærernes efteruddannelse kun udgør en 
lille post på it-budgettet. Se figur 1.

Alligevel er der lang vej igen for at 
realisere visionen om den digitale fol-
keskole. Dels er teknikken stadig en 
barriere. Som KL tørt udtrykker det i 
sin nye digitaliseringsstrategi, er udsty-
ret mange steder “vanskeligt at benyt-
te, når f.eks. netværk ikke fungerer”. 

Dels investeres milliarderne primært 
i hardware. Men det er slet ikke tekno-
logien, der er den afgørende faktor for 
at udbrede it i undervisningen. Det er 
lærernes kompetencer, der bliver den 
vigtigste forudsætning for at omstille 
folkeskolen til den digitale tidsalder.

Sådan lyder det samstemmende bud-
skab fra de forskere, skolefolk og it-leve-
randører, Mandag Morgen har talt med.

“Det er ikke nok at se på nye medi-
er som isolerede enkeltelementer. De 
skal indgå i en ny didaktisk sammen-
hæng, og det kræver uddannelse og ef-
teruddannelse”, siger Cathrine Hasse, 
professor ved Institut for læring ved 
Danmarks Pædagogiske Universitets-
skole, Aarhus Universitet.

“Lærerne skal orkestrere teknologi-
en og vide, hvad de vil bruge den til. 
Det vigtigste foregår i lærernes hjerne”, 
siger David Garde-Tschertok, pædago-
gisk uddannelseschef hos Microsoft. 
Hvis ikke der skabes fokus på lærernes 
kompetence, risikerer de digitale inve-
steringer at floppe. 

“Vores erfaring er, at hvis man 
glemmer efteruddannelse og opkvalifi-
cering af lærerne og alene fokuserer på 
teknologi, er projektet dødsdømt”, si-
ger Jacob Kragh, der er direktør i Lego 
Education.

Det er derfor helt afgørende, at den 
halve milliard kr., som regeringen har 
øremærket til digitalisering af undervis-

ningen, ikke blot bruges på nye compu-
tere, smartboards osv. Ender de penge 
som investeringer i it, er der stadig et 
stort behov for opkvalificering af lærerne.

“Vi siger, at børnene er de digitale 
indfødte. Derfor kræver det et ret seri-
øst løft af lærernes kompetencer, hvis 
de fortsat skal kunne sætte en retning 
for de nye elever. Derfor håber jeg, at 
pengene også bliver brugt på lærernes 
kompetencer”, siger Jacob Kragh.

Nye lærerroller
De børn og unge, der er født siden mid-
ten af 1980’erne, erobrer med stor 
nysgerrighed og selvfølgelighed nye di-
gitale teknologier og sociale medier. 
Deres brug af nettet er ofte langt mere 
intuitiv og mindre forbeholden end de 
voksne generationers.

Mandag Morgens rundspørge til pa-
nelet af skoleledere viser, at lederne er 
mere end klar over de nye mediers sto-
re betydning for de unge. 93 pct. er 
overvejende enig eller helt enig i, at 
mobiltelefoner, sociale medier og com-
puterspil bør være en del af undervis-
ningsmaterialet.

digital skole    { tekst: Jens Reiermann og Julie Thaysen / figurer: Mandag Morgen } 

Den største barriere for digitalisering af den danske folkeskole er ikke teknologi, men 

teknologiske kompetencer, mener eksperter og praktikere. Lærerne skal uddannes til 

nye undervisningsformer og en ny rollefordeling mellem underviser og elev
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I undervisningssituationen kan ele-
vernes “superbruger”-adfærd ofte stø-
de sammen med lærernes mere distan-
cerede tilgang. Det skaber en helt ny 
udfordring: Underviseren er ikke altid 
den mest kompetente person i klasse-
lokalet. På nogle områder vil elever 
have tilegnet sig langt flere praktiske 
digitale kompetencer end de fleste læ-
rere.

“Børn og unges medieforbrug og 
mediekompetencer er en massiv udfor-
dring for lærerne og for skolen. Reakti-
onen må ikke blive en modkultur, hvor 
digitale medier skubbes ud i periferien 
af undervisningen. Den skal forholde 
sig til den virkelighed, eleverne befin-
der sig i og navigerer i”, siger Kasper 
Koed, lærer på Maglehøjskolen i Gen-
tofte og it-didaktisk konsulent på pro-
fessionshøjskolen UCC.

Birgitte Holm Sørensen, formand for 
Medierådet for Børn og Unge og profes-
sor ved Danmarks Pædagogiske Univer-
sitetsskole, vurderer, at det kan bane 
vej for en markant ændring i undervis-
ningen, hvor rollefordelingen mellem 
læreren og eleverne ændres radikalt. 

“Nogle af børnene vil have it-kom-
petencer på et højere niveau end lære-
ren. Her må læreren trække på elever-
nes kompetencer og inddrage dem i 
undervisningen”.

Lærerens rolle kommer i nogle til-
fælde til at ligne projektlederens funk-
tion på mange videnarbejdspladser.  

“Den store udfordring lige nu er, 
hvordan lærerne kan omsætte deres vi-
den og elevernes kompetencer i en ny 
måde at organisere og planlægge un-
dervisningen på”, siger Birgitte Holm 
Sørensen.

Men det er samtidig vigtigt at kende 
begrænsningerne i den måde, eleverne 
bruger nettet. Jacob Kragh fra Lego 
Education mener ligefrem, at den vig-
tigste digitale kompetence har et helt 
klassisk skær over sig. 

“Børnene skal forholde sig kritisk og 
reflekterende til den måde, de arbejder 
på digitalt. Hvis ikke de kan det, får de 
meget svært ved at holde et oplæg for 
deres sidemand og fortælle, hvad de 
har gjort undervejs”, siger han. 

Dette perspektiv er rent faktisk en 
af lærernes pædagogiske spidskompe-

tencer, ikke mindst i kraft af deres ud-
dannelse. Jacob Kragh understreger, at 
den kun kan aktiveres på it-området, 
hvis lærerne selv er fortrolige med de 
digitale muligheder og faldgruber.

differentieret undervisning
De digitale medier vender ikke bare op 
og ned på rollefordelingen mellem læ-
rere og elever, men lægger også op til 
helt nye måder at tilrettelægge under-
visningen på. Blandt andet giver det 
mulighed for at differentiere undervis-
ningen, så stærke og svage elever kan 
arbejde med det samme stof på for-
skellige niveauer og forskellige medier.

“Eleverne har behov for at genkende 
deres egen verden i skolen. Og deres 
verden er ikke analog, men digital. Det 
giver læreren mulighed for at differen-
tiere undervisningen i forhold til dren-
ge og piger. Drengene kan f.eks. under-
søge og udforske fakta og fremstille en 
faktabog i undervisningen”, siger David 
Garde-Tschertok.

En undersøgelse, der er gennemført 
i Københavns Kommune i skoleåret 
2009-2010, viser, at der har været 

fakta

Undersøgelsens 
hovedresultater

›  It er et vigtigt værktøj til 
at forbedre den danske 
folkeskole, mener 90 pct. 
af medlemmerne i Mandag 
Morgens skolelederpanel.

›  Den største barriere for 
digitalisering bliver ikke 
teknologi, men teknologi-
ske kompetencer, mener 
eksperter og praktikere.

›  Lærerne skal uddannes til 
nye undervisningsformer 
og en ny rollefordeling mel-
lem underviser og elev.

lærernes kompetencer
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Hvor mange penge bruger skolen på it-investeringer  
sammenlignet med for fem år siden?

Væsentligt mindre

Noget mindre
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Er digitalisering en god metode til at effektivisere  
og forbedre folkeskolens resultater? 
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Figur 1. Det store flertal af skolelederne mener, at it forbedrer effektivitet og resultater. Men de investerer mere i maskiner end i kompetencer. N = 151. Svar i pct.

meget positive erfaringer med at ind-
drage digitale medier i undervisningen.

“Eleverne udtrykker entydigt større 
lyst til at arbejde med de pågældende 
fag. De fleste elever er aktive hele ti-
den. Undersøgelsen viser eksempler 
på elever, der får eller styrker deres in-
teresse for fagområder, som de måske 
er mindre dygtige til [...]. Eleverne får 
flere læringsstile til deres rådighed og 
forstærker deres integration af viden 
om de digitale muligheder, som de 
kender fra fritiden”, hedder det i rap-
porten.

Også undervisningsdifferentiering 
indebærer dog en ny rolle for lærerne, 
der i højere grad skal fungere som 
igangsætter for elever med kompeten-
cer på meget forskellige niveauer. Her 
halter skolernes undervisningsmateriale 
noget efter visionerne. Kun hver tredje 
skoleleder i Mandag Morgens rundspør-
ge er overvejende enig i, at undervis-
ningsmaterialet er digitalt, mens hele 
62 pct. er overvejende uenige.

Inspiration fra Norge
Trods de positive erfaringer går det me-
get langsomt for de danske skoler med 
at tage de digitale muligheder til sig. 
Hvor folkeskolens udvikling i alminde-
lighed bæres frem af engagerede lære-
re, finder man slet ikke en tilsvarende 
bottom-up-tendens inden for digital 
undervisning. Der er meget store for-

skelle fra den ene skole til den anden 
og i nogle tilfælde også fra den ene 
kommune til den anden.

Det bekymrer Birgitte Holm Søren-
sen, der fremhæver, at alle elever bør 
forlade folkeskolen med gode digitale 
færdigheder. “Man kan ikke klare sig 
uden digitale kompetencer, hverken 
som borger, som kulturmenneske eller 
på arbejdspladserne. Derfor bør de di-
gitale kompetencer have samme grund-
læggende status som evnen til at læse, 
skrive og regne”, siger hun.

I Norge har man siden 2005 lige-
stillet digitale kompetencer med andre 
grundlæggende færdigheder. Ifølge Ola 
Erstad, professor i pædagogik og tekno-
logi ved Pedagogisk Forskningsinstitutt 
under Universitetet i Oslo, har det sat 
markante spor blandt skolernes ledel-
ser, i lærerkorpset og ikke mindst på 
læreruddannelserne.

“Tidligere var der meget store for-
skelle. Nu er variationen mindre, fordi 
alle skal forholde sig til den samme 
norm”, siger han.

Han påpeger dog, at man stadig 
mangler at tage næste skridt: “Mange 
lærere opfatter de digitale kompetencer 
meget snævert – som et spørgsmål om 
at kunne skrive på en computer eller 
søge informationer på nettet. Der er be-
hov for en langt bredere opfattelse af, 
hvad digitale færdigheder kan indebæ-
re”, siger Ola Erstad.

“Der er forskel på at kunne bruge 
en computer og omsætte det i under-
visningen. Computeren er ikke bare en 
skrivemaskine, men åbner helt nye, 
kreative muligheder for læreren og for 
eleven”, siger Birgitte Holm Sørensen.

digital kompetenceudvikling
Cathrine Hasse advarer mod at tro, at 
digitale undervisningskompetencer 
kommer “af sig selv”, i takt med at 
yngre lærere overtager ældre læreres 
plads.

“Amerikanske undersøgelser fortæl-
ler os, at de yngre lærere nok er langt 
mere fortrolige med de digitale medier 
end deres ældre kolleger. Men de er 
også meget kritiske over for, hvordan 
de digitale medier kan anvendes i for-
hold til læring og pædagogik”.

Hun ser det som afgørende, at lærer-
ne uddannes i teknologiforståelse – ev-
nen til at koble teknologien til de mål, 
læreren opstiller for sin undervisning.

“Det store spørgsmål er, om tekno-
logierne kan hjælpe os til at få en bed-
re skole og uddanne eleverne til at 
begå sig i en omskiftelig og globaliseret 
verden. Jeg tror, det vil ændre mange 
menneskers opfattelse af skolen, hvis 
vi taler om uddannelse, før vi taler om 
teknologi”, siger Cathrine Hasse.

Der skal ikke bare sættes ind på læ-
reruddannelserne, men også over for de 
lærere, der er i skolen i dag.

SKolerNe INveSterer I It

digital skole
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Hvordan prioriterer skolen it-investeringer?

Ingen del af investeringer

Lille del af investeringer

Stor del af investeringer

Efteruddannelse af lærere Hardware

eksempel

Digital frontløberskole

En massiv satsning på it har gjort 
Rugkobbelskolen i Aabenraa til en af 
landets eliteskoler. På en opgørelse, 
som CEPOS har lavet af “undervis-
ningseffekten” – skolernes evne til 
at hæve elevernes faglige niveau – 
indtager den kommunale folkeskole 
en 11.-plads blandt 1.134 danske 
skoler. Dermed haler den tæt ind 
på top 10, der ellers er domineret af 
hovedstadens privatskoler.

Rugkobbelskolen har ligesom mange 
andre danske skoler investeret i 
smartboards, dokumentkameraer, 
computere og trådløs adgang. Men 
den har også taget næste skridt og 
er begyndt at arbejde systematisk 
med nye it-baserede læringsformer.

Skolen har udviklet nye undervis-
ningsformer for de enkelte fag, hvor 
lærerne producerer en stor del af 
undervisningsmaterialet. På denne 
måde revurderes undervisningen lø-
bende, hvilket engagerer både lærere 
og elever.

Eleverne er ikke kun modtagere af vi-
den, men også skabere og formidlere. 
8. klasses undervisning i billedanalyse 
foregår eksempelvis i tre trin. Det 
første trin består af et traditionelt 
oplæg fra læreren. På næste trin skal 
eleverne i teams lave deres egen bil-
ledanalyse på deres notebook, hvor de 
bl.a. kan manipulere billedet, indtegne 
det gyldne snit, lave skygger mv. På 
sidste trin forbereder grupperne et 
oplæg om deres produkt, som de kom-
munikerer videre til de andre elever.

Skoleleder Lisa Christensen er over-
bevist om, at det er den nye it-didak-
tik, der har højnet det faglige niveau 
på skolen: “Vi har gode resultater, og 
vi har bestemt ikke flere ressourcer 
end andre folkeskoler i Danmark”, 
siger hun. 

Birgitte Holm Sørensen mener, 
at digitale undervisningsformer også 
kalder på en markant ændring i ef-
teruddannelsen af lærerne. Den di-
gitale kompetenceudvikling skal 
bringes tættere på lærernes daglige 
praksis, hvis den skal rykke ved de 
eksisterende rutiner. Hun foreslår at 
uddanne særlige “innovatorer”, dvs. 

Figur 2. Digitale kompetencer spænder fra basale færdigheder til kreativ og kritisk brug af nye medier. 
Digitale kompetencer ifølge EU -Kommissionen/OECD 2010: Assessing the effects of ICT in education.

dIgItale KoMpeteNCer, trIN for trIN

 færdigheder  Åbne software, skrive, gemme oplysninger

 download downloade oplysninger fra nettet

 Søgning Kunne søge og hente information

 Navigation mv.  anvende digitale netværk og organisere information

 Integration Sammenligne og anvende information fra flere kilder

 vurdering Kritisk evaluering af kilder

 Kommunikation Udtrykke sig via digitale medier

 Samarbejde Samarbejde med andre om digital læring

 Skabelse Skabe nye produkter ifm. medier, telefoni, web mv. 

lærere med særligt høje fag- og it-
kompetencer, til at stå i spidsen 
for udviklingsarbejdet ude på sko-
lerne. 

Artiklen har været bragt i Ugebre-
vet Mandag Morgen og gengives 
her med venlig tilladelse.

lærernes kompetencer

pct. pct.

7872

10 18
20
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det nye 
blad...
Nogen læsere har har spurgt til, om det nye PLENUM er trykt 
med andre farver eller kemikalier. Det er det ikke. 

I midlertid er vi overgået til offset-papir, som kræver en større 
farvemængde og længere tørring. Der er ikke noget farligt i det, 
og tryksagen overholder alle kriterier til f.eks. svanemærkning.            

Citat: En klog fyrste vil ikke stå ved sit ord, hvis det skader 
ham selv, eller hvis de grunde, der bevægede ham til at afgive 
sit løfte, er bortfaldet… (Fyrsten, Niccolo Machiavelli, 1513)

Facebook vokser. Værdien af verdens største sociale netværk an-
slås nu til 365 milliarder kr. Og alt fra politikere, til virksomhe-
der, institutioner og skoler får egne profiler… 

Men hvordan gør man? Jo, blandt andre kyndige tilbyder også 
KL nu – mod gode ord og betaling – hjælp til kommuner og insti-
tutioner, der ønsker at komme stærkt på Facebook og i dialog 
med de pt. 2,6 mio. danske brugere, der i dag i gennemsnit bru-
ger 17 min. dagligt på tjenesten.

Meget tyder nemlig på, at ’folket’ stedet for selv at opsøge 
information på traditionelle websites benytter tjenester, der lader 
særlig udvalgt information komme til dem. Det stiller nye krav til 
institutioner m.fl., der ønsker at informere – og her er Facebook 
altså en oplagt mulighed.

Facebook-workshops > www.kl.dk > KL’s Kontor for Kommunikation 

Small faces

medIeval
Studerende, forskere og 
spilfolk har sammen skabt 
dansk historieforsknings 
første computerspil.

Som hovedperson i spil-
let dumper man lige ned i 
en middelalder-strid i 1458 
blandt munke, pirater og 
bisper. Bag spillet står Aar-
hus Universitet, og spillet 
er gratis. 

Spil med på > danmarkshi-
storien.dk/magtens-segl

En ny evaluering fra EVA peger på at folkeskolen aktuelt ikke er gearet til at møde elever-
nes forskellige behov og udfordre dem på rette niveau. 

Lærerne er usikre på, hvad differentieret undervisning betyder, og hvordan det skal ud-
møntes. I praksis oversætter de begrebet til fx holddannelse, individuel undervisning eller 
noget ”ekstra” man som lærer kan gribe til når det er muligt.

Undervisningsdifferentiering kommer dermed ikke til at fungere som et bærende prin-
cip der gennemsyrer al undervisning i skolen, lyder konklusionen fra EVA. 

Der er derfor behov for 1) at præcisere begrebet, 2) sætte udviklingsarbejde i gang der 
kan hjælpe lærerne med praksis, 3) arbejde for at skabe en styrket evalueringskultur og 4) 
herunder mere ledelse ind over på det felt. 

Evalueringen ”Undervisningsdifferentiering som bærende pædagogisk princip” 
ligger på eva.dk 

Undervisnings-
differentiering
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kommunIkér
Hvad du gør

lad gå videre…
Anne Katrine Lund
Gyldendal Business
163 sider, 250 kr.  

Anne Katrine Lund har skrevet en spændende bog om kommu-
nikation. Titlen henviser til H. C. Andersens eventyr om, hvor-
dan tre fjer nemt kan blive til fem høns. Også på arbejdsplad-
sen!
 Forfatteren er ph.d. i retorik og strategisk kommunikations-
rådgiver for en række af landets største organisationer. Hun 
har baseret sin bog på grundige, empiriske undersøgelser. Og 
det er bestemt en stor styrke ved bogen.
 Der er analyser af, hvordan medarbejderne opfatter kommu-
nikationen på arbejdspladsen – og hvad de gerne vil have. Og 
der er analyser af, hvordan lederne opfatter det – og hvorfor de 
synes, at det er så svært at kommunikere med medarbejderne. 
 Samtidig er bogen spækket med historier fra praksis – om 
hvordan kommunikation er lykkedes i forskellige organisatio-
ner. Løsningen handler for Anne Katrine Lund primært om to 
ting, nemlig at:

›  Kommunikationsafdelingerne (i kommunerne) skal være mere 
rådgivende og mindre producerende

›  Lederne (på institutionerne) kan med fordel bruge ”kommu-
nikationsspejlet” – et 360-graders evalueringsværktøj. 

Det første er super. Og det andet kan være OK. Risikoen er, at 
det ender i lineær tænkning og fejlfinding. Hvis kommunikati-
onsspejlet skal blive det gode udviklingsværktøj, så stiller det 
store krav til kommunikationsafdelingen om – som rådgivere/
coaches for lederne – at tænke systemisk og cirkulært. Men så 
er der bestemt også muligheder i det!
 En god, anbefalelsesværdig og letlæst bog, som bør stå på 
hylden hos ethvert ledelsesteam!

Tine Christensen

Viceskoleleder

Ahlmann-Skolen

Sønderborg

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

Konfliktens anatomi
Lær dig selv og konflikterne 
at kende
Gyldendal Business

Uddannelse i spænding
Åbenhjertighedens og
tilsynekomstens pædagogik
Thomas Aastrup Rømer
Klim

Hvad bliver der af ledelsen
Ledelse og selvledelse under
en ny arbejdstidsaftale
Marianne Nykjær Madsen
Via Systime

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

perspektiver på
specialpædagogik
Claus Nilholm
Forlaget Klim

forandring ja tak
Sådan overvinder du
forandringsimmunitet 
Robert Kegan og
Lisa Laskow Lahey
Gyldendal Business

Kultur og etnicitet på arbejde
Professionelt arbejde i det
flerkulturelle samfund
Barbara Day og
Jette Steensen
Via Systeme

Social innovation
Strategisk værktøj, der skaber
forandring i praksis
Dorthe Junge og
Peter Lustrup
Via Systeme

Min indre leder
Hvordan inspirere til  
personlig vækst
Stephen R. Covey
Gyldendalbusiness

det ved vi om skoleledelse
Skoleledelse, der fremmer 
elevernes læring
Lars Qvortrup
Dafolo

teamudvikling
Introduktion til dynamisk 
teamledelse
Ingmari Cantzler
Frydenlund

Sådan håndterer du konflikter
Konflikthåndtering i  
pædagogisk arbejde
Peter Wick
Akademisk Forlag

Undervisningsdifferentiering
Status og fremblik
Niels Egelund
Dafolo

ledelse og læring i praksis
Forankring af ny viden på 
arbejdspladsen
Poula Helth
Samfunds Litteratur

evaluering i skolen
Pædagogiske linjer
Benedikte Vilslev Petersen  
og Marianne Thrane
Klim

fællesskab i skolen
Udfordringer og muligheder
Elsebeth Jensen og 
Sven Brinkmann
Akademisk forlag

fra folkeskole til profitenhed
Tanker om en udvikling
Peter Ussing
Adapta

evaluering i skolen 
Baggrund, praksis, teori
Peter Allerup,
Mogens Jansen og 
Peter Weng
Dafolo

lederskab
Til borgernes bedste...
Christian S. Nissen
Gyldendal Public

Bøger til anmeldelsebøger
Vil Skolelederforeningens medlemmer anmelde  
en bog, så ring til sekretariatet på tlf. 3336 7624. 

anmeldelser
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Hildebrandt og Stubberups nye bog er deres bidrag til at ændre et 
truende overload. Bæredygtighed defineres med udgangspunkt i 
Brundtland-rapporten fra 1987 som ”det, der skaffer menneskene 
og miljøet det bedste uden at skade fremtidige generationers mu-
ligheder for at dække deres behov”.

Bogen bringer en kæde af input fra vidt forskellige fagfolk og 
meningsdannere. MIT-professoren Otto Scharmer er med sin U-
Teori den, der efter forfatternes opfattelse har givet den bedste 
forståelsesramme for det paradigmeskift, der er nødvendigt, og 
U-teoriens kerne: at sætte tiden, meningen, nærværet og stilhe-
den på dagsordenen, er derfor fyldigt omtalt.

Peter Senge inddrages for sit bidrag til en ny organisationsfor-
ståelse via begrebet Den Lærende Organisation. Daniel Golemans 
tanker om følelsernes intelligens er for forfatterne en grundpille i 
den nødvendige forståelse af begrebet empati, som spiller en 
central rolle for skabe en bæredygtig udvikling.

Forfatterne beskriver to overordnede aspekter i den aktuelle 
situation. Det første er positivt, idet der er sket kolossale frem-
skridt inden for fx lægevidenskaben. Det andet aspekt er negativt 
og bekymret, idet kloden er ramt af massive kriser fx forurening, 
rovdrift på naturressourcer og livsstilssygdomme.

Selv om forfatterne er bevidste om de to perspektiver, er det 
primært det negative perspektiv, der udforskes i et forsøg på at 
finde veje til en ny samfundsorden.

Forfatterne ser et paradigmeskift væk fra industrisamfundet 
og hen imod et globalt bæredygtigt paradigme som en forudsæt-

ning for et fortsat liv på kloden. 
Skiftet vil bl.a. kræve et større le-
delsesmæssigt fokus på at skabe 
rum for indrestyring frem for ydre-
styring af det enkelte menneske, 
og i bogen præsenteres nogle ledel-
sesværktøjer til dette.

Afslutningsvist spørger forfatterne, 
om vi vil beskytte fortidens måder at gøre 
tingene på, eller om vi vil gå sammen for at skabe en anden 
fremtid? 

Svaret er et klart ja til at finde nye veje, og det følges op med en 
opfordring til at lægge tilbageskuende Best practice og refleksion på 
hylden til fordel for ”Best future practice”; et fælles projekt, hvor vi 
med udgangspunkt i det enkelte menneskes daglige handlinger kan 
følges ad på vores egne bevidst valgte veje. 

Budskabet er, at vi fremover skal arbejde med bæredygtighed 
for mennesker, for virksomheder og for kloden som helhed. Bo-
gen kan også læses som et kalejdoskopisk blik på aktuelle ledel-
ses, psykologiske, organisatoriske og samfundsmæssige state-
ments. God fornøjelse!

Niels Petersen

Skoleinspektør

Sølystskolen

Århus

bæredygtig ledelse
Steen Hildebrandt og  
Michael Stubberup
Gyldendal Business
240 sider, 350 kr. 

Steen Hildebrandt & Michael Stubberup

BÆREDYGTIG LEDELSE 
- ledelse med hjertet

Bæredygtig ledelse – Ledelse med hjertet

De kommende årtier står i bæredygtighedens tegn. Verden befinder 
sig ved begyndelsen til en transformation, som vil betyde mange 
både nødvendige og gode ændringer – gode i betydningen gode for 
mennesker, dyr og natur. Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet 
handler om det igangværende paradigmeskift, hvor det bæredygtige 
samfund med årene vil afløse industrisamfundet. 

Bogen placerer sig i feltet mellem moderne ledelses- og organi-
sationsforskning, neurovidenskab og udvilkingspsykologi. Steen 
Hildebrandt og Michael Stubberup ønsker at påvirke ledelsesfeltet 
til at se indad i det enkelte menneske. Dette er en vigtig tilføjelse til 
den meget ydrestyrede opfattelse af mennesket, der har karakteriseret 
megen ledelsestænkning indtil nu. I bogen viser forfatterne hvordan 
denne orientering indad i det enkelte menneske er forbundet med 
et globalt bæredygtighedsperspektiv i ledelse. Resultatet er et mere 
sammensat, men også et mere fremadrettet billede af lederen og 
ledelsesopgaverne i fremtidens virksomhed og samfund. 

Virksomheders bæredygtighed er det centrale for bogen, hvor forfat-
terne arbejder med tre niveauer for bæredygtighed: individet, 
virksomheden og samfundet. Budskaber er, at vi fremover skal 
arbejde med bæredygtighed for mennesker, for virksomheder og 
for kloden som helhed.

BÆ
REDYG

TIG
 LEDELSE • LEDELSE M

ED HJERTET • S
teen H

ildebrandt &
 M

ichael S
tubberup

Hjertet 
skal med

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

Folkeskolen

Folkeskolen.dk 

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

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

Klik et forspring

Ledelse kan være en ensom proces, og undertiden kan det være 
udbytterigt at drøfte dilemmaer, synspunkter, strategier, problemstillinger 
med én, man ikke deler hverdag med i organisationen.

Her er SamtaleOmLedelse.dk et tilbud.
Gå til hjemmesiden http://samtaleomledelse.dk, 
skriv en mail til bf@SamtaleOmLedelse.dk 
eller ring på 40739399.

SamtaleOmLedelse.dk
henvender sig til ledere og ledelsesteam



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

Log ind på Mit LB på www.lb.dk 

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

mine sider - 
mine muligheder

•  ændre dækning på dine forsikringer

•  få et tilbud på nye forsikringer

•  anmelde skader

•  se skader fra de sidste fem år

•  se din forsikringsoversigt

•  se dækningsoplysninger

•  se prisoplysninger

•  læse dine forsikringsvilkår

•  tilmelde Betalingsservice 

•  rødt og grønt kort

•  rejsekort

•  nyt girokort

•  kopi af policer

Du kan:

Du kan også bestille:

Få adgang til dine 
forsikringer, når 
det passer dig. 

Mit LB

LB_Folkeskolen_265x183.indd   1 07/04/11   9:06:14



  nummer 05 / september 201158

kort nyt

Støjdæmpning: Med Troldtekt akustikplader kan skoler og institutioner leve op 
til bygningsreglementets regler om akustik. Og endnu vigtigere: Børn og voksne 
får en hverdag, der lyder bedre – med plads til både leg og læring.

Den gode lyd er ingen barneleg. Men børn, lærere og 
pædagoger fortjener en hverdag med rum til både dan-
sekonkurrencer og eventyrlæsning – og et behageligt 
lydniveau. Det kræver gode akustiske rammer. Derfor 
stiller bygningsreglementet også ekstra skrappe krav  
til efterklangstiden i dag- og fritidsinstitutioner.

Troldtekt akustik absorberer lyden. Sådan får rummet 
en kort efterklangstid, så løb og leg ikke giver trætte 
ører. Samtidig bidrager Troldtekt til et sundt indeklima 
og en effektiv brandsikring. 

Læs mere om temaet støj i institutioner på www.troldtekt.dk/Erhverv.  
du kan også ringe til os på 87 47 81 00 og høre, hvordan troldtekt  
loft- og vægbeklædning kan hjælpe på jeres støjproblemer.

www.troldtekt.dk

tobias kan tumle, 
Tilde kan tegne
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profeSSIoNel SparrINg
Du får 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

Poul Erik Skyggebjerg, passioneret skoleinspektør på Lang-
højskolen i Vivild, døde pludseligt fredag d. 20. maj 2011 
i sit sommerhus v. Lystrup Strand.
 Poul Erik var en hjertevarm, omsorgsfuld og altfavnende 
person, som var meget engageret i sit personales velbefin-
dende. Aldrig er vi gået forgæves til hans kontor efter støt-
te eller omsorg, eller har følt, at vi kom til ulejlighed. Poul 
Erik havde altid tid, hvis vi var i knibe det være sig privat 
eller arbejdsmæssigt.
 Hans ro smittede af, og efter et besøg hos ham var man 
sikker på, at det nok skulle gå. Havde man gjort en ekstra 
indsats eller fået en god idé, blev det set og påskønnet. 
Poul Erik sagde aldrig; ”det kan ikke lade sig gøre”, undta-
gen hvis nogen talte om at lukke Langhøjskolen, for det 
kunne ikke lade sig gøre! 
 Poul Erik var en dygtig strateg, og han fik etableret en 
stor specialafdeling på skolen, ligesom han var varm forta-
ler for børnebyen. Poul Eriks faglige kunnen både admini-
strativt, (”vi skal have sikker drift”) og pædagogisk har sat 
sig tydelige spor på Langhøjskolen.
 Poul Erik elskede mad, og flere gange gik Poul Erik selv 
i køkkenet og bagte pizza eller kogte suppe til os.  
 Poul Erik havde sin egen lune humor, og han kunne ry-
ste rim ud af ærmet. Mangen en morgensamling har vi gri-
net med Poul Erik over hans finurlige digte. 
 Poul Eriks hjerte brændte for eleverne, især for dem, 
som havde det svært. Tit gik han en tur på gangene med sin 
kaffekop for at sikre sig, at alle havde det godt. Han hilste 
på eleverne og snakkede lidt med dem. Glad kom han tilba-
ge og fortalte, at i dag havde den og den elev det godt, eller 
at den havde det svært, så ham skulle vi hjælpe. 
 Meget sjældent skældte han elever ud, i stedet brugte 
han dialogen til at få eleven på rette vej. At skolen var gen-
nemsyret af Poul Eriks omsorg for, og kærlighed til elever-
ne kommer tydeligt til udtryk i alle de breve og tegninger, 
som er blevet afleveret på Poul Eriks kontor i dagene efter 
hans død.  
 Poul Eriks hjerte brændte også for familien, for Lene og 
børnene og ikke mindst for børnebørnene. Poul Erik lyste 
som en sol, når han havde haft besøg af børnebørnene, og 
han fortalte glad om deres seneste fremskridt. 
 Alle, der har været på besøg på Poul Eriks kontor, ved 
hvor meget han interesserede sig for gamle radioer, plade-
spillere og båndoptagere. Ingen lyd var bedre end den fra 
gammel vinyl og tit tonede ”Handful of songs” ud fra kon-
toret. Og når han cruisede i sin pink Cadillac ”Dolly”, var 
det Elvis, der var ”under ploven”. 
 Poul Erik var helt sin egen, et farverigt, humoristisk, 
varmt og elskeligt menneske, som spredte tryghed og glæ-
de omkring sig. Hans ånd og hans værdier hviler over 
Langhøjskolen. Savnet er stort. Æret være hans minde. 

Personalet på Langhøjskolen, Allingåbro

mIndeord

Støjdæmpning: Med Troldtekt akustikplader kan skoler og institutioner leve op 
til bygningsreglementets regler om akustik. Og endnu vigtigere: Børn og voksne 
får en hverdag, der lyder bedre – med plads til både leg og læring.

Den gode lyd er ingen barneleg. Men børn, lærere og 
pædagoger fortjener en hverdag med rum til både dan-
sekonkurrencer og eventyrlæsning – og et behageligt 
lydniveau. Det kræver gode akustiske rammer. Derfor 
stiller bygningsreglementet også ekstra skrappe krav  
til efterklangstiden i dag- og fritidsinstitutioner.

Troldtekt akustik absorberer lyden. Sådan får rummet 
en kort efterklangstid, så løb og leg ikke giver trætte 
ører. Samtidig bidrager Troldtekt til et sundt indeklima 
og en effektiv brandsikring. 

Læs mere om temaet støj i institutioner på www.troldtekt.dk/Erhverv.  
du kan også ringe til os på 87 47 81 00 og høre, hvordan troldtekt  
loft- og vægbeklædning kan hjælpe på jeres støjproblemer.

www.troldtekt.dk

tobias kan tumle, 
Tilde kan tegne



Løsningen til skoler, der vil fokusere 
på undervisningen, spare penge og 

bruge mindre tid på it-bøvl!

www.skoleskyen.dk
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