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Til lykke med udnævnelsen til den nye undervisningsminister! Skolelederne er klar 
til samarbejde, og vi håber trods økonomisk krise på nye tider for folkeskolen. 

Skolelederne påtager sig vores del af ansvaret. Vi skal sikre fagligheden, vi skal 
øge inklusionen, vi vil satse på større effektivisering, digitalisering og brug af flek-
sibel, holddannelse og på at gå i tættere dialog med lærerne om undervisningens 
resultater. Det kræver ledelseskraft! Og det kræver mindre bureaukrati og kontrol 
afløst af styrket tillid til, at vi kan og vil løse opgaven.

Folkeskolen står over for adskillige udfordringer, som kalder på den nye mini-
sters vilje til at skabe fællesskab om skolens udvikling. Jeg vil derfor foreslå mini-
steren at etablere et nationalt partnerskab, hvor ALLE relevante parter samarbejder 
om at understøtte og udvikle vores skole. Det er ikke utopi. Jeg har sammen med 
Skolerådet i Ontario, Canada oplevet, hvordan det lader sig gøre. 

Her går faglige resultater hånd-i-hånd med et stort engagement og en stærk 
professionel indsats i en folkeskole, som nyder bred og folkelig opbakning. Under 
overskriften ” Raise the bar, close the gab” er det lykkedes de canadiske skoler at 
gå fra en lav PISA-placering til top-5, og at gå fra samfundsmæssig lavstatus til 
respekt og højstatus, uden at sortere de svage fra, og uden at gå på kompromis 
med udvikling af de brede menneskelige kvalifikationer.

Forklaringen ligger i det fællesskab, der er skabt omkring skolen, hvor alle ar-
bejder mod samme mål. Skolemyndighederne inviterede pædagoger, lærere, lede-
re, embedsfolk, forskere, fagforeningsfolk og arbejdsgivere til arbejdsbordet mhp. 
at bruge de forskellige kompetencer og sikre tilliden og den gensidige forpligtelse 
mellem parterne. Et partnerskab, hvor samarbejde, konsensus, fælles mål og ind-
sats prioriteres højere end evindelige reformer, kontrol, ranking og særinteresser. 

Canada har vist vejen!

anders balle, formand for Skolelederforeningen
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giver resultater!

Se videoen, hvor formanden 
fortæller mere om sine 
indtryk fra Ontario. 
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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.

205x285-cym annonce2011.indd   1 26/07/11   08.45



forførelse til skønhed   { tekst: Kay Flinker / foto: Lars H. Laursen }

  nummer 06 / oktober 20116



frans rasmussen

frans 
Dirigent og docent Frans Rasmussen har i en menneskealder udklækket talenter ved konservatoriet 

i københavn, samtidig med at han selv har dirigeret de store orkestre i både Danmark og udlandet. 

Han blev folkeeje herhjemme, da han på DR1 i 2009 forvandlede en gruppe udvalgte beboere fra det 

sociale boligbyggeri Urbanplan på Amager til et kor, der sang sig ind i danskernes hjerter

forføreren
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forførelse til skønhed

 e ntreen er en svævende 
sort reolkasse – dyb og i 
mandshøjde med en dør 
lige midt i. Frans Ras-
mussen åbner og viser 
med en håndbevægelse, 

at vi kan træde ind, alt imens han ven-
ligt kvæler manden i den anden ende 
af telefonen. Rummet løfter sig op i 5 
meters højde og presser proppen ud af 
luftrøret. Kaskader af lys falder ind på 
store hvide vægge med kunst af mange 
slags. Heldigvis transcenderer rumme-
nes gavmilde sjæl enhver mulig optakt 
til misundelse hos hjemmets gæster. 

Huset er gennemsigtigt. 

Den modsatte facade er glas ud 
mod en balkon i hele husets længde, 
hvor en vin i Hans-og-bønnestagen-di-
mensioner snor sig i grøn bakkantisk 
frodighed om stolper og gelænder. En 
trappe løber midt i stuen om den store 
hvide skorsten ned til underetagen, 
som ligger i niveau med haven mod 
syd. Dér er vinens rod. Og indenfor i 
huset står dirigentens flygel – foran et 
gigantisk moderne maleri af Narcissus. 
Men til forskel fra klassiske gengivelser 
af ynglingens kærlighed til sit eget 
spejlbillede er vandet ikke roligt, men 
piskes op af et vandfald i nærheden. Af 
en eller anden grund får den smukke 
og indtagende kvindebedårer ikke lov 
til at se sig selv i den hvirvlende strøm.

”Vi elsker at bo her”, siger Frans Ras-
mussen, mens han beredvilligt og gesti-
kulerende viser rundt i den over 300 kva-
dratmeter store villa … og lige der står 
min kone og stryger vores tøj. Herfra kan 
hun både se ud i haven og holde øje 
med, hvad der sker i fjernsynet”.

Fra skærsild til paradis
Frans Rasmussen byder på kaffe, og vi 
sætter os i de rummelige lyse sofaer 
foran et stort maleri med 3 tableauer 
over Adam og Evas liv fra kvindens ska-
belse over kærlighedsmødet til uddri-
velsen af paradiset. Frans Rasmussens 
eget livsforløb kan på sin vis beskrives 
som en inversion af paradis- og synde-
faldsmyten.

”Jeg var et uroligt barn”, fortæller 
Frans Rasmussen. ”Skolegangen var 
ikke det letteste for mig at falde ind i. 
Jeg fik mange tæsk i skolen – af lærer-
ne. Jeg kom til at tænke, at der jo måt-
te være noget galt med mig. Så sent 
som i realen på en skole i Aalborg ople-
vede jeg, at skolelederen slog mig så 
hårdt på mit ene øre, så jeg besvimede. 
Elever og lærere bar mig væk, men in-
gen gjorde noget ved sagen, og jeg ville 
ikke besvære mine forældre med det. 
Da jeg som 16-årig endelig kunne kom-
me væk og fik mulighed for at komme 
på konservatoriet i København, var det 
som at komme i paradis. Her var en in-
stitution befolket af mennesker som 
mig, hvor musikken var vores benzin. 
Det miljøskifte var det største under i 
mit liv”.

Frans Rasmussen har siden måttet 
leve med høreforstyrrelser på det ene 
øre. De voldsomme oplevelser i barn-
dommen og den tidlige ungdom har 
været afgørende for en særlig drift i 
hans liv som underviser og dirigent:

”Jeg har altid siden haft et lidenska-
beligt ønske om at forstå folk, at forsøge 
at trænge ind til, hvad der er på færde, 
når folk reagerer anderledes end forven-
tet”. Han bruger et eksempel fra ”Stem-
mer fra Vollsmose”: ”Havde jeg som di-
rigent over for en indvandrerdreng 
begyndt at te mig, råbe ad ham, fordi 
han ikke fulgte mine taktslag, ville jeg i 
samme øjeblik have tabt slaget. Lige 
som min skoleinspektør tabte slaget der 
i 1959! Jeg ville jo bare få fingeren eller 
et FUCK DIG! Hvis jeg i dag efter 40 år 
som underviser og dirigent skulle smide 
folk ud et kor eller en undervisningssitu-
ation, ville JEG være taberen”.

nøgenhed og forførelse
Når han som dirigent og leder afstår fra 
at bruge magt eller ydmygelser, vil jeg 
godt vide mere om, hvordan han så sty-

blå bog

Frans Rasmussen

›   født 1944
›   uddannet ved Det kgl. Dan-

ske Musikkonservatorium 
som pianist, hørelærepæda-
gog og orkesterdirigent

›   1980-1985 ansat som syn-
gemester på Det kgl. teater

›   1994-2000 kunstnerisk 
leder af Den kgl. Livgardes 
Musikkorps

›   gennem mange år docent i 
orkesterdirektion og ensem-
bleledelse

›   tidl. kapelmester ved Det kgl. 
teater og Den Jyske opera

›   har dirigeret samtlige dan-
ske orkestre

›   været gæstedirigent i de fle-
ste europæiske lande samt 
Afrika og Asien

›   siden 1997 formand for 
Dansk kapelmesterforening

›   indspillet prisbelønnede 
cd’er med bl.a. korværker af 
Carl Nielsen og Niels W. Gade
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peter sørensen

rer et orkester eller et kor. For musik 
kræver trods alt, at alle rammer tonen 
og arbejder præcist sammen?

”Du må være parat til at vise dig i al 
din nøgenhed! Når jeg stiller mig op 
foran orkesteret, blotter jeg mig fuld-
stændigt. Derfor skal du have tillid til 
dig selv. Du skal være grundigt forbe-
redt til mindste detalje, og din forestil-
ling om musikken skal være i orden: 
Jeg ved, hvad jeg vil, og jeg kan vise 
det. Samtidig skal jeg være meget op-
mærksom på de enkelte musikeres sig-
naler. Bliver de frustrerede undervejs, 
behøver det ikke være vendt imod dig. 
Måske er de frustrerede over sig selv 
eller en kollega. Som dirigent må du 
ikke være ømskindet. Det er noget, 
man må arbejde med hele livet”.

Han taler med hele kroppen: 
”Du ved, at du gerne vil lede disse 

mennesker. I virkeligheden vil du forføre 
dem. Til sammen med dig at gå ind mu-
sikken, skabe musikken, opleve musik-
ken. Og netop FORFØRE, ikke voldføre. 

Du lokker dem med dig. Det er jo ikke 
anderledes, end når læreren eller spej-
derføreren i stedet for at tvinge børnene 
til at se solopgangen, selv går foran med 
et smil og med øjne, der gløder af inten-
sitet. Han lokker nysgerrigheden frem, 
så de ubevidst gerne VIL forføres”.

Frans Rasmussen udbreder idéen:
”Vi skal også forføre hinanden i det 

daglige – vores partner skal forføres, 
vores børn skal forføres. Forførelsen er 
en at livets største og smukkeste kræf-
ter. Kun på den måde kan man frem-
mane det maksimale og det ypperste i 
både dagliglivet og kunsten”.

evnen til at fange og favne
Måske var den netop den evne til at 
forføre, der i sin tid fik Frans Rasmus-
sen ind på dirigent-vejen, efter at en af 
konservatoriets professorer havde ud-
fordret ham:

”Som sagt var jeg nærmest blevet 
væltet omkuld – i positiv forstand – af 

livet på konservatoriet. I begyndelsen 
beskæftigede jeg mig primært med hø-
relære, altså hvordan dechifrerer vi det, 
vi hører, og hvordan udvikler vi vores 
evne til at høre. Allerede som 19-årig 
begyndte jeg at undervise i hørelære. 
Det gik fint, men en dag – jeg var midt 
i 20’erne – sagde så professor Jørgen 
Jersil til mig: ”Frans Rasmussen, hør 
engang. De skal ikke undervise resten 
af Deres liv i det her. De har evnen til 
at fange folks interesse og favne mange 
mennesker. De skal være dirigent!”. 
Jeg fortsatte min undervisning, for jeg 
havde stiftet familie, købt hus og det 
hele, så der skulle brød på bordet, men 
ved siden af begyndte jeg at studere 
direktion”.

Frans Rasmussen fortæller medri-
vende. Jeg glemmer kaffen, der bliver 
kold.

”Det var det skønneste, jeg havde 
gjort hele mit liv. Det var fascinerende 

frans rasmussen
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»Du skal som dirigent 
forstå, hvornår den ordløse 
og kollektive organisme kan 
gives fri. Orkesteret skal 
bevæge sig som en sildestime 
eller som stære i sort sol.«
{ Frans rasmussen, dirigent og docent }

forførelse til skønhed
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frans rasmussen

fakta

Frans Rasmussen 

›  2009 
Blev kendt i hele Danmark fra 
DR1-udsendelserne ”Stem-
mer fra opgangen” med et kor 
fra det sociale boligbyggeri 
Urbanplan på Amager.  Det 
var vigtigt for Frans Rasmus-
sen, at det ikke skulle udvikle 
sig til en gang pegen fingre 
ad, hvad korsangerne ikke 
kunne - som fx i X Factor. Han 
udtalte: ”Det har været vigtigt 
for mig at behandle dem godt 
og beskytte dem”.

›  2010 
Gentog successen med 
”Stemmer fra Vollsmose”. 
Han udtalte i den forbindelse: 
”Jeg kender selv meget lidt til 
Vollsmose. Faktisk kun det 
negative fra pressen, hvor 
området oftest beskrives 
som en kriminalitetsbefængt 
ghetto. Men jeg nægter at tro, 
at der bor 10.000 banditter 
herude”.

›  2011 
Netop nu er Frans Rasmussen 
aktuel som ”over-toastme-
ster” i Østre Gasværks store 
satsning ”Stemmer fra Østre 
Gasværk”, en slags historisk 
totalteater og interaktiv kon-
cert, hvor bl.a. en lang række 
kor skal deltage, herunder 
et hjemløsekor, som er et 
af Frans Rasmussens egne 
bidrag.

og en fantastisk oplevelse at få lov til at 
stå der foran et orkester lige i midten af 
tingene. Det var nysgerrigheden, der 
drev mig. Jeg sugede til mig – alt!”.

Han husker fornemmelsen af sin di-
rigentdebut: ”At stille sig op første 
gang kræver ikke bare mod, men også 
vilje og et stort ønske om at gøre det. 
Det er samme sug i maven som første 
gang, man kravler op på 10-meter-vip-
pen og står der og kigger ned. Men det 
er den nødvendige vej. Det er virkelig 
at træde ind i lederrollen uden erfa-
ring. Du er fuldstændig nøgen”.

Glæden som kvalitet
Frans Rasmussen er meget bevidst om 
den udvikling, der er sket for ham over 
et langt dirigentliv. I begyndelsen 
handlede det måske særligt om at 
komme helt op og ramme loftet kvali-
tetsmæssigt i den musik, der blev præ-
steret af ham som dirigent sammen 
med hans orkester eller kor.  
  ”Men som tiden går, bliver det min-
dre og mindre interessant for mig. En 
anden drift accelererer i mig. Den stør-
ste glæde får jeg nu over det liv og den 
glæde, jeg ser hos andre, altså både 
hos publikum og koret eller orkesteret. 
Når jeg står i en koncertsal, vil jeg ger-
ne henvende mig direkte til publikum 
og fortælle dem, at vi nu skal opleve 
noget stort sammen. De skal se, at jeg 
er et menneske, der selv går ind i ople-
velsen sammen med dem. De skal op-
leve, at vi ikke bare er masker”.

Over de seneste år har Frans Rasmus-
sen arbejdet adskillige gange med ama-
tører – fx i DR-udsendelserne ”Stemmer 
fra opgangen” og ”Stemmer fra Vollsmo-
se”. Især i den sammenhæng tænker 
han sjældent på den kvalitet, der kom-
mer ud af det i den sidste ende: 
  ”Jeg tænker langt mere på den kvali-
tet, der har været i selve forløbet. Der 
findes jo 1000 indspilninger af Beet-
hovens 5. symfoni, og man kan disku-
tere til hudløshed, hvilken af dem der 
er bedst. Men hvornår diskuterer man, 
hvad der har givet den største glæde? 
Det tænker jeg meget på nu: Hvor lig-
ger energien og glæden i selve proces-
sen snarere end i slutproduktet?”.

at forvalte magten
Han er samtidig helt på det rene med 

den magt, han som dirigent har til at 
destruere glæden på et splitsekund: 
 ”Jeg vil vove den påstand, at jeg er så 
meget inde at røre sjælen af sådan en 
gruppe mennesker, som fx koret fra 
Vollsmose, at jeg i løbet af 25 sekun-
der kunne få de fleste af dem til at bry-
de sammen i gråd. Tanken kan ride mig 
som en mare, at jeg pludselig skal mi-
ste besindelsen og komme til at skælde 
ud på en hård eller forkert måde – jeg 
ved, at jeg i begejstringens rus kan slå 
ihjel. Det gælder om at holde proppen i 
låget. På et tidspunkt var der ”profes-
sionelle” tv-folk, som spurgte mig, om 
jeg ikke kunne skælde noget mere ud, 
så der blev mere dramatik i øvelserne 
med Vollsmosekoret. Det ville give bed-
re tv, mente de. Her måtte jeg sætte 
foden ned og sige: I passer jeres, så 
skal jeg nok passe mit arbejde!”. 

En enkelt gang imellem er det na-
turligvis glippet, indrømmer Frans Ras-
mussen: 
  ”Der var en enkelt episode under 
øvelserne med koret fra Urbanplanen, 
hvor jeg var blevet skide sur og var 
kommet op i det røde felt. Her fornem-
mede jeg virkelig, hvor let det var at 
ryste dem. Som dirigent kan du kvæle 
andre – både med din vrede, men fak-
tisk også med din begejstring. Jeg er 
derfor nødt til at overveje, hvor meget 
jeg må lade begejstringen løbe af med 
mig, for selv om den er ægte hos mig 
selv, kan den blive påtrængende over 
for andre. Der er fx grænser for, hvor 
meget jeg kan tale om skønheden og 
ømheden i et stykke musik, uden at 
det kommer til at lyde forlorent”.

Styrken i det svage
Men hvorfor disse kor-projekter med 
grupper af mennesker, som ofte får 
prædikater som ”svage” eller ”margi-
naliserede” – indvandrere i Vollsmose, 
hjemløse i København m.fl. Er der et 
politisk budskab? 
 ”Jeg er gået ind i disse projekter un-
der den klare forudsætning, at der ikke 
skulle tales politik eller slås plat på ud-
satheden. Men når jeg kigger tilbage 
på min egen historie, kan jeg nok finde 
en vis sammenhæng. Et af de stærke-
ste billeder fra min barndom er af min 
far, en ellers stor og stærk mand, i en 
hospitalsseng derhjemme. Han fik 



  nummer 06 / oktober 201112

forførelse til skønhed

»Du ved, at du gerne vil lede disse mennesker. I 
virkeligheden vil du gerne forføre dem. Til sammen 
med dig at gå ind musikken, skabe musikken, op-
leve musikken. Og netop FORFØRE, ikke voldføre.«
{ Frans rasmussen, dirigent og docent }

tuberkulose under krigen og blev stærkt 
svækket af sygdommen. Heldigvis kom 
han sig. De billeder satte sig. I øvrigt 
oplevede jeg mig selv som svag eller i 
hvert fald anderledes i min barndom. 
Også en lang række billeder af mit før-
ste barn, som blev født i 1967, og som 
både var lettere psykotisk og epileptisk, 
har sat sit præg. Han døde af kræft for 
to år siden. Jeg tror, at disse erfaringer 
har sat sig i mig som en slags ømhed 
for svage mennesker”. 

Men Frans Rasmussen dvæler ikke 
ved svagheden alene, men fastholder 
samtidig et andet perspektiv:

”Selv i svage mennesker, er der 
uhørte kvaliteter. Min søns sygdomsfor-
løb var grufuldt, jeg troede ikke, at jeg 
skulle komme til at se noget sådant. 
Men selv da det gik op for ham, at han 
skulle dø, viste han en styrke, som man 
ikke på forhånd havde kunnet forestille 
sig et menneske udvise”.

ledelse er ikke at styre
Jeg vil gerne have ham til at udfolde de 
erfaringer, han har gjort sig med arten af 
den ledelse, der ligger i dirigentrollen:

”Det interessante i dirigentrollen er, 
at du står med hænderne dybt begravet 
i musikken og arbejdet med mennesker, 
som du skaber og oplever musikken 
sammen med – og så alligevel kun føler 
og aner, hvad der egentlig pågår. Driv-
kraften finder du i at være fuldt ud åben 
for musikkens skønheder. Men den erfa-
ring, du selv har med musikken – hvor-
dan giver du den videre? Hvordan sætter 
man ord på det, man kun aner? Det er 
den virkelige udfordring som leder i et 
orkester. Men jo ældre du bliver, jo sjo-
vere er det. Med erfaringen kommer 
nemlig også den større bevidsthed”.

Jeg sidder over for en mand, der ta-
ler med både erfaringens og teoriens 
vægt. Han uddyber:

”Den type ledelse er ikke det sam-
me som at styre. Det handler om at 

lokke musikken frem og sætte musike-
ren fri. Det er det største, du kan give 
en musiker. Du skal som dirigent for-
stå, hvornår den ordløse og kollektive 
organisme kan gives fri. Orkesteret skal 
bevæge sig som en sildestime eller 
som stære i sort sol. Musikeren skal 
blive fri for at stirre på mig – først da 
bliver han lykkelig. Jeg sætter start-
skuddet – zap! Musikeren skal så være 
begavet nok til at klare sig selv. Det bli-
ver stift, hvis jeg maler for meget med 
min stok, for så skal orkesteret hele ti-
den tyde mig. Jeg skal skabe mulighe-
den for den kollektive styring. Men det 
skal stadig være sådan, at jeg kan ven-
de musikken på et splitsekund”.

Frans Rasmussen, der har undervist 
på konservatoriet i en menneskealder i 
direktion, koger sin undervisning ned 
til et absolut minimum i håb om at selv 
en musikalsk amatør som mig, også 
kan fornemme, hvor han vil hen:

”Et andet sigende billede: Hvis du 
skal styre en hest, skal du også få følel-
sen i kroppen. Hvis du holder tømmen 
for stramt, tvinger du hesten rundt i ma-
negen. Tvang giver ikke den smidigste 
tur. Omvendt, hvis du holder tømmen 
for slapt, stopper hesten og begynder at 
æde græs. Du skal fornemme det i 
håndleddet og holde tømmen et sted 
midt imellem stramt og slapt. Det skal 
være sådan, at hesten går og går og bli-
ver ved med det, indtil du kommer til 
korsvejen. Her er det så dig, der tager 
styringen igen. Men som regel får du 
hesten til at svinge, ikke ved at trække 
hårdt til den side, hvor hesten skal dreje 
til, men ved at slække lidt i den anden 
side”. Frans Rasmussen fortsætter:

”Jeg siger altid til mine dirigentele-
ver, at de skal bruge så få tegn som 
muligt. Jo mere de kan minimere ge-
stikken og skrabe alt overflødigt væk, jo 
bedre. Der er næsten noget religiøst i 
at skabe musik med så få midler som 
muligt. Du er som dirigent fuldt forbe-

redt. Og musikeren skal være tilsvaren-
de forberedt. Det skal være sådan, at 
både dirigent og musiker forstår ÅN-
DEN i musikken, så den på en måde 
skaber sig selv. Dirigenten skal få mu-
sikerne til at læse ham med panden”.

Frans Rasmussen smiler: ”Det er 
her det 3. øje sidder! Først da er alle 
følelsesmæssigt fuldt forberedt på, 
hvad der skal komme. Og her opstår de 
øjeblikke af skønhed, der gør hele livet 
værd at leve”.

Spejlbilledets fristelse
Da vi senere står på strandbredden ved 
Espergærde kun 200 meter fra dirigen-
tens hus – i forsøget på at orkestrere 
naturens kræfter omkring ham og illu-
strere en dynamisk personlighed med 
blæst i tørklædet og opera-kontrast i 
lyssætningen – er jeg nødt til at spørge 
ham, om han som feteret dirigent og 
med sin evne til at forføre ikke kan fal-
de for fristelsen til at kigge i vandet og 
blive forelsket i sig selv – som Narcis-
sus? Han tænker sig om, mens han til-
bagelægger et stykke strandbred:

”Nej, Narcissus, det er jeg sgu ikke. 
Jeg har fyldt meget. Og nogle gange 
måske også for meget, men jeg er ikke 
en Narcissus. Jeg har netop været i 
Aalborg og haft et par store koncerter 
der, og efterfølgende har jeg fået flere 
breve, hvor folk takker for den glæde 
ved musikken, som jeg har været med 
til at formidle. Det er musikken og glæ-
den ved den, der er i centrum. Det er 
sagen – og ikke mig!”.

Vi er gået over tiden, og dirigenten må 
videre. Men han skal først lige forbi hav-
nens fiskehandel efter et par af sine ynd-
lingsfiskefrikadeller, som han kan spise i 
bilen på vej ind til et møde i København: 
”De begynder alligevel ikke mødet, før 
jeg er der,” når han lige at fortælle – 
med et bredt smil over ansigtet. ”Det 
skal være ham vel undt”, tænker jeg, 
”selv store ånder skal have fast føde!”. 
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Fisk: torsk [Gadus morhua]

Med støtte fra Industriens Fond undersøger Center for 
Skole ledelse på CBS og Professionshøjskolen UCC nu, 
hvordan ledelsesudøvelsen i folkeskolen spiller sammen 
med, at danske børn skal blive mere innovative medarbej-
dere i fremtidens danske virksomheder.

Der sættes i undersøgelsen bl.a. fokus 
på hvilke former for ledelse, som giver 
de bedste rammer for kreative lærings-
miljøer, trivsel og faglige resultater i 
den danske folkeskole. 

Resultaterne indgår i et større 
projekt om ”Fremtidens Innova-
tive Folkeskole”, der bl.a. skal 
bidrage til at udvikle en mo-
del, der sikrer bedre ledel-
sesinvolvering i pædagogi-
ske innovationsprojekter.

Se mere på cbs.dk > 
Center for Skoleledelse

innovation

Den relativt lille Engum Skole i Vejle satser stort på innovation og entre-
prenørskab. 

Gennem et samarbejde med en designvirksomhed har elever i 4.-6. 
kl. fx været involveret i processen med design af et armbåndsur til deres 
egen tweens-målgruppe, fra formgivning af uret til udarbejdelse af salgs-
materialet og pressemeddelelser. 

En gruppe lærere har med UVM’s velsignelse redefineret de gamle fag 
’sløjd, håndarbejde og billedkunst’ til ’kunst, design og håndværk’ og 
bygget på den lange tradition, der her i landet er for at udvikle og lave 

kunsthåndværk.
Både eleverne og designvirksomheden har været begej-

stret for processen, der er gået hele vejen 
fra idé til produkt, og som også har 

tage højde for det forretnings-
mæssige.
  
Kilde: Mandag Morgen 

Landet er som bekendt under pres for at kunne levere 
bedre og billigere velfærdsydelser. 
 Det kræver ikke blot styr på sagerne i klassisk for-
stand, men også evnen til at inspirere sin organisati-
on og tænke nyt. Men hvordan? Jo, her 10 gode råd: 

• Beskriv det du drømmer om 
• Opdag din egen organisation 
• Skaf tid og ro til at tænke nyt 
• Vend ydre pres til egen ambition 
• Stjæl med stolthed 
• Bryd de vante rammer 
• Giv andre lyst og mod til at tænke nyt 
• Lad medarbejderne folde ideerne ud 
• Bring forskelligheder sammen
• Slip kontrollen for en stund 

Væksthus for Ledelse har sammen med Kaospiloterne 
identificeret disse og andre muligheder for at gå inno-
vationens vej – målrettet ledere, der vil prøve nyt.

Se mere på lederweb.dk

innovation

innovation

Den berømte opfinder og videnskabsmand Thomas Edison gik tit i 
seng med et æble i hånden.

Han lagde sig og gled ind i søvnen, men lige før han mistede 
den bevidste kontrol, sagde det clonk. Æblet faldt på gulvet, og 
Edison vågnede.

I stadiet mellem drøm og virkelighed hev papir og skrivetøj frem 
og skyndte sig at nedfælde gode idéer. Her havde han erfaret, at 
der var mere direkte adgang til nytænkning. Om det så lige var i de 
øjeblikke, han fandt på det med gløde-
lampen, fonografen og diktafonen, vi-
des ikke.

Men at Edison var en de allerstør-
ste opfindere og oven i købet forret-
ningsmand med forstand på at 
sætte tingene i produktion, er al-
mindeligt kendt.

Der er som bekendt flere veje til nytænk-
ning, fx under løbeturen eller i brusebadet. Og så var der selvføl-
gelig Newton, der fik æblet i hovedet… og opdagede tyngdekraften. 

Se mere på thomasedison.com > Pure genius

innovation

kort nyt
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kort nyt   

Fisk: Sild [Clupea harengus]

rød & blå stue
Tidligere pædagog, cand. mag. i Humanistiske Designstudier 
Elly Andersen har undersøgt og fundet frem til de 10 mest po-
pulære navne på landets daginstitutioner:  

1.  Regnbuen
2.  Solsikken
3.  Kernehuset
4.  Myretuen
5.  Mariehønen
6.  Solstrålen
7.  Spiren
8.  Blæksprutten
9.  Mælkebøtten
10. Tusindfryd

Ja, så opfindsomme er vi altså til at navngive 
børnehaver og vuggestuer m.m. 

Elly Andersen har desuden forsket i,  
hvilke eventyr, historier m.m. der ligger bag  
navnene, og hvilke (ofte meget positive) 
billeder de afsætter på nethinden.

Kilder: Børn & Unge og Center for Designkultur

En tommefingerregel fra da oldefar 
var ung lyder noget retning af, at de 
80 % bredeste skuldre bør dække de 
20 % svagestes forbrug. Men i dag 
er kun under halvdelen af danskerne 
i job.
 Knap 2,7 mio. danskere har et 
officielt job, hvilket svarer til 49 %. 
De øvrige er børn, pensionister, stu-
derende, ledige, på sygedagpenge, 
kontanthjælpsmodtagere, førtidspen-
sionister eller på anden vis forsørget 
af den arbejdende del af befolknin-
gen.
 Siden krisens indtog i 2008 har 
jobvæksten været forbeholdt lavtløn-
nede job med lavt vidensindhold. 
Den del af arbejdsmarkedet, der er 
karakteriseret ved højt vidensindhold 
og høje lønninger, oplever stadig et 
tab af arbejdspladser.
 Beskæftigelsesministeriet regner 
pt. med, at 430.000 borgere i den 
arbejdsduelige alder er parkeret helt 
uden for arbejdsmarkedet og må kla-
re sig på offentlige ydelser. 

Det er ikke godt for dem person-
ligt, samtidig med at den nationale 
velstand er truet.

Kilde: Danmarks Statistik og  
Beskæftigelsesministeriet

 

forsørgere 
i mindretal

Passive danskere 
Andel af befolkningen i pct.

18,5

2,6

27,5

48,5

2,9

beskæftigelse
overførelsesmodtagere
Personer under uddannelse
børn og unge til og med 15 år
Øvrige

Et godt arbejdsmiljø, god smalltalk og trivsel på jobbet øger chancen for et godt liv. 
Og da vi tilbringer langt flere vågne timer på jobbet end fx med vennerne, har ens 
kontaktflade her stor, ja livsvigtig betydning.

Et studie fra Tel Aviv University i Israel, som fulgte ansatte i 20 år, viser, at de 
deltagere, som kun havde lidt kontakt med sine kolleger, og som ikke følte, at de fik 
social støtte fra kollegerne, havde 2,4 gange så stor risiko for at dø i løbet af de 20 
år, i sammenligning med de mere lykkelige ansatte.

820 deltagere i alderen 25 til 65 blev rekrutteret til studiet i for-
bindelse med et almindeligt helbredstjek i 1988. Deltagerne 

arbejdede i gennemsnit 8,8 timer/dag i forskellige sekto-
rer. Forskerne fulgte deltagerne og de sociale forhold 

på deres arbejdspladser tæt gennem de 20 år.
Gode samtaler, herunder følelsesmæssig støtte 

er den vigtigste indikator for, om man har kontakt 
til kollegaerne. Men også muligheden for adgang til 

Facebook og såmænd kaffepauser, sofakroge og firma-
ture gavner arbejds- og livsglæden.

livgivende arbejde
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forsørgere 
i mindretal

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Det kræver godkendt certificering at 
anvende Logos.

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

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

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

Logos-abonnement

NYHED
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krisesituationer   { tekst: Torben Svane Christensen / foto: Colourbox }

tag ansvar 
og sig 

undskyld



vær forberedt

 r ystende billeder af 
hjerneskadede elever, 
der efter en kæntring 
med en båd, fik hjerte-
stop i det kolde vand, 
og deres lamslåede 

forældre, der med gråd i stemmen for-
tæller, at deres søn aldrig bliver normal 
igen, har brændt sig fast på nethinden. 
Det var de frygtelige konsekvenser af en 
sejltur på en efterskole, hvor også en 
lærer omkom. Skolelederen var i lang 
tid tavs omkring ulykken og dens følger, 
men ledelsen tog på et senere tids-
punkt ansvaret på sig.

Claus Hjortdal, næstformand i Skole-
lederforeningen, har selv som skoleleder 
stået i krisesituationer, for eksempel da 
en elev var ved at drukne, og han opfor-
drer alle skoleledere til at tænke over, 
hvad de vil gøre, hvis en lignende hæn-
delse opstår på deres skole.

”Det er vigtigt, at man som skole-
leder påtager sig ansvaret, om det så er 
en elev, der kommer til skade på sko-
lens legeplads eller der udbryder brand. 
Jeg synes, at det er vigtigt, at vi som 
forening melder klart ud, at ansvaret 
altid ligger hos lederen, og så kan den 
enkelte leder agere ud fra det. Der må 
aldrig finde ansvarsforflygtigelse sted, 
når der sker en tragisk hændelse”, siger 
Claus Hjortdal, næstformand i Skole-
lederforeningen.

kriseledelse

Når lynet slår ned...

Psykolog Merete Wedell-Wedellsborg har mere end 15 års 
erfaring med organisations- og ledelsesudvikling fra For-
svaret, Falck Healthcare, konsulentvirksomheden Right 
Management og Danske Bank. Her giver hun gode råd til 
kriseledelse, når voldsomme ulykker rammer:

inden:
>  kend dine kræfter. Ledere, som kender sig selv og de-

res egne reaktioner på stress godt, klarer sig markant 
bedre, når krisen rammer. 

>  Sørg for at sikre en kommandokæde. ’Command is 
lonely’ så sørg for at udpege 1-2 næstkommanderende, 
som kan tage over, når du skal sove/spise/kommunike-
re med pressen, og som fx kan prikke dig på skulderen, 
og bede dig om at tage et time-out.

>  Uddan dine medarbejdere og sørg for selv at være up-
to-date med krise og stresshåndtering 

under:
>  Folk kigger på dig. Vær forberedt på, at hvis ulykken 

rammer, så orienterer folk sig i endnu højere grad end 
ellers efter deres leder. Gå ind og markér, at du er dig 
dit ansvar bevidst, at du ikke er bange for at stå midt i 
orkanens øje (eksempel den norske statsminister Jens 
Stoltenberg efter terrorangrebet).

>  Giv åben og ærlig information til din organisation. Gå 
forrest og sæt ord på det svære/det hændte/ubærlige 
fx ’Vi er samlet her i dag fordi…,’vi skal tale om at…

>  Vær empatisk, men sørg for at holde overblikket. Vær 
ikke bange for at vise dine følelser, give folk et kram 
eller være nærværende men hold fast i din ’indre stats-
mand’. Dine omgivelser har brug for, at du holder det 
store overblik, så du kan ikke over-involvere dig.

efter:
>  Igangsæt systematisk opfølgning og opsamling af 

data. Få evt. professionel krisehjælp og organiser en 
psykologisk debriefing med professionelle, som taler 
situationen igennem med de involverede.

>  Skab mening – også for de mennesker i din organi-
sation, som ikke var direkte involveret i krisen, men 
som dagligt må forklare sig til venner og bekendte. Giv 
krisen en plads i jeres fælles historie  – men gør det også 
legalt at komme videre og se frem.

>  Evaluer forløbet og jeres måde at håndtere det. Fortæl 
dine medarbejdere om dine beslutninger ift. krisele-
delse, og hvad du har lært undervejs. 

Alle skoleledere kan komme i en 
situation, hvor en tragisk hæn-
delse kræver en velovervejet 
og hensigtsmæssig håndtering 
i forhold til elever, forældre, 
ansatte og pressen
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Som leder har man ansvaret
Mange skoler har en nedskrevet kriseplan for, hvad der 
skal ske efter en ulykke på skolen, men Claus Hjortdal 
mener, at alle ledere skal vende tanken om, hvordan de 
vil reagere i de første minutter efter, de får meldingen om 
en tragisk hændelse.

”Hvad gør man, når man som leder står lige i brænd-
punktet? Man skal selvfølge sikre sig, at ulykken ikke ud-
vikler sig, og man skal tage kontakt til lederniveauet over 
en selv i kommunen. Krisehjælp skal iværksættes med 
det samme til alle involverede. Uanset hvilken ulykke, der 
er tale om, så skal skolelederen påtage sig ansvaret og 
være organisatorisk tænkende”, siger han.

Claus Hjortdal har som skoleleder skullet håndtere en 
krisesituation, og her fik han stor hjælp af en psykolog. 
En flok elever med lærere var taget til vandet, og pludse-
lig er en dreng ved at drukne. Han blev heldigvis reddet, 
men der var alligevel en lang række tiltag, der skulle sæt-
tes i værk efter hændelsen.

Kommunen blev kontaktet med det samme, og de 
sendte to psykologer ud til skolen for at lave krisehåndte-
ring for ansatte, elever og forældre.

Psykologens råd var at benytte sig af damage control, 
der er at tage ansvaret på sig og ikke prøve at finde smut-
huller for at slippe for ansvaret. Rådet blev brugt, da sko-
lederen skulle stå ansigt til ansigt med forældrene til den 
lille dreng, der havde været ved at drukne.

”Forældrene tog fra mit kontor vidende om, at jeg som 
ansvarlig leder tog hændelsen alvorligt, og at jeg ville sør-
ge for, at det aldrig kunne ske igen”, siger han.

medierne skal holdes stangen
Men et er at skulle stå til ansvar overfor elever, forældre 
og ansatte – en ulykke er også en ”god” historie for pres-
sen, og dele af den er villig til at overskride alle moralske 
grænser for at få det rigtige billede eller citat. Claus 
Hjortdal fortæller om en ulykke på en skole i Århus, hvor 
et legeredskab, der på trods af et nyligt tilsyn, var brast 
sammen, og en elev var blevet slået ihjel.

”En forfærdelig historie, men det der var mindst lige 
så rystende var, hvordan dele af pressen agerede for at få 
historien hjem. Det kan man ikke forberede sig på, for 
man tror ikke, at der er nogen, der vil opføre sig på den 
måde, men man er nødt til at spørge sig selv, hvordan 
man skal håndtere pressen i en krisesituation”, siger 
Claus Hjortdal. Skolelederforeningen tilbyder ikke sine 
medlemmer kurser i blandt andet pressehåndtering i for-
bindelse med ulykker eller krisesituationer.

”Nej, der må vi gribe i egen barm og indrømme, at det 
gør vi ikke. Vi vil internt se på, om vi skal revurdere beho-
vet for den slags kurser eller netværk”, siger Claus Hjort-
dal, næstformand i Skolelederforeningen. 

tag ansvar

Kommunikation under en krise

Lotte Hansen, adm. dir., Hansen PR, er journa-
list og cand.scient.pol. og har specialiseret sig i 
strategisk kommunikation i både den offentlige 
og private sektor.

Hun har stor erfaring i corporate communication, 
public affairs og krisekommunikation. Hendes råd 
til kommunikation i en krise er:

>  De to første skridt i krisekommunikation er 
altid: etabler fakta og find ud af, hvor ansvaret 
ligger. Hvis ikke alle fakta er på plads, så gå ud 
og sig, at sagen bliver undersøgt.

>  Vis lederskab, så situationen ikke begynder 
at rulle, og skaber det, der hedder en krise i 
krisen.

>  Hvis en ulykke er frygtelig nok som i Præstø, 
kan man kynisk sige, at den ”beskytter” ledel-
sen, fordi mediernes og omverdenens fokus er 
rettet mod selv ulykken.

>  Vis empati og lad være med at fremstå som et 
systemmenneske. Du må gerne være menne-
skelig, og der er ingen, som forventer, at du er 
en supermand.

>  Du skal ikke sige undskyld for noget, du reelt 
ikke har haft nogen mulighed for at have 
indflydelse på. Vær klar i spyttet, hvis en regel 
er overtrådt.

>  Hvis intet er overtrådt, og skaden alligevel er sket 
og kunne være undgået, så skal lederen udvise 
mere end en symbolsk bodshandling i forhold til 
pårørende og gøre rede for, at der vil blive stram-
met op på reglerne, så det ikke sker igen.

>  Forældre, elever og lærere/personale står altid 
først, når det kommer til hvem, der skal have 
besked, så kommer pressen, og det skal være 
den samme udmelding til alle parter dog ikke 
samme grad af private info m.m. til pressen.

Alle kriser er forskellige og det er en god idé at 
bruge en rådgiver, når det går galt. Med forkert 
eller for lidt kommunikation kan man ofte ufrivil-
ligt medvirke til usandheder og spekulation.

”I mine ti år som kriserådgiver har de fleste le-
dere, jeg har været i kontakt med haft travlt med 
at finde ud af, at det ikke er deres skyld, når der 
opstår en krise. Efter min mening er det mang-
lende ledelse, hvis man ikke står frem og tager 
ansvar”, siger Lotte Hansen.
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Fisk: Rødspætte 
[Pleuronectes platessa]

{ FIND DIt NyE JoB På  }

skolelederjob.dk.dk

kort nyt

Jah, Ordnung ist das halbe Leben! 
Dertil kommer, at der er påvist posi-
tiv sammenhæng mellem trivsel og 
læring, mellem et godt undervis-
ningsmiljø og klare regler om, hvad 
man må og ikke må. Samt at be-
stemte handlinger meget vel kan stå 
i proportion med konsekvenserne.

UVM har i samarbejde med DLF, 
Skolelederforeningen, forældre og elever gennemgået den så-
kaldte ordensbekendtgørelse nr. 320 af 26/3-10 om ’Fremme 
af god orden i folkeskolen’. Det er blevet til en publikation 
om emnet og en ny hjemmeside, hvor alle hjørner i bekendt-
gørelsen er rundet. 

Her findes bl.a. eksempler på, hvordan skolen udar-
bejder af værdiregelsæt, filmklip og hvordan 
man – ikke mindst som skoleleder – tackler 
de vanskelige situationer og dilemmaer, 
man kan stå i. Der er også link til 
relaterede emner og artikler, som  
belyser problemstillingerne nærmere.

Læs mere på www.uvm.dk > 
God orden i folkeskolen 

Et nyt nordisk magasin, der skal formidle 
den nyeste forskning inden for undervisning 
i folkeskolen, på læreruddannelsen og de 
videregående uddannelser, udkom første 
gang i maj måned. 
 Magasinet ”Nordidactica” fokuserer sær-
ligt på didaktikken inden for fagene geogra-
fi, historie, samfundsfag og religion. Det er 
blevet til i et samarbejde mellem forskere 
på syv nordiske universiteter.

Magasinet kan læses på 
www.kau.se/nordidactica

Fire ud af ti kommuner har indgået aftaler med lærerkredsene 
om at forøge undervisningstiden i dette skoleår. Det viser en 
rundspørge, som Berlingske Research har foretaget til de 
kommunale børne- og kulturchefer i slutningen af august. 

Dealen er oftest i sin enkelhed, at lærerne til gengæld for at 
undervise mere skal bruge mindre tid på bl.a. møder, skole/
hjem-samarbejde og lejrskoler. Flere kommuner arbejder på at 
få gennemført tilsvarende aftaler. 

Kilde: Danske Kommuner

ordnung 
muss sein 

ja til at 
undervise mere 

forsknings-
baseret



Én for alle 

Mellemlederne udgør 2/3 af Skolelederforeningen. Men 

føler de, at de står de i skyggen af de øverste skoleledere i 

foreningen? Plenum har loddet stemningen i det nordjyske…

man må tage en tørn på kontoret, efter 
at lærerne og eleverne har kastet sig ud 
i feriefornøjelserne.  

”Vi er lige ved at falde ned oven på 
jubilæet. Man tænker ikke over, hvor 
mange kræfter man bruger. Det var en 
spændende ekstra opgave, men nu rykker 
vi igennem for at nå det hele”, siger An-
ne-Marie Nedergaard.

Livet som afdelingsleder på den 
hundredårige skole startede for Anne-
Marie Nedergaard for et år siden, men 
hun har også tidligere haft lederfunktio-
ner i folkeskolen. Hun understreger, at 
det at være leder er noget andet end at 
være lærer.

”Når man har meldt sig ind i en le-
derforening, har man ligesom truffet et 
valg – at nu er man leder og ikke lærer”. 

Mellemledere som Anne-Marie Ne-
dergaard udgør 2/3 af Skolelederfor-
eningens medlemmer. Men føler de sig 
tilstrækkeligt hørt i forhold til deres 
medlemstal, eller står de i skyggen af 
de øverste skoleledere?  Bliver deres 
interesser som mellemledere i tilstræk-
kelig grad tilgodeset af foreningen?

Anne-Marie Nedergaards umiddel-
bare reaktion på spørgsmålet er, at det 
mener hun bestemt, de gør – og det 
venter hun også af foreningen. 

”Jeg ser Skolelederforeningen som 
en samlet helhed, og jeg har en for-
ventning om, at foreningen arbejder 
lige meget med ledelse på alle planer. 
Man definerer jo ledelse således, at det 
både omfatter en skoleleder, viceskole-
leder og andre mellemledere – og på 

 D en sidste uge op til 
sommerferien på Sofi-
endalskolen i Aalborg 
var travl for afdelingsle-
der Anne-Marie Neder-
gaard – også mere travl 

end sædvanligt. Her kunne skolen fejre 
sit 100 års jubilæum med flere hundrede 
gæster, udklædte børn, reception for offi-
cielle gæster og stor fest for gamle elever. 

Fejringen af jubilæet gav efterdøn-
ninger på skolens kontor, hvor Anne-
Marie Nedergaard og de øvrige medar-
bejdere i ugen efter skoleferiens start 
skulle have indhentet alt, hvad der 
måtte vige for planlægningen og afvik-
lingen af jubilæet. Men det hører med 
til jobbet som afdelingsleder og som 
medlem af skolens ledelsesteam, at 

 alle for Én

mellemledere   { tekst: Karen Lindegaard / foto: Anne Mette Welling }
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Én for alle 

 alle for Én

ansvar og løn
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den måde skal foreningen i lige så høj 
grad varetage skoleledernes som mel-
lemledernes interesser. Det handler 
samtidig om at få defineret, hvordan 
ledelse på mange planer kan komme til 
udtryk”. 

en titel, mange funktioner
Også Allan Peter Jensen, der er konsti-
tueret viceskoleleder ved Byplanvejens 
Skole i Aalborg, er helt overordnet til-
freds med Skolelederforeningens arbej-
de i forhold til mellemlederne. Han ta-
ger imod på sit kontor, hvor han endnu 
er ny i stolen som viceskoleleder. Han 
har siden marts været udlånt til stillin-
gen af en anden aalborgskole, hvor han 
var afdelingsleder.

”Når foreningen taler skoleledernes 
interesser, så føler jeg mig som en del 
af foreningen. Vi er jo i et ledelses-
team, og de problemer, der bliver taget 

op, er ikke bare skoleledernes proble-
mer, men også vores problemer”, siger 
Allan Peter Jensen. 

Han har bl.a. skolens økonomi som 
en del af sit arbejdsområde, men både 
Allan Jensen og Anne-Marie Nederga-
ard lægger vægt på, at man kan putte 
de arbejdsopgaver ind i de forskellige 
ledertitler, som lederteamet på den en-
kelte skole bliver enige om. 

”Man byder ind med forskellige 
kompetencer i lederteamet og komple-
menterer hinanden. Der er ingen, der 
siger, hvad en viceskoleleder eller afde-
lingsleder nødvendigvis skal have af 
ansvar”, siger Anne-Marie Nedergaard. 

”Jeg synes, det er konstruktivt i for-
hold til ledelsestænkning, at Skoleleder-
foreningen er med til at sige, at vi har 
nogle titler og funktioner, der skal vare-
tages, og dem fordeler man selv. Det er 
i hvert fald det, der er kendetegnende i 

Aalborg kommune. Du kan have skolele-
dere, der har økonomiansvar, og du kan 
have afdelingsledere eller viceskolelede-
re, der har økonomiansvar. Det handler 
om, hvordan man fordeler opgaverne på 
den enkelte skole – at man bruger folks 
kompetencer bedst muligt. På den måde 
synes jeg, lederforeningen har været god 
til at sige, hvilke profiler der skal til om-
kring et team. Man taler på møderne ikke 
om viceskolelederen som en fast ting – 
det er en funktion, en titel, man fylder 
opgaver i”. 

Et emne, begge ledere dog ønsker, at 
Skolelederforeningen skal sætte mere 
fokus på i forhold til mellemledergrup-
pen, er løn. 

”Der skal arbejdes for bedre løn til 
mellemlederne. Vi er på lederaftale, og 
vi har ansvar. Der bør være en forskel i 
forhold til lærernes løn”, understreger 
Allan Peter Jensen. 

»Der skal arbejdes for bedre løn til mellemlederne. 
Vi er på lederaftale, og vi har ansvar. Der bør være 
en forskel i forhold til lærernes løn. « 
{ allan Peter Jensen, viceskoleleder }

mellemledere 
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» Når man har meldt sig ind i en lederforening, har 
man ligesom truffet et valg – at nu er man leder og 
ikke lærer. « 
{ anne-marie nedergaard, afdelingsleder }

tæt dialog om ændringer
Jammerbugt kommune i Vendsyssel har 
i det forgangne skoleår været igennem 
omfattende strukturændringer – læs: 
skolenedlæggelser og omlægninger. 

I forbindelse med strukturomlægnin-
gen har Skolelederforeningens bestyrel-
se i Jammerbugt kommune været i tæt 
dialog med forvaltningen, fortæller Mari-
anne Kraghede, som er souschef og af-
delingsleder ved Fjerritslev Skole. 

”Lederforeningens bestyrelse repræ-
senterer jo os mellemledere, og mit 
indtryk er, at dialogen og forhandlingen 
med forvaltningen har været konstruk-
tiv og fremadrettet – at man har tilgo-
deset alle parter”.

Hun mener, at det er op til mellem-
lederne selv at komme til lokalmøderne 
og gøre deres indflydelse gældende.

”Der, hvor jeg er tættest på lederfor-
eningen, er lokalt. Jeg tænker, at det er 
lokalt, vi skal være med til at præge 
udviklingen, så man må møde op til 

møderne i lokalforeningen. Der bliver 
lagt vægt på, at der er en bred repræ-
sentation i bestyrelsen, når vi har gene-
ralforsamling i den lokale afdeling”, 
siger Marianne Kraghede.  

Både i Aalborg og i Jammerbugt 
kommune er det den lokale bestyrelse, 
der forhandler løn med forvaltningen 
såvel for de øverste skoleledere som for 
mellemlederne. 

”Jeg har stor tillid til, at man vare-
tager alles interesser”, siger Marianne 
Kraghede. Og hun bakkes op af vice-
skoleleder Per Bjørn Nielsen fra Pan-
drup Skole.

”I vores forhandlinger har der også 
været mellemledere med, og de har 
gjort det ganske udmærket”, siger han 
og udtrykker generelt tilfredshed med 
Skolelederforeningens arbejde i forhold 
til mellemlederne. 

Alle fire ledere er enige om, at der bli-
ver lyttet til mellemlederne helt på linje 
med skolelederne på lokalmøderne.

”Når vi debatterer, er vi alle lige”, 
siger Anne-Marie Nedergaard. En vur-
dering, der støttes af en rundringning 
til 12 mellemledere under researchen 
til artiklen. Den gav enstemmigt tilba-
gemelding om, at man var tilfredse 
med foreningens arbejde, ikke havde 
noget at tilføje og etc. Fra de to aalbor-
gensiske ledere kommer der dog et par 
opfordringer til Skolelederforeningen.

”Man kunne godt i højere grad tage 
direkte kontakt til os som den store 
gruppe, vi er, f.eks. for at orientere sig 
om vores holdning omkring løn og an-
sættelsesforhold, eller hvis der sker æn-
dringer fortælle, hvordan de berører vo-
res gruppe”, siger Allan Peter Jensen. 
Og Anne-Marie Nedergaard tilføjer, at 
hun kunne ønske sig at se lidt flere mel-
lemledere optræde i nærværende blad.

Et ønske, som hermed foreløbigt 
skulle være imødekommet… 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Den nye CO2-måler SoundAir®

viser tydeligt hvornår det er tid til at få luftet ud 
i undervisningslokalet   

SoundAir®_ en enkel og billig løsning 
til et bedre indeklima

Modtag et gratis PocketEar  
ved køb af et SoundAir 
– værdi 400,-

Pris 1.999,- 
ex moms

SoundEar |    tel. 3940 9002   |   soundear@soundear.dk    |    www.soundear.dk

Så er det tid til at tænke 
på indendørsmiljøet

ansvar og løn
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Fisk:   Hummer [Homarus gammarus]

ihukommende
Hukommelsen er ikke så pålidelig, som mange tror...
 En ny amerikansk undersøgelse har understreget de forskelle, der er mellem de gængse op-
fattelser af hukommelse i befolkningen på den ene side, og hvad videnskaben kan dokumentere 
på den anden.
 To tredjedele af deltagerne i undersøgelsen mente, at menneskets hukommelse fungerer som 
et videokamera, som indfanger nøjagtig information, der senere kan afspilles og gennemgås. Og 
næsten halvdelen troede, at når en oplevelse først er indprentet i hukommelsen, vil mindet om 
den ikke ændre sig. Men det er myter. 
 Resultaterne viser, at selv øjenvidner, som føler sig helt sikre i deres observationer, tager fejl 
i tre ud af ti tilfælde. Desuden ved man, at minder – selv personligt meget betydningsfulde 
hændelser – kan ændre sig over tid. Ikke alt forvrænges, men en del detaljer gør. 
 Vi kommer altså ikke uden om, at vores hukommelse kan være manipulerbar og utroværdig. 
Det forklarer måske også, at så meget tid går med at kommunikere, forhandle sig til rette… 

Forskere har påvist, at en mælkesyrebakterie, der lever i tar-
mene, tilsyneladende virker hæmmende mod stress og kan 
påvirke hjernen positivt. 
 Den hjælpsomme bakterie holder tarmfloraen i balance 
og udkonkurrerer potentielt skadelige bakterier, ligesom en 
forøgelse af mængden af bakterien ved fx indtagelse af yo-
ghurtprodukter styrker den positive effekt.
 Forskerne gav mus foder tilsat Lactobacillus Rhamnosus 
JB-1. I en stresstest viste musene signifikant færre tegn på 
stress, angst og depression sammenlignet med mus, der 
blev fodret med almindelig mad.
 Desuden kunne forskerne se, at de såkaldte GABA-re-
ceptorer, der spiller en rolle i hjernens 
bearbejdning af stress, blev mere 
effektive hos de mus, der havde 
fået Lactobacillus JB-1. 
 Så er det bare spørgsmålet, 
om man kan konkludere fra 
mus til mænd… 

Kilde: Videnskab.dk

noget ved 
musikken
En målrettet musikpædagogisk indsats styrker ikke alene ele-
vernes musikalske evner. Det fører til bedre sprog, personlig 
udvikling, sociale færdigheder og inklusion, viser et musikpro-
jekt på Søndermarkskolen i Horsens. 40 % i distriktet har en 
ikke-europæisk baggrund.

For at styrke integrationen har Søndermarkskolen siden 
2008 kørt projektet ”Musik, sprog og integration”, hvor musik-
lærere og musikpædagoger fra byens musikskole arbejder tæt 
sammen i indskolingen. Undervejs er også børnehaver kommet 
med i projektet.

Efterskolernes elevtal ved skoleårets start er for første 
gang siden 1970 mindre end året før. Omvendt er an-
delen og antallet af ledige pladser på skolerne vokset. 

Sidste skoleår 2010/11 havde efterskolerne det hid-
til største elevtal, og set i forhold hertil, er der tale om 
en samlet tilbagegang på 959 elever eller 3,3 %. 
Knapt 28.000 elever benytter dog stadig tilbuddet.

Can’t  
believe it’s 
yogurt

eFtersluk?

kort nyt



 { tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }   venskaber
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Privat

Skole

Hvor går grænsen for de personlige relationer 

mellem skolelederne og de ansatte? Må man fx 

være ven med sine medarbejdere på Facebook?  

tre skoleledere giver her et bud
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ledere og ... 

Carsten Fredslund andersen

skoleleder
assentoftskolen i randers

52 år

må skolelederen være venner med 
sine medarbejdere på Fb? 
Generelt set er det et stort rungende 
nej. Og personligt vil jeg heller ikke 
være venner med mine medarbejdere 
på Facebook. 

Hvis man blander sine venskabeli-
ge relationer med ledelsesmæssige 
beslutninger, kan det blive et pro-
blem.

Når man er leder, er man leder. 
Selv har jeg taget en diplomuddannel-
se i ledelse, er tidligere tillidsrepræ-
sentant og har taget den slagne vej til 
lederjobbet. Og der har altid været 
princippet med den fremmeste blandt 
ligemænd. For mange medarbejdere 
er skolelederen stadig en slags lærer, 
og det er vigtigt at gøre op med det og 
frigøre både sig selv og sine medar-
bejdere fra de tidligere opfattelser.

Hvis jeg lader mine personlige 
antipatier eller sympatier påvirke min 
faglighed, kan det hurtigt give mig 
troværdighedsproblemer. Det kan me-
get nemt blive opfattet, som om jeg 
udøver enten negativ eller positiv sær-
behandling.

Som leder er man meget sårbar i 
sådanne situationer. Derfor vil jeg ger-
ne beskytte både mig selv og mine 
medarbejdere. Hvis man sidder og la-
ver skemaer eller uddeler poster af en 
eller anden slags, vil jeg være sikker 
på, at det er begrundet i faglighed og 
professionalisme. Og ikke, fordi jeg 
fx går til squash med tillidsrepræsen-
tanten. 

må skolelederen tale om sit privatliv 
med medarbejderne?
Jeg er meget interesseret i musik og 
sport, så det diskuterer jeg naturligt 
nok med medarbejderne. Jeg diskute-
rer også gerne, hvordan kampen mel-
lem Real Madrid og Barcelona gik, 
eller hvordan min egne børn uddanner 
sig. Man er jo et menneske. Man le-
der også gennem relationer og følel-
ser. Jeg er ikke bange for at bringe 
sådanne ting ind i frokostpausen.

Hvis jeg har problemer med min 
kone eller børn, er der en grænse, 
uden at jeg kan definere den skarpt. 
Det private vil jeg ikke belemre mine 
medarbejdere med. Men jeg vil gerne 
drøfte generelle forhold. En af mine 
medarbejdere har et barn med en kro-
nisk sygdom, og da jeg også har det, 

kom vi for nylig til helt naturligt til at 
snakke om det.

Det er vigtigt for mig ikke at være 
en stenblok.

Hvor går grænsen for venskab mellem 
leder og medarbejder?
I en tidligere ledergerning spillede i 
en periode på samme oldboyshold 
som en af mine medarbejdere. Den-
gang overvejede jeg da, om det var 
okay. Det kunne nemt blive en sårbar 
situation.

I fredstid er det helt fint med de 
forholdsvis tætte relationer, men hvis 
der kommer konflikter på arbejdsplad-
sen, eller man skal vælge tre personer 
til en opgave og så får skudt i skoene,   
I spiller jo også foldbold sammen, så 
opstår dilemmaet. Det vigtigste er 
ikke, hvad jeg tænker, men hvordan 
det bliver opfattet af omgivelserne. 

Det er svært at sige, hvor grænsen 
går, den er vel flydende og tillige indi-
viduel. 

Jeg har på et tidspunkt måttet sige 
pænt nej til at deltage i et socialt og 
meget privat arrangement, hvor nogle 
medarbejdere også skulle deltage. Det 
duer ikke at deltage i hverken rødvins- 
eller madklubber, der også involverer 
medarbejderne. 

må skolelederen ses med sine 
medarbejdere i fritiden? 
Hvor grænsen går, har vi snakket om i 
ledelsen, og vi har en holdning til det. 
Men det er ikke noget, du kan lave reg-
ler for. Det er værdibaseret. Det er en 
del af professionel ledelse, at man 
også overordnet har en holdning til den 
slags forhold. 

Til sociale arrangementer drikker 
jeg et glas vin og en øl og morer mig 
sammen med medarbejderne. Men 
jeg gider ikke diskutere arbejde og er 
meget afvisende, hvis der er nogen, 
der vil diskutere fagligt. Det er en ba-
lanceakt, det er vigtigt at kunne være 
menneske og være i stand til at vise 
medarbejderne nogle af sine person-
lige egenskaber. 

Til personalefester skal medarbej-
derne have plads til at sidde og disku-
tere ledelsen. Derfor er jeg altid gået 
hjem i ædru tilstand, mens jeg kunne 
ønske god ferie, eller hvad det nu var. 
Men jeg vil bestemt ikke holde mig 
væk. 

fakta

Leder på Assentoftskolen 
siden maj i år, lidt under 100 
medarbejdere og omkring 
720 elever. Skoleledelsen 
består af skoleleder, økono-
misk/administrativ leder, 
pædagogisk afdelingsleder 
og SFo-leder.

Bl.a. tidligere leder på 
Bymarkskolen i Hobro gen-
nem fem år.

Har været på Facebook et 
års tid. Har omkring 100 
venner på FB.  Siger ja til 
venneanmodninger fra 
ledelseskolleger og nej tak 
til medarbejdere. Er dog 
venner med nogle af de 
tidligere medarbejdere fra 
Bymarkskolen.
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»Alle taler om Facebook, 
og jeg kan da godt se, man 
kan have gavn af det«. 
{ carsten Fredslund andersen }

kollegaer



  nummer 06 / oktober 201130

ledere og ... 

»Facebook er privat. Jeg er venner  med 
familie og venner, studiekammerater, 
gamle arbejdskammerater osv., men
ingen, jeg er leder for i dag«. 
{ magnus te Pas }
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venskaber

må skolelederen være ven med sine  
medarbejdere på Facebook?
Den er svær. Jeg skulle gerne kunne se mine medarbejdere i en 
professionel kontekst. Hvad en medarbejder gør, når han har fri, 
kan jeg ikke blande mig i, hvis vi ikke har kontakt. Så ved jeg 
ikke noget om det og ønsker heller ikke at kende til det.

Man kan få et indkig i noget privat via Facebook. Og man 
kan komme til at skrive noget, som man fortryder, fordi man 
glemmer, hvor mange, der faktisk kan se det.

Hvis nu en medarbejder skriver, at han har festet igennem 
hele weekenden med en ny kæreste, og han så kommer man-
dag og klager over ondt i hovedet, og siger, det er fordi, at 
han har været syg, er det et dilemma. Øh, det var ikke det, 
jeg læste på Facebook? 

Hvad en medarbejder siger til mig i fortrolighed, er jeg 
meget påpasselig med ikke at sige videre til andre, Facebook 
prøver jeg at holde mig væk fra, når det gælder medarbejder-
ne. I et lille samfund som vores, er der alligevel venner, der 
lapper ind over de forskellige cirkler, og så kan man få oplys-
ninger via Facebook, man hellere ville være foruden. 

På vores skole har vi en madklub, en gruppe på Facebook, 
hvor man kan lægge madopskrifter op. Men ellers har jeg det 
godt med at have Facebook for mig selv, og at det kun er mine 
venner, der kan se det, jeg foretager mig derinde. 

må skolelederen tale om sit privatliv med medarbejderne?
Ja, og det gør jeg meget. Der er også mange medarbejdere, 
der fortæller mig mange private ting. Jeg er også i herremad-
klub med en gruppe medarbejdere en aften en gang om må-
neden. Det ser jeg ikke noget problem i, for jeg kan selv be-
stemme, hvor distancen går. 

må skolelederen ses med sine medarbejdere i fritiden?
Ja, det må de gerne. Men der er selvfølgelig en grænse. Jeg 
tænker da også meget på at beskytte mig selv, og prøver at 
holde en vis distance. Jeg passer på mig selv som leder. I en 
situation, hvor jeg evt. skal fyre nogle medarbejdere, er det 
ikke nemt, hvis vi er for tætte på hinanden. 

Jeg har ingen problemer med at deltage i et socialt arran-
gement som vores madklub, fordi det er noget, alle medar-
bejdere på skolen kan deltage i. Der er ikke tale om nære 
venner eller nogen, jeg ses med tit og ofte. Jeg ville f.eks. 
have svært ved at spise middag hos nogle af mine medarbej-
dere. Jeg har derimod ikke noget imod at gå til Jelling Festi-
val og møde nogle medarbejdere og så spontant drikke en øl 
med dem. 

Hvor går grænsen for venskab mellem leder  
og medarbejder?
Jeg går altid med til skole- og medarbejderfesterne, hvis det 
overhovedet er muligt, men jeg trækker mig også altid hurtigt. 
Ikke fordi jeg ikke er godt selskab eller ikke nyder at være der, 
men det kan være svært på en stor skole, fordi der kan være 
forhold på kryds og tværs, som jeg ikke vil blandes ind i. 

Jeg har et ansvar for skolen som en virksomhed, og vi skal 
stadig kunne tale pænt til hinanden. Selv om jeg er der som 
privatperson, og det er fest, bliver der lagt vægt på, hvad jeg 
siger, og hvad jeg udtaler mig om. Jeg tænker meget over, 
hvornår jeg taler skole, og hvornår jeg ikke gør. Jeg er altid  
bevidst om, hvad jeg snakker med medarbejderne om.  

magnus te Pas

skoleleder
gauerslund skole

vejle
37 år

fakta

Leder på Gauerslund 
Skole i fire år, 52 med-
arbejdere og 520 elever. 
Ledelsesteam bestå-
ende af: skoleleder, vi-
ceskoleleder og ledende 
pædagog. tidligere tre 
år som viceskoleleder 
på Nørremarksskolen 
i Vejle.

Har været på Facebook 
de seneste fem år.  

Accepterer ikke ven-
neanmodninger fra 
medarbejdere, kun 
fra kolleger.  Har flere 
gange fået anmodnin-
ger fra medarbejderne 
og har på en pæn måde 
sagt nej tak. 
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ledere og ... 

»Platformen tiltaler mig hverken 
som privatperson eller i jobbet, 
men det afgørende for, at jeg ikke 
er med, er det private. Det siger 
mig ikke noget«. 
{ Hanne Gammelgaard }
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kollegaer

må skolelederen være venner med 
sine medarbejdere på Fb?
Dybest synes jeg, det væsentlige 
som skoleleder er at etablere en 
gennemsigtig organisation og agere 
etisk ordentligt. Først når det er på 
plads, kan man tale om alt muligt 
andet. Man skal tænke meget over 
sin ledelsesmæssige rolle. Jeg er 
meget optaget af at få opbygget 
relationer til personalet, som byg-
ger på respekt og tillid, men jeg er 
også meget bevidst om de gamle 
tre p’er – hvornår man er i det pro-
fessionelle, det personlige og det 
private. Det er etisk vigtigt at hol-
de sig det for øje, når man har et 
job som leder og i nogle situationer 
også skal være vejlederen for med-
arbejderne.

Derfor er det umiddelbart en 
dårlig idé som skoleleder at være 
venner med medarbejderne på 
Facebook. Jeg ønsker selv at være 
bevidst om, hvornår jeg inviterer 
medarbejdere med i mit private 
rum, og jeg tænker, at det må 
være skrøbeligt på Facebook. Man 
bliver nødt til at være bevidst om, 
hvad man gør eller ikke gør i den 
henseende, og jeg kan da være 
bange for, om den bevidsthed 
smuldrer på Facebook. I ledelses-
gruppen skønner vi, at Facebook 
ikke er så vigtig for os, at vi vil ka-
ste os ud i det.

Det er ikke det samme, som jeg 
siger, at man som skoleleder ikke 
må være ven med medarbejdere 
på FB. Det vil jeg slet ikke sætte 
mig til dommer over. Jeg taler ude-
lukkende om, hvad der passer til 
mig og min personlighed og ledel-
sesstil i den sammenhæng.

må skolelederen tale om sit 
privatliv med medarbejderne?
Vi bruger alle sammen rigtig me-
get af os selv i skolesammenhæng, 
både som lærere, pædagoger og 
ledere. Jeg putter også en stor del 
af min personlighed ind i min le-
derrolle, det kan jeg slet ikke lade 
være med. Jeg kan godt fortælle 
enkelte episoder om mit liv til 
medarbejderne, hvor jeg f.eks. har 
kvajet mig. Men jeg er meget be-
vidst om, at jeg skal være en sta-
bil person, som de kan regne 
med, og så jeg tænker over, hvad 

jeg fortæller, og hvor jeg giver 
hvad. Det er meget, meget vigtigt, 
at jeg er en person for medarbej-
derne, hvor de ikke kan komme i 
klemme, fordi de har hørt et eller 
andet. 

må skolelederen ses med sine 
medarbejdere i fritiden?
Jeg bestod vist min prøve som 
mangeårig leder på en meget lille 
skole. Hvis man kan fungere på et 
meget lille lærerværelse og den 
store nærhed, der opstår der, bli-
ver man trænet i at balancere 
imellem det professionelle og det 
mere private. 

Privat er jeg ikke venner med 
nogen af de ansatte her på skolen.  
Men jeg oplever, at de ansatte er 
meget trygge ved at bruge mig som 
person til både stort og småt. Vi 
har mange sociale arrangementer 
på skolen, og jeg gør meget ud af 
at bygge stærke bånd til medarbej-
derne. Men jeg mødes ikke med 
nogen frem for andre. Jeg deltager 
i høj grad i fester og andre sociale 
arrangementer. De skal også se 
mig, som et menneske, der kan 
slappe af og more sig, også i en 
privat form. Men vi drøfter ikke ar-
bejdsmæssige ting, men pjatter og 
har det sjovt, og jeg kan sagtens 
være med længe, velvidende at det 
er det, der er på dagsordenen.

Hvor går grænsen for venskab 
mellem leder og medarbejder?
Din egen etik styrer grænsen i for-
hold til at varetage dit job ordent-
ligt.

Det handler ikke om venskab, 
men om lave en ordentlig organi-
sation, hvor vi kan begrunde vores 
valg. Vi skal sikre det gode ar-
bejdsmiljø ved at gøre det. Og 
medarbejderne skal være trygge 
ved, at det var den bedste beslut-
ning, og ikke fordi det var den 
bedste person eller sådan noget 
relationshalløj. Man skal holde sin 
sti ren. Der er rigtig mange dage i 
skolen, hvor det går godt, men 
somme tider skal lederen lægge 
en linje ud og træffe beslutninger, 
som medarbejderne ikke altid er 
helt tilfredse med, og de beslut-
ninger skal bygge på en seriøs le-
dervurdering. 

fakta

Leder på Malling skole i fem år, 70-80 
medarbejdere, 600 elever. Ledelses-
struktur den typiske århusianske med 
en skoleleder, en administrativ leder, 
en pædagogisk leder og en SFo-leder. 
tidligere ni år som leder på Hou Skole 
ved odder. 

Der er rigtig mange grunde til, at jeg ikke 
er på Facebook. Platformen tiltaler mig 
hverken som privatperson eller i jobbet, 
men det afgørende for, at jeg ikke er med, 
er det private. Det siger mig ikke noget.

En af de øvrige ledere er på Facebook. 
Han er meget bevidst om, hvem han er 
venner med.

Vi har på skolen valgt en bevidst kom-
munikationsstrategi, som er besluttet 
af bestyrelsen. Både for at skærme med-
arbejderne, så de får et klart defineret 
rum arbejdsmæssigt, og for at kvalifi-
cere mødet mellem forældre og perso-
nale, så man ved, hvornår og hvor man 
mødes.  I den strategi ligger det klart, at 
vi anvender forældreintra som skolens 
kommunikationsform.  Det er ikke sms-
beskeder eller Facebook, man bruger i 
forhold til arbejde. Det er også det, jeg 
præsenterer nyansatte lærere for. Man 
kan sagtens lave en aftale med forældre 
om, at man sender en sms, hvis barnet 
ikke kommer i skolen, men generelt 
læner vi os op ad strategien.

Hanne gammelgaard

skoleleder
malling skole

århus
53 år
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deck of 
   cards…

Once upOn a time a bunch of soldiers were 

commanded to church. 

But during the prayer were read, some of the sol-

diers played cards. 

it was noticed and after the service was over they 

brought before the chaplain.

the chaplain asked one of the soldiers, “and what 

have you to say for yourself, son?”

“much, Sir,” replied the soldier.

the chaplain stated, “i hope so, for if not i will pu-

nish you more than any man was ever punished.”

the soldier said, “Sir, i have been on the march for 

about six months. i have neither bible nor a prayer 

book, nothing but this deck of cards, but i hope to 

satisfy you, sir, with the purity of my intentions.” 

and with that, he started his story...

You see, sir, when i look at the ace, it reminds me 

that there is but one God.

and the Deuce reminds me that the bible is  

divided into two parts: the Old and the new  

testaments.

When i see the tReY, i think of the Father, the Son, 

and the Holy Spirit.

and when i see the FOuR, i think of the four evan-

gelists who preached the Gospel: there was mat-

thew, mark, Luke and John.

And when I see the FIVE, it reminds me of the five 

wise virgins who trimmed their lamps; there were 

ten of them: five were wise and were saved, five 

were foolish and were shut out.

When i see the SiX, it reminds me that in six days 

God made this heaven and earth.

and when i see the SeVen, it reminds me that on 

the seventh day, God rested from his great work.

and when i see the eiGHt, i think of the eight right-

eous persons that God saved when he destroyed the 

earth: there was noah, his wife, their sons and their 

wives.

and when i see the nine, i think of the lepers our 

saviour cleansed, and that nine of the ten didn’t 

even thank him.

When i see the ten, i think of the ten command-

ments that God handed down to moses on a tablet 

of stone.

and the JacK or Knave reminds me of the birth of 

our savoir christ.

and when i see the Queen, i think of the blessed 

Virgin mary who is the Queen of Heaven.

When i see the KinG, it reminds me that there is but 

one King of Heaven, God almighty.

When i count the number of spots in a deck of cards, 

I find 365, the number of days in a year.

There are 52 cards, the number of weeks in a year.

there are 4 suits, the number of weeks in a month.

There are 12 picture cards, the number of months in 

a year.

So you see, Sir, “my deck of cards serves me as a bib-

le, an almanac and a prayer book”, the soldier said. 

the chaplain let him go – and friends, this is a true 

story… 

This version was written and recorded in 1948 by C&W singer, T. Texas Tyler. Later recorded by Wink Martindale in 

1959, Max By graves in 1973 and Bill Anderson in 1991.

Origins can be traced back to 1865 in America, and back as far as the late 18th Century in Belgium (1778) and France 

(1809). It has also been known as “Cards Spiritualised” and “The Soldier’s Almanac, Bible and Prayer Book”. There 

have been re-workings of “Deck Of Cards” that mention the wars in Korea, Vietnam´, Afghanistan and Iraq.

tror du på det?
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Fisk: Aborre. [Perca fluviatilis]

Skolelederforeningen har sammen 
med DLF, BUPL, Danske Skoleele-
ver, Skole og Forældre offentliggjort 
et fælles skolepolitisk udspil. 

Her peges bl.a. på, at politisk 
konsensus og et tæt samarbejde 
mellem myndigheder og skolens 
interessenter er et kendetegn ved 
de nationer, der klarer sig godt i en 
globaliseret verden. Det bør vi der-
for også satse på i Danmark…

Desuden advares der mod øget 
på kontrol og detailstyring af folke-
skolen. Der er brug for færre natio-
nalt fastsatte regler og i stedet mål 
og rammer for kvalitetsudvikling på 
den enkelte skole og i den enkelte 
undervisningssituation.

I udspillet beskrives en række 
konkrete områder, som bør priorite-
res for at understøtte en fælles fol-
keskole med høj faglighed og trivsel:

•  Pulje på 1 mia. kroner til bedre 
indeklima

•  Skolerne skal udvikle værdiregel-
sæt for ro og trivsel 

•  Forældrenes indsats for at styrke 
deres børns læring 

•  Styrkelse af ledernetværk, bedre 
videreuddannelse 

•  Forstærket efteruddannelsesind-
sats af lærere

•  Omfordeling af resurser fra cen-
traladministration til fag og fag-
områder 

•  Undervisningsdifferentiering brugt 
mere dynamisk 

Læs mere i selve udspillet ”Vores 
fælles folkeskole med trivsel og fag-
lighed”, der ligger på hjemmesiden.

Sidste sommer var ikke kun våd, men 
markerede en historisk tilbagegang for de 
trykte nyhedsmedier. Samtlige danske dagblade 
er nu nede på et oplag på under 100.000. 

Særligt slemt ser det ud for Ekstra Bladet, 
der i sine velmagtsdage i slutningen af 70’erne 
udkom i et oplag på omkring 250.000 eksem-
plarer. Men top 5 ser i dag sådan ud: 

• Morgenavisen Jyllands-Posten har 99.032 ekspl.
• Berlingske Tidende med 97.481 ekspl.
• Politiken med et oplag på 92.660 ekspl.
• B.T. med et oplag på 74.858 ekspl.
• Og så Ekstra Bladet med 73.812 ekspl.

Ingen af de store morgenaviser udtrykker håb om, at udviklingen kan vende. 
For nylig har chefredaktør-toppen på Politiken, Jyllands-Posten og Berlingske 
enstemmigt udtalt, at de ikke tror på, at oplaget på papiravisen nogensinde 
kommer op igen.

Eleverne i 3. og 4. klasse på ni udvalgte sjællandske skoler deltager i skoleåret 
2011/2012 i det såkaldte OPUS Skolemadsprojekt, som er et forskningsprojekt, som 
undersøger effekten af Ny Nordisk Hverdagsmad på skolebørns trivsel, udvikling og 
sundhed. 
 Ny Nordisk Hverdagsmad bygger på det nordiske råvaregrundlag, rummer de størst 
tænkelige sundhedsmæssige kvaliteter og tager maksimale hensyn til jordens fremti-
dige frugtbarhed. Derudover er det vigtigt, at maden smager godt og appellerer til 
børn. Sådan er ambitionerne i hvert fald.
 OPUS står for Optimal trivsel, Udvikling og Sundhed – og bag projektet står Insti-
tut for Human Ernæring, Københavns Universitet m.fl. 
 I tre måneder i projektperioden får eleverne serveret frisklavet Ny Nordisk Hver-

dagsmad. Ny Nordisk Hverdagsmad er et unikt måltidskoncept, 
som er udviklet af blandt andet tv-kokken Claus Meyer og af 

OPUS’ egen køkkenchef Mathias Krog Holt. 
 Børnenes vægt, højde, talje og blodtryk, kropssam-

mensætning observeres løbende. Desuden måles fysisk 
aktivitet og søvnmønster, registrering af kostindtag, vur-
dering af indlæring og adfærd, samt sociologiske un-

dersøgelser. Projektet slutter sommeren 2012.

Se mere på www.opusskolemadsprojekt.dk 
 

nedtur for 
dagblade 

mad med mere 

trivsel og 
faglighed
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Bestyrelsen for 
Skolelederforeningen 
i Viborg. Fra venstre: 

Ida Jensen, Heidi therkelsen, 
karsten thygesen, 

Peter Rasmussen og
 ole Birch

skole og ...   { tekst: Jan Kaare / foto: Jens Bach }

can’t beat
them…

if you 
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can’t beat  e ngang havde Danmark 
en udenrigsminister, 
der på baggrund af en 
fodboldsejr og et nej 
ved en folkeafstemning 
om styrket deltagelse i 

EU-samarbejde sagde ”If you can’t 
join them, beat them”.

Nu er der gået så mange år, at de 
fleste igen kan anvende den oprindeli-
ge ordlyd, uden at det bringer tankerne 
hen på Uffe Ellemann Jensens smøre-
de grin og lune ordtvist.

Det gælder for eksempel skoleleder-
ne i Viborg. 

I den midtjyske kommune har Skole-
lederforeningens lokale afdeling igen-
nem lang tid fulgt en offensiv samar-
bejdslinje i forhold til den lokale skole-
ejer Viborg Kommune.

”Vi har valgt helt bevidst og målret-
tet at gå efter at få mest mulig indfly-
delse. Også der hvor der ikke er pro-
blemer. Hvis vi først melder os under 
fanerne, når der er nedskæringer på 
vej, har vi ikke noget afsæt, når de svæ-
re samtaler skal finde sted. Det har væ-
ret en bevidst strategi at gå ind og til-
byde vores faglighed og kompetence, 
altså at påstå at vi har forstand på no-
get af det, der skal træffes beslutning 
om”, siger Karsten Thygesen, formand 
for lokalafdelingen og skoleleder på 
Møllehøjskolen i landsbyen Bruunshåb.

Fra skoleudvikling til mødestruktur
Samarbejdslinjen stammer fra tiden 
før strukturreformen, men den er ble-
vet videreført i den nye store kommune 
med dens 28 folkeskoler.

”Vi holder møder med forvaltningen 
cirka en gang om måneden, og vi har 
desuden møder om lederevaluering, 
hvor vi som forening har valgt at gå ind 
og være med til at fastlægge, hvilken 
type lederforening vi gerne vil have i 
stedet for at vente på, at kommunen 
kommer og siger, at nu har de valgt et 
bestemt setup”. 

Andre områder, hvor lokalafdelingen 
har været proaktiv, handler på det store 
plan om, hvad der skal til, for at nye 
skoleledere kan løfte opgaven, og hvil-
ken skoleudvikling lederne ønsker sig. 
På et mere jordnært niveau handler det 
om dagsordenen og opbygningen af se-
minarer og kurser for skolelederne.

 ”Vi stiller op, når der er noget, men 
det rykker mest, når svære ting som be-
sparelse og skolestruktur er på spil. Der 
kan vi bygge på de relationer, som vi 
har opbygget som aktiv medspiller året 
rundt. For hver gang vi tager teten, bli-
ver der opbygget tiltro til, at vi vil noget 
ordentligt med det, også når vi udfor-
drer systemet”, siger Karsten Thygesen.

Styr på nedskæringer
Det giver et stort spillerum at udgøre 

kommune

Det giver pote at holde fast i en proaktiv samarbejdslinje 
I forhold til forvaltningen, også når der skal skæres i 
udgifterne, mener skolelederne i Viborg

»Det er en oplagt risiko at blive medløber, men jeg 
synes, vi har undgået det ved hele tiden at have 
fokus på, hvad der tjener skolelederne bedst. « 
{ Lokalformand Karsten thygesen }

»Vi er rimeligt udadfa-
rende og angribende i 
forhold til vores samar-
bejdspartner, så tøse-
drenge er vi ikke. Det 
kræver mod at samar-
bejde offensivt. « 
{ Bestyrelsesmedlem ida Jensen }

Scavenius?

Tøsedrenge?
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en ledergruppe, der kan agere både ad-
ministrativt og som fagpolitisk organi-
sation, der kan agere politisk. I den 
sammenhæng er det vigtigt at være ty-
delig, så der ikke opstår kludder i, 
hvornår den ene eller den anden kasket 
er på.

Et konkret forløb illustrerer, hvad 
den midtjyske lokalafdeling får ud af 
sin samarbejdslinje. I 2009 skete der 
en kraftig reduktion på skoleområdet, 
og det var med til at gøre situationen 
værre, at den blev gennemført, uden at 
der blev taget særligt mange hensyn til 
forholdene på skolerne. 

”Da vi fik budgettet for 2011 meldt 
ud, kunne vi se, at der ville være en 

reduktion på minimum 40-50 lærerstil-
linger. I stedet for at vente til maj, som 
man plejer, foreslog vi at gå i gang alle-
rede i januar. Det resulterede i, at sko-
lerne i ordentlig tid kunne indgå nogle 
aftaler med lærere, der ville på efterløn 
og pension, eller som ville have en eks-
tra ferieuge eller uddannelse. Der blev 
desuden undgået et overforbrug på 
grund af de lange opsigelsesvarsler”,  
siger afdelingsformanden.

Dyr lederevaluering
Et andet konkret forløb, hvor lokalafde-
lingen har opnået stor indflydelse, er 
lederevaluering. I første omgang fik af-
delingen indflydelse på, at skoleleder-
ne fik den lønform, de var mest interes-
seret i. I anden omgang, at de fik ud-
viklingskontrakter på basis af et forløb 
med pilotskoler og med individuel til-
bagemelding ved hjælp af en ekstern 
coach.

”Den gang var der ikke tradition for 
at se på skolelederne på den måde, så 
det var en spændende proces, hvor vi 
endte med et fantastisk godt koncept. 
Desværre har det ikke kunnet føres ud i 
livet på grund af de store besparelser, 
der siden har ramt skolevæsenet, og 
som har ført til, at der er blevet afske-
diget 150 lærere på to år. Men vi har 
en rigtig god model parat den dag, hvor 
økonomien ser bedre ud”, siger Kar-
sten Thygesen.

Samarbejdslinjen har nogle minere-
de stykker. Et af de største er at ende i 
rollen som medløber. Det undgår Vi-
borg-skolelederne ved at have fokus på, 
hvad der er taktisk klogt:

”Jeg har siddet som formand for 
både vores Skole-MED og vores Fælles-
MED, men det har jeg trukket mig fra, 
fordi jeg sad på A-siden. Jeg kunne bli-
ve fanget af den uklarhed, at medar-
bejderrepræsentanter, politikere og an-

dre kunne opleve, at vi som skoleledere 
havde siddet og billiget noget, som vi 
som fagpolitisk organisation ikke går 
ind for”.

Et andet farefuldt område er, hvis 
der går venskabelighed i det.  

”Risikoen er stor for lidt for meget 
venlighed, når vi er så tæt på vores for-
valtning. Man skal kunne være rygende 
uenige, selvom der er et rigtig godt 
samarbejdsklima. Vi drøfter altid med 
vores bagland, om vi skal sige fanden 
og sgu eller gå med, siger skoleleder-
nes lokalformand. 

Sagt med andre ord: Venlighed må 
ikke kunne forveksles med svaghed, 
når man samarbejder på fuld kraft.  

»Det er virkelighedens verden. Vi er ledere i et 
politisk system. Nogle gange er det ikke logikken, 
men viljen til kompromis, der sejrer « 
{ Bestyrelsesmedlem ole birch }

Vejen til helvede er brolagt med kompromisser?

»Sådan fungerer det 
ikke. Jeg tænker i stedet 
på noget ligeværdigt og 
noget sagligt. Vi vægter 
de klare argumenter i en 
god dialog. « 
{ Bestyrelsesmedlem Peter rasmussen }

»Vi opnår faktisk 
resultater, og der er 
lydhørhed i forvaltnin-
gen, så der er ingen 
grund til lede over 
vores strategi. « 
{ Bestyrelsesmedlem Heidi therkelsen }

Snu ræv? Politikerlede?

skole og kommune 
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xxxxxxxx

Børnenes U-landskalender 2011 
Årets u-landskalendermateriale ”De magiske briller” handler 
om børn i Sierra Leone – og om venskaber og mobning. Amie 
bliver drillet. Hun prøver at løse konflikten ved selv at drille 
tilbage – men det gør bare det hele værre!

”De magiske briller” lægger via mangfoldige aktiviteter op 
til arbejde med trivsel og konfliktløsning i Sierra Leone såvel 
som i eget klasseværelse. 
Materialet, der er tilrettelagt så flere læringsstile tilgodeses, 
indeholder såvel fagfaglige som praktisk/musiske indgange til 
undervisning.

De magiske briller består af
•	Elevbog 
•	Arbejdshæfte til eleverne 
•	Lærervejledning 
•	Dvd med film fra Sierra Leone 
•	 Hjemmeside med masser af læringsspil.

Et undervisningssæt med 30 elevbøger, 30 arbejdshæfter og  
2 lærervejledninger koster 995 kr. Dvd med Nørd i Sierra 
Leone følger gratis med. Bøgerne kan også købes enkeltvis.

Carl Quist-Møller har skrevet og illustreret elevbogen. Mikala 
Klubien står bag lærervejledning, arbejdshæfte, film og hjemme-
side. Bøgerne er illustreret med fotos af Jørgen Schytte.

Overskuddet fra salget af Børnenes U-landskalender  
2011 går til Red Barnets arbejde med børn i Sierra  
Leone i Vestafrika. 

Bøgerne udkommer  
den 3. oktober 2011

Materialet kan bestilles på:

Konflikter,  
forsoning og 
venskab

www.u-landskalender.dk

Målrettet 1.-4. 
klasse. Inddrager 
trinmål i flere fag 
bl.a. dansk og 
matematik.

BØRNENES  U-LANDSKALENDER

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

133407_Annonce til folkeskolen_210x297.indd   1 25/08/11   11.18
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fra fiasko   { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling }

miraklet 
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på 
rønnebær  
allé

En skole i Helsingør er gået fra at være kommunens betændte 
sår til at være en profileret succeshistorie.  Skoleleder Bo Stampe 
Rasmussen fortæller her om den store forvandling

 K lokken er lidt i halv 
otte om morgenen på 
Skolen ved Rønnebær 
Allé i Helsingør. Skole-
leder Bo Stampe Ras-
mussen har lige sat 

dagens første kande kaffe over og blad-
rer igennem nogle cd’er med klassisk 
musik for børn. Beethoven, Haydn, 
Grieg og andre verdensberømte kompo-
nister glider gennem fingrene, inden 
han denne morgen stopper ved Mo-
zart’s klaversonater. Han sætter cd’en 
på anlægget, skruer op for lydstyrken 
og øjeblikket efter fyldes skolens ind-
gangspartier af to klaverers harmoniske 
samspil og homogene klangflader. 

Skolen ved Rønnebær Allé ligger 
klods op ad det store sociale boligbyg-
geri Vapnagård, hvor andelen af bebo-
ere på overførselsindkomst er så høj, at 
regeringen har udpeget stedet som 
ghetto-område. Det betyder, at blandt 
de elever, der bliver modtaget af blide 
strygekvartetter og harmoniske klaver-
sonater, når de møder om morgenen, er 
en stor flok hårdkogte drenge med miraklet 

til succes

gangsterattitude og hiphop-garderobe. 
Men kultursammenstødet forløber gnid-
ningsløst og de lavthængende ”baggy 
pants” og omvendte kasketter defilerer 
roligt ind ad dørene og ind i deres re-
spektive klasseværelser.

”Jeg havde faktisk ventet, at de sto-
re ville komme rendende og ønske de-
res egen musik. Men det er ikke sket 
én eneste gang. Alle børn er glade for 
musikken. Det er Mozart-effekten. Og 
den virker”, siger Bo Stampe Rasmus-
sen. Og den nyder skolelederen synet 
af hver morgen, når han, efter at have 
sat kaffe over og musik på, går ned til 
indskolingen, hvor han tager imod de 
yngste elever og hilser godmorgen til 
deres forældre og lærere. 

Således idyllisk starter dagen som 
skoleleder på Skolen ved Rønnebær 
Allé. Men sådan har det ikke altid væ-
ret. Langt fra. 

at være var ikke længere spørgsmålet
Klip til efteråret 2007. Her var billedet 
og lydbilledet på Skolen ved Rønnebær 
Allé et ganske andet. Gangene gen-
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fra fiasko   

fakta

›   Projektet blev døbt ”Hele krop-
pen med i skole” og var i første 
omgang tre-årigt med udløb 
denne august. Skolen har 
dog fået lovning på at kunne 
fortsætte i indtil videre to år 
mere.

›   Projektet koster årligt en eks-
trabevilling på 1,5 millioner 
kroner til dækning af mor-
genmad, frugt, ekstratimer til 
lærere mm. Projektet har også 
tiltrukket private sponsorer, 
der har givet tilskud til den 
gode sag. Bl.a. Grethe Bryde 
Nielsen, fra familien bag 
FAXE-bryggeriet, der sam-
men med sin mand har støttet 
skolen.

›   Projektet har fået meget 
omtale i medierne og man 
kan bl.a. på Undervisningsmi-
nisteriets hjemmeside se et 
videoindslag fra skolen.

›   Skolen ved Rønnebær Allé har 
scoret flot i diverse undersø-
gelser. F.eks. i kREVI-institut-
tets rapport om folkeskolens 
faglige kvalitet, hvor Skolen 
ved Rønnebær Allé indtager 
en førsteplads for Helsingør 
kommune, når man medreg-
ner skolens sociale belastning.

›   På den sportslige arena hjem-
tog skolen en 5. plads ved DM i 
Høvdingebold. En hidtil uhørt 
bedrift og ifølge Bo Stampe 
Rasmussen et eksempel på at 
elevernes nye fokus på sam-
menhold og fællesskab.

›   For god ordens skyld skal det 
nævnes, at klassernes fire 
ugentlige 30-minutters modu-
ler med motion, ligger ud over 
det påkrævede timeantal.

›   Se mere på www.ronne-
baeralle-skole.helsingor.dk 

lød af råben, trampen og hvis der var 
musik, var det en kakofoni af tidens 
barskeste rap og tungest pumpede 
technobeats, der flød ud fra telefo-
ner, ipods eller musikanlæg. Klasse-
værelserne var befolkede af en blan-
ding af sukkerkolde elever, der lå 
livløse henover bordene og chips og 
cola-speedede klassekammerater, der 
kravlede på væggene som besatte.

Apati og hysteri udgjorde hovedin-
gredienserne i et umuligt undervis-
ningsmiljø. Lærere på række slæbte 
af sted med genstridige og overgeare-
de elever og skolens kontor var en 
evig blævrende masse af børn i trods, 
lærere i eskalerende desperation og 
ledere i lige så eskalerende afmagt. 
Politiet var ikke så sjældne gæster på 
skolen, som de burde være og skuf-
fen i Bo Stampe Rasmussens skrive-
bord bugnede af grotesk kontrabande 
som knojern, butterflyknive og andre 
slag- og stikvåben. Sågar en pistol 
havde engang fundet vej til skole-
lederens kontor.

”På et tidspunkt blev en af vores 
elever rent faktisk anholdt her på 
skolen. Det var hård kost. Det hele 
var ét stort kaos dengang. Elever sad 
i kø ude foran mit kontor, vi styrtede 
konstant rundt og slukkede brande og 
ingen konflikt fik tid til at blive løst 
ordentligt. Det var forfærdeligt”, for-
tæller Bo Stampe Rasmussen og ry-
ster på hovedet.

Skolen kunne ikke tiltrække nye 
lærere og de få nyansatte lærere, der 
kom, henvendte sig med dukkede 
nakker til Bo Stampe Rasmussen ef-
ter en måned og beklagede; men de 
magtede simpelthen ikke jobbet og 
havde nu fået arbejde andetsteds. På 
personalerummet kunne skolelederen 
blot se til, mens det ene lys efter det 
andet slukkedes blandt medarbejder-
ne.  
 På et pædagogisk rådsmøde i no-
vember 2007 kunne Bo Stampe Ras-
mussen mærke på sit personale, at 
nu var der ikke flere kræfter tilbage. 
Deres øjne var døde og det var som 
om de udvidede pupiller var sorte 
huller, der havde suget al energi ud 
af personerne bag. Skolen i Hamlets 
hjemby var på tydeligste vis i gang 

med at besvare deres berømte bys-
barns berømte spørgsmål: Hvis dette 
er skolelivet, så skal det ikke være! 
 Et par dage efter kom Børne- og 
Ungelæge Annette Storr-Paulsen op 
på Bo Stampe Rasmussens kontor og 
erklærede, at hun ikke længere kun-
ne trænge igennem til eleverne, der 
åbenlyst sov i undervisningen og var 
fuldstændige ligeglade med hendes 
appeller. Det blev den endelige op-
vågnen, husker Bo Stampe Rasmus-
sen.

Skal det være, skal det være sådan!
Dagen efter det næste nedslående 
pædagogisk rådsmøde, mødtes Bo 
Stampe Rasmussen med resten af 
ledelsen på sit kontor og satte sig ved 
mødebordet under PH-lampen. Bor-
det blev ryddet og et blankt papir lagt 
frem. Nu skulle forandringens vind 
blæse og en ny og holdbar skole på 
Rønnebær Allé skulle skabes. Fra 
bunden. Desperate tider krævede de-
sperate foranstaltninger. 
 Der var kun en regel og den var 
simpel: Der måtte ikke foreslås no-
get, som allerede eksisterede og der 
måtte ikke skrives noget, som allere-
de stod et andet sted. Alt skulle være 
nyt. Papiret skulle efter mødet være 
en blåkopi af, hvordan den ideelle 
skole så ud. Uden hæmninger og 
blottet for skeptisk realisme. Ren 
ideologi. PH’s lys skulle skinne ufil-
treret over skabelsesprocessen. 
 De fire par lederøjne kiggede på 
hinanden. Forsigtigt lagde en for: 
”Hvad med om vi gjorde det muligt 
at få morgenmad på skolen? Flere 
elever kommer trætte i skole uden at 
have fået noget ordentligt at spise.” 
Så fulgte den næste: ”Og måske no-
get frugt hen på formiddagen, hvor 
de også tit mangler energi?”. Der 
blev nikket. Efter kostplaner talte de 
om motionsvaner. Dem skulle der 
også gøres noget ved. Et forslag om 
tvungen daglig motion arrangeret af 
lærerne vandt gehør. Derfra tog de fat 
på længden af lektionerne, som jo 
faktisk langt overgik, hvor længe børn 
beviseligt kan koncentrere sig. Hur-
tigt kom der skred i sagerne og refe-
renten fik travlt med at notere forsla-
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til succes

»Når der kom nogle og brokkede 
sig over at det regnede eller var 
koldt, sagde jeg: ja, det er rigtigt. 
Og kan du så komme ud i gården. « 
{ bo Stampe rasmussen, skoleleder }
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gene, der nu væltede frem i en kæde-
reaktion af begejstret inspiration. 
 To timer senere forlod de fire ledere 
et dampende lokale, hæse og svedige. I 
hænderne holdt Bo Stampe Rasmussen 
en ny måde at drive skole på. Som Mo-
ses med tavlerne. Et regelsæt og en vi-
sion. Følelsen var som at have fået 
åbenbaret det åbenlyse. Den følelse, 
der ledsager undfangelsen af det ba-
nalt geniale. 

”Vi var klar over, at der var vokset 
noget frem på bordet, som vi tænkte: 
Hvorfor har vi ikke tænkt på det noget 
før?,” siger Bo Stampe Rasmussen 
med lavmælt højtidelighed.

take it or leave it: 
det var spørgsmålet
Der var da også stående ovation, da Bo 
Stampe Rasmussen senere på ugen 
sammen med resten at ledelsen præ-
senterede planerne for den nye Skole 
ved Rønnebær Allé for lærerne og pæ-
dagogerne. Alle var øjeblikkeligt begej-
strede for udsigten til en storstilet fæl-
les indsats mod skolens betændte 
tilstand. Der tændtes atter gnister i øj-
nene og pupillerne trak sig sammen i 
fokus på forandringens glæde.  

 Det samme skete, da Bo Stampe 
fremlagde for skolebestyrelsen og igen, 
da han skulle overbevise udvalget i 
kommunen om at støtte op moralsk og 
økonomisk. Helt bevidst var der ikke 
blevet lagt op til andres mening eller 
forslag. 

”Det var et take it or leave it-tilbud. 
Oppe fra og ned til personalet og uden 
forhandlingsoplæg til bestyrelsen og 
kommunen. Fordi alt var prøvet og det 
var ultimativt sidste udkald. Personalet 
var nedkørt og kommunen var godt og 
grundigt trætte af altid at høre om pro-
blemer fra os. Så der blev klappet i 
hænderne og man ændrede ikke et 
komma”, fortæller Bo Stampe Rasmus-
sen og sætter punktum i bordet med 
pegefingeren.

Første skoledag i august 2008 slog 
den nye skole ved Rønnebær Allé så 
dørene op. Med klassisk musik fra mor-
genstunden; gratis morgenmad; lektio-
ner på kun en halv time; forskudte fri-
kvarterer; udførlige programmer for den 
indlagte daglige 30 minutters motion 
og røde streger omkring skolen, der 
markerede, at det var forbudt at forlade 
skolens område (fordi den tidligere ud-
gangstilladelse kun blev brugt til at gå 

i det nærliggende center og købe slik 
og sodavand), som de mest markante 
nye tiltag. Derudover var det besluttet, 
at alle elever skulle ud i frikvartererne; 
om det var sne eller slud. 

”Når der kom nogle og brokkede sig 
over at det regnede eller var koldt, sag-
de jeg: ja, det er rigtigt. Og kan du så 
komme ud i gården. Der blev faktisk 
ikke diskuteret særligt meget”, griner 
Bo Stampe Rasmussen.

banko med overraskende sidegevinster
Og netop den høje grad af konsekvens 
har ifølge skolelederen været afgørende 
for at projektet har kunnet lykkes nær-
mest fra dag ét. For det gjorde det, for-
tæller Bo Stampe Rasmussen.

Selvfølgelig var der en omstillingspe-
riode inden den nye kultur blev den nær-
mest selvbekræftende organisme, som 
det er tilfældet i dag. Men Bo Stampe 
Rasmussen har ikke nogen erindring om 
større komplikationer eller tilbagefald i 
forbindelse med at indføre den nye stil 
på skolen og allerede efter et halvt år, 
følte han sig overbevist om at den nega-
tive kurve og kultur var knækket. 
 Skolen ved Rønnebær Allé er derfor 
i dag – tre år efter – forvandlet til et 

fra fiasko

»Jeg har været spændt på reaktionen, på om nogle 
fra personalet ville rejse. Men der var vi indstillet 
på at sige: Så må du rejse... « 
{ bo Stampe rasmussen, skoleleder, Skolen ved Rønnebær Allé }
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sted, hvor lærerne underviser opmærk-
somme elever, hvor der stort set ingen 
chips og cola er at finde og gangene nu 
mest genlyder af gruppearbejdets di-
skrete mumlen. De mange mobberier 
er væk; eleverne har det godt med hin-
anden og sætter pris på fællesskabet. 
Ydermere oplever Bo Stampe Rasmus-
sen, at få uopfordrede ansøgninger fra 
lærere og pædagoger, der har hørt om 
skolen og ønsker at være en del af det 
succesrige tiltag. Det lyder nærmest 
eventyrligt, men den er god nok.

Men har han ikke på noget tids-
punkt tvivlet på om det ville lykkes?

”Vi har aldrig tvivlet på, at det var 
den her vej, vi ville gå. Jeg har været 
spændt på reaktionen, på om nogle fra 
personalet ville rejse. Men der var vi 
indstillet på at sige: Så må du rejse... 
det var afgørende for os ikke at gå på 
kompromis med tankesættet. Konse-
kvensen har været afgørende”, siger 
skolelederen med alvor i stemmen. 

”En vigtig pointe er også, at målet 
faktisk ikke var sundhed, men faglig-
hed. Der har været meget fokus på vo-

til succes

res kost og motionstiltag. Men faglig-
hed opnås ikke uden sundhed og 
kroppens parathed”, lyder det fra skole-
lederen, der også har noteret sig en 
uventet sidegevinst af den nye skole-
form: Beslutningen om at forskyde 
pauserne, så det kun er halvdelen af 
skolens elever, der har frikvarter samti-
dig, betød nemlig også, at klikerne på 
personalerummet blev brudt op. Plud-
selig kunne man ikke i hver pause sid-
de ved siden af sin faste makker og det 
tvang folk til at danne nye konstellatio-
ner og udvide omgangskredsen, fortæl-
ler Bo Stampe Rasmussen.

”Personalegruppen er blevet mere 
harmonisk og organisk og vi har fået et 
fantastisk sammenhold. Holdningen og 
tonen på skolen er generelt blevet væ-
sentlig mere positiv og det er en effekt, 
vi ikke lige havde regnet med på for-
hånd”, siger han og kigger henført frem 
for sig ved denne gennemgang af suc-
cesen. 

”Vi smiler stadig lidt til hinanden en 
gang imellem og tænker: Det var da i 
grunden utroligt, at det kunne lade sig 

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

gøre. Det var jo ikke så meget, der 
skulle til. Men vi gjorde det sgu. Og at 
jeg kan sidde her og give et interview 
uden at blive forstyrret, er i virkelighe-
den det bedste eksempel, jeg kan give 
dig på, at vi lykkedes. Det havde ikke 
kunnet lade sig gøre tidligere”, siger 
Bo Stampe Rasmussen og sætter sig 
tilbage i stolen.

Og det er rigtigt; alt ånder fred og ro 
og under hele interviewet. Første lyd 
man kan høre er fjerne klapsalver fra et 
klasseværelse nede ad gangen. Som 
havde eleverne dér været på medhør 
under Bo Stampe Rasmussens beret-
ning og nu kvitterer for, at deres skole i 
dag kan give dem væsentligt bedre mu-
ligheder for en meningsfuld tilværelse 
end for blot få år siden. Lad det være 
en passende afslutning på historien om 
miraklet på Rønnebær Allé. 
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  frihed? 
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 t re måneder er gået, siden den norske masse-
morder gennemførte sit forehavende. Uden si-
destykke modbydeligt og forfærdende. 

Alligevel går livet ubønhørligt videre og 
tilbage er et tomrum af uafklarede følelser og 
et behov for forklaring. Men tilsyneladende 

ligger der ikke nogen mening bag. Ej heller nogen eller no-
get, man kan rette sin vrede eller afmagt mod. Det synes helt 
uforståeligt og overflødigt.

Jo, der har været talt om hadsk retorik, der kan forlede 
unge sjæle. Og der er historiske eksempler på, at udspekule-
ret ondskab og folkemord kan udarte sig i ubegribelig grad, 
uden at nogen rigtig bagefter forstår, hvordan det kunne ske – 
endsige føler skyld. Der er også stærke indicier på, at ond-
skaben bor i os alle og kun venter på at blive sat fri…

Men SVARET på ’hvorfor’ blæser i vinden. Folk, der kend-
te den 32-årige morder, før han isolerede sig, taler godt nok 
om en noget selvhøjtidelig og opfarende person, men har 
ikke ellers set ham som unormal og faretruende. Vi ved til 
gengæld, at gerningsmandens handlinger har været nøje for-
beredt igennem 8 år, hvilket trækker tråde tilbage til hans 
barndom, ungdom, familie og skolegang. 

Som etårig bliver forældrene skilt. Som 15-årig mister 
han kontakten til sin far. Er i en periode med i Oslos hiphop-
miljø, slutter sig senere til Fremskrittspartiets ungdomsbe-
vægelse, men når som 23-årig til, at han ikke kan ændre 
samfundet ad demokratisk vej – og vender det ryggen. 

På nettet falder man over det manifest, han har skrevet. 
Med klip fra diverse sammenhænge og en tempelridder-ro-
mantisk filosoferen over et korstog vendt mod multikultura-
lisme og indvandring. Her redegøres for hensigterne, men 
ellers er der Ikke meget, man bliver klogere af, snarere mere 
forvirret, lyder dommen fra de, der har læst sig igennem.

Morderen fortæller selv, at han oplever sin opvækst såle-
des: ”Jeg har ikke rigtig haft nogen negative oplevelser i min 

    { tekst: Michael Diepeveen / tegning: Tea Bendix }     klumme

 alt for meget
  frihed? 

barndom på nogen måde. Jeg havde alt for meget frihed, 
hvis noget”. Betyder det, at freedom is just another word for 
nothing left to lose? Er det friheden... til at være overset og 
mangle relationer, omsorg, opdragelse og en tydeligere me-
ning med tilværelsen? 

I hvert fald dukker de unge, rodløse eksistenser op igen. 
De er der jo. Og er det overhovedet muligt at undgå de sær-
lige personstrukturer, der isoleres og mangler forbilleder og 
værdier? Som lader sig opsluge af en bestemt sag i en lig-
hedssøgende, men også ret ligeglad omverden. Et samfund, 
som også genererer afvigere og hævnere, der søger herostra-
tisk berømmelse gennem skoleskyderier og terror.

Det handler ikke om skolen, men om livet. Og så handler 
det bare igen om skolen. Den skal jo medvirke til at skabe 
velfungerende, tolerante borgere, der går ind for fællesskab 
og samarbejde. Gør vi det godt nok? En hel del tyder på, at vi 
personligt og professionelt må være endnu mere til stede. Vi 
må og skal gribe ind, gribe fat.

Selv om det ikke er let at sætte tryghed, opmærksomhed 
og omsorg på skemaet, og det vel er umuligt helt at forebyg-
ge opkomsten af galninge, understreger det skete alligevel, 
at vi alle har et ansvar for, at det ikke sker. Og her kommer 
skolen helt sikkert ind på et vigtigt sted.

ALARMERENDE er det, at vi – trods stor velfærd – har et 
samfund, der er så fattigt på andre områder. Et samfund, 
hvor man kan være væk fra gadebilledet, ja forsvinde i åre-
vis, uden nogen bemærker det, uden nogen reagerer. 

Selvsamme norske samfund har reageret utroligt flot på 
det utilgivelige ved at ikke at udpege syndebukke eller gå 
gengældelsens vej. Man har holdt fast i værdierne, i demo-
kratiet og åbenheden. Og jo, vi må give slip for at komme vi-
dere. Blot må vi ikke pakke det væk. Vi kan ikke tillade os at 
glemme. Det, der er sket, kan ske igen. 



Valg til LB’s Generalforsamling
Der udskrives hermed valg i følgende 
tre valgområder:

Valgområde 1 og 2 (Storkøbenhavn)
med postnumrene 1000 - 2990.

Valgområde 3 (Nordsjælland) 
med postnumrene 3000 - 3690.

De delegerede skal vælges på baggrund 
af deres tilknytning til: 

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og 
medlemsgruppe 2- undervisningsområdet 
uden for folkeskolen og andre medlemmer 
jf. § 3 i vedtægterne.

I alt skal 9 delegerede vælges således:

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, 
hvor der anmeldes flere kandidater, end 
der skal vælges. Hvert medlem har én 
stemme.

LB udsender stemmesedler til alle stem-
meberettigede medlemmer i de valgom-
råder, hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 
2012. De skal returneres, så de er på LB’s 
hovedkontor senest den 15. februar 2012.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i 
marts 2012 på LB’s hjemmeside samt i de 
medlemsblade, hvori valget udskrives.

Område Antal delegerede i 
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i 
medlemsgruppe 2

 1 og 2. Storkøbenhavn 3 3

 3. Nordsjælland 2 1

Yderligere information

www.lb.dk

Se under menupunktet “Om selskabet”

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

LB er et af forsikringsbranchens mest velkonsoliderede selskaber, der tilstræber at tilbyde forsikringer af høj 
kvalitet til fornuftige priser. I et gensidigt selskab afspejler fællesskabstanken sig med rettigheder og forpligtelser 
i det daglige virke, både for selskab og medlemmer.

De delegerede vælges for en periode af 4 år 
fra den 1. maj 2012.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem 
af Lærerstandens Brandforsikring siden den 
1. januar 2011, og som har fast bopæl i 
valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberet-
tigede medlemmer, som har fast bopæl i ved-
kommende valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra 
kandidatens medlemsgruppe. Disse 4 medlem-
mer må ikke være delegerede og behøver ikke 
at have bopæl i kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske 
senest tirsdag den 22. november 2011.

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Skole_ledelse_245x165_valg_til_generalforsamling_2012.indd   1 01-09-2011   16:32:06



Fisk: Hornfisk. [Belone belone]

På det sidste formandsmøde i slutningen af august var der enighed om, at 
Skolelederforeningen – på baggrund af en beslutning på repræsentantskabs-
mødet i marts – fortsætter arbejdet med at ændre foreningens profil og kontin-
gentsammensætningen. Der var også enighed om, at ændringerne skal ske in-
den for de rammer, der eksisterer.

Lokalformændene drøftede den analyse, som en arbejdsgruppe var nået 
frem til på baggrund af møder internt, med LC og DLF’s politiske ledelse. Pt. 
er Skolelederforeningen koblet på LC gennem medlemsskab af en basisorgani-
sation, som følge af, at man – for at have maksimal styrke over for forhand-
lingsmodparten – satser på at samle så vidt muligt alle grupper under samme 
hat. Og det bestrider for så vidt ingen. 

Men konkret kan det konstateres, at DLF’s vedtægter om Skolelederfor-
eningen ikke er up-to-date. I debatten på formandsmødet blev det nævnt, at 
foreningen ikke bør ses som en kreds som andre DLF-kredse, men netop har 
sine egne 98 lokalforeninger og tillige har en anden profil i sin interessevare-
tagelse, deltagelse i den offentlige debat mv.

Der er også økonomiske forhold, der ikke er tidssvarende, fx hvad angår 
midlerne i Særlig Fond og det forhold, at der med en ændret status kan følge 
en ændret kontingentstruktur. 

Planen er over efteråret/vinteren at fortsætte dialogen via de kontakter, der 
er etableret. Repræsentantskabet vil herefter på sit næste møde i marts 2012 
beslutte den fortsatte strategi, bl.a. med henblik på at få fremsat ændringsfor-
slag på DLF-kongressen september 2012.

På formandsmødet blev spørgsmålet om lederstillinger i indskolingen drøf-
tet – og formanden Anders Balle orienterede om de vanskelige forhandlinger, 
der har været med bl.a. BUPL om at få præciseret overenskomstdækningen på 
det område. 

I debatten på formandsmødet var der fuld opbakning til foreningens hold-
ning: Der er ingen tvivl om, at den LC-lederoverenskomst, vi har indgået med 
KL også dækker skoleledere i indskolingen, uanset hvilken uddannelsesmæs-
sig baggrund, lederne har. 

Det er derfor vigtigt, at foreningen lokalt og centralt er opmærksom på, når 
nye stillinger som ledere af indskolingen opstår. Vi SKAL på banen, så løn, 
ansættelse og overenskomstdækning afklares tidligst muligt, så stillinger, der 
indbefatter ledelse af undervisning, kommer på LC-lederoverenskomst. 

Et oplæg til revideret organisationsuddannelse blev præsenteret på mødet. 
Uddannelsen vil grundlæggende bestå af 2 x 2 dage. Herudover tilbydes sup-
plerende moduler for at møde de specielle og aktuelle udfordringer, der løben-
de opstår. Målet er, at foreningens leder-TR altid er klædt bedst muligt på og 
kan agere hurtigt og sikkert. 

Flere andre punkter blev drøftet på formandsmødet. Bl.a. at kommunerne 
oftere griber til diskretionære afskedigelser med henvisning til, at skole-
lederen ikke lever op til bestemte krav. Det er derfor vigtigt, at den 
lokale forening i sådanne sager er på forkant og hurtigt henviser 
til foreningen centralt med henblik på bistand og rådgivning.

ny profil
Følgende kommuner er udvalgt af Indenrigs-
ministeriet til at deltage i frikommuneforsø-
get, der efter planen sættes i gang pr. 1. ja-
nuar 2012: Fredensborg, Fredericia, Gentofte/ 
Gladsaxe, Odsherred, Odense, Vejle, Vesthim-
merland og Viborg. 

Loven om frikommuneforsøg skal dog først 
vedtages i Folketinget, men det ventes at ske, 
også nu efter regeringsskiftet. 

Frikommuneforsøget er et led i indsatsen 
for afbureaukratisering af den offentlige sek-
tor. Formålet er at sikre en mere optimal res-
sourceudnyttelse og få mere og bedre velfærd 
for pengene. Der kan gives dispensationer og 
udvidede beføjelser i forhold til gældende 
regler og bekendtgørelser, men uden at måtte 
overtræde grundlovsbestemmelser eller tilsi-
desætte hensynet til borgernes retssikkerhed, 
og hvor grænserne så går her, er ofte lige en 
diskussion værd...

Formålet med forsøget er således at få af-
prøvet nye, mere vidtgående og banebrydende 
løsninger for at forbedre den offentlige ser-
vice end hidtil set. Det er bl.a. hensigten, der 
skal være øget handlerum for politisk ledelse 
og prioritering i kommunen med fokus på bor-
gernes behov. Ligeledes skal den enkelte in-
stitution, leder og medarbejder fx have øget 
handlerum i mødet med borgeren.

Kilde: Indenrigsministeriets hjemmeside

Fuglefri og 
fremmed
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  kort nyt
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� Den vindskæve
Når man første gang slå paraplyen 
fra Senz op, er det svært ikke at 
tænke, at den er vind og skæv på 
alle måder. Men der er mening med 
galskaben. Det aerodynamiske de-
sign gør nemlig ifølge producenten 
paraplyen i stand til at modstå vind-
stød helt op til 100 km i timen.
Pris: 449 kr.
Link: kortlink.dk/9ezq

gear & 

gadgets

i ly for regnen
Når himlen åbner sig og det vælter ned fra oven, er det 
dejligt at have en god paraply ved hånden. Vi har fundet 
fire bud frem på unikke  modeller, som er lidt sjovere end 
de lidt pinlige reklameparaplyer.

  nummer 04 / juni 201150

elektronik   { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

�

� Den luksuriøse
Engelske James Smith & Sons har frem-
stillet paraplyer siden 1830, og butik-
ken på New Oxford Street, London er i 
sig selv et besøg værd, da den med sit 
oprindelige interiør fremstår som en 
portal til fortiden. Et godt paraplyvalg 
kunne være rejsemodellen, hvor hånd-
tag og top kan afmonteres, så den er 
nemmere at pakke i kufferten.
Pris: ca 1.575 kr.
Link: kortlink.dk/9f27

� Den futuristiske
I Ridley Scotts klassiske Science 
Fiction-film Blade Runner står reg-
nen ned i stænger, mens indbygger-
ne i det drivvåde futuristiske Los 
Angeles bevæger sig omkring under 
paraplyer, der minder ikke så lidt 
om denne model. Med et enkelt klik 
får de tre indbyggede LED-lys skaf-
tet til at lyse op i efterårsmørket.
Pris: ca. 170 kr.
Link: kortlink.dk/97su

� Den håndfri
Et af de største problemer ved 
en paraply er, at man kun har en 
enkel hånd fri. Det er i hvert fald 
det problem, som amerikanske 
Alan Kaufman forsøger at løse 
med sin alternative paraply kal-
det Nubrella. At man så i stedet 
ligner en vildfaren astronaut, må 
man åbenbart lære at leve med.
Pris: ca. 265 kr.
Link: kortlink.dk/9f2a

�

�
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3D revolutionen mangler endnu at indfinde sig i dag-
ligstuen, men er i stedet ved at snige sig ned i lom-
men sammen med de nyeste smartphones fra produ-
centerne LG og HTC, der begge netop har lanceret 
telefoner med 3D-skærme på det danske marked. 

Normalt fungerer 3D ved, at et sæt briller på den 
ene eller anden vis sørger for, at øjnene modtager 
hvert sit let forskudte billede. Oplevelsen af dybde i 
billedet opstår så, når hjernen samler de to billeder. 
Men det ville ikke give meget mening at levere et 
sæt 3D-briller med en mobiltelefon, derfor benytter 
både LG og HTC den samme teknologi, som Ninten-
do også bruger i den håndholdte spillekonsol 3DS, 
hvor 3D-effekten kan opleves uden briller.

Teknologien kaldes parallax barrier, og er i bund 
og grund et filter i skærmen, der sørger for at fordele 
hvert sit billede til det højre og venstre øje. Det er en 
løsning, der samtidig betyder, at 3D-effekten kun er 
overbevisende, hvis skærmen holdes korrekt i forhold 
til ens synsfelt, hvorfor den egner sig bedst til enhe-
der med relativt små skærme.

Hvorvidt 3D-skærme bliver en succes på mobilte-
lefonen er endnu for tidligt at sige. Det afhænger 
blandt andet af, om der udkommer nogle ordentlige 
3D-spil eller om det bliver muligt at se film og sport i 
3D på de små skærme. Men hvis 3D-indholdet lader 
vente på sig, kan man i mellemtiden tage sine egne 
3D-fotos med telefonerne – fotos, der selvfølgelig 
også kan vises frem på et 3D-fjernsyn.

I skrivende stund er der lanceret to forskellige 3D 
telefoner på det danske marked, som begge er base-
ret på styresystemet Android:

LG Optimus 3D, vejl 4.399 kr.
HTC Evo 3D, vejl 4.800 kr.
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go digital

mobiltelefonen i 
3d uden briller

alle vil have tablets
Enhver hardwareproducent med respekt for sig selv vil gerne 
have en tablet i sortimentet. Sony har valgt at vente indtil nu med 
at lancere deres bud: tablet S. Den lille 600 grams maskine med 
9,4 tommer skærm er baseret på styresystemet Android 3.1, og 
udstyret med potent indmad. Det bliver den første PlayStation-
certificerede tablet, og derfor en del af Sonys spiloffensiv indenfor 
Android. Men den får også adgang til Cloud-baserede tjenester med 
musik, fotolagring med mere, 
og vil trådløst kunne afvikle 
indhold direkte på Sonys 
egne Bravia-fjernsyn.
Sony tablet S med 32 GB hu-
kommelse, vejl. pris 4.600 kr.

næste generation elbiler
Bilproducenten Audi drømmer også om lækre elbiler. Deres seneste 
konceptbil A2 er en knap fire meter lang sag, med god plads til fire 
passagerer. Nøglerne er droppet til fordel for berøringsfølsomme 
betjeningspaneler og såkaldte Gesture Based Controls. Forlygterne 
er baseret på LED og mikroreflektorer, mens baglyset automatisk 
tilpasser sig vejrforholdene. I tåge sørger laserdioder for at tegne 
en rød advarselstrekant bag bilen, så andre bilister er advaret i tide. 
Indtil videre består Audi A2 dog ikke af andet end streger og compu-
termodeller – men vi tillader os at drømme alligevel.

en klassiker fylder 30 år
Glem alt om smarte telefoner og flotte tablet-computere, for hvad 
har de at byde på i forhold til en sand klassiker som Hewlett Pack-
ards klassiske lommeregner 12c. Maskinen blev oprindeligt lanceret 
i 1981, og i anledningen af dens 30 års fødselsdag er den blevet 
genlanceret i en særlig jubilæumsudgave. Har man lidt højere krav 
til ens talknuser, så er HP 15c lomme-
regneren fra 1982 også netop blevet 
relanceret.
Begge maskiner kan bestilles hjem hos 
danske forhandlere, eller købes direkte 
på nettet for henholdsvis 80$ og 100$.
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det er også

 S kolelederforeningens sekretariat er nu ud-
bygget til at varetage foreningens sagsbe-
handling og interessevaretagelse fuldt og 
helt – både for de enkelte medlemmer og for 
organisationen som helhed.  

Ansættelsen af to nye medarbejdere – 
begge jurister – giver mulighed for at udvikle foreningens 
konsulentprofil fra generalistfunktioner med særlige kompe-
tencer til et korps af faglige specialister organiseret i tre fag-
lige team, der til sammen udgør en samarbejdende enhed.

overenskomst og løn
Det nye konsulentteam omkring overenskomst og løn vil have 
både et centralt og et lokalt perspektiv. 

En af de centrale hovedopgaver er at forhandle, fortolke, 
forsvare og formidle undervisningsledernes overenskomst - 
fra kravopstilling til lokal udmøntning. 

Teamet vil således have fokus på såvel generelle som lo-
kale aftaler og have ansvaret for den løbende varetagelse af 
LC’s lederoverenskomst. 

I henhold til denne overenskomst har de lokale afdelinger 
af LC-Lederforum ansvaret og retten til at forhandle og indgå 
lokale aftaler om løn og ledelsesvilkår, men denne opgave 
varetages bedst, hvis den også hviler på en kompetent vej-
ledning og rådgivning fra foreningens konsulenter. 

Derfor vil medarbejderne i team: Overenskomst og løn – 
ud over centrale fagretslige sager – prioritere samspillet og 
dialogen med formænd og tillidsrepræsentanter i alle landets 
kommuner. 

Som medlem af Skolelederforeningen kan du naturligvis 
også få konkret sparring, råd og vejledning i egne løn- og 
overenskomstspørgsmål, herunder pensionsberegning.

Ring blot 70 25 10 08 eller send en mail til skoleleder-
ne@skolelederne.org, og du vil hurtigt blive kontaktet af en 
konsulent med særlig kompetence på netop dette felt. 

Personalejura
Skolelederforeningens medlemmer er vant til at optræde i 

dine

konsulenter
Nye konsulent- og specialistfunktioner i Skolelederforeningens 

sekretariat skulle give en endnu bedre medlemsbetjening… 

sekretariatet   { tekst: Poul Krogstrup / foto: Sine Fiig m.fl. }

mange forskellige roller. Skolelederen er først og fremmest 
leder på skolen og i kommunen, men lederen befinder sig 
altså også midt i sit eget ansættelsesforhold.

Som leder er man i særlig grad eksponeret, og der er til 
stadighed opmærksomhed om den ledelsesmæssige adfærd. 
Risikoen for at blive udsat for kritik er på grund af ledelses-
opgavens kompleksitet næsten uafvendelig. I enkelte tilfælde 
kan lederen havne i en situation, der i sidste ende kan få 
konsekvenser for jobbet. Her er det vigtigt at kunne få kom-
petent rådgivning og bistand fra sin faglige organisation. 

Skolelederforeningens personalejuridiske team er uddan-
net til – og har stor erfaring i – at varetage og følge op på så-
danne personsager. Det kan dreje sig om almindelig vejled-
ning og sparring omkring eget arbejdsmiljø, egne ansættel-
sesvilkår eller rettigheder og pligter ved ny skolestruktur. Der 
kan også være tale om at indgå i bisidderfunktion i alvorlige-
re sager, deltage i sygefraværssamtaler eller tjenstlige samta-
ler og bistå i egentlige afskedigelsessager. Den konkrete 
sagsbehandling og bistand sker altid med ledelsesmæssigt 
perspektiv og i et professionelt samspil med det pågældende 
medlem. 

Alle foreningens medlemmer kan og bør i forbindelse med 
sager, der kan vise sig at få konsekvenser for eget ansættel-
sesforhold, tage kontakt til den lokale skoleleder-TR, som 
samtidig er formand for skolelederne i kommunen – eller 
man kan kontakte foreningens personalejuridiske team direk-
te på 70 25 10 08 eller skolelederne@skolelederne.org og få 
den fornødne rådgivning, hjælp og støtte.

Skoleledelse 
I rollen som kommunal skoleleder eller i andre lederjobs har 
foreningens medlemmer som oftest adgang til sparring, råd-
givning, retningslinjer og dialog opad i det tjenstlige system – 
typisk i forhold til den kommunale forvaltning og skolevæse-
nets ledelse. 

Samtidig kan skolelederen imidlertid have behov for spar-
ring og rådgivning i sin egen faglige forening om konkrete 
forhold, opgaver og ledelsesmæssig adfærd. Det gælder alle 
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nye teams

team:
Overenskomst 

og løn

team:Personalejura

team:Skoleledelse

Kommunikation

michael diepeveen 
(midi@skolelederne.org)

dorrit bamberger 
(dbam@skolelederne.org)

søren thomsen 
(stho@skolelederne.org)

søren teglskov 
(sote@skolelederne.org)

Peter Cort 
(cort@skolelederne.org)

karsten Hansen
(ksha@skolelederne.org)

Carsten ancker 
(cava@skolelederne.org)

Poul boeskov 
(pobo@skolelederne.org)

søren schnack 
(sors@skolelederne.org)

Henning søby
(hsok@skolelederne.org)

barbette Hjelmborg 
(bahj@skolelederne.org)

 Ring 70 25 10 08

Sekretariats-lederAdministration

Charlotte dilling
(cd@skolelederne.org)

lisbeth Hansen
(liha@skolelederne.org)

Poul krogstrup 
(pokr@skolelederne.org)
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spørgsmål og problemstillinger i relation til strategisk ledel-
se, personaleledelse, administrativ ledelse og faglig pædago-
gisk ledelse, eksempelvis dialog med medarbejdere, team-
samtaler, observation af undervisning, specialundervisning, 
kvalitetsrapporter, elevplaner, konflikthåndtering eller leder-
rollen i forhold til lærernes arbejdstidsaftale. Det kan endvi-
dere handle om samarbejdet med forældrene i skolebestyrel-
sen eller rådgivning af ledelsesteam i forhold til samarbejde 
og arbejdsfordeling.

Team Skoleledelse trækker på teoretisk uddannelse og 
mange års praktisk erfaring fra folkeskolen, både når det 
gælder dialog og sparring med medlemmerne om skolens op-
gave, indhold og daglige praksis, og når det gælder interes-
sevaretagelse i forhold til foreningens formandskab, hoved-
bestyrelse og repræsentantskab – samt deltagelse med 
ledelsesperspektiv i eksterne projekter, udvalg og høringer i 
Undervisningsministeriet, Kommunernes Landsforening og 
landsdækkende interesseorganisationer. 

Team Skoleledelse varetager foreningens uddannelsesakti-
viteter, når det gælder kursus for nye skoleledere og alminde-
lig rådgivning om lederuddannelse, mens de to øvrige team i 
fællesskab forestår foreningens interne TR- og organisations-
uddannelse.

Ring eller skriv til sekretariatet, hvis du har brug for ledel-
sesmæssig sparring eller fortolkning af folkeskolelovgivnin-

gens bestemmelser i relation til din ledelsesopgave på tlf.
70 25 10 08 eller skolelederne@skolelederne.org

Kommunikation m.m.
Skolelederforeningens kommunikationsvirksomhed har til 
formål at dele viden og erfaringer med medlemmerne og at 
skabe sammenhæng, fællesskab og dialog i foreningen. Sam-
tidig er det opgaven at formidle skoleledernes ønsker, syns-
punkter og holdninger med henblik på at påvirke menings-
dannelse, politikdannelse og lovgivning på skole- og ledel-
sesområdet.

Foreningens kommunikationsafdeling udvikler og udgiver 
fagbladet ”plenum;”, foreningens nyhedsbrev, SL-Nyt, pjecer 
og sociale medier samt hjemmesiderne www.skolelederne.org 
og www.lc-lederforum.org. Parallelt hermed arbejdes med 
pressekontakt, profilering, synlighed, interessevaretagelse, 
mediestrategi, analyser, undersøgelser og kampagner.

Hvis du har gode ideer eller synspunkter til videre formid-
ling, er du velkommen til at kontakte Michael Diepeveen el-
ler Søren Thomsen. Og har du spørgsmål til dit medlemskab 
eller til foreningen i det hele taget er du altid velkommen til 
at ringe os op eller sende os en mail – så svarer vi så hurtigt, 
vi kan. Det er jo også din forening! 

det er også dine

konsulenter

sekretariatet  

Det nye Folkeskolen
på papir, web og mobil folkeskolen.dk

Få vigtige skolenyheder og 
anmeldelser direkte på din 
smartphone. Og følg med i den 
elektroniske kalender.
KLIK …

nyt design
Mere kant, skarphed, humor 
og fordybelse. Det nye Folke
skolen har temaer, forskning, 
portrætter, direkte interview 
og fortællinger fra praksis.
LUK OP … s
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Sådan går det med danSk – og 
de andre fag i folkeSkolen

faglige blogs
Vær med i et netværk med 
faglige blogs og artikler fra 
lærer til lærer med gode ideer. 
se emnesider med de mest 
anbefalede faglige artikler.
FØLG MED …

Læs DEt I DEt nyE FOLKEsKOLEn 
– UUnDværLIGt FOr UnDErvIsErE

p01_FS-folder.indd   1 09/09/11   09.23

27. okt.
Udkommer

  22 magasiner om året med mere kant, skarphed, 
humor og fordybelse

  temaer, forskning, portrætter, direkte interview
og fortællinger fra folkeskolen

  elektronisk kalender på folkeskolen.dk med 
 aktiviteter fra hele landet

  større mulighed for at dele viden via faglige 
 netværk, blogs og artikler fra lærer til lærer med 
gode ideer og erfaringer på folkeskolen.dk
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kort nyt

Fisk: Havkat. 
[Anarhichas lupus]

En undersøgelse fra Zahle og Blaagaard/KDAS på professionshøjskolen UCC  
peger på, at de interaktive tavler medfører et pædagogisk og læringsmæssigt 
tilbageskridt i undervisningen. 

Mange lærere udnytter ikke tavlernes muligheder, men bruger dem som en 
OH-projektor, som de forelæser efter, viser undersøgelsen og det gør ikke nød-
vendigvis undervisningen bedre. Snarere måske tværtimod, idet det pædagogisk-
didaktiske niveau ligner gammeldags forelæsningsundervisning, der gør eleverne 
til passive tilskuere frem for aktive deltagere.

I undersøgelsen peges på, at skolerne må sørge for, at der er tid og rum til, at 
lærerne kan udveksle erfaringer med teknologien og udvikle en god praksis med 
tavlerne i fællesskab. Samtidig anbefales det at sørge for at gøre eleverne til 
kompetente brugere af tavlerne, så også de kan være med til at udvikle brugen 
af tavlerne i undervisningen.

Læs hele rapporten på www.ucc.dk 

ObservatiOn Og vurdering 

af undervisning      

11

Egne notater:

ObservatiOn Og vurdering 

af undervisning      
9

Fokuspunkt 
Kommentar

Hvordan giver læreren instruktioner og information?

Opnår læreren straks elevernes opmærksomhed 

når påkrævet?

Har læreren kontrol over timens start og slutning?

Viser læreren opmærksomhed på, hvad der foregår 

i klassen af ikke-faglig karakter?

Viser læreren interesse, respekt eller medansvar for 

klassens sociale liv?

...fortsat

6

Fokuspunkt 
Kommentar

Hvor lang tid går der, fra det ringer ind, til 

undervisningen går i gang?

Gennemgås disposition/dagsorden for lektionen, 

formål og mål ved lektionens begyndelse?

Præsenteres eleverne for succesindikatorer, som 

viser, at målet er nået?

Hvorledes er lektionens tempo? 

Hvorledes er progressionen i stoffet? 

Hvordan dækkes emnet? 

Holder den fremlagte disposition?

Afslutning på lektionen. Hvordan rundes lektionen af? 

Drages der konklusioner, perspektiveres emnet? 

Er der snak i munden på hinanden?

3. læringsaktiviteter 

– fagdidaktisk kompetence 3

Fokuspunkter ved

&
observation

vurdering
af undervisning

et skridt frem, to…

Skolelederforeningen har udarbejdet et nyt materiale ”Fokuspunkter ved observation og vurde-
ring af undervisning” på baggrund af i OECD-rapporten fra maj 2011, hvor Danmark bl.a. an-
befales at integrere lærervurderinger i evalueringssystemet.

Det er foreningens holdning, at evaluering og udvikling af skolen foregår bedst praksis-
nært, på skoleniveau og i dialog mellem ledere og lærere. Materialet er derfor tænkt som IN-
SPIRATION for skolelederne til at systematisere iagttagelser af læreradfærd og -kompetencer 
med henblik på at få større indsigt i undervisningens kvalitet og have en faglig, udviklingsori-
enteret dialog med læreren. 

Observationerne kan give ledelsen indsigt i og dokumentation for undervisningens kvalitet 
og danne baggrund for en dialog med læreren om valg og fravalg i forbindelse med tilrettelæg-
gelsen af den enkelte lektion. Der lægges op til observationer af lærernes undervisning på føl-
gende områder:

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

Lærernes undervisning er komplekse forløb og svære at systematisere. Materialet er derfor 
ikke en facitliste, men et bud på, hvordan lærere, faglige vejledere og ledere frå et fælles ud-
gangspunkt for en systematiseret, kvalificeret dialog om undervisningen. Materialet er let og 
overskueligt at bruge og understøtter en fornuftig, gennemførlig proces.

Hent ”Observation og vurdering af 
undervisning” www.skolelederne.org 
i en almindelig pdf-udgave og i en 
redigerbar word-udgave, som man kan 
tilpasse efter lokale omstændigheder 
m.m.. Eller brug smartphonen:

PDF-udgave   Word-udgave

Materialet 
udsendes som indstik i dette nummer af Plenum! 

Læs det!

obs



konferencen giver inspiration og 
konkrete ideer til nytænkning: 

• Strategier
• Ledelsesformer       
• Kommunikationsveje
• Samarbejdsrelationer
• Handlekraft og arbejdsglæde  

   Ledelse i en

ny SkoLe-
STRukTuR

Skolelederforeningen

inviterer til:

Heldagskonference for

alle skoleledere

det personlige lederskab i en ny virkelighed

tirsdag den 1. november 

Hotel Comwell i Roskilde 

Vestre kirkevej 12, 4000 Roskilde 

klokken 9.30-15.30

Onsdag den 9. november 

Munkebjerg Hotel i Vejle 

Munkebjergvej 125, 7100 Vejle

klokken 9.30-15.30

I forbindelse med strukturændringer 
i kommunerne får mange skoleledere  
nye og anderledes opgaver.

konferencen fokuserer på konse-
kvenserne for skolelederne, når  
skoler nedlægges eller sammen-
lægges.

Hvordan organiserer vi en ledelse med an-
svar for helheden? Hvordan udvikler vi det 
personlige lederskab i en ny virkelighed?

Kompagnistræde 22, 2  /  1208 København K  /  Tlf. 70 25 10 08
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konferenceprogram

 9.30 – 10.00     Kaffe.

 10.00 – 10.15    Velkommen v/ Skolelederforeningen.

 10.15 – 11.15    Innovation og ledelser v/ Annemette Digmann
                                Offentlig innovation. Hvilken type ledelse skal 

der til, for at vi kan udvikle vores samarbejde 
og ledelsesprocesserne. 

 11.15 – 11.30    Pause.

 11.30 – 12.30    Den personlige handlekraft v/ Stig Kjerulf
                              Hvordan optimeres arbejdsglæden, så der  

skabes bedre resultater i det daglige?  
                                                                  
 12.30 - 13.15  Frokost.

 13.15 – 13.30   Kort orientering om status på  
skolesammenlægninger   

                            v/ Skolelederforeningen.                                            

 13.30 – 15.15    Ledelsesudfordringer fra en ny platform 
  v/ Helene Ratner
                          Håndtering af nye forventninger til strategi  

og faglighed i praksis.
                     
 15.15 – 15.30    Etablering af netværksgruppen
                          Kommissorium for netværksgruppernes  

arbejde. 
                         Mødestruktur m.m. i netværksgruppen aftales. 
                         Tid, sted, dagsorden og tovholder.  

annemette digmann er innovationschef i Re-
gion Midt, cand.mag og phd. Forsker i inno-
vation og ledelse i den offentlige sektor. Ved 
at analysere eksempler fra praksis opstår der 
ny brugbar viden om innovation og ledelse, 
som kan formidles i foredrag og bøger. I for-
året 2012 udgiver Annemette en ny bog om 
innovation og ledelse.

stig kjerulf er cand.psych.aut. og psykoana-
lytiker og en af pionererne inden for erhvervs-
psykolog. Karrieremæssigt har han spændt vidt 
fra koncerndirektør i Brødrene Hartmann A/S til 
etablering af Kjerulf & Partnere. Som topleder 
og erhvervspsykolog arbejder han som coach for 
topledere, forelæser, underviser og skriver bøger 
om coaching, teambuilding og udvikling af le-
derpersonligheden.

helene ratner er PH.D. studerende ved Cen-
ter for Skoleledelse,  
Institut for ledelse, Politik og Filosofi på Co-
penhagen Business  School. Hendes Ph.D. er 
en antropologisk undersøgelse af ledelse af 
inklusion i folkeskolen med særlig fokus på 
hverdagens strategiske ledelse.

konferencens foredragsholdere

}  skolelederne.org / kurser og konferencer / ledelse i en ny skolestruktur
eller gå ind på:

}  skolelederne.org / nye initiativer / 
ledelse i en ny skolestruktur

Husk at 
tilmelde 
dig via

efterfølgende 
netværksdrøftelser
Er der ved tilmeldingen interesse for at 
drøfte problemstillinger i forbindelse 
med strukturændringer på skolerne, vil 
Skolelederforeningen hjælpe med at 
etablere netværk – ud fra de eksiste-
rende tværkommunale netværk. 

inspiration til drøftelser 
i lokalafdelingen
Konferencen vil give inspiration til det 
daglige arbejde, og det vil være oplagt 
at bruge konferencen som afsæt for en 
debat i lokalafdelingen.
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klumme   { tekst: Torben Mørup og Michael Rasmussen / foto: Colourbox }

»Undervisning i skolen er vel voksnes 
beslutning om hvad der er godt, interessant, 
nødvendigt for børn.« 
{ mørup og rasmussen, medlemmer af Skolelederforeningens HB }

  nummer 06 / oktober 201158
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 K ristendemokraterne går 
ikke ind for salmevers 
kunne også være over-
skriften. Årets kongres  
i Danmarks Lærerfor-
ening blev skudt i gang 

med et valgmøde.
Lidt forstemmende er den totale 

mangel på visioner og klare tanker, når 
man ser ud over det politiske verdens-
billede. Måske skal det ikke forstås som 
foragt, men mere forståelse for den helt 
særlige situation politikerne er i lokalt 
og globalt. Det er vel de færreste, der 
stiller op på et værtshus en sen aften og 
lover en fordobling af spiritusafgifterne. 
Logikken i at betone værdien af en læ-
reruddannelse forekommer indlysende. 
Ligesom ønsket om en pædagog i nær-
heden af klasselokalet var helt overflø-
digt i denne forsamling.

Globalt er udfordringen måske mere 
kompleks og øger fristelsen til at foku-
sere på de lovændringer, som den sid-
dende regering har gennemført. Emner 
og debatter kan gøres så simple, så de 
må karakteriseres som tåbelige. I skri-
vende stund refereres lidt ironisk til 
Erasmus Montanus. Den opmærksom-
me læser kan huske, at han er en af de 
få Holberg figurer, der rent faktisk har 
fulgt med i folkeskolen, men afvises af 
landsbyen, da han kommer hjem og 
taler latin. Ikke overlegent, mere klod-
set og komisk kan vi huske. Er den glo-
bale fordring i virkeligheden vores loka-
le foragt for lærdom og indsigt.

Fagene har udviklet sig over tid. I 
begyndelsen var ordet og salmeversene 
- efterhånden skete en opsplitning i fag 
og emner. Alle kan vel betone værdien 
af et vist kendskab til dansk litteratur. 
Om det er Kingo eller Brorson kan have 

politiske overtoner. Den faglige begrun-
delse kunne være billedsproget hos de 
to herrer mindre end deres grad af for-
billedlighed.

Undervisning i skolen er vel voksnes 
beslutning om, hvad der er godt, inte-
ressant, nødvendigt for børn. Uagtet 
litterære kvaliteter kan Kingo vel ikke 
aftvinge den store interesse i en tid 
med onlinekvaliteter døgnet rundt. Det 
betyder dog ikke, at emnet skal udfa-
ses, hvis voksne finder det relevant for 
den opvoksende ungdom.

“Vi lærer for livet!”, – læser det lille 
barn i den store bog med et logo fra en 
svunden tid, en tid hvor små børn kun-
ne læse og hvor solen altid skinnede. 
Nok “ikke for skolen”–- og ikke “ik’ for 
øvrigheden?”. Læring er for lærere i 
skolen. Undervisningsassistenter og 
pædagoger er fremmedfolk, der ikke har 
noget at gøre i en pædagogisk praksis. 
Spørgsmålet er, om en klassisk fagfor-
eningstankegang er svaret på den nu-
værende krise. Er udfordringen ikke 
behovet for en større vifte af lærings-
kompetencer i klasserummet. 

Udfordringen for lærerstanden (ikke 
brand) er nok tidligere tiders opfattelse 
af et totalt fravær af opdragelsesmæs-
sige facetter i undervisningen. Der er 
så at sige ingen skoling i de tyske ver-
ber blot lærdom. Debatten om den 
skjulte læreplan eller mangel på dan-
nelse vågnede til live. Kongressen kon-
staterede efter en dagslang debat, at 
undervisning også er opdragelse.  Det 
peger fremad.

Et langøret æsel, der trækker sin 
herre. Hvem er æsel og hvem er herre? 
Og hvem skal trække hvem til truget? 
Langøret æsel svigter mig ikke – hu-
sker du hendes forelskede blikke, hen-

des søde løfter, søde ord om ægteska-
bets bånd. Der var nok ingen bånd, der 
bandt os. Pinocchio var en fri fugl.

Pædagogisk ledelse er vel lederens 
konkrete tilstedeværelse på skolen og i 
klassen. Evalueringen af lærernes un-
dervisning er vel derfor en basisydelse. 
Skolelederforeningens evalueringsred-
skab til bedømmelse af undervisningen 
vakte ikke jubel, derimod var der takt-
faste klapsalver til ønsket om alenehed 
i undervisningen. Spørgsmålet om, 
hvordan man så udøver pædagogisk  
ledelse, blæste til gengæld i vinden  
og på de bagerste rækker i kongressen, 
hvor repræsentanterne fra Børnehave-
klasse- og Skolelederforeningen måtte 
ihukomme, at støt står den danske sø-
mand – også i modvind. 

Udfordringen for lærerkorpset er 
måske den helt enkle, at privatskolen i 
den offentlige skole lukker og slukker 
tyve år efter, at tidligere formand for 
DLF Martin Rømer profeterede det. 

Luk vinduerne op og lad verden 
komme ind kunne være sloganet for 
fremtidens folkeskole. Børn af i dag er 
udsat med et så voldsomt input af al-
skens skrammel og ditto indhold, at 
man med rimelighed kan forvente en 
snurren på taburetterne.

Kunne der være mening i at betrag-
te følgende citat af Grundtvig: ”Liv 
uden Bevægelse kan være godt nok for 
Gulerødder og Kaalhoveder, som ikke 
er bedre vant” Lærerens opgave er be-
vægelsen og det lange seje træk. Pæ-
dagogens er kultiveringen. Sammen 
kunne det være at flyve. 

Forfatterne deltog i DLF-kongressen 
den 13.-16. sept. i Falconer Centret

undervisningens 

mirakel 

kongres
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Mellemlederes kommunikative arbejde  
med at skabe ledelsesrum og ledelsesret
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Mie Femø Nielsen
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ø NielseN   PosiitioNeriNg

PositioNeriNgP o s i t i o N e r i N g
Mellemlederes kommunikative arbejde med at skabe 
 ledelsesrum og ledelsesret

Mellemlederen er centrum for al aktivitet i sin afdeling, men må samtidig stille alle 
mulige aktører tilfreds.

P o s i t i o N e r i N g  viser, hvordan mellemlederne håndterer at befinde sig i et kryds
pres mellem topledelse og medarbejdere, lederkolleger og eksterne samarbejdspart
nere. Bogen viser også, hvordan lederrollen ikke er noget, man har eller er, men noget 
man gør.  En række autentiske, danske mellemledere er blevet videofilmet, mens de 
holder afdelingsmøde. Via den internationalt anerkendte mikrosociologiske metode 
vises udførligt i eksempler fra praksis, hvordan mellemledere konstruerer deres leder
rolle. De positionerer sig formelt, normativt og fagligt i relation til deres medarbej
deres positionering og modpositionering.

Bogen besvarer også en række principielle spørgsmål, som praksis rejser: Hvad giver 
mellemlederen magt over medarbejderne? Og hvorfor kan det overhovedet være inter
essant for medarbejderne at lade mellemlederen få magt over sig? Denne indbyrdes 
magtrelation er selve fundamentet for mellemlederens virke. 

Bogen tilhører en miniserie bøger om mellemlederes kommunikation i relation til le
delse og organisation. Dens søsterbog, F o r t o l k N i N g s l e d e l s e  –  M e l l e M l e d e r e s 
k o M M u N i k a t i v e  a r b e j d e  M e d  v æ r d i e r  o g  k u l t u r s k a b e l s e , handler om 
mellemlederens arbejde med at socialisere medarbejderne og skabe fælles fodslag.

Begge bøger henvender sig til studerende ved højere læreanstalter – samt til ledere og 
rådgivere.

ISBN 978-87-593-0970-4

p
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FortolkNiNgs-
ledelse

F o r t o l k N i N g s l e d e l s e 
Mellemlederes kommunikative arbejde med værdier og 
 kulturskabelse

For alle ledere er det en udfordring at skabe fælles fodslag blandt medarbejderne om 
en stærk strategi, så organisationen rykker i den rigtige retning, og man i fællesskab 
løfter store opgaver. Hvis medarbejderne identificerer sig med virksomheden, yder de 
deres ypperste for at fremme virksomhedens strategiske mål, træffer af sig selv de 
rette beslutninger undervejs, og handler på en måde, der er i overensstemmelse med 
virksomhedens værdier. 

F o r t o l k N i N g s l e d e l s e  sætter teoretisk indsigt i organisationskultur, værdi  ledelse 
og socialisering i spil med empiriske studier af autentiske, danske mellemlederes 
kom munikation med deres medarbejdere. En række mellemledere er blevet videofilmet, 
mens de holder afdelingsmøde. Via den internationalt anerkendte mikrosociologiske 
metode vises udførligt i eksempler fra praksis, hvordan mellemledere korrigerer deres 
medarbejdere, og hvordan de fortolker organisationens kontekst, så den giver lokal 
mening for medarbejderne.

Bogen tilhører en miniserie bøger om mellemlederes kommunikation i relation til  ledelse 
og organisation. Dens søsterbog, P o s i t i o N e r i N g .  M e l l e M l e d e r e s  k o M M u N i k a -
t i v e  a r b e j d e  M e d  a t  s k a b e  l e d e l s e s r u M  o g  l e d e l s e s r e t , handler om 
mellemlederens formelle, faglige og normative positionering. 

Begge bøger henvender sig til studerende ved højere læreanstalter – samt til ledere og 
rådgivere.

ISBN 978-87-593-1467-8

www.saMFuNdslitteratur.dk DEN KOMMUNIKERENDE ORGANISATION

Positionering
Mie Femø Nielsen
Samfundslitteratur
246 sider, 288 kr. 

Jeg har med interesse læst de to bøger af Mie Femø Nielsen, 
der handler om mellemlederens formelle, faglige og normative 
positionering og deres arbejde med at socialisere medarbejder-
ne og skabe fælles fodslag. Herunder henholdsvis om det kom-
munikative arbejde med ledelsesrum og ledelsesret samt ar-
bejdet med værdier og kulturskabelse.

I bogen om positionering beskriver Mie Femø, hvad hun ser 
som forskelle på topleder og mellemleder. Toplederen har pri-
mært tre funktioner: At udvikle strategiske planer for organisa-
tionen, at pleje relationen til omverdenen og at sikre at organi-
sationen fungerer som en integreret enhed. Mellemlederens 
primære funktioner beskrives som implementering af den over-
ordnede strategi i egen afdeling, at samle feedback fra egen 
afdeling og rapportere opadtil i hierarkiet, at varetage de hori-
sontale relationer både i og uden for organisationen og at 
supervisere og sikre at afdelingen fungerer som en integreret 
enhed, der varetager optimal opgaveløsning. Mellemledere er 
typisk ledere for 7-20 personer.

Bogen ”Fortolkningsledelse” sætter teoretisk indsigt i orga-
nisationskultur, værdiledelse og socialisering i spil med empi-
riske studier af autentiske, danske mellemlederes kommunika-
tion med deres medarbejdere.

Ved at læse om konkrete lederes adfærd får man input til 
egen refleksion over ledelse. Om det fælles fodslag skriver for-
fatteren: ’For alle ledere er udfordringen over alle at skabe fæl-
les fodslag om en stærk strategi, så organisationen rykker i den 
rigtige retning. Den leder, der sætter sig for at skabe fælles 
fodslag, er derfor på konstant arbejde med at interagere med 
organisationens medlemmer med henblik på at udvikle med-
lemmernes adfærd, rationaler og omverdenssyn – ikke bare de-
res konkrete opgavevaretagelse’.

Begge bøger giver stof til eftertanke. Som skoleleder for en 
skole med knap 120 medarbejdere kan jeg spejle min virkelig-
hed i bogens pointer og konstatere at mine vilkår i høj grad er 
at være topleder som leder for ledere. Samtidig bliver det tyde-
ligt, at krydspresset netop også handler om, at jeg er mellem-
leder i en hierarkisk kommunal koncern. Bøgerne viser, hvor-
dan mellemlederne håndterer at befinde sig i et krydspres 
mellem topledelse og medarbejdere, lederkolleger og eksterne 
samarbejdspartnere. De viser også, hvordan lederrollen ikke er 
noget, man har eller er, men noget man gør.

”Positionering” besvarer en række principielle spørgsmål, 
som praksis rejser: Hvad giver mellemlederen magt over med-
arbejderne? Og hvorfor kan det overhovedet være interessant 
for medarbejderne at lade mellemlederen få magt over sig? 
Denne indbyrdes magtrelation er selve fundamentet for mel-
lemlederens virke. Jeg får et klart billede af et budskab, der 
kan hedde ”Man har den leder, man fortjener”.

Begge bøger henvender sig til studerende ved højere lære-
anstalter – samt til ledere og rådgivere. Jeg kan anbefale bø-
gerne som et led i at holde sin diplomuddannelse ved lige. De 
formidler forskning i, hvordan ledelse foregår i den daglige 
praksis. Samtidig er det befriende, at bogen ikke er baseret på 
socialkonstruktionistisk Luhmann-teori. Der er gået lige vel 
meget Luhmann i alt lige fra læreruddannelsens pædagogik til 
diplomuddannelse i specialpædagogik og ledelse. 

Grethe Andersen

Skoleleder

Vester Mariendal Skole

Aalborg

Fortolkningsledelse
Mie Femø Nielsen
Samfundslitteratur
274 sider, 348 kr.
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perspektiver på
specialpædagogik
Claus Nilholm
Forlaget Klim

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

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
Gyldendal Business

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

undervisningsdifferentiering
Status og fremblik
Niels Egelund
Dafolo

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

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

fra folkeskole til profitenhed
Tanker om en udvikling
Peter Ussing
Adapta

lederskab 
Til borgernes bedste
Christian S. Nissen
Gyldendal Public

konfliktens anatomi
The Arbinger Institute
Gyldendal Business

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

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

uddannelse i spænding
Åbenhjertehedens, 
påmindelsens og 
tilsynekomstens pædagogik
Thomas Aastrup Rømer
Klim

kultur og etnicitet på arbejde
Professionelt arbejde i det 
flerkulturelle samfund
Barbara Day og Jette 
Steensen
Via Systime

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

ledelse og økonomi styring i 
det offentlige
Tor Busch, Erik Johnsen og 
Jan Ole Vanebo
Henrik Wisbech (red.)
Hans Reitzels Forlag

kompetence
Hvad, hvorfor, hvordan
Knud Illeris
Samfunds Litteratur

innovations pædagogik
Kunsten at fremelske 
innovationskompetence
Lotte Darsø
Samfunds Litteratur

talent i skolen
Identifikation, undervisning 
og udvikling
Poul Nissen, Ole Kyed og 
Kirsten Baltzer
Dafolo

ledelse i uddannelsesmiljøer
Ole Steen Andersen og Mette 
Lindstrøm
Gyldendal Public

bøger til anmeldelse

god læselyst

ledelse hver dag
Steen Hildebrandt
L&R Business
397 sider, 310 kr.

Jeg husker som barn de 365 godnathistorier. En kort og hyg-
gelig historie at falde i god søvn på.
 Samme oplevelse har jeg af Steen Hildebrandts ”Ledelse 
hver dag” som godnatlæsning. Det bliver til mere end en side, 
det kan jeg ikke lade være med, for han skriver godt. Nogle 
fortællinger fænger selvfølgelig bedre end andre, afhængigt af 
hvad jeg selv lige er optaget af. Samtidig er det som at lytte til 
Steen Hildebrandts foredrag. Jeg kan også genkende et par 
fortællinger fra disse – men det gør ikke noget at få en god 
fortælling fremført mere end en gang. 
 Hildebrandt fremstår autentisk, værdiorienteret og inspire-
rende i sin skrivestil. Hans enorme viden kombineres med kla-
re holdninger og af og til skæve vinkler på ledelse. Teksterne 
kommer vidt omkring i ledelseslandskabet og afspejler lede-
rens hverdag med mange problemstillinger og udfordringer. 
Artiklerne provokerer, forstyrrer, stiller spørgsmål, glæder, un-
drer og irriterer, og på den måde giver bogen lederen en mu-
lighed for at blive konfronteret med temaer, som er eller bliver 
relevante i det praktiske ledelsesarbejde. 
 Der er holdninger, jeg kan nikke anerkendende til og andre, 
jeg ikke kan identificere mig med – men det er netop denne 
form for forstyrrelse, der er sund. Ledelse er et begreb og en 
aktivitet med mange facetter. Man bliver aldrig færdig med at 
udvikle sig som leder. 
 Det er ikke en bog, jeg vil anbefale kolleger at læse i ét 
rap. Læs den i bidder som godmorgen- eller godnatlæsning. 
Eller tag et par udsnit med til et ledermøde, hvor I kan drøfte 
antagelserne og få lyst og mod på mere viden om ledelse. 

Grethe Andersen 

Skoleleder

Vester Mariendal Skole

Aalborg
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fremgang og
forandring

arsenik i 
små doser

teamudvikling
introduktion til dynamisk 
teamledelse
Ingmari Cantzler
Frydenlund
168 side, 249 kr.

lingua tertii imperii
Det tredje riges sprog
Victor Klemperer
Tekst og Tale 
396 sider, 318 kr.

Ingmari Cantzler er doktor i økonomi ved universitetet i Gøte-
borg. Hun har gennem 15 år fulgt 30 virksomheder med hen-
blik på at kortlægge, hvad der kendertegner virksomheder, der 
er innovative og succesfulde. Hendes helt klare svar på dette 
er: Team.

For I.C. er team forudsætningen for at skabe fremgang i et 
samfund under stadig forandring. De team, som er i stand til at 
opstille fælles mål og handle i overensstemmelse hermed, fin-
des i de virksomheder, der har størst succes.

Til trods for at hendes forskning ikke er rettet mod pædago-
giske virksomheder, så er erfaringerne og resultaterne yderst 
relevante for skoleledere, som ønsker at arbejde med teamud-
vikling. I følge I.C. er det de samme underliggende dynamikker, 
der er i spil i alle organisationer. Bogen igennem kommer I.C. 
med eks. på forskellen mellem at være en gruppe, en arbejds-
gruppe og et team. Teamet adskiller sig fra de to forrige ved, at 
teammedlemmerne er i stand til at opstille fælles mål, håndtere 
konflikter, skabe relationer til såvel kunderne (eks. elever, for-
ældre m.fl.) og hinanden. Arbejdet i teamet bygger på en dyna-
misk proces.

Det er på mange måder en ”håndbog”, som kommer med 
konkrete forslag til, hvordan man som leder kan arbejde med 
forskellige processer i teamet så som: Mødekultur, konflikt-
håndtering, roller i teamet, lederskab i teamet, målsætninger 
m.m. Grundlæggende kommer hun med mange praktiske anvis-
ninger på, hvordan man kan arbejde med at udvikle en gruppe 
eller arbejdsgruppe til at blive et team.

Afslutningsvis fremlægges nogle refleksionsskemaer, som 
kan anvendes af både teamleder og teammedarbejdere med 
henblik på en stadig tilbagevendende udvikling af den dynami-
ske proces, som er kendetegnet ved fleksibilitet og afprøvning 
af nye løsninger. 

Lone Pedersen Hansen

Viceleder

Halsnæs Heldagsskole

Halsnæs Kommune

Ord skaber folk. Det gør klæder også. I Nazi-tyskland blev sprog 
og mennesker uniformeret i en grad, at det ikke bør glemmes. 
Regimet nøjedes ikke med snak, men slog alle ihjel, som (man 
påstod) stod i vejen. 

I denne bog udgivet lige efter 2. verdenskrig, men først nu 
oversat til dansk, viser den tysk-jødiske sprogprofessor Victor 
Klemperer, hvordan ’Det tredje rige’ byggede sin magt og legiti-
merede sine gerninger – i skrift og tale, i partistyrede aviser, 
radio og film. Her gik pennen og sværdet fint hånd i hånd.

Den nazistiske sprogdragt var bastant, fattig på nuancer og 
talesprogsagtig. Man hentede vendinger fra militærets verden. 
Det handlede om kamp, storm og angreb. Det handlede også 
om slægt, jord, blodets bånd og om retten til at undertrykke og 
udrydde ’undermenneskene’, herunder seks millioner (!) jøder. 
Anderledes tænkende var kryb, kræftbylder og parasitter.

Totalitært og propagandistisk var det. Alle begivenheder blev 
udskreget som ’historiske’, man hyldede fanatismen, dyrkede 
følelser frem for fornuft og – blind – tro frem for viden. Fører 
Hitler og spindoktor Goebbels brugte gentagelse, iscenesættel-
se og forenkling. 

Klemperer, som mirakuløst overlevede krigsårene, tog dag-
bogsnotater om ændringerne i det tyske sprog og i virkeligheds-
opfattelsen. Mod det lunefulde, det hadefulde. Sym- og antipa-
tier flyttede sig, uden det blev taget alvorligt. Først undervurde-
rede man grovhederne som tom retorik, så blev man vant til 
dem, siden gik det helt galt.

Problemet er, at historien gentager sig. Når nogen fx påstår, 
at muslimer voldtager deres børn, eller at indvandrerfamilier 
æder al kagen i venteværelserne, vækker det følelser. Det gør 
bomben i profetens hovedbeklædning også. Det viser, at græn-
sen mellem drilleri, mobning og forfølgelse er flydende. Klem-
perer var der dengang, hvor den helt  forsvandt...

Bogen er dygtigt oversat med fine noter og ordforklaringer. 
Skræmmende er den, og på godt og ondt lærerig. Også for sko-
lefolk.

Michael Diepeveen

Redaktør 
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lingua tertii imperii
Det tredje riges sprog
Victor Klemperer
Tekst og Tale 
396 sider, 318 kr.

vildt blod ind i og ud
af musikken

vrede unge mænd
Aydin Soei
Tiderne Skifter 
320 sider, 299 kr.

mesterlære – en 
livsfortælling
Peter Bastian
Gyldendal 
304 sider, 299 kr.

Optøjerne i England har aktualiseret bogen på uhyggelig vis. 
Vrede unge mænd uden udsigt til uddannelse, beskæftigelse, 
kone og børn går amok i en rus, der i første omgang er uden 
politiske overtoner.

Bogen forsøger at forklare balladen på Nørrebro i København 
med udgangspunkt i forfatterens egen personlige rejse. Han 
kom i 1986 til Danmark fra Iran. Han flyttede, sammen med 
sine forældre og søskende ind i Avedøre Stationsby lidt syd for 
København. Et boligområde som selv beboere i Huset fra Chri-
stianshavn ikke havde lyst til at flytte ud i. Skildringen af barn-
dommen rummer kimen til de senere optøjer på Nørrebro. De 
handler om dem eller os. De fremmede eller de kendte.

Dybest set rummer bogen en solidaritet med bunden af sam-
fundet. Dem der tidligere blev ufaglærte. På den måde er de 
fremmede og de kendte i samme båd. Bogen beskriver de mod-
billeder og diskrimination som de fremmede bliver udsat for. 
Modbilleder der bliver bunden af samfundet til del. X factor er 
vel det tydeligste billede på lysten til at udstille bunden – de 
færreste kan synge!

Bogen problematiserer på glimrende vis samfundets afmagt 
i den stigende anvendelse af politi på Nørrebro. Det er sjæl-
dent, at det lykkes at skræmme vreden væk. Sociale initiativer 
har det med at forsvinde i diverse sparerunder og udgør ikke en 
sammenhængende indsats i kommunen.  

De lige så voldsomme optøjerne, der har været i Frankrig, 
beskrives grundigt og giver et glimrende baggrundsperspektiv  
til Nørrebro. 

Et særligt perspektiv for læserne af Plenum er en bastant 
kritik af folkeskolen. Hovedsynspunktet er, at bogligt svage 
drenge svigtes af skolen. De fremmede udsættes tillige for en 
utilsløret racisme. 

Bogen kan anbefales på det varmeste. Særligt interesserede 
kan supplere læsningen med filmen Fishtank, der beskriver en 
pige i et engelsk arbejderkvarter eller rettere mangel på arbejde 
kvarters forsøg på at blive voksen og finde eget ståsted. 

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

En hel generation har haft en ganske særlig evne til at blande 
privatliv og egen selvudvikling sammen med deres offentlige 
fremtoning. 

Kan man se bort fra dette er bogen en udfordring af skolen 
og samfundet i øvrigt.

Krav om kvalitet er udgangspunkt for Peter Bastian sammen 
med det helt enkle budskab om, at øvelse gør mester. Kan det 
forekomme, at kunsten at læse bedst læres ved iagttagelse af bog-
staver fra en siddende position og flik-flak fra en ditto flyvende?

Bogen insisterer på forbilleder. Musikken blev for Peter Ba-
stian forandret ved mødet dirigenten Sergiu Celibidache. Krav 
om opmærksomhed, evne til adskillelse/diskrimination, øvelse 
og repetition. Skolegangen kunne blive lettere for en del børn, 
hvis man iagttog disse dyder.

Kvindelige dyder er omsorg og et trøstende ord efter faldet 
fra en vippe, mens det mandlige er opfordringen til at fortsætte 
og bliver dygtigere. Vægten er i Peter Bastians optik vippet for 
meget mod det kvindelige. En stillet opgave kræver en besva-
relse. Skønsang er netop skønt, selvom følelsen er i centrum. I 
begge tilfælde er det lærerens udfordring af eleven og dennes 
motivation, der sætter læreprocessen i gang.

Bogen bygger på en række foredrag holdt i Vartov kirke. 
Oversættelsen til bog kan være besværlig. Enkelte steder fore-
kommer valget mellem bog og foredrag ikke endeligt afklaret. 

Forfatteren kan opleves live på foreningens årsmøde. Bogen 
er læsværdig, og dens pointer på det personlige plan har rele-
vans for især mandlige læsere.

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

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
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anmeldelser nye bøger

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

endnu et 
værk fra en 
af mestrene

mintzberg om ledelse
Henry Mintzberg
L&R Business 2010
407 sider, 460 kr. 

MINTZBERG
OM LEDELSE

MINTZBERG
OM LEDELSE

“Måske den mest geniale ledelsestænker vi har.”
 Tom Peters

”Henry Mintzbergs syn på ledelse er et frisk pust, som bør 
opmuntre the good guys.”
The Observer

Den danske udgave af Henry Mintzbergs ‘Managing’

L&R Business

Alle ledere er fejlbehæftede, skriver Mintzberg, 
men de mest succesrige har fejl, som ikke er fatale, 
i hvert fald ikke under de givne omstændigheder. 
Han præsenterer en medrivende vision for, hvad 
der udgør effektiv ledelse: ”et billedtæppe, som er 
vævet af tråde repræsenteret af refl eksion, analyse, 
verdensklogskab, samarbejde og proaktivitet.”

Denne bog er Mintzberg, når han er bedst: ikono-
klastisk, uærbødig, omhyggeligt researchet, et 
opgør med myterne. Mintzberg om Ledelse er 
muligvis den mest afslørende bog der til dato er 
skrevet om, hvad ledere gør, hvordan de gør det, 
og hvordan de kan gøre det bedre.

www.lrbusiness.dk

HENRY MINTZBERG er Cleghorn Professor of 
Management Studies ved McGill University i 
Montreal og vinder af forskellige priser fra de 
mest prestigefyldte akademiske og praktise-
rende ledelsesinstitu tioner (Harvard Business 
Review, Academy of Management, Association 
of Management Consulting Firms m.fl .). Han er 
forfatter til 15 bøger, blandt andet Managers Not 
MBAs, Strategy Safari, The Rise and Fall of Strate-
gic Planning og Mintzberg on Management, og 
er grundlægger af og partner i www.Coaching-
Ourselves.com. Der er fl ere oplysninger om hans 
aktiviteter på adressen www.mintzberg.org.

Henry Mintzberg tager livtag med de store dilemmaer og spørgsmål 
forbundet med ledelse. Ledere på jagt efter inspiration og råd er i gode 
hænder hos en af verdens førende ledelsestænkere.

Ledelse er ikke et fag, man kan lære i universitetets auditorium. Leder 
bliver man først og fremmest i jobbet. Det er Mintzbergs kongstanke. 
 Der er imidlertid en tendens i tiden til at overvurdere lederskabet: 
lederen, der udstikker målsætninger og visioner fra sin piedestal. 
Tendensen viser sig i mediernes idolisering af toplederen. Men ifølge 
Mintzberg er ledelse først og fremmest en praksis, hvor lederen lærer 
sig at navigere i den organisatoriske kontekst og samarbejder med og 
understøtter sine medarbejdere. 

Der fi ndes ikke en formel for ledelse. Men en større forståelse for lede-
rens funktioner og udfordringerne forbundet med ledelse kan ifølge 
Mintzberg skabe bedre ledere og organisationer. 
 Mintzberg om ledelse er teoretisk velunderbygget og hviler på 
et omfattende feltarbejde. Henry Mintzberg har fulgt 29 forskellige ledere 
en dag på jobbet for at lære mere om den mangesidede praksis, som 
ledelse er. Det har blandt andet ført ham fra hospitalsgangens hektiske 
miljø til den anspændte atmosfære i en fl ygtningelejr. Mintzbergs research 
byder på fl ere overraskende informationer om ledelse. 

www.lrbusiness.dk

M
IN

TZBERG OM
 LEDELSE

Managing.indd   1 08/01/10   10:54:10

I denne bog med originaltitlen ’Managing’ fra en af verdens 
førende ledelsestænkere, kommer vi vidt omkring. Bogen er 
velunderbygget, idet der indgår feltstudier, som Mintzberg 
har foretaget blandt 29 ledere. Spændet blandt de 29 er 
bredt fra den adm. direktør for Royal Bank of Canada til den 
lokale leder af Internationalt Røde Kors i Ngara, Tanzania.

Mintzberg forsøger i bogen at afdække begrebet ledelse set 
fra alle dets afkroge. Det kunne man naturligvis hævde, at han 
allerede gjorde i 1973, da han udsendte ”The Nature and Ma-
nagerial Work”, som byggede på ugelange studier af fem adm. 
direktørers arbejdsliv.  

Forskellen er blot den, at Mintzberg har haft den mellemlig-
gende, lange periode til at opbygge/udbygge den ballast, hvorpå 
bogen hviler, selvom denne ballast kan være svær at operatio-
nalisere til noget målbart. Hvad når Mintzberg frem til? Neden-
for gives nogle eksempler fra bogen. 

Lederen er ikke en helt, men et helt almindeligt menneske. 
Mintzberg advarer ligefrem mod idolisering af lederen. Dette 
kommer til udtryk i Mintzbergs støtte til Druckers udlægning: 
Ingen institution har mulighed for at overleve, hvis den har brug 
for genier eller supermænd til at lede sig. Organisationen (insti-
tutionen) skal have en sådan struktur, at den kan klare sig un-
der et lederskab af almindelige mennesker.

Ledelse er primært noget, lederen lærer gennem ”learning 
by doing experiences”. Læringen sker via interaktionen med 
andre mennesker i arbejdssituationen og gennem selvrefleksion 
over egen samt andres praksis. Dermed ligger Mintzberg af-
stand til den tanke, at ledelse kan læres udelukkende via teore-
tiske studier. Omvendt frasiger han sig ikke teoretisk (ledelses)
indsigt som særdeles værdifuldt.

I disse tider med besparelser handler det om effektiviserin-
ger også blandt ledere. I den forbindelse skriver Mintzberg: De 
effektive ledere lader ikke til at være dem med den største fri-
hedsgrad, men dem, som udnytter de frihedsgrader, de kan 
opnå, til deres egen fordel.

Når ledere ikke ved, hvad de skal gøre, presser de ofte deres 
underordnede til at ”performe”. Eller lidt omformuleret: udfor-
dringer sendes nedad i stedet for, at man som leder påtager sig 
udfordringer og selv performer/løser opgaven. Man kan så kun 
håbe, at (skole)ledere kan sige sig fri fra denne tese.

Mintzberg hævder bl.a., at ”Der er et gabende hul mellem 
dem, der administrerer, og dem, som leverer basisydelserne”.

Dette synes også at være et synspunkt, der for tiden kan vin-
des gehør for blandt lærere/ledere i kommuner, hvor struktur-
ændringer opleves som administrativ indblanding i vilkårene for 
leveringen af basisydelsen undervisning. Flere steder ser vi i 
denne tid primært forældre og lærere gå til kamp mod den ad-
ministrative implementering af politiske beslutninger.

Der præsenteres i bogen en ny ledelsesmodel. Indholds-
mæssigt baserer den sig på en bevægelse fra det begrebsmæs-
sige til det konkrete.

Ydermere gennemgås forskellige ledelsesformer såsom mak-
simal ledelse, demokratisk ledelse, delt ledelse, distribueret 
ledelse, støttende ledelse og minimal ledelse. Mintzberg anta-
ger, at støttende ledelse bliver fremtidens ledelsesform.   

Benni Hauge Pedersen 

Viceinspektør, HD

Ebberup Skole

Assens kommune 

skoleledernyt

Alle har mulighed for at modtage
Skoleledernyt på egen mail og ipad.

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

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

klik ind på skolelederne.org
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odense 2010: en skole er 
truet af lukning

mor og jeg må 
hellere tage jer 
ud inden det går 
helt ad kommunen 

til

vi lægger skoler 
sammen og 

starter på en 
frisk!

er det 
en rigtig 

superhelt?

og nyt navn til vores 
nye, fælles skole!

snart slås dørene op for  de 
forventningsfulde elever, der alle 
starter i nye klasser og møder 
nye venner.

nøøj!
sejt!

og så i gang 
med skole-
arbejdet!

snyd!
Buuh!

hurra for 
vores nye 

skole!

Birgitte Sonsby, skoleleder på Ejerslykkeskolen i 
Odense Kommune, er nomineret til Den Kommunale 
Lederpris i kategorien Bedste institutionsleder. 
Prisen er sponseret af 

den kommunale 
lederpris præsenterer:

Lederpris i kategorien Bedste institutionsleder. 
Prisen er sponseret af 
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kort nytstillinger
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Skoleleder til Helsinge/Ramløse Skole
Vi vil mere end at sammenlægge to skoler og bygge en ny 

 
Vi vil et fyrtårn for kommunens skoleudvikling og en skole, der er et aktiv for lokalsamfundet 

Vores nye skoleleder 

•  er en innovativ og stærk leder, der sætter tydelig 
retning og skaber rammer for skolens faglige og 
pædagogiske udvikling

•  er en erfaren og tydelig leder, der kan skabe udvikling 
i en kompleks og krævende organisation i god dialog 
med ledere, medarbejdere og bestyrelse 

•  kan se mulighederne i og udnytte de nye fysiske 
rammer i Helsinge til at skabe en skole med et højt 
fagligt og innovativt læringsmiljø, og som vil gøre det 
ved at samarbejde med bl.a. kultur, idræt, erhvervsliv, 
frivillige foreninger og ungeaktiviteter

Job- og personprofi l fi ndes på: 
www.lundgaard-konsulenterne.dk og på www.gribskov.dk  

Yderligere oplysninger hos chefkonsulent i Lundgaard 
Konsulenterne Malene Hansen på tlf. 2339 3317 og 
skolechef Kim Kristiansen, Gribskov Kommune på tlf. 
7249 7190.

Ansøgningen, mærket skoleleder, skal være modtaget 
på post@lundgaard-konsulenterne.dk 
senest den 25. oktober 2011 kl. 9.00.

•  leder og udvikler en ny Helsinge/Ramløse Skole i tæt 
dialog og samspil med det øvrige skolevæsen, den 
kommunale organisation og Børneudvalget  

GENOPSLAG

Plenum_165x120 Lundgaard Gribskov.indd   1 13/09/11   11.35

Sælg UNICEF julemærker med dine elever
– og hjælp verdens børn

Nu kan dine elever hjælpe verdens børn og samtidig være med i konkurrencen  
om at vinde en oplevelse. UNICEF ambassadørerne Sebastian Dorset, 
Bubber og Bakkens Pjerrot donerer et besøg til en af de klasser, der er med
til at sælge julemærker i 2011. Den heldige vinder kan vælge hvilken af de
tre UNICEF ambassadører, der skal komme på besøg. 

Eleverne kan også tjene penge til klassekassen. For hvert solgt ark a 14 mærker  
kan klassen beholde 8 kr. – eller lade hele beløbet gå til UNICEFs arbejde.

Det er nemt. Hvis hver elev i en klasse på 25 sælger et ark a 30 kr.,  
har klassen 200 kr. til klassekassen. Der er fuld returret på usolgte ark. 

Bestil UNICEF julemærker hos Brian Chlala  
på telefon 35 27 38 24 eller e-mail: bchlala@unicef.dk
 
UNICEF er FNs børnefond, som udelukkende for frivillige midler hjælper børn 
verden rundt til en bedre fremtid.  
Læs mere på www.unicef.dk

UNICEF Danmark 
Pakhus 48, Sundkaj 9, 1. 

2100 København Ø 

TAK, fordi I hjælper verdens børn  

ved at sælge UNICEF julemærker! 

Et par eksempler:
50 ARK JULEMÆRKER  giver 400 kr. til klassekassen  og 1.100 kr. til UNICEF 250 ARK JULEMÆRKER  giver 2.000 kr. til klassekassen  og 5.500 kr. til UNICEF

Hjælp  

verdens børn  

og tjen penge til  

klassekassen!

Annonce_Julemaerker_2011_165x120.indd   1 27-09-2011   15:43:30
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ProFeSSionel SParrinG
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har 
indsigt i og/eller 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 
Politisk ledelse
abal@skolelederne.org 

Næstformand Claus Hjortdal 
Politisk ledelse 
clhj@skolelederne.org 

Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
Daglig ledelse 
pokr@skolelederne.org 

Souschef Michael Diepeveen  
Ledelse, kommunikation
midi@skolelederne.org 

Konsulent Carsten Ancker  
Team: Personalejura
cava@skolelederne.org  

Konsulent Dorrit Bamberger  
Team: Skoleledelse
dbam@skolelederne.org 

Konsulent Poul Boeskov  
Team: Personalejura
pobo@skolelederne.org 

Konsulent Peter Cort
Team: Overenskomst og løn 
cort@skolelederne.org

Konsulent Karsten Steen Hansen 
Team: Overenskomst og løn
ksha@skolelederne.org 

Konsulent Barbette Hjelmborg
Team: Personalejura 
bahj@skolelederne.org

Konsulent Henning Søby Okholm
Team: Overenskomst og løn
hsok@skolelederne.org

Konsulent Søren Schnack 
Team: Overenskomst og løn
sors@skolelederne.org 

Konsulent Søren Teglskov 
Team: Skoleledelse
sote@skolelederne.org 

Konsulent Søren Thomsen 
Kommunikation, web
stho@skolelederne.org 

Sekretær Charlotte Dilling   
Administration
cd@skolelederne.org 

Sekretær Lisbeth Hastrup Hansen
Administration
liha@skolelederne.org 

HoveDbeStyrelSen

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

Hurtig 
kOntakt

 

7025 1008

lidt 
overenskomststof
Foreningen af Ledere ved Danskuddannelser (FLD) har ved en 
dom i Østre landsret af 15/8-11 tabt en sag mod Kommunernes 
Landsforening (KL) om, at KL – efter det var mislykkedes at for-
handle sig til et resultat – skal anerkende FLD som aftale- og 
forhandlingsberettiget organisation.

I landsretsdommen er der bl.a. lagt vægt på, at en del af 
FLD’s medlemmer er ledere på kommunale sprogcentre, og at 
disse allerede er omfattet af en overenskomst, der er indgået 
mellem KL og LC for ledere m.fl. inden for undervisningsområ-
det. Den overenskomst, som de fleste af Skolelederforeningens 
medlemmer er omfattet af, og som KL ikke har ønsket udvidet 
med en parallel, selvstændig overenskomst med FDL. 

Med dommen har KL fået medhold i deres beslutning om 
ikke at indlede forhandling med FLD om indgåelse af en over-
enskomst, hvilket er begrundet i kommunernes ønske om at sik-
re klarhed og forenkle administrationen på overenskomstområdet 
samt at FLD med pt. 32 medlemmer på kommunale sprogcentre 
kun repræsenterer et begrænset antal personer.

Det forhold, at KL i 2005 indgik overenskomst med Landsfor-
eningen af Ungdomsskoleledere (LU) kunne ikke formå at flytte 
landsretten til en anden afgørelse. FLD har anket dommen til hø-
jesteret.

skaldyr: Reje. 
[Pandalus borealis]



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

bruge mindre tid på it-bøvl!

www.skoleskyen.dk
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