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Reformen af specialundervisningen og den væsentlige udvidelse af normalunder-
visningen stiller krav om at vise ledelseskraft, og som skoleledere har vi retten til 
at træffe alle afgørelser vedrørende den enkelte elev. Da afgørelserne er inappella-
ble, har vi et stort ansvar, som kræver viden og indsigt på området..

 Skolelederforeningen mener, at skoler med et inkluderende værdigrundlag er 
vejen til et mere inkluderende samfund. Vi vil derfor arbejde for en skole for alle, 
hvor udgangspunktet er, at eleverne går i distriktsskolen.  Vi vil en skole, hvor 
mangfoldighed og fællesskab er et bærende element, og hvor alle arbejder for fy-
sisk, social og faglig inklusion af hvert enkelt barn.

Enhver skole og ethvert skolesystem må betragte inklusion som vedvarende sko-
leudvikling, hvor der skal investeres i en styrket almenundervisning. Det fordrer 
tydelig ledelse med kontinuerligt fokus på pædagogik, organisation og progression.

Skolelederne skal forestå den udfordrende dialog med skolens medarbejdere, 
men også med skolens øvrige samarbejdspartnere, således at alle i og omkring 
skolen arbejder mod de fælles mål. Vi skal forestå et professionelt samarbejde, 
hvor det metodiske og analytiske perspektiv på barnets fortsatte og stadige inklusi-
on er i centrum.

For at styrke medlemmernes muligheder for at udfylde skolelederrollen under 
disse vilkår vil foreningen have fokus på at sikre skolelederne information om de 
politiske tiltag og forandringer, der sker på området samt formidle viden om og in-
spiration til arbejdet med inkluderende læringsmiljøer. 

anders Balle, formand for Skolelederforeningen
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Frem til den  
23. december 2011  

kan du bestille et helt  
klassesæt på 25 stk. af  
Kanon Natur – Svampe

100 kr.  
inkl. forsendelse 

Svampe findes overalt, og de er hver for sig helt særlige og  
fantastiske. Med den nye bog ”Kanon Natur – Svampe”  
inviteres børn og undervisere på mellemtrinnet til at lære 
mere om, finde og undersøge Danmarks svampe ude i  
naturen. Bogen tager udgangspunkt i de 12 svampe fra  
Danmarks Naturkanon. Bogen er den anden bog i serien,  
Kanon Natur. Den første bog hedder Kanon Natur – Insekter.

Svampe
Læs mere, hent bogen og undervisningsvejledning på

www.dn.dk/skoletjenesten

Kan  no
natur

Materialet er udgivet af skoletjenesten  
i Danmarks Naturfredningsforening  

med støtte fra Naturstyrelsen og tips-  
og lottomidler til friluftslivet.

Undersøgelser, eventyr og       opdagelsesrejser ved vandhullet.

Vandtjek

www.dn.dk/skoletjenesten
Læs mere, hent bogen og undervisningsvejledning på

Læs mere eller bestil et  
klassesæt på 25 stk.

inkl.  
forsendelse225,–

Bogen er udgivet med støtte fra  
Aage V. Jensens Fonde, HESS Danmark  
og tips- og lottomidler til friluftslivet.

Tag på ekspedition i noget af Danmarks mest levende og spændende 
natur. Danmarks Naturfredningsforening og Aqua Sø- og Naturcenter 
inviterer med denne bog på eventyr og læring ved og i vandhullerne, 
hvor I bor. Bogen er lavet i forbindelse med Projekt Vandtjek, hvor børn 
fra skoler i hele landet kan adoptere og undersøge lokale vandhuller. 
Lektørudtalelse DBC: ”Efter endt læsning tænker man: Aha, det er så-
dan det hele hænger sammen i en sø. Det er undervisningsmateriale, 
når det er ypperst. En flot indholdsrig beretning fra  
videnskabsfolk til unge mennesker.”

Læs mere om projekt Vandtjek på www.vandtjek.dk

Annonce_Svampe_Folkeskolen.indd   1 08/11/11   12.55
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 m ens fotografen bak-

ser med elektronik-

ken, står vi og be-

tragter Vandmode-

ren i Glyptotekets 

vinterhave.  

  ”Jeg har et særligt forhold til netop 

den skulptur”, fortæller Lisbeth Zornig 

Andersen. ”Jeg har ofte siddet her og 

betragtet hende for at finde ro i sindet”.

Det er Lisbeth Zornig Andersens 

idé, at det netop er her på Glyptoteket, 

vi skal mødes. Hun har taget sin niece 

med for at vise hende den smukke 

samling af både antik og nyere kunst: 

  ”Jeg lærte meget om kunst og kultur 

af en pædagog på det børnehjem, jeg 

boede på som barn, og af hendes 

mand, der var min klasselærer. Da jeg 

så flyttede til København for at gå på 

universitetet, blev Glyptoteket et af 

mine yndlingssteder, hvor jeg tog hen, 

når jeg ville være lidt i fred. Så sad jeg 

og tegnede skulpturerne”.

Ting ta’r tid. Fotografen er gået ud 

til bilen for at hente en anden blitz. 

Han har efterladt sit tålmodige væsen 

på bænken sammen med sin jakke.

”Jeg synes, hun er utrolig smuk, 

men samtidig lidt uhyggelig”, siger hun 

og kigger intenst på moderfiguren, der 

er omgivet af rindende vand og rolige 

guldfisk. ”Hun er næsten som en hun-

Lisbeth Zornig Andersen er på flere måder  prototypen på en mønsterbryder , der 

begynder med mange minusser på livskontoen, men som med stålsat viljestyrke og 

næsten neurotisk flid arbejder sig op i samfundet og opnår bred anerkendelse for sit 

arbejde. I januar 2009 blev hun ministerudpeget formand for Børnerådet, hvor hun 

fungerer som børnenes vagthund

demor med et alt for stort kuld hvalpe. 

Hvalpene er søde, når de er helt små, 

men de skal ikke blive ret store, før de 

næsten overmander deres mor. Der er 

bare for mange børn, som alle begærligt 

vil suge mælk af vandmoderens bryster. 

Man kan godt få lidt klaustrofobi af alle 

de kravlende børn – men hun er smuk 

og livsbekræftende alligevel”. Jeg tæller 

børnene og kommer til fjorten. 

Om eventyret der blev virkeligt

Så fungerer blitzen igen, og Lisbeth 

Zornig Andersen sætter sig på kanten 

af bassinet og siden på bænken bagved 

og poserer scenevant for kameraet. 

Hun har prøvet det massevis af gange. 

Og artikel efter artikel har fortalt det 

smukke eventyr om den forhutlede 

pige, der blev til en prinsesse. Fra bør-

nehjem til bonede gulve. Fra udstødt 

til udvalgt. Mønsterbryderen. 

Eventyret begynder fra bunden.

Om faderen, der forlod familien, da 

Lisbeth var tre. Om moderen, der sjæl-

dent var hjemme, fordi hun ravede 

rundt i det lollandske værtshusmiljø, 

alt for ofte beruset og helt ude af stand 

til at passe sine børn. Om lille Lisbeth, 

der selv måtte smøre sine madpakker, 

gik i storebrødrenes aflagte tøj, ikke 

blev vasket, gned øjenvipperne af om 

de kronisk betændte øjne.

Så fortællingens omslag. 

Om den 12-årige Lisbeth, der fik et 

telefonnummer af en bekymret geogra-

filærer, så hun tog mod til sig og fik fat 

på socialforvaltningen. Om opholdet på 

et børnehjem, hvor hun sagde ”nej” til 

de voksne og smed med hjemmets 

møbler, når de ville have hende til no-

get, hun ikke selv ville. Og senere om 

den specialskole, der blev hendes red-

ning, fordi der var lige så mange voks-

ne som unge og en lærer, der troede på 

hende og hendes evner. 

Så forløsningen.

Om den nu voksne Lisbeth, der alle-

rede som 24-årig bliver færdig som 

cand. polit. fra universitetet og gør lyn-

karriere i Codan, Danske Bank, KMD 

og ender som direktør for Specialister-

ne og nu sidder som formand for Bør-

nerådet med direkte ministeradgang.

Og her, hvor vi møder hende på 

Glyptoteket, kunne vi have genfortalt 

historien med et yderligere twist som 

historien om Skæbnen, den store livs-

kunstner, der har visionen om den 

smukkeste skulptur af en yndefuld 

kvinde. Og som ud af den rå beskidte 

stenblok skaber et materielt billede af 

den platonske ide om fuldkommenhe-

den og skønheden. Og til sidst ånder 

på sin skabning, så hun bliver levende. 

I vores fortælling er Skæbne-kunstne-

ren måske den geografilærer eller den 

pædagog, de små dagligdags Pygmali-

on’er, der tror på hende og elsker sit 

værk til live - og nu sidder hun her, 

værket, perfektionen, lyslevende som 

Lisbeth Zornig Andersen omgivet af 

myriader af andre skulpturer, som bare 

venter på at blive kaldt til live – at no-

gen tror på dem, elsker dem. 

… og om virkeligheden i eventyret

”Jeg vil godt have mælk i kaffen”, siger 

hun og bliver næsten profan her midt i 

kunstens hellige haller. Vi er gået op i 

caféen, og jeg har lige spurgt hende, 

om eventyret virkelig er hele historien 

om hendes liv, om der ikke også er en 

skyggehistorie, en parallelfortælling, 

om at alt ikke er så enkelt endda?

”Jo, i mange interviews er jeg blevet 

idealiseret. Jeg har klaret mig godt, det 

indrømmer jeg, men jeg har også ligget 

under for ”eventyret”. Jeg har bestemt 

mine dæmoner at kæmpe med, og som 

jeg forsøger at gøre op med. Til gen-

gæld er jeg begyndt at være meget 

åben omkring mine skyggesider – og 

det synes jeg giver ekstremt meget. Da 

jeg begyndte som formand for Børnerå-

det, fortalte jeg mine medarbejdere, at 

de nu fik en både ekstremt sej og 
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alt for børnene

»Jeg har ikke noget med fra 
min far og mor. Jeg er uformet 
og har ingen faste forestillinger. 
Derfor er jeg totalt åben.«
{ lisbeth Zornig andersen, formand for Børnerådet }
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samtidig meget sårbar leder. Jeg fortal-
te, at når de gav mig feedback, så skul-
le de vide, at jeg er så ærekær, at jeg 
ville ligge vågen om natten og spekule-
re på det, de havde sagt. Jeg fortalte, 
at jeg agerer meget på min følelser, og 
at de måtte give mig lov til at fortælle 
dem, hvad deres eventuelle kritik gjor-
de ved mig. Til gengæld ville de få en 
meget autentisk og ærlig leder og en 
formand, som aldrig ville gå op i hierar-
kier. Jeg vil have, at vi taler os frem”.

”Mine medarbejdere er som regel 
klogere end jeg, og jeg ser mig selv 
først og fremmest som formidler af det, 
vi i fællesskab kommer frem til. Som 
leder har jeg ikke noget imod at være 
en Pinocchio, hvor de andre i høj grad 
trækker i trådene, og jeg så er ansigtet 
udadtil. Det virker ekstremt motiveren-
de, at vi på den måde er på en fælles 
mission, og at der ikke er forskel på, 
om det er holdets yngste mand, der 
kontakter mig, eller om det er sekreta-
riatschefen. Alle ved, at det er uinte-
ressant, hvem der kommer med hvilken 
ide, og hvem der gør hvad, bare vi når i 
mål med de bedst tænkelige resulta-
ter”. 

Lisbeth Zornig Andersen læner sig 
frem over cafébordet: 
  ”Som direktør for Specialisterne, der 
er en virksomhed, der ansætter menne-
sker med autisme, lærte jeg for alvor, 
hvor nyttigt det er bare at sige tingene, 
som de er. Jeg har nogle gange karak-
teriseret Specialisterne, som ”firmaet, 
hvor man ikke får lov at gå med spinat 
mellem tænderne en hel dag”. Menne-
sker med autisme aflæser og følger 
ikke altid de sociale koder som andre, 
så de siger det bare til en, hvis noget 

blå bog

Lisbeth Zornig 
Andersen

›   Født 1968

›   Student fra Haslev  
Gymnasium 1986

›   Cand. polit. 1994

›   Systemudvikler i Codan, 
Danske Bank og KMD 
1994-2001

›   Forretningsudvikler og pro-
jektchef i KMD 2001-2006

›   Direktør for Specialisterne 
2006-2009

›   Egen konsulentvirksomhed 
siden 2009

›   Formand for Børnerådet 
siden januar 2009

›   Bestyrelsesmedlem på 
IT-Universitetet og i Det 
sociale Netværk

›   Ambassadør i ”Specialist 
People Foundation”

›   Medlem af Advisory board 
for Børnenes IT-Fond

›   Har 5 børn mellem 9 og 
22 år

›   Klummeskribent i 5 medier

›   Forfatter til en biografi 
om sine første 18 leveår: 
”Zornig – vrede er mit mel-
lemnavn”
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er galt. Det handler heller ikke om at 

imponere chefen. Jeg elsker den effek-

tivitet, som en ligefrem og uimponeret 

tilgang giver.

at ride til hove med krager og pludder

Som formand for Børnerådet bliver Lis-

beth Zornig Andersen jævnligt indkaldt 

i forbindelse med høringer eller for at 

aflægge rapport til ministeren eller mi-

nisteriets topembedsfolk om sager eller 

lovforslag, som vedrører børneområdet. 

Her slipper hun som regel godt af sted 

med at agere Klodshans i det ellers 

stærkt hierarkiske system: 

  ”Embedsmænd er virkelig opdraget til 

kun at sige noget, når deres rolle netop 

er at udtale sig. Når jeg tager mine folk 

fra Børnerådet med til møder, gør jeg 

det meget klart for dem før mødet, at 

de netop er med for at deltage aktivt i 

dialogen – fordi de er eksperter. ”Fald 

ind, når du kan bidrage med noget”, 

siger jeg. På den måde kommer jeg 

nogle gange til at kortslutte ministeri-

ets hierarkier og annullere etiketten. 

Men jeg gør det, fordi jeg vil noget og 

vil se effektive resultater. Jeg har nu 

arbejdet for 3 ministre, og selv om jeg 

kan være yderst besværlig engang imel-

lem, så ser det alligevel ud til at de re-

spekterer mig og min facon. Jeg har 

også bedt om deres direkte mobilnum-

mer og fået det. Det er meget lettere og 

hurtigere med direkte kontakt”.  

ingen hang til statussymboler

Jeg vil gerne vide mere om, hvordan 

hendes vanskelige barndom med både 

fattigdom, social udgrænsethed og 

usikker omsorg har præget hende som 

leder? Hun giver beredvilligt af sig selv: 

  ”Det har jeg aldrig givet interview om 

før, men jeg vil gerne forsøge. For det 

første tror jeg, at det har været en 

kæmpegevinst for mig, at jeg både kan 

og vil leve meget simpelt. Jeg har al-

drig i mit voksenliv haft brug for status-

symboler som store huse eller smarte 

biler – og jeg tror det skyldes, at jeg i 

min barndom levede fattigt og simpelt. 

Jeg bor i et socialt boligbyggeri i Rød-

ovre i en 3-værelseslejlighed med mine 

5 børn – dvs. en af dem er flyttet hjem-

mefra nu. De sover i køjesenge for at 

kunne være der. Jeg vil have sikkerhed 

og vil aldrig kunne presses på mit øko-

nomiske fundament”.

”Det har altid været min frygt at mi-

ste min hjemlige base. Min noget spar-

tanske livsform giver mig frihed til at 

tage et hvilket som helst job, også et 

der ikke giver mange penge. Det bety-

der også, at jeg kan tage beslutninger, 

der indebærer høj risiko, for jeg har 

ikke noget at miste. Nu har jeg faktisk 

haft en god indtægt i mange år, så min 

livsform forekommer noget mystisk for 

mine venner, der nærmest føler, at de 

kommer på ghettoturisme, når de besø-

ger vores familie. Det er også først for 

nylig, at jeg har købt min første bil til 

300.000 kr. og jeg siger dig, at det 

både gav hjertebanken og susen for 

ørerne, fordi jeg pludselig blev ejer af 

noget og endda havde lånt penge til 

købet. Det var direkte angstprovokeren-

de sådan nu at hænge på noget”.

duracell-kanin på overarbejde

Lisbeth Zornig Andersen tænker et øje-

blik, før hun fortsætter: 

  ”Min usikre barndom har betydet, at 

jeg aldrig har følt, at jeg var dygtig nok. 

Rent personligt har det været en plage, 

men professionelt set har det været en 

fordel. Udefra set og objektivt set har 

jeg kunnet vise flotte resultater, men 

uanset hvad, har jeg aldrig selv følt, at 

det var godt nok. Jeg har aldrig selv 

været tilfreds. Men det har betydet, at 

jeg altid har været myreflittig for at 

gøre tingene så godt som muligt. Jeg 

vil en masse, så mine medarbejdere 

har altid haft en flittig leder. I mit ar-

bejde for Børnerådet stiller jeg mig til 

rådighed døgnet rundt, selv om det for-

melt set er et job normeret til kun 20 

timer om ugen. Jeg tager gerne telefo-

nen, også uden for sekretariatets åb-

ningstid. Så fliden er på en måde en 

gave fra barndommen. Bagsiden af 
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mit lave selvværd har været frygten for 
at blive afsløret som inkompetent. Det 
var virkelig overdreven flid, der gav mig 
et flot karaktergennemsnit på universi-
tet”.

Hun afslører, at hun netop har afle-
veret manuskriptet til en bog, der nu 
udkommer på Gyldendal: ”Zornig – vre-
de er mit mellemnavn”. Bogen handler 
om hendes første 18 leveår: ”Mens jeg 
har skrevet bogen, synes jeg, at nogle 
af de sidste brikker er faldet på plads 
for mig, og jeg har fået en god forståel-
se for, hvordan min mangel på selv-
værd har været med til at gøre mig til 
den Duracell-kanin, som jeg altså er. 
Men jeg synes alligevel, at jeg har fået 
det bedste ud af mine muligheder”.

Skarpe skud i bøssen
Børnerådet er et politisk udpeget organ 
bestående af formand og 6 medlem-
mer. Rådet betjenes af et sekretariat 
på nu 9 ansatte. Opgaven er at sikre 
børns rettigheder og sætte fokus på 
børns forhold i samfundet. Jeg spørger, 
om ikke sådan et råd let bliver tand-
løst, når det er ministerielt nedsat, og i 
virkeligheden bliver en syltekrukkein-
stans, der skal agere politisk korrekt og 
helst bakke op om den siddende mini-
ster? ”Hånden på hjertet”, siger jeg, 
”hvad tør du egentlig sige?”. Lisbeth 
Zornig Andersen tøver ikke et sekund:

”Jeg siger præcis det, jeg har lyst 
til. I den henseende er jeg ikke til at 
tøjle. Jeg er børnenes vagthund, og jeg 
tror nok, at jeg går for at være lidt af en 
”loose canon”. Og jeg står i åbenlys 
risiko for at være uelsket. Alligevel for-
nemmer jeg klart, at rådet netop aner-
kendes for sin uafhængighed. I det jeg 
siger, har jeg bestemt mig for aldrig at 
tænke på muligheden for at blive gen-
udpeget”. Lisbeth Zornig Andersen 
hentyder til bekendtgørelsen, der giver 
ministeren mulighed for at genudpege 
formand og rådsmedlemmer til endnu 

en 3-årig periode. Hun forstår dog min 
skepsis, men er allerede langt foran:

”Jeg var hos den nye socialminister 
i går for at foreslå en ændring af be-
kendtgørelsen om Børnerådet. Jeg me-
ner, formand og råd skal udpeges af 
folketinget og ikke af ministeren. Det 
har de gjort i Irland, som på den måde 
er bedre på linje med FN’s børnekon-
vention, end vi er. Man kunne endda 
forstille sig, at børnene selv kunne del-
tage i valget. Jeg sætter gerne min stil-
ling på spil i det spørgsmål, for der 
skal ikke være mindste tvivl om rådets 
uafhængighed af regeringen”. Men hun 
fastholder sin egen uafhængighed:

”Jeg tror, jeg bliver lige så kritisk un-
der en rød regering, som jeg var under 
den blå. Jeg siger nogle gange, hvis no-
gen spørger mig om mit politiske stå-
sted, at jeg er ræverød og stokkonserva-
tiv. Men de to sider af folketinget har et 
meget forskelligt syn på, hvad der er 
godt for børn. Desværre er der for lidt 
forskning på området til, at vi faktisk 
kan vide det i alle tilfælde. Det er et 
skridt i den rigtige retning, at den tidli-
gere socialminister bestilte en undersø-
gelse, hvor 100 børn anbragt på institu-
tioner anonymt får mulighed for at 
udtale sig om forholdene. Umiddelbart 
synes jeg, der er nogle ting, der mest 
ligner tortur. Fx når unge som straf skal 
sidde på en trebenet stol i 8 timer. De 
har ganske vist ikke fået tæsk, men det 
er meget ydmygende. Sådan en rapport 
vil vise, hvor ekstremt stor forskel der er 
i pædagogikken på de forskellige insti-
tutioner, og den kan godt give dønninger 
ind i det politiske landskab”. 

I tiden under den borgerlige rege-
ring har Lisbeth Zornig Andersen bl.a. 
gjort sig til talsmand for indførelsen af 
en børneombudsmand, hævelse af den 
kriminelle lavalder, at børn med psyki-
ske lidelser skal have hurtigere be-
handling, at vi må sætte tal på fattig-
dommen med en fattigdomsgrænse, og 

at vi bør afskaffe starthjælp, loft over 
børnechecken og kontanthjælpsloft 
samt 450-timers-reglen. Det ser ud til 
at den røde regering vil imødekomme i 
hvert fald nogle af disse ønsker, så det 
bliver interessant at se, hvad hun så vil 
kaste sine kritiske øjne på.

 
morgenmad på sengen
Har hun været lige så god til at vogte 
sin egen børneflok på 5 som alle lan-
dets børn?

”Nej, balancen mellem arbejde og 
familie har jeg i perioder været rigtig dår-
lig til. I mine chefjobs, men især da jeg 
arbejdede som direktør for Specialister-
ne, var mit hovedfokus helt klart på ar-
bejdet og ikke i tilstrækkelig grad på det 
derhjemme. Jeg stod op kl. 4 om morge-
nen for at arbejde og kom hjem kl. 4 om 
eftermiddagen. Så snart ungerne var i 
seng, tændte jeg computeren igen og 
blev ofte ved til midnat. Du kan nok reg-
ne ud, hvad der blev af tid til min mand. 
Mit ægteskab røg sig en tur – nok på den 
konto. Heldigvis er jeg og min tidligere 
mand, Ole, de bedste venner og samar-
bejder rigtig godt om børnene. Faktisk 
taler vi sammen hver dag. Men i dag har 
jeg mere fokus på børnene”.

”På en måde er jeg håbløst uambi-
tiøs på mine børns vegne. De skal bare 
have det godt. Jeg smører forskellige 
madpakker til hver enkelt af dem, fordi 
de kan lide noget forskelligt, jeg gør 
rent for dem, giver dem morgenmad på 
sengen hver dag – jeg stiller ingen krav 
til dem. Det er så ekstremt, at jeg bli-
ver drillet med det. Jeg har også lavet 
en regel om, at man ikke må skændes 
hjemme hos mig, for jeg hader, når de 
skændes. Og jeg har sat en gynge i lof-
tet i køkkenet, så de ikke behøver gå 
ud for at lege. Jeg er virkelig ikke noget 
godt forbillede. Heldigvis forstår min 
eksmand at give den nødvendige mod-
vægt og stille krav, når de er hos ham 
hver anden uge. 

»Jeg er børnenes vagthund, og jeg tror nok, at jeg 
går for at være lidt af en loose canon.«
{ Lisbeth Zornig Andersen, formand for Børnerådet }
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board, der skal fordele computerne. Så 

jeg kan mærke, at det sjove er slut, og 

at jeg helst vil videre. Da jeg arbejdede 

for KMD, fik jeg ansvar for 35 medar-

bejdere og overtog 10 nødlidende pro-

jekter. Jeg kunne virkelig tænde på at 

få dem op i gear”. 

”Jeg hader at rose mig selv, men en 

chefkollega sagde dengang til mig, at 

jeg var den mest innovative person, hun 

nogensinde havde mødt. Det skyldes 

nok, at jeg ikke har overtaget noget fra 

nogen. Jeg har ikke noget med fra min 

far og mor. Jeg er uformet og har ingen 

faste forestillinger. Derfor er jeg totalt 

åben. Forleden blev jeg ringet op fra et 

headhunterfirma, der ville tilbyde mig 

en velbetalt direktørstilling. Det tog mig 

5 min. at afgøre, at det ikke var noget 

for mig. De kunne vende tilbage, hvis 

de ville lave en innovationsdirektørstil-

ling. Hos Specialisterne designede jeg i 

en påskeferie en ungdomsuddannelse, 

og da den var oppe at køre, foreslog jeg 

bestyrelsen at ansætte min underdirek-

tør i min stilling, for nu handlede det 

først og fremmest om drift – og jeg for-

svandt. Jeg er fikseren og udvikleren”.

tilkobling
Jeg beder hende forestille sig i leder-

stolen på en folkeskole, og hvad hun 

ville tage fat i som noget af det første? 

  ”Jeg har virkelig ofte tænkt over den 

”dekobling” der er på mange skoler 

mellem ledelsen og lærerne. Hvordan i 

alverden leder lederne, når de ikke ser 

lærerne i funktion? Jeg ville gøre alt, 

hvad jeg kunne for at tænke arbejdspro-

cesser og procedurer, der skulle sikre, at 

ledelse og lærere og lærerne indbyrdes 

kunne lære meget mere af hinanden. 

Det kræver stor gennemsigtighed i en 

organisation. Det kræver opfindelsen af 

roller, hvor man virkelig kan supplere 

hinanden. Der skal skabes en kultur, 

hvor man i fællesskabet dygtiggør hin-

anden, og hvor lederen fungerer som 

coach i stedet for mest at være arbejds-

fordeler. Der er stadig alt for meget ”lo-

nely cowboy” over lærerne. Det må ikke 

være sådan, at dårlige lærere kan skjule 

sig, for de skal hjælpes eller ikke være 

lærere. En lærer skal have kaldet, og 

han skal hjælpes til ikke at miste sit 

kald undervejs”. Hun fortsætter næsten 

uden at trække vejret:

”Og så ville jeg arbejde med visio-

ner og nedbryde dem i målbare opera-

tionelle delmål. Hvis ledelsen ikke for-

mår at skabe visioner, finder medarbej-

derne bare på deres egne med fare for, 

at holdarbejdet desintegrerer. Gode le-

dere opsætter stærke visioner – Mikael 

Lindholm, Mærsk, Mads Øvlisen og de-

res slags – og så bliver der ikke brug 

for mange mellemledere som indpiske-

re. Medarbejderne skal se idéerne og 

have stor indflydelse på deres eget ar-

bejde. Min kæreste fik som 21-årig 

børnerådet

›   Etableret 1994.

›   Tværfagligt sammensat.

›   Består af formand og 6 
medlemmer udpeget af 
ministeren for familie- 
og forbrugeranliggender.

›   Skal sikre børns rettig-
heder og sætte fokus på 
og informere om børns 
forhold i samfundet.

›   Rådets medlemmer 
udpeges for 3 år med 
mulighed for genbeskik-
kelse én gang.

alt for børnene

mest til innovation
Men selv om Lisbeth Zornig Andersen 
er flittig i sit arbejde og gerne vil 
være inde i alt og god til det hele, 
ved hun alligevel præcist, hvor hun er 
allerbedst:

”Jeg er lige tændt på alle opgaver, 
uanset om det er IT-opgaver eller mit 
arbejde i Børnerådet, så længe der er 
store udviklingspotentialer i det. Så 
snart noget går i drift, er jeg håbløs. 
Fx har jeg været med til at oprette 
Børnenes IT-fond sammen med IT-
Brancheforeningen, IDG og Børne-
hjælpsdagen. Formålet er at samle 
midler ind, så børn på børnehjem kan 
få en computer. Men nu er det hele 
sat i værk, og vi er kommet dertil, 
hvor jeg har fået plads i et advisory 
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lisbeth zornig andersen

til opgave at lede et Mærsk-kontor i 
Spanien. Der var ikke noget med at 
træde uden for værdisættet, men ellers 
fik han et kæmpeansvar”. Så trækker 
hun vejret, men er ikke færdig:

”Jeg har tænkt meget over, hvordan 
man kan lede med kærlighed. Det kun-
ne godt være temaet for min næste 
bog. Gode virksomheder skaber en fa-
miliefølelse. IT-Brancheforeningen har 
netop afholdt deres årlige toplederkon-
ference. Her var 4 unge IT-chefer med 
– iført T-shirts og med hængerøv i buk-
serne. De henter pizzaer til deres pro-
grammører, hylder dem, fjerner sten 
foran dem – det giver motiverede med-
arbejdere”. Og en ting til:

”Lederen skal hele tiden spørge sig 
selv, hvordan han kan vende svagheder 
på hovedet, så de bliver til styrker. Det 
var en vigtig lærdom, jeg fik med mig 
fra Specialisterne. En af medarbejder-
ne med en autismediagnose havde væ-
ret arbejdsløs i 25 år og havde prøvet 

alverdens jobaktivering. Men den slags 
pseudoarbejde var ikke noget for ham. 
Det gjaldt for mig om at se igennem 
hans handicap, og forbi hvad han ikke 
kunne og i stedet se, hvad han faktisk 
kunne. Det gav ham selvværd – og en 
følelsesmæssig tilknytning til sin ar-
bejdsplads. Han havde aldrig passet  
et arbejde, nu kom han hver dag – 1½ 
time hver vej. Det var et under. For 
ham handlede det ikke om taknemlig-
hed for, hvad jeg havde gjort for ham, 
men simpelthen om glæden ved at  
udføre sit arbejde godt”.

rollemodel af kød og blod
Lisbeth Zornig Andersen vender sig 
imod sin niece, der går i 3.g og har 
hørt hele interviewet. Hun smiler:

”Så trænger vi vist til noget fro-
kost”. Af forskellige kommentarer un-
der interviewets fotosessions får jeg en 
tydelig fornemmelse af, at Børneråds-
formanden vist også er en slags ”fami-

lierådsformand”. Hendes tre ældre 
brødre er misbrugere, så deres børn – 
Lisbeths ti niecer og nevøer – har brug 
for en samlende figur og en rollemodel. 
Lisbeth Zornig Andersen forsøger at 
være begge dele.

Netop denne nieces far, en af Lis-
beths storebrødre, har taget sit eget liv, 
så niecen har haft mange ting at kæm-
pe med. Det er i det hele taget godt 
gået, at hun bliver student til sommer. 
Så vil de være to studenter i familien, 
Lisbeth og niecen. Med sine egne fem 
børn, tre papbørn (med den nye kære-
ste) og ti niecer og nevøer har hun at-
ten elskede børn at være ”mor” for. 
Men der er ingenting, der tyder på, at 
hun får klaustrofobi af rollen. Hun hå-
ber, at niecen vil læse videre og måske 
selv få inspiration af Vandmoderen.  



Det rigtige valg 
til børn & unge 
med

•	 koncentrations-
	 vanskeligheder

•	 indlæringsproblemer

•	 uro	i	kroppen



	 	 		

protac@protac.dk
www.protac.dk

kontakt vores terapeuter
for demonstration, undervisning ved 
personalemøder, gruppemøder m.m.

Protac SenSit

•	 en	specialdesignet	
	 sansestimulerende	
	 kuglestol

•	 nakke/sidevinger	der	
	 omslutter	og	afgrænser

•	 mindsker	fysisk	og	
	 psykisk	uro

•	 skaber	”rum”	for	
	 timeout

Protac MyFit

•	 en	sansestimulerende		
	 vest	med	kugler	og		
	 tyngde

•	 beroliger,	afgrænser	
	 og	giver	en	bedre		
	 kropsfornemmelse

•	 øger	koncentration	
	 og	indlæring

Protac Kuglepuden

•	 giver	en	dynamisk	
	 siddestilling

•	 mindsker	motorisk	uro

•	 øger	koncentration	
	 og	indlæring





Citat: Lad 100 blomster blomstre og 100 af tankens skoler 
udøve fremskridtets politik.  (Mao, formand og folkemorder)
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dalle valle
Det Kgl. Bibliotek har digitaliseret samtlige Daells Varehus’ kataloger, så man til 
evt. undervisningsbrug kan få et hurtigt overblik over danskernes påklædning fra 
yderst til inderst. Altså i perioden fra da brødrene Daell i 1906 startede som postor-
drefirma og til varehuset i Nørregade lukkede i 1999.

I omtrent 100 år blev Daells Varehus-
katalogerne med vældig succes sendt 
rundt i Danmark og er blevet et stykke af 
dansk kulturhistorie. Rejs med tilbage til 
Damernes Magasins storhedstid, start evt. 
med at gå ind på dit fødselsår. 

Besøg Det Kongelige Bibliotek på 
www.kb.dk > Nationalbiblioteket > 
Samlinger > Småtrykssamlingen

dyrt at 
rekruttere 
ledere
Det koster dyrt at ansætte den forkerte. Men i 
mange tilfælde er det også dyrt at hyre den rigtige. 
Mange kommuner bruger hundredtusindvis af kr. på ekstern konsulentbistand, når 
de skal rekruttere nye ledere.

En ny undersøgelse foretaget af avisen Kommunen viser, at 50 kommuner over 4 
år har brugt over 32,2 mio. kr. på ekstern konsulentbistand i forbindelse med re-
kruttering af ledere. 

28 af de 50 kommuner har angivet udviklingen fra år til år, og her er der en klar 
tendens, nemlig at deres forbrug af ekstern konsulentbistand i perioden er fordoblet 
hvert år. 

I alt har 60 kommuner deltaget i undersøgelsen. Ud af dem har 10 kommuner 
ikke brugt ekstern konsulentbistand i perioden 2007-10.

de riges 
mAnifest
Et spøgelse går gennem Europa, velha-
vende der spøger i korridorer såvel som 
på de bonede gulve… og plager om at 
betale mere i skat.

Anført af Liliane Bettencourt, hoved-
aktionær i L´Oréal og verdens rigeste 
kvinde, har 15 franske milliardærer un-
derskrevet et åbent brev, hvor de tilbyder 
at spæde i den slunkne statskasse for at 
hjælpe Frankrig ud af dets finansielle 
problemer.

Italiens stenrige Ferrari-boss Luca di 
Montezemolo har sagt, at det kun var 
»rigtigt«, at han pungede ud med flere 

kontanter. Også i Tyskland har 50 
velpolstrede tyskere tilsluttet sig den 
særlige trend, hvor rige bønfalder de-
res politikere om at blive beskattet 
hårdere.

Tyskerne har dannet gruppen »Vel-
havende for kapitalbeskatning« og har 
regnet ud, at Das Vaterland kan ind-
kassere et svimlende ekstrabeløb i skat 
på 750 milliarder kroner, hvis de rige-
ste betaler en særlig millionærskat på 5 
% de næste to år.

I lille Danmark, der pt. kan prale af 
16.000 millionærer – her defineret som 
personer, der tjener over 1 million årligt i 
kroner i a-indkomst – har der ikke været 
lignende tiltag. Ja, tja, bum, bum…

PS: Ikke alle synes, at millionærerne og 
milliardærerne skal betale ekstra. Fami-
lien til Liliane Bettencourt prøver pt. at 
erklære hende mentalt uegnet til at be-
styre sin formue

kort nyt
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skolebeskrivelse   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Mediegruppen }

 e t skoleår går 
rask derudaf. 
Der er ikke 
megen tid til 
at kigge sig 
tilbage, men 

så pludselig en dag bliver der 
kaldt på tilbagemeldingen, på 
skolens bidrag til den kom-
munale kvalitetsrapport... tja 
og… ja, faktisk er der en mu-
lighed for at vende det til en 
succesoplevelse.

Så arbejdet med rappor-
ten i en proces over tid kan 
opleves som et positivt ud-
viklingsarbejde, og så skole-
lederne får et endog meget 
værdifuldt ledelsesværktøj. 
Til at udvikle og styre indad-
til og til at manøvrere og 
kommunikere strategisk ud-
adtil. Et redskab, der giver 
kontinuitet og flow.

På den baggrund har  
Skolelederforeningen i samar-
bejde med Børne- og Kultur-
chefforeningen og Danmarks 
Evalueringsinstitut udarbej-
det pjecen ”Kvalitetsrappor-
ten som ledelsesværktøj”.

Af bedste 
For at støtte lederteamenes arbejde med den kommunale 

kvalitetsrapport har Skolelederforeningen udarbejdet en ny 

pjece ”Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj. Fra arbejds-

opgave til arbejdsredskab”...

Her får man en vejled-
ning i, hvordan arbejdet 
med skolebeskrivelsen kan 
tilrettelægges samt inspira-
tion til, hvordan skolen kan 
identificere og kvalificere 
sine indsatser, og hvordan 
de oplysninger, som beskri-
velsen indeholder, kan styr-
ke skolens arbejde. Pjecen 
er bygget op omkring fem 
opfordringer: 

›  Sæt fokus på, hvordan sko-
len tilrettelægger arbejdet 
med kvalitetsrapporten

›  Analyser, hvilke oplysnin-
ger kvalitetsrapporten in-
deholder

›  Diskuter, hvordan I vurde-
rer skolens faglige niveau

Evalueringsinstituttet har 
leveret det teoretisk-metodi-
ske fundament, så man sik-
rer validitet i processer og 
resultat. Skolelederforenin-
gen har for at sikre værktø-
jets anvendelighed haft re-
præsentanter fra foreningen 
og BKF samt tre skoleledere 
ind over for at udvikle det.

Desuden er værktøjet 
blevet afprøvet full-scale på 
en temadag, som Faxe kom-
munes skoleforvaltning i ef-
teråret med skolechef Mari-
anne Stentebjerg i spidsen 
har afholdt sammen med 
alle skolernes ledelsesteam 
inkl. SFO-ledere.

Synliggør skolens kvalitet
Med værktøjet sættes der 
fokus på, hvordan skolens 
ledelse arbejder med det bi-
drag, skolen selv leverer til 
den samlede kommunale 
kvalitetsrapport. Således at 
beskrivelsen af ens egen 
skoles virksomhed mv. bliver 
et nyttigt arbejdsredskab for 
skolen. 

›  Beskriv og analyser, hvor-
dan I følger op på jeres 
kvalitetsrapport

›  Sandsynliggør, hvordan de 
indsatser I vælger at sætte 
i gang, vil føre til de resul-
tater, I ønsker at opnå

Formålet er det todelte, at 
skolerne ud over at doku-
mentere sin praksis til egen 
refleksion og udvikling får 
kommunikeret sine kvalite-
ter til forældre, forvaltning, 
politikere, borgere, presse… 

Der lægges op til at inte-
grere arbejdet med kvalitets-
rapporten løbende over skole-
året. Det giver et fremadrettet 
perspektiv, hvor man løbende 
får overblik over og forholder 

kvAlitet
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Problem-

stilling

Aktiviteter
Begrundelse 

for aktiviteter

Resultat for 

skoleår
Virkning på 

langt sigt

og ledelsesværktøj

sig til, hvad der virker bedst. 
Fx hvor der er behov for en 
ekstra indsats, hvad der kan 
skæres bort etc. 

Med det nye værktøj får 
skolelederteamet også til-
buddet om en systematik, 
hvor der spørges ind til sko-
lens planlægning, praksis og 
årshjul – ikke som et skema, 
man skal udfylde, men for 
at lægge op til refleksion og 
udvikling.

Værktøjet er til inspirati-
on til både den konkrete løs-
ning af opgaven med at rap-
portere, men ikke mindst til 
at tilrettelægge den proces, 
det arbejde indgår i på sko-
len såvel som uden for.

Skoleledere og forvaltning
Afprøvningen i Faxe affødte 
nogle form- og indholds-
mæssige overvejelser, men 
først og fremmest viste 
værktøjet sig brugbart som 
grundlag for systematisk op-
følgning på skolens arbejde. 
Desuden viste det sig veleg-
net til at støtte en kvalifice-

ret dialog mellem netop sko-
ler og forvaltning. 

På den måde kan arbej-
det med kvalitetsrapporten 
løfte sig fra ”opgave til red-
skab”, fordi man i mødet 
skolerne imellem og med 
forvaltningen ikke bare rap-
porterer, men forholder sig 
mere direkte til, hvad der 
giver mening, hvad der er 
hensigtsmæssigt/uhensigts-
mæssigt – i relation til sko-
lernes egne og de overord-
nede kommunalpolitiske 
mål- og handleplaner.

Tiden til et sådant møde 
er givet godt ud, lød det i 
Faxe. Der, hvor det giver 
mening, er hvor rapporten 
bruges til noget – den kan 
intet i sig selv. Rapporter 
samler bare støv, hvis ikke 
vi får pustet liv i dem, sagde 
en skoleleder. Og der var 
forslag om på tilsvarende vis 
at bruge kvalitetsrapporte-
ring aktivt i forhold til skole-
bestyrelserne og kommu-
nens skoleudvalg.

Formen var også et issue 
i Faxe. Det er ikke længden, 
det kommer an på, men ind-
holdet, det operationelle og 
formidlingsaspektet. Resul-

tatet skal kunne læses og 
give mening. Og at skole-
ledelserne mødes og får 
større fælles metodik, 

sprog og rammer, er 
en ekstra gevinst 
ved værktøjet. Brug 
det!

den gode rapport

Kvalitetsrapporter i den bedre 
ende er kendetegnet ved, at de: 

›   Anvendes af skolen som et styringsredskab

›   Er både beskrivende, vurderende og hand-
lingsanvisende

›   Benytter den indsamlede dokumentation til at 
identificere indsatsområder

›   Hænger tydeligt sammen fra år til år

›   Inddrager både kommunens og skolens ind-
satsområder 

›   Inddrager relevante ressourcepersoner eller 
anden ekspertviden (fx læsevejleder eller det 
samlede ledelsesteam) til at fortolke data og 
identificere/iværksætte fremadrettede indsat-
ser på skolen 

›   Begrunder skolens indsatser og evaluerer/
vurderer resultaterne af tidligere indsatser

›   Beskriver både hvilke kriterier og hvilket vur-
deringsgrundlag det faglige niveau vurderes 
ud fra, så det er klart, hvordan skolen definerer 
kvalitet 

›   Hænger hensigtsmæssigt sammen med evt. 
andre styringsredskaber (fx aftalestyring, 
virksomhedskontrakter)

Hvis din kommunes skolevæ-
sen og skoleledergruppe er 
interesseret i at gennemføre 
en temadag som i Faxe, kan 
Skolelederforeningen tilbyde 
proceshjælp – så kontakt sko-
lelederne@skolelederne.org

Pjecen bringes som indstik i 
dette Plenum og kan hentes 
på www.skolelederne.org > 
Ledelsesværktøjer

husk skoleleder-

foreningens og BKF’s fæl-

les konference om ”Ledelse 

af læringsmiljøer” den 24. ja-

nuar i odense, hvor arbejdet 

med kvalitetsrapporten også 

indgår. se hjemmesiden > 

Kurser og konferencer
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Citat: Engang vil vi oprette Jordens centralkomité og udarbejde 
en fælles plan for hele jorden (Mao, formand og folkemorder)

symptom
på hvad?
Hver fjerde dreng og pige i 11-15-årsalderen har et 
eller flere symptomer på sygdom hver dag. En stor 
del tager også jævnligt medicin.

I Skolebørnsundersøgelsen 2010 er 11-, 13- og 
15-årige blevet spurgt, om de har hovedpine, mave-
pine, ondt i ryggen, svært ved at falde i søvn, svim-
melhed, er ked af det, irritabel/i dårligt humør eller 
nervøse.

Det almindeligste symptom er hovedpine. Hver 
fjerde pige og hver sjette dreng mellem 11-15 år har 
hovedpine mindst en gang om ugen. 
Halvdelen af pigerne og flere end en 
tredjedel af drengene bruger læge-
midler mod hovedpine mindst en 
gang om måneden. 

Mange i denne aldersgruppe 
har også hyppigt ondt i maven og 
ondt i ryggen. Mavesmerter hos pi-
ger skyldes ofte menstruationen, 
men ellers gives der ikke forkla-
ringer i undersøgelsen på hvor-
for? Man må selv gætte – er det 
kosten, manglende motion,  
tidlig stress, weltschmerz?

Kilde: Statens Institut for Folkesundhed

fAglig lederklub 
Der er nu etableret en lederklub for pæ-
dagogisk-administrative ledere i forvalt-
ninger, der er omfattet af Overenskomst 
for ledere m.fl. inden for undervisnings-
området.

Klubben har til formål at være fo-
rum for drøftelse af løn- og arbejdsvil-
kår, ledelsesmæssige forhold og faglig-
hed for derigennem at styrke medlem-
mernes fagpolitiske identitet. Alt 
sammen inden for Skolelederforenin-
gens rammer. 

Som formand er valgt Michael 
Rasmussen fra Kalundborg Kommu-
ne, der også er medlem af hovedbe-

styrelsen.

Integraler
En række videnscentre producerer løbende viden, 
redskaber mv. inden for integrationsområdet.

Nu samler, koordinerer og formidler portalen  
www.nyidanmark.dk > integrationsviden denne eks-
pertise, så den kan findes og anvendes i praksis.

Portalen henvender sig primært til kommunale 
integrationsmedarbejdere, men kan med fordel bru-
ges af andre med interesse for området.

det’ jul det’ cool
det skete i de dAge i november engAng  

At de første kAtAloger sAtte hyggen i gAng
jAmen du godeste er det Allerede jul  

det’ cool, sikke tiden den går  
der er intet lAvet om siden sidste år  

det’ de sAmme ting vi spiser, det’ de sAmme ting vi lAver  
de sAmme ting i tv, de sAmme julegAver  

sAmme pengeproblemer, det er dyrt og hårdt  
udelukkende overtrukne kontokort  

overflod og fråds med fAmilie og med venner  
sAmvittigheden klAres med en u-lAndskAlender  

det’ julefrokosttid, trAditionspilleri  
sprutkørsel, utroskAb og mAdsvineri  

vi hAr prøvet det før, vi ved præcis hvAd der sker  
slAnkekur i jAnuAr, Alt det der  

det’ et slid men der er lAng tid til næste år  
det’ jul det’ cool, sikke tiden den går

kort nyt

D A N M A R K S T U R N E  F R A  F E B R U A R  2 0 1 2
S E  M E R E  P Å  W W W. H A M L E T S C E N E N . D K
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det’ jul det’ cool
det skete i de dAge i november engAng  

At de første kAtAloger sAtte hyggen i gAng
jAmen du godeste er det Allerede jul  

det’ cool, sikke tiden den går  
der er intet lAvet om siden sidste år  

det’ de sAmme ting vi spiser, det’ de sAmme ting vi lAver  
de sAmme ting i tv, de sAmme julegAver  

sAmme pengeproblemer, det er dyrt og hårdt  
udelukkende overtrukne kontokort  

overflod og fråds med fAmilie og med venner  
sAmvittigheden klAres med en u-lAndskAlender  

det’ julefrokosttid, trAditionspilleri  
sprutkørsel, utroskAb og mAdsvineri  

vi hAr prøvet det før, vi ved præcis hvAd der sker  
slAnkekur i jAnuAr, Alt det der  

det’ et slid men der er lAng tid til næste år  
det’ jul det’ cool, sikke tiden den går

nu 
er 
det 
snArt 
jul 
igen…

Er julEn bådE tradition og fornyElsE på skolEn? 

spisEr skolElEdErE and EllEr gås julEaftEn? 

Hvornår følEr dE, at julEn bEgyndEr? 

trE skolElEdErE givEr HEr dErEs julEbud 

samt Et par opskriftEr

   { tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }   siden skal det spises
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henry holm-barreth

 JULEAKTIVITETER/TRADITIONER 
Som nystartet skoleleder skulle jeg også finde ud af, hvad gør 
man i klasserne til jul. Det var en meget blandet landhandel. 
Nogle gik i kirke, andre ikke, nogle havde en juleafslutning 
på to timer, andre på fire. Jeg tog så den beslutning qua min 
opvækst  – jeg er missionærbarn, sidder i menighedsrådet og 
har det rigtig fint i forhold til min tro og til kirken – at når en 
af skolens værdier er fællesskab, så går vi alle i kirke. For dér 

er noget at være fælles om. Præsten af-
holdt så gladelig fem gudstjenester til 
vores juleafslutning. Alle tog godt imod 
det. Selv går jeg hverken mere eller 
mindre i kirken end de fleste, men jeg 
forholder mig til religionen og har det 
rigtig godt med det. 

Derudover har vi juleklippedag i ind-
skolingen omkring 1. december samt 
Santa Lucia-optog.
 VIGTIGT I JULEN 
Hvad er grunden til, at vi holder jul? 
Det betyder meget for mig at få det 
perspektiv på, som vores børn måske 
har svært ved og ikke alle forældre har 
med sig. 

I vores privilegerede land kan gaver-
ne være med til at forblænde grundtan-
ken og formålet med at holde jul og gå 
i kirke. Vigtigt, at vi som skole siger: 
Børn, der er en grund til, at vi holder 
jul, fordi når I bliver voksne, skal man 
vide, hvad det vil sige at være dansker 
og at bo i et land, hvor kirken er en del 
af staten. Dvs. at mange af landets be-
slutninger og love er truffet på baggrund 
af den historie, vi har med kirken. 

Jeg snakker ikke om det evangeliske 
og lutherske, men jeg bruger det per-
spektiv. Sidste jul gav jeg eleverne en 
udfordring og sagde: Nu skal I gå hjem 
og vise, at I holder af jeres familie, og 
så opfordrer jeg jer til at gøre en god 
gerning for en af jeres nærmeste, uden 
at I regner med at få noget igen. For så 
viser I, hvad julen handler om. Et godt 
eksempel på mine personlige værdier, 
som jeg trækker ned over skolen. Det 
er med til, at både børn og forældre 
kan se, hvem jeg er, og hvad jeg står 
for. 
 JULEFROKOST 
Til julefrokosten holder jeg en uformel 
halvårsberetningstale til medarbejder-
ne. Jeg tager derfra så tidligt, at de læ-
rere, der har lyst til at skeje lidt ud, 
kan gøre det uden, at chefen kigger på. 

henry 
holm-bArreth

LEDER PÅ STENSBALLESKOLEN SIDEN AUGUST 2010, 
90 MEDARBEJDERE OG 785 ELEVER. 

SKOLELEDELSEN BESTÅR AF SKOLELEDER, VICESKOLELEDER, 
AFDELINGSLEDER OG LEDENDE PæDAGOG.

TIDLIGERE PæDAGOGISK LEDER PÅ VIBy SKOLE I TRE ET 
HALVT ÅR OG SKOLELEDER PÅ NIM SKOLE I FEM ÅR.

GIFT, TO BØRN PÅ 14 OG 17 ÅR.

skolElEdEr, 
stEnsballEskolEn, HorsEns
39 år
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jul er næstekærlighed

NU ER DET JUL:
1. søndag i advent er det jul for mig, indtil da er det irrite-
rende ting og sager, der bliver hængt op i butikkerne. Men 
da det er min kone, der køber gaverne, overlever jeg det. 
 yNDLINGSJULEAKTIVITET 
Julevolley er min egen yndlingsaktivitet – 3. juledag kan 
ingen familiefrokost ændre på, at jeg spiller volleyball til 
julestævnet i den lokale volleyballklub. Og det er hygge, 
når hele familien henter juletræ i skoven. Børnene er så 
store nu, at de siger: Kan du ikke selv hente det? Allige-
vel går de pligtskyldigt med, og de må gerne gøre det for 
min skyld. 
 AND ELLER GÅS ELLER 
Vi spiser and, gås eller kalkun og det går på skift. Jeg er 
i køkkenet og laver julemaden, for det er min sidehobby 
at lave lidt mad. 
 yNDLINGSOPSKRIFT 
Helt klart gås propfyldt med farsbrød, godt med hvidløg, 
krydderurter – og så skal der gele, asier, sovs og kartofler 
til og hele dynen. Det skal helst være en, der er købt lo-
kalt i Nim og omegn, hvor jeg har været ude og kigge til 
den og kilde den under hagen. Hvor jeg ved, den har 
haft et godt liv. 

Jeg bruger ikke rigtigt opskrifter, når jeg laver mad, 
men prøver mig lidt frem, men jeg har næsten altid en 
opskriftsbog ved siden af mig som sparring, når jeg laver 
julemad. Det er ”JUL fra Brugsen” fra 1985, en temaop-
skriftsbog, som jeg fik af min mor, da jeg flyttede hjem-
mefra i 1991. Med nettets indtog er jeg begyndt at hente 
inspiration her, men jeg gemmer ikke på opskrifter. 
 MIN BEDSTE JULETING 
Nej, ingen juleting, det er en udfordring hvert år at finde 
på noget, der skal stå på mit kontor og indikere, at jeg 
nu juler med. Kan finde på at spørge nogle elever, om de 
kan berige mig med en juleting.
 JULENS BETyDNING 
Julen betyder selvfølgelig meget for mig. For det første 
er det familietid, men det er også derfra mine værdier 
udspringer, nemlig næstekærligheds-buddet. Jeg giver 
mig til at kigge indad og mærke efter, om mine beslut-
ningerne kommer derfra, eller om jeg har rykket mig. Ju-
len er en lejlighed til refleksion. Børnene skal selvfølge-
lig have deres gaver, men generelt nedtoner vi gaverne 
og skruer til gengæld op for god mad og familiesamvær.
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susanne zimmer

 JULEAKTIVITETER/TRADITIONER 
Juleklippedagen er en fest for hele sko-
len i begyndelsen af december. Skolen 
bliver julepyntet, og børnene mødes på 
tværs af klassetrin. Julebandet bestå-
ende af musiklærere er klædt ud, og de 
spiller 3-4 julesange forskellige steder 
på skolen i løbet af dagen. 

Selvfølgelig har vi også Luciaoptog, 
og hver uge i december julemorgen-
samling. Normalt er skolen afdelings-
opdelt, men her deler vi op i alle a og 
b-klasser, og alle c- og d-klasser. Vi har 
ikke plads til alle børn et sted. Tændte 
stearinlys i en mørklagt sal, og skolens 
juleband er igen klar. Fra vores flotte 
fortællerstol bliver der fortalt historier i 
stearinlysets skær. 

Til juleafslutningen har vi en lang 
tradition for at gå i kirke, det foregår i 
tre afdelinger. Skolekor fra 2.-4. klasse 
synger julesange for de andre i kirken, 
og gudstjenesten kan være krydret med 
både gospelsang og skuespil. Musik er 
en af vores hjørnestene, og det gør vi 
meget ud af. Man bliver fritaget, hvis 
man ønsker det. Vi ser også gudstjene-
sten som et kulturelt tilbud, og vi har 
ikke så mange børn af andre religioner. 
 VIGTIGT I JULEN 
Traditioner skal der til – også i julen. 
Skolen udvikler sig konstant, meget bli-
ver lavet på nye måder, derfor er det vig-
tigt at holde fast ved de gode traditioner. 
Julen giver et brud på året, hvor især fæl-
lesskabet får lov til at fylde. Det er godt 
for børnene, at de ved, at der sker noget 
specielt i julen, og at de har nogle gode 
historier med sig, når de går ud. 

Julen er en dejlig lejlighed til at 
sætte fokus på varme og glæde, at vi er 
sammen, at vi har et fællesskab, som 
er godt at være i. Det bliver tydelig-
gjort, at julen er hjerternes fest. Vi er 
sammen som hele mennesker. Det er 
ikke bare det faglige og læringen, vi 
har det også godt sammen, og vi hyg-
ger os med hinanden. 

Masser af julehygge i personale-
rummet - troldgrene med lys i og røde 
løbere på bordene, levende lys og jule-
træ, og der kan ske uforudsigelig ting 
med sangere og historier. Biblioteket 
laver konkurrencer med præmier for 
de voksne hele måneden. Jeg skriver 
et personligt julekort til alle lærere og 
resten af medarbejderne undtagen 
pædagogerne, som DUS-lederen tager 
sig af. Der er også en symbolsk gave 
med – fx indbydelse til et arrange-

susAnne 
Zimmer
skolElEdEr
gl. HassEris skolE, aalborg
51 år
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jul er traditioner

ment. Sidste år var det vores 100 års 
jubilæumsfest. 
 JULEFROKOST 
Jeg bliver der ikke til sidst, men er 
med et langt stykke hen ad vejen. Det 
har stor værdi, og det er dejligt at være 
med til at feste og hygge med medar-
bejderne. Til sådan en lejlighed er jeg 
der mere som kollega end som leder. 
 NU ER DET JUL 
Vi har en juletradition på vores vej 
hjemme første søndag i advent, hvor 
vejens beboere sidder i en stor garage 
og laver juledekorationer, og der er æb-
leskiver og gløgg og sang.

Når vi har haft vores juleklippedag 
på skolen og vores adventsarrangement 
på vejen, er julen begyndt lige så stille 
for mig. Man skal holde benene på jor-
den for at nå at følge med i den tid. 
 yNDLINGSJULEAKTIVITET 
Min yndlingsjuleaktivitet foregår på det 
mentale plan. Der er meget arbejde 
også i december, jeg har ikke meget tid 
til at bage småkager og sådan noget. 
Jeg har fundet ud af, at jeg kan hygge 
mig til jul uden at skulle lave en masse 
praktiske ting, som jeg ikke kan nå alli-
gevel. Jeg gør de ting, jeg kan nå og bli-
ver ikke stresset, hvis jeg ikke når at 
pynte op til 1. december, får bagt jule-
småkager eller gjort julerent. 

Jeg elsker at købe julegaver, og det 
skal være hyggeligt. De ting, jeg ved, 
der ikke skal byttes, drøner jeg rundt på 
nettet og køber, og det, der skal købes i 
butikker, skal der være tid til, så jeg kan 
hygge mig med at se på folk, der står i 
kø og andre sjove oplevelser. Jeg går ind 
i mig selv og nyder det. 
 AND ELLER GÅS 
And og flæskesteg.
 yNDLINGSOPSKRIFT 
yndlingsjuleopskrift: Grønkål med flø-
de, brunede kartofler og kold kogt me-
dister med sennep og syltede rødbeder. 
Frosne grønkålsboller skæres i skiver, i 
gryden med lidt smør, lidt bouillon fra 
kogning af hamburgerryggen, fløde, salt 
og lidt sukker. Den må ikke være sup-
pet, så hold igen med væsken. 

LEDER PÅ GL HASSERIS SKOLE  I SNART SyV ÅR, 120 MEDARBEJDERE I ALT OG  750 ELEVER. 
SKOLELEDELSEN BESTÅR AF SKOLELEDER, VICESKOLELEDER, AFDELINGSLEDER OG DUS-LEDER.

TIDLIGERE SKOLELEDER PÅ VALSGÅRD SKOLE, HOBRO I FEM ÅR 

 AFDELINGSLEDER PÅ SINDAL SKOLE I SEKS ÅR.

ER GIFT OG HAR FIRE BØRN OG TRE BONUSBØRN I ALDEREN 21-30 ÅR OG ET BARNEBARN PÅ FIRE ÅR.
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kristiAn 
toft
skolElEdEr
vEstrE skolE, silkEborg
41 år

 JULEAKTIVITETER/TRADITIONER 
Første december bliver julen skudt i gang 
med en juleklippedag. Vi har julemorgen-
samlinger for 0.-6. klasse en gang om ugen 
hele december. Primært synger de sange, 
men der kan også være elever, der optræ-
der med en sang  – typisk er jeg med på 
klaveret, da jeg er uddannet musiklærer. 
Sidste skoledag før jul foregår i Mariehøj 
Kirke, der er nabo til skolen. Børnene læ-
ser op, optræder med musik eller teater 
osv., og præsten holder en lille juleprædi-
ken, men ellers er det meget på skolens 
præmisser. 
 VIGTIG I JULEN 
Fællesskab og musikken er med til at brin-
ge os lidt tættere sammen i julemåneden. 
Jeg værner meget omkring fællesskabet, og 
julen er et godt tidspunkt til at fyre lidt op 
under det med musikken som omgangs-
punkt – i og med min musikbaggrund er 
det noget, jeg brænder for og bruger. Også 
til lærermøder starter vi med en sang, og 
op til jul er det selvfølgeligt julesange.
Det kristne budskab er ikke det, der skal 

LEDER PÅ VESTRE SKOLE I TO ET HALVT ÅR, 
45 PæDAGOGISKE MEDARBEJDERE OG 500 ELEVER. 

SKOLELEDELSEN BESTÅR AF SKOLELEDER, VICESKOLELEDER, 
ADMINISTRATIV LEDER OG SFO-LEDER.

TIDLIGERE KONSTITUERET VICESKOLELEDER PÅ FUNDER SKOLE ET ÅR.

 ER GIFT OG HAR FIRE BØRN – TVILLINGER PÅ OTTE, EN PÅ TI OG EN PÅ 13 ÅR.

kristian toft



jul er fællesskab 
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stå i centrum, når vi er en folkeskole 
og har flere trosretninger. Budskabet 
om at stå tættere sammen og mødes i 
fællesskabet i den mørke tid, synes jeg 
godt, man kan bruge også i forhold til 
trivsel på skolen. Vi arbejder med vær-
dierne hele året, men julen er et oplagt 
tidspunkt at skrue op for mere af det.
 JULEFROKOST 
Deltager, holder selvfølgelig igen med 
alkohol, men vigtigt at have de stunder, 
hvor man kan se mennesket bag skole-
lederen – jeg prioriterer også andre 
sammenkomster med medarbejderne.
 TRADITIONER 
I og med vi har fire børn, fylder julen 
meget. Julekalenderen i tv er samlings-
punkt og en stor ting for hele familien. 
Med fire børn giver det rigtig mange 
julearrangementer også privat – så der 
er meget logistik i julemåneden. Man 
bliver træt af gløgg og æbleskiver på et 
tidspunkt. 

Vi har hjemme tradition for at lave 
juledekorationer og adventskrans 1. 
søndag i advent – vi har en stor grund 
med grantræer og kan fælde vores eget 
juletræ. 
 AND ELLER GÅS 
And.
 NU ER DET JUL
1. december, når jeg sætter mig sam-
men med hele familien for at se juleka-
lenderen, er vi i gang med ræset, og så 
er det jul. Helst ikke før. Og den dag vi 
går på juleferie, falder freden over mig.
 BEDSTE JULEMINDE 
Det bedste minde må være traditionen 
med arrangementet i Mariehøj Kirke, 
som jeg har overtaget. Det er værdi-
fuldt, og så gør det heller ikke noget, 
når man som sidste år træder ud af kir-
kedøren i snevejr. 

Og at have børn i julen er altid fan-
tastisk, og det er jo det, det handler 
om. Børn er bare optaget af julen, og 
det skal vi da bruge som motivations-
faktor i skolen. Der er en energi i bør-
nene, som man kan udnytte pædago-
gisk.
 yNDLINGSJULEAKTIVITET 
Vi laver konfekt med børnene. Helt tra-
ditionelt. Laver også ofte lidt luksus-
konfekt med lidt spiritus i til de voks-
ne. 

I medarbejdergruppen er der tradi-
tion for at være nisser for hinanden. 
Jeg bakker op om, at der skal være 
plads til lidt jul for både øjnene og 
munden.

 EN OPSKRIFT SOM KRISTIAN 
 VIL AFPRØVE 
Julekonfekt: 
100 g marcipan 
50 g Toms guldbarre med krokant og 
karamel 
1 cl Cuba karamel vodka 
Mørk chokoladeovertræk 
Karamelkugler 
Guldbarre hakkes i stykker og blandes 
med marcipan og spiritus. Dejen for-
mes til små firkanter og overtrækkes 
med mørk chokolade. Pynt: Små kara-
melkugler
 yNDLINGSJULESANG  
Salme: Dejlig er jorden – selv om det i 
virkeligheden ikke er en julesang.
Og noget lidt mere moderne: Merry 
Xmas Everybody med Slade - og selv-
følgelig Last Christmas, verdens mest 
spillede julesang. 
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Mødecenter Odense · Buchwaldsgade 48 · 5000 Odense

7. d
ecember 2011 · kl. 13.30 - 16.30

ressource-
centre og faglIge 

vejledere

skolelederforeningen inviterer til:

temaeftermiddag for  

skoleledere og  

ressourcepersoner/ 

faglige vejledere

I folkeskolen
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ressource-
centre og faglIge 

vejledere

konferenceprogrAm

13.30 - 13.40  velkomst 
  V/ Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

13.40 - 14.40  Workshops 
 a. Erfaringer fra Antvorskov Skole – med særligt 

fokus på prioriteringen af indsatsen og orga-
niseringen af ressourcecentret

  -  Hvordan kan ressourcecentert understøt-
te skolens faglige og pædagogiske udvik-
ling?

  -  Hvordan kan vi nå alle på trods af vores 
forskellighed, og skal vi det?

  -  Hvordan kan sikring af resultater og ud-
vikling gå hånd i hånd?

  V/ Souschef Britta Thomsen, dansk- og læse-
vejleder Ulla Hass og matematikvejleder Sti-
ne Duncan   

 b. Erfaringer fra Eggeslevmagle Skole - med sær-
ligt fokus på ledelse af faglige vejledere og 
faglige vejlederes udfordringer i hverdagen.

  V/ Skoleleder John Larsen, dansk- og læsevej-
leder Lia Sandfeld, engelskvejleder Desirée 
Møller, naturfagsvejleder Anne Dorthe Larsen.

14.40 - 15.00 kaffepause  

15.00 - 15.15  præsentation af skolelederforeningens materiale 
vedr. ”observation og vurdering af undervisning”

  V/ Konsulent Dorrit Bamberger, Skolelederforeningen.

15.15 - 15.45 gruppedrøftelser på tværs af skoler
  Erfaringsudveksling samt drøftelse af fordele og 

ulemper ved anvendelse af materialet om ”Obser-
vation og vurdering af undervisning” i forbindelse 
med de faglige vejlederes arbejde. 

15.45 - 16.15 gruppedrøftelser skolevis
 Hvad har vi hørt i dag? Hvad kan vi tage med hjem? 

16.15 - 16.30 evaluering og opsamling

16.30 farvel 

tilmelding

Tilmelding sker via Skolelederforeningens 
hjemmeside www.skolelederne.org >  
Kurser og konferencer > Ressourcecentre og 
faglige vejledere.

Konferencen er målrettet skoleledere og  
faglige vejledere/ressourcepersoner i grund-
skolen, og reservation af pladser foregår  
efter ”først til mølle-princippet”.

pris pr. deltager: kr. 300,-

Mødecenter Odense er centralt beliggende ca. 
750 m. fra Odense Banegård, og konferen-
cens start og sluttidspunkt er afpasset med 
DSBs ankomst- og afgangstider.

siste frist for tilmelding: 18.11.2011

}  skolelederne.org > 
Kurser og konferencer > 
Ressourcecentre og faglige vejledere

husk at 
tilmelde 
dig via
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ud med gætværk   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Istock }

At der er brug for at gå fra ’at synes’ til ’at vide’ 

i folkeskolen kan de fleste vel kan blive enige 

om giver mening. Men det er ofte nemmere 

sagt end gjort, hvordan gør man?

evident 
min kære Watson

  nummer 07 / november 201128
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ind med viden

evident 
 S kolelederforeningen har 

i samarbejde med Film-
kompagniet i Århus ud-
viklet et webbaseret vi-
deomateriale, primært 
målrettet skoleledere 

med interesse for at arbejde mere evi-
densbaseret – altså med at udvikle sko-
len på baggrund af viden og forskning, 
de nyeste undersøgelser mv. 

Formålet er at formidle indsigt, in-
spirere og lægge op til debat om udvik-
ling af skolens faglige kvalitet – herun-
der sætte refleksioner i gang på skoler-
ne om, hvordan man kan arbejde på 
sikrere grund og komme det nærmere, 
hvordan teori kobles til praksis. En 
bedre skole, større faglig sikkerhed  
og stolthed samt mere vægt i dialogen 
med omverdenen kan være nogle af  
gevinsterne. 

fakta

Hvad er det nu, evidens er?

Evidens betyder, at noget er indlysende – det er den leksikale betyd-
ning af ordet – og i pædagogisk sammenhæng betyder det, at der er 
en forholdsvis sikker eller måske ligefrem videnskabelig viden for at 
noget virker efter hensigten. 

Det er det, man normalt lægger i evidensbegrebet, men det er ikke et 
entydigt. Begrebet evidens er hentet fra den sundheds/lægefaglige 
verden, hvor man lægger vægt på, at der skal være strikte, kvantita-
tive forskningsresultater til grund for praksis, før den kaldes evidens-
baseret. 

Men i den pædagogiske verden kan begrebet godt bruges bredere, 
således at noget kan være evidensbaseret, hvis der fx er udbredte 
praktiske erfaringer for, at det virker i bestemte henseender.

Kilde: Per Fibæk Laursen DPU/Center for Grundskoleforskning

Håbet er gennem lettilgængelige vi-
deoer, interviews og artikler om emnet 
at kunne hjælpe skolerne på vej – og at 
mange skoleledere vil tage sig tid til at 
kikke materialet igennem og bruge ud-
valgte klip til at sætte evidensbaseret 
skoleudvikling på dagsordenen på egen 
skole. Materialet ligger på hjemmesiden!

elementært, var det vist
Når man har elimineret det umulige, 
må det, der er tilbage – uanset hvor 
usandsynligt – være sandheden. Et ci-
tat, der tilskrives Sherlock, Conan Doy-
les romanfigur. Og en af ”sandheder-
ne” om folkeskolen har fx været, at 
noget er galt, noget bør kunne gøres 
bedre... 

Senest var det Skolens Rejsehold 
med formanden for Skolerådet prof. 
Jørgen Søndergaard i spidsen, der 
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efter en landsdækkende turné i star-
ten af dette år og 360 graders eftersy-
net afdækkede styrker og svagheder 
ved folkeskolen og i dialog mellem 
skolefolk, forskere, embedsmænd og 
politikere fremlagde forslag til, hvor-
dan uddannelsessystemet kunne for-
bedres. 

I rejseholdets baggrundsrapport 
fremhæves det som en svaghed, at fler-
tallet af danske folkeskoler ikke funde-
rer deres undervisning på evidens. Og 
Skolerådet anbefalede bl.a., at skole-
verdenen skal arbejde mere evidensba-
seret og i højere grad tilrettelægge un-
dervisningen på en måde, så man gør 
det, der virker og så læringen fremmes. 

Der er for stor afstand mellem forsk-
ningen og dem, der arbejder i folkesko-
len, hed det. Mere konkret gik rådets 
forslag på, at forbedre uddannelsen af 
lærere og skoleledere. Forskningen skal 
ud på skolerne frem for at basere sig på 
skrivebordsudtænkte problemformule-
ringer, og der skal gives meget lettere 
adgang til den forskning, der eksisterer. 
Det hele skal være mere operationelt. 

Regeringen, politikere, forskere m.
fl. peger på skoleledelse som en særde-
les vigtig faktor i sikringen af skolernes 
udvikling og resultater. Skolelederfor-
eningen har derfor også med dette pro-
jekt sat særligt fokus på god skole- 
ledelse og den gode skole. På udvikling 
af skolens faglige kvalitet, på ledelse af 
læringsmiljøer og på den gode under-
visning. Det er målet.

i Sherlocks fodspor
Der var vist lidt opium indover, men 
ellers var mesterdetektiven på én gang 
ærkerationalist, piberygende-reflekte-
rende og havde en blitzagtig, blænden-
de intuition. 

At arbejde evidensbaseret betyder, 
at man bruger den bedste tilgængelige 
viden inden for et område. Til at gå vi-
dere med, bore i, vende om på, uddy-
be, forbedre.

I dette materiale gives nogle input 
både fra teoretikere og praktikere – her 
nogle statements lidt tilfældigt plukket 
fra de medvirkende ledere og lærere på 
skolerne:  

›  Vi skal sørge for at reflektere, for  
ellers lærer vi ikke af det, vi gør

ud med gætværk

›  Det rart nogle gange at få sig hævet 
sig højt-højt op over praksis

›  Hvis ikke man stopper op ind i  
mellem, sker del hele bare pr.  
automatik

›  Det er alfa og omega at have gode 
kolleager, man kan videndele med 

›  Selvfølgelig skal ledelsen sørge  
for at udvikle medarbejdere bedst 
muligt

›  Både ledere og lærerne har brug  
for at snakke om den gode under-
visning

›  Det handler om, at skolen hele  
tiden må udvikle sig og følge med 

›  Føler vi os opdateret, bevarer vi  
vores motivation og vores energi 

Materialet kan bruges i udviklings- og 
undervisningsforløb, på møder og kur-
ser, ved drøftelser i ledelses- og lærer-
team på skolen og i kommunens skole-
ledergruppe, skolebestyrelsen m.m.

På den måde er materialet til inspi-
ration for ikke alene ledere, men alle i 
skoleverdenen, der gerne vil arbejde 
med evidens. 

Udarbejdelsen af materialet er støt-
tet af Børne- og undervisningsministe-
riets Tips & Lotto pulje og Lærerstan-
dens Brandforsikring. Tak til dem og til 
de medvirkende, ikke mindst de to sko-
ler og deres ledere, der fortæller om, 
hvordan de arbejder med evidensbase-
ret skoleudvikling. 

Materialet ligger på www.skolelederne.
org > Ledelsesværktøjer > Evidensba-
seret skoleledelse. 

fakta

Evidensmaterialet ligger på hjemmesiden og er lige til at gå til. Det 
kan bruges i sin helhed eller portionsanrettes, og det består af: 

›   Video: Evidens i praksis – eksempler fra Krage-lundskolen i Århus og 
Tåsingeskolen i Svendborg.

›   Video: Dansen om evidensen – hvad taler vi om? Interview prof. Per 
Fibæk Laursen, DPU.

›   Video: Evidensen og den danske folkeskole – interview prof. Mats 
Ekholm, Karlstads Universitet. Formand for Skolerådet Jørgen Søn-
dergaard og skoleleder Karsten Thygesen, Møllehøjskolen i Viborg.

›   Artikel: Fremtid – udfordringer for evidensen, fælles interview med 
flere af de medvirkende.

›   Artikel: Baggrund – bag om evidensen, historisk gennemgang af 
prof. Fibæk Laursen bl.a. baseret på Hilbert Meyers bog: ”Hvad er 
god undervisning?”.

›   5 gode råd – til de skoler og ledere, der vil arbejde med evidens v/ 
prof. Fibæk Laursen.

Der er desuden relevante links til litteratur, andre vejledninger i at 
arbejde evidensbaseret mv. 
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kort nyt

Citat: Folket og kun folket er drivkraften i skabelsen 
af verdenshistorien.   (Mao, formand og folkemorder) 

kært barn har…
Men hedder stadig i daglig tale… DPU. Det tidligere Danmarks Pæ-
dagogiske Universitet og Danmarks Pædagogiske Universitetsskole 
hedder nu Institut for Uddannelse og Pædagogik.

Bag det nye navn findes en fusion af Institut for Læring, Institut 
for Pædagogik og Institut for Didaktik samt Center for Grundskole-
forskning og Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning. Og hele 
herligheden hører ind under Aarhus Universitet.

forstyrrelser
En ny europæisk opgørelse over, hvor stor del af 
befolkningen i 30 euro-lande, der rammes af men-
tal/kognitive lidelser, lægger overliggeren højt. 

Næsten 165 mio. mennesker, svarende til 38,2 % 
af landenes indbyggere er således ’syge i hovedet’. 
Det drejer sig om følgende lidelser: 

›  Angst og fobier 14 %
›  Søvnforstyrrelser 7 %
›  Depression 6,9 %
›  Demens 5,4 %
›  ADHD børn/unge 5 %
›  Psykosomatiske lidelser 4,9 %
›  Alkoholafhængighed 3,4 %
›  Adfærdsforstyrrelser 3 %
›  Posttraumatisk stress 2 %
›  Personlighedsforstyrrelse 1,3 % 
›  Psykotiske forstyrrelser 1,2 % 
›  Hashafhængighed 1 %
›  Spiseforstyrrelser 0,9 %
›  Tvangstanker mm. 0,7 %

Kritikere af opgørelsen peger på, at statistikken 
ikke skelner klart mellem kroniske tilstande og li-
delse på disse områder af kortere varighed. Des-
uden kan nogle være ramt af flere lidelser på én 
gang. Endelig er fx søvnforstyrrelser lige så meget 
en normal tilstand som det kan være et problem.

Men… i alle fald er tallene høje. 

Kilde: European Neuropsychopharmacology / Politiken Viden. 

grønne 
fingre 

 
Det skal være lettere at købe grønt. 
Og ikke kun persille og agurk.

Derfor har samarbejdet ’Green Cities’, som foreløbigt tæller seks kom-
muner, udviklet en værktøjskasse målrettet både professionelle indkøbsaf-
delinger og indkøbere på institutionerne, så man kan sikre sig at købe pro-
dukter (rengøringsmidler m.m.) uden miljø- og sundhedsskadelige stoffer. 

Her findes også vejledning i, hvordan man køber mere energirigtigt. 

Se mere på www.miljokommunerne.dk > groenneindkoeb

regndAns
Og vejret, som har været godt, bliver også godt i morgen. Blot ikke på den 
lange bane. Ifølge DMI’s prognoser frem mod år 2100 kan vi bl.a. vente:

›  At den globale temperatur vil stige med op mod 4 grader, og at det varme-
re klima vil betyde større variationer i vejret fra år til år.

›  Vi vil opleve længere perioder med tørke, men til gengæld mere intensiv 
regn, når det regner.

›  Det centrale Sjælland og dele af Nordøstjylland vil få mindre nedbør. De 
sydlige dele af den jydske vestkyst vil opleve uændrede nedbørsmængder.

Er den megen regn ikke godt for noget? Jo kombineret med lidt mere varme 
kan give bedre betingelser for fx den hjemlige vindyrkning.



   ledelse af

lærIngs-
mIljøer

Børne- og Kulturchefforeningen 

og skolelederforeningen inviterer til:

heldagskonference for 

forvaltningschefer og 

skoleledere

24. januar 2012 · kl. 9.30 - 15.30

Mødecenter odense · Buchwaldsgade 48 · 5000 odense

Konferencen formål er at give skoleforvaltninger og skoleledere inspiration 

til samarbejdet om ledelse af læringsmiljøer, herunder arbejdet med 

kvalitetsudvikling og dokumentation af skolens indsatser og resultater



24. januar 2012 · kl. 9.30 - 15.30

Mødecenter odense · Buchwaldsgade 48 · 5000 odense

konferenceprogrAm

09.30-09.45  velkomst 
  V/ Eik Møller, formand for BKF’s skolenetværk og  

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

09.45-10.45  skoleledelse i folkeskolerne 
  Forskningsprofessor Søren Winter, SFI, præsenterer ho-

vedresultaterne af SFIs store undersøgelse 2011 af vilkår 
for skoleledelse og skoleledelsens betydning for elevernes 
læringsresultater 

10.45-11.05  pause

11.05-11.30  kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj –  
fra arbejdsopgave til arbejdsredskab 

  Konsulent Dorrit Bamberger, Skolelederforeningen,  
præsenterer værktøjet og dets baggrund

11.30-12.30  Workshops 
  a.   Skoleleder Mette Nors, pædagogisk leder Rikke Ug-

gerhøj, administrativ leder Frank Nørskov og SFO- 
leder Ole Gregersen fra Skjoldhøjskolen i Århus for-
tæller og lægger op til dialog om Ledelse i en ny le-
delsesstruktur

  b.  Udviklingschef i Skoleafdelingen Lene Nygaard og 
skoleleder Erling Pedersen, Søhusskolen i Odense 
fortæller og lægger op til dialog om kommunens kva-
litetssystem, KIS

  c.  Undervisningschef Marianne Stentebjerg, udviklings-
konsulent Sigurd Brønnum og skoleleder Mette Løv-
bjerg, Sofiendalskolen, alle fra Faxe, fortæller om og 
lægger op til dialog om praktiske erfaringer med ma-
terialet ”Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj”.

12.30-13.30  frokost  

13.30-14.30  Workshops 
  Formiddagens workshops gentages

14.30-15.30  teamsamarbejdets betydning for skolens læring
  Ph.d. stipendiat Lise Tingleff Nielsen, DPU, præsenterer 

sin forskning vedr. lærerteamsamarbejde og søger at be-
svare spørgsmålet, om læreres teamsamarbejde i daglig-
dagen understøtter lærernes og skolens læring? 

15.30  farvel og kom godt hjem

}  skolelederne.org > 
Kurser og konferencer > 
Ledelse af læringsmiljøer.

husk at 
tilmelde 
dig via

tilmelding

Tilmelding sker via Skolelederforenin-
gens hjemmeside skolelederne.org > 
Kurser og konferencer > Ledelse af  
læringsmiljøer.

Konferencen er målrettet ledere i skole-
forvaltninger og grundskoler, og reserva-
tion af pladser foregår efter ”først til 
mølle-princippet”.

pris pr. deltager: kr. 600

Mødecenter Odense er centralt belig-
gende ca. 750 m. fra Odense Banegård, 
og konferencens start og sluttidspunkt 
er afpasset med DSBs ankomst- og af-
gangstider.



ny undervisningsminister   { tekst:  Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }

hoved-
rengøring

 t ina Nedergaard og Troels 

Lund Poulsen er kommet 

op at hænge som forelø-

bige afslutninger på ræk-

ken af undervisningsmi-

nistre. Men ellers ligner 

meget sig selv på Frederiksholms Ka-

nal. På ministerkontoret står mahogni-

møblerne de samme steder, de fine 

tæpper og malerierne er placeret, hvor 

de plejer etc. 

Her går tiden stille forbi. Tilsynela-

dende. For på skrivebordet står en stor 

buket røde roser, og et vindue står på 

klem. Måske kan man tolke det sådan, 

at den nye børne- og undervisningsmi-

nister Christine Antorini mener, at der  

trænger til at blive luftet ud – efter 10 

års styre ved blå blok.

I hvert fald er planen – sammen 

med uddannelsesminister Morten 

Østergaard, der har det øvrige uddan-

nelsessystem som sin ressort – at gen-

tænke børnene, de unge og voksnes 

lange vej gennem institutioner, skole, 

ungdomsuddannelse, erhvervs-, videre- 

og efteruddannelse. Fra den ene ende 

til den anden.

Ministeriet og ministeren 

har fået nye navne. Men 

det bliver ikke ved det. Står 

det til Christine Antorini 

skal folkeskolen mål- og 

indholdsmæssigt grundlæg-

gende gentænkes, så dan-

ske elever igen er i front, og 

så det lykkes at få alle med
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hoved-
rengøring

hele vejen rundt
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Bryd barriererne
Kloge hoveder har nok læst om det i 
regeringsgrundlagets passager om ud-
dannelse og vækst, men ikke hvad der 
står mellem linjerne. Hvad er visionen?

”Med denne ny-sammensætning af 
ministeriet satser vi på fællestænknin-
gen og på at holde fast i lysten til at 
lære hele livet. Så kan man spørge, 
hvad har de små puslinger, der starter i 
vuggestuen, til fælles med den 13-åri-
ge dreng i puberteten i 7.-8. klasse, 
der overvejer, hvad han vil med livet? 
Jo, de skal gerne hele vejen – sammen 
med dygtige voksne pædagoger – lære 
at gribe verden, være nysgerrige, blive 
klogere, udvikle deres sociale kompe-
tencer og fungere sammen med andre. 
Ville fællesskabet”.

”Når eleverne er færdige med folke-
skolen, bør det være sådan, at de glæ-
der sig til at gå i gang med en ung-
domsuddannelse. Fordi det er adgangs-
billetten enten til et arbejde eller til at 
tage en videregående uddannelse”, si-
ger Christine Antorini, der understre-
ger, at 95 %-målsætningen fastholdes.

Men er det mål ikke bare noget, alle 
er enige om er godt, herunder at livs-
lang læring er et godt princip, hvad er 
det, der skal ske mere konkret for at 
komme derhen?

”Vi skal se på mennesker og faglig-
heder på nye måder. På tværs af skel,  
og det er en kæmpe opgave, for opga-
ver, ansvar og kulturer er delt mellem 
flere ministerier, på flere lovgivninger 
eller på forskellige typer af personale-
grupper. Med hensyn til lærer/pæda-
gog-samarbejdet er det tankevækken-
de, hvor målrettet, der kan arbejdes 
med overgangen mellem daginstitutio-
ner og skole. Ikke mindst børn med 
særlige udfordringer bør vi kunne iden-
tificere og hjælpe tidligere – og give vo-
res viden videre”.

”Når lysten til at lære hele livet skal 
være drivkraften, bør ingen opleve, at 
de ikke er gode nok.  At have nederlag 
med i bagagen, det er rigtig, rigtig 
skidt, når vi snakker uddannelse. Og 
der er mange voksne – tit ufaglærte – 
der desværre har en fælles historie: En 
rigtig dårlig skoleoplevelse. En del af 
dem er også ordblinde eller har læse-
problemer. Der er også stadig for stor 
forskel på, om man kommer fra et 
hjem, hvor forældrene ikke har nogen 
uddannelse, fra en håndværkerkultur 
eller en akademisk kultur”. 

ny nordisk Skole
Kultur, kultur, kultur. Skolekultur. Mad-
kultur. Christine Antorini vil gerne dra-
ge en parallel til et helt andet område, 
hvor nationen for tiden oplever stor 
succes. 

”Jo, jeg har en drøm om en Ny Nor-
disk Skole a la historien om Nyt Nor-
disk Køkken. Hvis jeg havde spurgt dig 
for 10 år siden, om du troede, at dan-
ske restauranter, der serverer danske 
retter med danske råvarer, ville blive 
udnævnt til verdens bedste, ville du i 
bedste fald have smilet overbærende. 
Det var der jo ingen, der havde en fore-
stilling om. Men sådan er det blevet”. 

”Vi har en lang og stolt landbrugstra-
dition. Vi har også en stor eksport af 
danske råvarer af høj kvalitet. Men pro-
duktudviklingen var gået i stå, og det fik 
et antal kokke, madproducenter o.a. til 
at gå sammen og formulere et nyt mani-
fest. Der bygger på det bedste, vi har i 
dansk landbrugsproduktion, men også 
med åbenhed og inspiration fra, hvad 
der sker i den store verden. Altså bygger 
på tradition, fordi den er værd at beva-
re, og så på fornyelse”.

blå bog

Christine Antorini

›  Født 23. maj 1965 i Jyllinge

›  Student fra Himmelev 
Gymnasium

›  Kandidat i Kommunikation 
og Offentlig Forvaltning fra 
Aarhus Universitet og RUC

›  Har bl.a. været kommunika-
tionsmedarbejder i Oticon, 
sekretariatschef i Forbru-
gerinformation og vært på 
Deadline på DR2

›  Medlem af Folketinget for 
SF i 1998-99, for Socialde-
mokraterne 1999-

›  Siden 2005 partiets uddan-
nelses- og Christianiaord-
fører

›  2011 børne- og undervis-
ningsminister i S-R-SF-
regeringen

›  Mor til Thor og Sofie, begge 
voksne i dag

Folkeskolen skal gentænkes, og der 
er visioner og økonomi indover.

ny undervisningsminister
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Det er meget parallelt til skoleområ-
det, mener Antorini. Vi har i Danmark 
og i de nordiske lande en lang historie  
med en pædagogisk tænkning, som 
bygger på både at uddanne og danne 
børn og unge. Vi har også en reformpæ-
dagogisk tradition, som bl.a. vægter 
fællesskabet højt. 

”Ja – den rundkredspædagogik, som 
Anders Fogh fik lanceret som noget 
hippieagtigt fra 70’erne, stammer fak-
tisk helt tilbage fra slut 1800-tallet. 
Og den betyder, at de unge tør tænke 

selv og tage ansvar for at finde løsnin-
ger, og at de kan samarbejde. Det har 
stor værdi. For når vi rejser til Korea og 
Singapore og steder, hvor de har man-
ge elever, der er dygtige fag-fagligt og 
scorer højst i PISA, så valfarter de altså 
til Danmark og de andre nordiske lande 
for at se, hvad er det vi gør”.

Christine Antorini peger også på vig-
tigheden af at have en virkeligsnær ud-
dannelseskultur, hvor man hele tiden 
tænker praksis ind – noget som skal 
prioriteres op igen, da det måske er 
gået i baggrunden til fordel for mere 
rent teoretisk, boglig indlæring.

”Det håndværksmæssige har stor 
betydning. Igen kan man tænke på, da 
almuen på landet og den spirende ar-
bejderklasse blev nye borgere og skulle 
i skole. Deres værkstedsmæssige, prak-
tiske kunnen mødte almendannelsen i 
en heldig kombination, der præger vo-
res skoletradition positivt; ikke mindst 
når målet er, at alle skal være med”.

”Når vi som del af Ny Nordisk sko-
letænkning er optaget af helhedssko-
len, er det for at tilbyde nogle mere va-
rierende, spændende forløb. I stedet 
for som nu, hvor skoledagen er blevet 
kortere med færre timer og mere fokus 
på det boglige, kan de opleve et be-

hele vejen rundt
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gavet mix hen over dagen, hvor lærere, 
pædagoger og andre med faglige kom-
petencer udfordrer og udvikler elever-
ne”, siger Antorini. 

Forsøgsordninger i partnerskab
Der er brug for reformer af folkeskolen, 
fastslår Christine Antorini. Men ikke for 
reformernes skyld, og derfor vil hun 
ikke fluks kaste sig ud i lovændringer. 
Der har været så rigeligt, så når det 
sker, skal de basere sig på et professio-
nelt forsøgs- og udviklingsarbejde, som 
til gengæld sættes i gang nu.

”En anden af de gode traditioner, vi 
har haft, er at basere skolepolitikken 
på ambitiøse forsøg og eksperimenter. 
Det skal vi gøre igen. Det handler ikke 
om at lade tusindvis blomster blom-
stre. Det må de gerne. Men her vil vi 
ud fra målet om, at alle skal gennemfø-
re en ungdomsuddannelse, nøje vurde-
re, hvad der skal undersøges og følge 
op med systematisk evaluering. I den 
forbindelse indbyder vi til et reelt sam-
arbejde med alle nøgleaktører omkring 
folkeskolen – forældre, lærere, pæda-
goger, skoleledere, kommuner m.fl. og 
deres repræsentanter”, siger ministe-
ren og uddyber ordet ’reelt’:

”Vi synes, det var godt tænkt, da 
Lars Løkke lancerede sit partnerskab 
om udvikling af skolen. Men et partner-
skab skal være reelt. Mange husker nok 
TV-skænderiet mellem den tidligere un-
dervisningsminister og DLF’s formand. 
Det nytter ikke at invitere til et samar-
bejde om udvikle folkeskolen og så 
sige: I øvrigt har vi syv punkter, og dem 
har I bare at skrive under på. Det be-
tød, at lærerne og også skolelederne 
blev presset til at stå af”.  

Christine Antorini lægger ikke skjul 
på, at hun har sine politiske mål, men 
partnerskabet skal ikke være på rege-
ringens præmisser alene. Målet er at få 
gennemført ændringer i folkeskolen, 

der hviler på brede politiske forlig, ny-
der bred opbakning og er holdbare over 
længere tid. 

Men er det ikke en illusion – verden 
forandrer sig jo hele tiden, og de man-
ge parter plejer jo hver deres interes-
ser?

”Jeg tror på dialogen med organisa-
tionerne om de store spørgsmål. Jeg vil 
også tage på turné i det nye år, tage ud 
og snakke med de professionelle. Selv 
om jeg trods alt ikke kan besøge samt-
lige 1500 folkeskoler, er det vigtigt ved 
siden af det mere formelle partnerskab 
at lytte til, hvad de på skolerne oplever 
og har af erfaringer. Og ja verden foran-
drer sig, men man skal i skoleverdenen 
være mere varsom med at ændre hele 
tiden. For alle nye elever er folkeskolen 
et 10-års perspektiv”.

Børne- og undervisningsministeren 
peger på, at idéen om ny nordisk skole 
er noget, hun gerne vil have prøvet af. 
Hertil kommer, at det kan være oplagt 
med forsøgsprojekter om tolærerordnin-
ger, som nævnt helhedsskoler, hvor 
skoletid og fritidshjemstid tænkes me-
get mere sammen, læringsstile der fan-
ger alle, og endeligt oplagt det mest 
aktuelle: Hvordan arbejder man bedst 
med specialundervisningspædagogik 
inden for klassefællesskabets rammer 
og er inkluderende i den almindelige 
undervisning.

”Det har vi behov for hurtigt at blive 
meget klogere på. For selv om daginsti-
tutionerne og folkeskolen er to store 
områder, er den pædagogiske, didakti-
ske forskning faktisk lille, sammenlig-
net med andre lande. Med Uddannel-
sesministeriet vil vi derfor styrke den 
praktiske pædagogiske forskning, så 
forskere på universiteterne og professi-
onshøjskolerne mv. kommer mere ud 
på skoler og daginstitutioner. Også så 
der hele tiden sker en vekselvirkning 
på viden”.

Dialog, partnerskab, forsøgsordnin-
ger, praksisforankret undervisning og 
forskning er altså hovedelementer i den 
nye ministers plan. 

Samtidig med, at der skal bygges op 
og kommer ny retning, er Christine An-
torini optaget af at lave en Blå Betænk-
ning II. Måske en Rød-lilla, men altså i 
stil med forgængeren, hvor man – ja for 
50 år siden – gav sig tiden til virkelig 
at tænke, hvad det er, elever skal kun-
ne i forhold til fremtidens samfund. 

”Den betænkning satte mange spor 
på det, der i dag er vores pædagogiske 
praksis omkring faglighed og sociale 
kompetencer, klassefællesskabet, prø-
veformer, projektundervisning etc. Jeg 
vil gerne være med til noget lige så 
gennemgribende. Vi er i dag mere end 
nogen sinde i en situation, hvor vi må 
sige: Hvad skal Danmark leve af, og 
hvad er det vores børn og unge skal 
have med sig? Vi bliver simpelthen 
nødt til at tage den store dagsorden”.

afdelingsledelsens begræsninger
Skoleledelsens betydning for skolernes 
succes er fremhævet i regeringsgrund-
laget. Men hvad betyder de smukke ord 
egentlig, når antallet af ledere – og 
dermed ledelseskraften – i den grad er 
på retur i forbindelse med omstrukture-
ringerne i kommunerne?

”Det, der er vigtigst, er den ledel-
sesmæssige, pædagogiske overvejelse 
om, hvordan vi får nogle folkeskoler, 
som er bedst mulige for børnene. Og  
vi har ikke et princip om, at det enten 
skal være små eller store skoler. Det 
må være en lokal afgørelse, hvor også 
skoleledelsen må tilpasses de eksiste-
rende rammer. Vi er primært optaget af 
at have en dygtig ledelse i spidsen. I 
form af lederteams, der kombinerer for-
skellige typer faglige kompetencer, 
hvilket vi fortsat skal være med til at 
sikre gennem uddannelse”.

»Vi er i dag mere end nogen sinde i en situation, 
hvor vi må sige: Hvad skal Danmark leve af, og 
hvad er det vores børn og unge skal have med sig? 
Vi bliver simpelthen nødt til at tage den store 
dagsorden.«
{ Christine Antorini, børne- og undervisningsminister }

ny undervisningsminister
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”På de små skoler, som bliver kob-
let op på større, og hvor afdelingslede-
re har ansvaret for den lille skole, me-
ner jeg, at nye strukturer kan give 
mening. Men at forestille sig en tilsva-
rende afdelingslederstruktur på meget 
store skoler, synes jeg er svært, og det 
var derfor vi tidligere i Socialdemokra-
tiet sagde nej til det i forligskredsen. 
Det mener vi virker modsat hensigten. 
Det giver mindre ledelseskraft, og vi 
har brug for mere ledelseskraft på især 
de store skoler”, siger Antorini.

afbureaukratisering og økonomi
Hvordan forholder Christine Antorini 
sig til den lange diskussion om, hvor-
vidt man skal vise skolen og dens pro-
fessionelle mere tillid til at løse deres 
opgaver, eller at det alligevel er bedre 
med kontrol og tilbagemeldinger?

”Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at 
man har en systematisk evalueringskul-
tur. Og jeg står ved, at vi socialdemo-
krater var med til at styrke dette med 
redskaber som elevplaner og nationale 
tests. Men det handler om at flytte ele-
verne og ikke om unødigt bureaukrati. 
Så jeg vil henvise til muligheden for at 
udfordre reglerne med forsøg, hvor man 
fx har elevplaner i forskellige fag hen-
over årene eller laver kvalitetsrapporter 
hvert andet år”.

”Jeg synes også, at vi som samfund 
har et fuldstændigt legitimt krav om, at 

skolerne sikrer kontinuitet. Men vi skal 
stoppe den ranglistning på basis af få, 
håndplukkede informationer, som den 
tidligere regering mente, kunne vise 
hvad der er en god eller en dårlig sko-
le. Meningsfuld information er der til 
gengæld brug for, og det er en af grun-
dene til, at jeg synes, at kvalitetsrap-
porterne er et smaddergodt værktøj. 
Her har du en vifte af input, som man 
på flere niveauer er forpligtet til at dis-
kutere”.

Ikke så få skoler ligger og hugger i 
vandskorpen på minimums-undervis-
ningstimetal. Ja, nogle ligger endda 
under, viser undersøgelser. Men kunne 
det så være, at den nye regering ville 
komme på banen og sige: Nej, den går 
ikke længere? 

”Jamen, det er jo allerede ulovligt, 
hvis man ikke mindst er på minimum. 
Det forfærdelige er bare, at nu er det 
blevet et succeskriterium. Det burde jo 
snarere være, at man levede op til det 
vejledende timetal. Men jeg skal ikke 
lægge skjul på, at det bliver svært. Vo-
res kasseeftersyn viser jo pt. et under-
skud i statskassen på 95 mia. kr. Så 
det handler mest om at få gang i væk-
sten igen”.

”Men S, R og SF er enige om, at 
uddannelsesområdet skal have et løft. 
Der er også nogle mål om, hvordan vi 
skal få alle med. Der er som nævnt 
også en række retninger, hvor vi mener, 

det er bedst at gå. Og så indtage den i 
takt med at økonomien er til det”, siger 
Christine Antorini, der må medgive, at 
luksus som fx 24 max i klasserne og 
2-lærerordninger permanent har S-SF 
måttet renoncere på, bortset at gå via 
de forsøgsordninger, som nu yderligere 
bliver sat i søen.

Bliver det ikke svært uddannelses-
politisk at få enderne til at mødes, når 
det kommer til stykket? Også at nå må-
let om at indgå brede forlig i folketin-
get? Nej, tværtimod roser hun – vel 
ikke overraskende – samarbejdet i den 
nye regering med Enhedslisten på flø-
jen.

”I regeringen har vi fælles visioner 
om, hvad vi vil med folkeskolen. Vi har 
samtidig ikke 90 mandater. Men på 
mange områder, fx hvad angår større 
internationalisering i folkeskolen, deler 
vi holdninger med fx Venstre og Kon-
servative, der nu har en friere position i 
forhold til Dansk Folkeparti, der gerne 
blokerede. Så lad os starte der, hvor vi 
er, med den forankring og de værdier, 
som hører til vores fælles folkeskole, og 
stå sammen om at sikre dens fremtid”, 
lyder slutopfordringen fra børne- og un-
geministeren. 

Læs også personportrættet af Christine 
Antorini i Plenum 2-11, s. 40-45, det 
ligger på hjemmesiden

hele vejen rundt

Det nye Folkeskolen
på papir, web og mobil
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Skolen SkAl VÆRe MeRe
ViRkelighedSnÆR
Journalist og forfatter lars olsen mener, 
at skolen skal tættere på virkeligheden. 
det er i mødet med virkeligheden, at 
man lærer noget nyt.
Side 22

Én MAnd  
– og 28 kVindeR
28 af lærerne er kvinder, og der er kun 
én mandlig lærer på bredebro skole. der 
er intet forskningsmæssigt belæg for at 
sige, at det går ud over elevernes læring.
Side 36

konkuRRence  
oM eleVeR
I slagelse er der risiko for, at  
skoler kastes ud i konkurrence mod 
hinanden, efter at der er indført en 
model, hvor pengene følger eleven.
Side 10

elever i erhvervsklasse får en 
forsmag på arbejdslivet ved at 
arbejde mere praktisk. det er 
fysisk hårdt, men ikke hårdt i 
hjernen, som en af dem 
udtrykker det.

Mere selvværd til 
skoletrætte elever

R e P O R T A G e Side 14

p01_FS2611_Forside.indd   1 04/11/11   15.24

  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



  nummer 07 / november 201140

Hummel-ejer, forretningsmand CHr. stadil 
musiker, atomfysiker Peter Bastian

adj. Professor, filosof morten alBæk

SkoleborgmeSter i københavn anne vang UnderviSningSminiSter chriStine antorini ordStyrer: JoUrnaliSt, StUdievært kaare QUiSt 

dirigent, coach Peter hanke ProfeSSor, cbS, ove kaJ PederSen retoriker kommUnikator Pernille SteenSbech lemée

mUSiker, bandleder billy croSS it-ekSPert, medietroldmand tim frank anderSen Stand UPPer, Satiriker laSSe rimmer

SkolelederforeningenS formand anderS balle SkolelederforeningenS næStformand claUS hJortdal

noget nyt: vælg mellem foredrag i ParallelSeSSioner mUSikalSk-kUnStneriSke indSlag 1850 m2 rekord Stor UdStilling

Ud-af-boxen-Sig-din mening SUPer danSeband: al bUe band hygge foyerband: rock it feSt og alvor, Socialt Samvær …

skoleledernes årsmøde 2012
bella center, coPenhagen congreSS center, københavn

torSdag den 29. & fredag den 30. martS 2012

tilmelding: der er åbnet for booking til skolelederforeningens årsmøde 2012.

deltagelse i årsmødet er stadig gratis for medlemmer og inviterede!

Husk dog tilmelding til frokost, fest, overnatning/hotel – brug tilmeldingslinket!

se mere på www.skolelederne.org
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DET DIGITALE SPEJL

Undervisningsforløb til 
udskolingen om sociale medier

100 
gratis

workshops 
til lærere

Skab dialog med dine elever om online mediernes muligheder og udfordringer ved 
at bruge de tre nye undervisningsforløb om digitalt fællesskab, -fodspor og -identitet. 
Der er 100 gratis workshops til de enkelte lærerteams.

Læs mere på www.detdigitalespejl.dk
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Industriens Arbejdsgivere
i København
Medlem af DI

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 ledelsesfaglig 
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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læsning på tværs   { tekst: Klara Korsgaard og Ruth Mulvad / foto: Colourbox }

 u ndervisning i læsning bør ikke alene gen-
nemsyre danskfaget i den danske folkesko-
le – også i alle andre fag skal lærernes be-
vidsthed om læsning øges, lige fra sløjdti-
merne over samfundsfag til undervisning i 
matematik. 

Ikke fordi danskfaget skal smøres ud over alle fag, men 
fordi det helt indlysende gør elevernes indlæring langt nem-
mere, hvis de rent faktisk forstår, hvad der står i sløjdtimens 
manual, i samfundsfagets tekster og matematikundervisnin-
gens formelsamlinger. For kan man ikke læse fagets tekster, 
kan man heller ikke lære det. Elevernes succes i fagene er 
med andre ord helt afhængig af, at de ikke alene forstår, 
hvad de læser, men også er i stand til at suge viden ud af 
teksterne, sådan at de kan anvende den på selvstændig vis i 
andre faglige sammenhænge.

Skal dén succes opnås, er det imidlertid af største betyd-
ning, at landets skoleledere sætter læsning øverst på deres 
dagsorden – ikke alene, når der formuleres overordnede hen-
sigtserklæringer, men også i skolens daglige og helt konkrete 
arbejde med eleverne. Så der sættes handling bag ordene.

viden er forudsætningen
Som så mange andre steder i verden er der i Danmark alt for 
mange elever, der ikke kan læse de komplicerede tekster, de 
møder i skolen. Alle fag har tekster, og disse tekster er vejen 
ind i faget.

Opgaven at læse i fagene skal løses af faglærerne. Det si-
ger Fælles Mål 2009. Men hvorfor nu det? Hvorfor kan ele-
verne ikke ’bare’ tage deres læsefærdigheder med sig fra 
danskfaget over i de øvrige fag? Det kan de ikke, fordi læs-
ning er en aktivitet, som er så tæt vævet sammen med et 
fag, dets tekster og sprogbrug, at det er en integreret del af 
det faglige arbejde med faget, nemlig at læse, skrive, lytte og 
tale om faget.  Problemet er, at det er ny tænkning. 

Derfor er det af stor betydning, at Danmarks Lærerforening 
har sat projekt Vi læser for livet i gang. Alle fags lærere skal 

ledelse Af 

læsning
For at stå i spidsen for en skoles læseindsats, må 
skolelederne have øje på muligheder og faldgruber 
i den faglige læseundervisning.  Det kræver viden 
om området – og handling
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artikel

gøres opmærksomme på, hvor stor betydning det har, at de 
ved noget om sammenhængen mellem læsning og læring. Og 
her spiller skoleledelsen en central rolle. Det skal ikke være op 
til den enkelte lærers initiativ, om der sker noget på dette om-
råde. Al forskning viser, at nytænkning kræver en katalysator, 
en skoleleder, som bakker op og skubber på initiativet.

Med læsning menes ikke simpel afkodning af, hvad der 
står på linjen, men forståelse af ords betydning og de hand-
linger, der kan ligge bag et ord. Der er selvfølgelig et vokabu-
lar, et sprogligt register, der skal læres, når eleverne i geogra-
fi skal kende forskel på morænebakker og urbanisering eller i 
historie skal kunne pakke betydningen af store ord som fx 
landets løsrivelse og en gruppe eksilcubanere ud. Det er ikke 
gjort med at fabrikere en ordliste. I hjemkundskab skal ele-
verne vide, at ordet ’svits’ rummer en handling: tag en pande 
frem, sæt den på komfuret, tænd for pladen, tilsæt fedtstof, 
læg de hakkede løg på panden og rør rundt. 

Vanskeligheder med at forstå fagsproget standser imidler-
tid ikke ved ordene. Også hele sætninger kan rumme et væld 
af betydninger, og fagtekster er bygget op på særlige måder, 
som ikke altid ligger lige til højrebenet for en skoleelev. En 
beskrivelse af fx en løve er opbygget efter et fagligt mønster, 
hvor dyret først defineres, og dernæst følger afsnit om udse-
ende, levesteder, føde, formering, fjender osv., altså en lo-
gisk rækkefølge, som ikke har en pendant i løvens livsforløb: 
først bliver den født, så tager forældrene sig af den, osv. Læg 
dertil de mange sammensatte tekster, som de fleste moderne 
lærebøger er fulde af: grafer, illustrationer, billeder, skemaer 
osv. Eleverne skal kunne læse dem hver for sig, og de skal 
kunne sætte dem sammen for at få fat i indholdet. På den 
måde ligner mange lærebøger de sider på Internettet, som 
elever også skal kunne læse og drage informationer ud af. 

Det kræver, at lærerne i første omgang skærper opmærk-
somheden på fagets sprog i de tekster, der læses. Det kræver 
også, at lærerne får redskaber og metoder til at kunne under-
vise eksplicit i, hvordan eleverne bliver lige så gode til at 
håndtere fagets sprog og tekster, som de selv er. Det kræver 
endvidere, at lærerne i lige så høj grad skærper opmærksom-
heden på de tekster, eleverne selv producerer. Eleverne skal 
øve sig på at skrive instruktioner, så andre kan udføre dem, 
beretninger, så andre kan følge handlingsgangen. At skrive 
hele fagtekster er en stærk genvej til den faglige tilegnelse. 
Når eleverne selv kan producere en forklaring på jordskælv, 
selv kan skrive en beskrivelse af hundestejlen, sådan at den 
følger den faglige systematik, ja, så har de netop lært at an-
vende en faglig systematik.  

Handling er nødvendig
For at leve op til Fælles Måls intentioner om at alle lærere 
skal undervise i fagets tekster, skal lærerne have viden på 
området. Og da det ikke nødvendigvis er en del af lærernes 
bagage, er ressourcer til efteruddannelse i vid udstrækning 
selvfølgelig en forudsætning. Men lige så væsentligt er det, 
at skolernes eksisterende arbejdsgange og netværk udnyttes. 

For den gode skoleleder er faglig læsning en del af en 
hverdag, hvor der i forvejen er mindst 20 ting, der fylder lige 
så meget og mere. Alligevel er det væsentligt for succes på 

feltet, at skolelederen sparker gang i processen og følger ud-
viklingen løbende. At få formuleret en læsepolitik for skolen, 
der omfatter alle fag, og skabe det rum for lærere og team, 
hvor de læsepædagogiske indsatser og prioriteringer kan 
drøftes, er skolelederens ressort. Læsevejlederne spiller så 
en væsentlig rolle i at medvirke til at omsætte handleplanen 
til en efterfølgende praksis i alle fag. Men læsevejlederen 
skal have skolelederens støtte undervejs. Det er ikke en en-
kel sag at være eksperten blandt kolleger og slet ikke, når vi 
bevæger os ind på andre fags områder. Læsevejlederen bør 
løbende kunne evaluere indsatsområdet med en aktivt lytten-
de leder, der bakker op og understøtter initiativet. 

For at sikre en grundlæggende anderledes opfattelse af 
læsningens og skrivningens rolle i de enkelte fag må skole-
lederen have bukserne på og komme med kontinuerlige og 
tydelige udmeldinger om succeshistorier, forpligtelser og 
yderligere initiativer. For som i alle andre store udviklingspro-
jekter er udfordringen at få projektet rodfæstet, så det ikke 
får status af en døgnflue, der passerede i 2011.

Deri ligger en ledelsesopgave: Ledelse af læsning. 

Klara Korsgaard er centerleder og Ruth Mulvad lektor, begge 
tilknyttet Nationalt Videncenter for læsning –  Professions-
højskolerne

fakta

Nationalt Videncenter for Læsning – Profes-
sionshøjskolerne bidrager til DLF’s kampagne Vi 
læser for livet med et korps af eksperter i faglig 
læsning samlet fra landets syv professionshøj-
skoler. Eksperterne rejser rundt til alle deltagen-
de skoler i løbet af efteråret 2011 og foråret 2012 
som del af de to initiativer:

›  Eksemplariske forløb
›  Lån en ekspert

Videncentret bidrager desuden med forfattere til 
artikler om faglig læsning til de faglige tidsskrif-
ter samt udvikling af forældrefolderen.

læs mere om læsning
›  Danmarks Lærerforenings kampagne Vi læser 

for livet: www.vilæserforlivet.dk
›  Undervisningsministeriet:  

www.pub.uvm.dk/2011/fagliglaesning/
›  Nationalt Videncenter for Læsning:  

www.videnomlaesning.dk/viden-om/faglig-
literacy-2/
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vrede unge mænd   { tekst: Jan Kaare / foto: Heidi Maxmilling }

op på de 
Tosprogede drenge skal væk fra sporet mod pjalteproletariatet 

og guides i retning af en positiv skolekultur

 m ærket er ikke til at 
se. Det kan være 
en Fiat Punto, en 
VW Polo eller må-
ske en ny Renault 
Clio. Under alle 

omstændigheder er bilen særdeles ud-
brændt. Ingen ruder eller dæk og et ka-
rosseri dækket af hvid sod i stedet for 
lak. Et pang-udsagn om vrede, dybe 
modsætninger og nederlag for alle, der 
vil fællesskab, opbygning og inklusion. 

På den måde er forsidebilledet på 
”Vrede unge mænd – Optøjer og kam-
pen om anerkendelse i et nyt Dan-
mark” velvalgt. 

Bogen handler om, hvad det var, der 
i 2008 udløste Danmarkshistoriens vær-
ste indvandreroptøjer på Nørrebro, og 
forfatteren Aydin Soei kommer i forordet 
med en antydning om, hvorfor de fandt 
sted: Unge indvandrere er ved at udvik-
le sig til et pjalteproletariat med hang til 
bandekriminalitet og religiøs vrede. 

Det er der en dybere forklaring på.

”Den skal blandt andet søges i folke-
skolen”, siger Aydin Soei i en kortvarig 
gå-turs-pause fra sit job som reporter og 
vært på Danmarks nye talekanal Radio 
24syv. ”De tosprogede drenge i storbyer-
nes folkeskoler har overtaget drengene 
fra arbejderklassens mønster fra 1950’ 
erne til 1970’erne, når det gælder om at 
skabe alternative måder at vinde aner-
kendelse på”.

logik i barneperspektiv
Drengene fra uddannelsesfremmede 
miljøer kan have svært ved at vinde 
anerkendelse for deres boglige kund-
skaber. I stedet søger de den gennem 
en fysisk ekspressiv maskulinitet, hvor 
det handler om at være god til at spil-
le fodbold, slå på tæven og være 
stærk.

Logisk set spænder de ben for sig 
selv og havner i bunden af samfundet 
ved at tage afstand fra boglige kund-
skaber, men set ud fra et barneper-
spektiv er det en rationel adfærd. 

rigtige

barrikader
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op på de rigtige

skal have rollemodeller
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vrede unge mænd

”De drenge, der påtager sig en iden-
titet som ballademagere, kommer ofte 
øverst i hierarkiet blandt eleverne. Det 
giver status at opføre sig sådan. Også 
det er en parallel til arbejdsklassedren-
gene fra før i tiden. Deres søstre klare-
de sig godt i folkeskolen og tog en ud-
dannelse, mens drengene endte i de 
samme jobs som deres fædre. Forskel-
len er bare, at den slags jobs i dag er 
forsvundet sammen med industrisam-
fundet”.

Flere identiteter
Det er ikke nødvendigvis samfundets 
eller folkeskolens skyld, at disse dren-
ge danner anti-fællesskaber. Men det 

er et problem, når resultatet er, at de 
går ud af skolen uden at kunne læse en 
avis eller tage en ungdomsuddannelse.

Det problem kan føres tilbage til  
folkeskolen. Danmark ligger nederst 
blandt de nordiske lande, når det gæl-
der elevernes tosprogedes læsekund-
skaber og andelen af unge, som tager 
en ungdomsuddannelse, og især de to-
sprogede elever halter bagefter.

”Som ung kan du godt jonglere mel-
lem forskellige identiteter og forskellige 
fællesskaber. Derfor behøver det ikke 
være negativt, at du efter skole spiller 
streetbasket og laver ballade. Men når 
det er udtryk for, at du ikke kan vinde 
anerkendelse på andre måder, så går 
det galt. Så bliver virkningen af at 
komme fra et uddannelsesfremmed 
miljø forstærket, og i sidste ende har  
vi så pjalteproletariatet”.

Koncentration er afgørende
Aydin Soei taler lidt messende om de 
vrede unge mænd, fordi de indgår i de 
mange foredrag, som han holder om 
medier, medborgerskab og minoriteter. 
Det samme gør folkeskolen.

”Det mest afgørende for at ændre 
udviklingen er koncentrationen af ele-
ver med anden etnisk baggrund på de 
enkelte skoler. Den negative klasse-
kammerateffekt opstår typisk, når over 
en tredjedel af eleverne har en resurse-
svag baggrund. Når der udelukkende 
ses på etnicitet, opstår den mellem 40 
og 50 procent”.

Folkeskolen spiller en nøglerolle, 
når den negative spiral skal brydes, 
men det er begrænset, hvad man kan 
gøre på den enkelte skole. Når skoler 
forsøger med nye pædagogiske tiltag, 
når kommuner pumper flere penge i 
skoler, der klarer sig dårligt, rykker det 
kun lidt.

”Alt for få kommuner arbejder aktivt 
med at ændre skoledistrikter, forment-

»Vi er nødt til at gøre op med fortællingen om, 
at det gælder om at blive bandemedlem og ikke 
ingeniør. I dag er det en selvopfyldende profeti..«
{ Aydin Soei, journalist og forfatter }

lig fordi de er bange for at træde resur-
sestærke forældre over tæerne. Men 
det er faktisk det rette sted at sætte 
ind. Er der først dannet antiskolekultu-
rer, nytter det ikke noget at komme 
med flere resurser og mere frihed”, si-
ger forfatteren.

Positive rollemodeller
Hvad kan skoleledere og lærere så 
gøre? Aydin Soei begynder med atter at 
understrege vigtigheden af den sociale 
sammensætning, men så tilføjer han:

”I rigtig mange af de interviews, 
som ligger til grund for min bog, siger 
de unge mænd, at de ikke var klar over 
de konsekvenser, som det fik, at de 
ikke lavede deres lektier og i stedet 
hang ud med vennerne. Det er tanke-
vækkende i betragtning af at lærerne 
siger, at de gør opmærksom på det”.

Forklaring? Det bliver ikke taget se-
riøst, når lærerne kommer med forma-
ninger. Drengenes identitet bliver skabt 
ved at være i opposition til lærerne. 

”I stedet bør skolerne tilkalde no-
gen, der kunne tilhøre en storbrorgene-
ration. Så kan de fortælle om deres op-
levelser med uddannelse. I samme 
forbindelse kan man invitere nogen fra 
lokalområdet, som det er gået godt. De 
kan være med til at bryde den selvop-
fyldende profeti, at hvis man er en to-
sproget drenge på en taberskole, så 
kan det kun gå dårligt”.

Der skal brydes med stereotyperne, 
og der skal vises muligheder, men 
Aydin Soei ved godt, at det er en stor 
opgave for den enkelte skole. Skal det 
lykkes, skal flere trække på samme 
hammel. Det gælder ikke mindst medi-
erne, der har stor andel i lighedstegnet 
mellem tosproget og taber.

Tilbage til radiojobbet og til at gøre 
en forskel. 

 

fakta

›  Aydin Soei, 31 år, er BA i 
journalistik og cand.public. i 
sociologi og medborgerskab 
fra Syddansk Universitet. 

›  Han har arbejdet for 
Dagbladet Information, P3 
Nyheder og undervist på 
Krogerup Højskole. I dag 
er han reporter på Radio 
24syv.

›  Aydin Soei er formand 
for foreningen Ansvarlig 
Presse og forfatter til to bø-
ger om etniske minoriteter 
på kant med samfundet.
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   hvad er skolens rolle?

 d e har begge seriøst sat 
sig ind i, hvorfor nogle 
tosprogede ender i en 
antiskolekultur, og de 
har begge interviewet 
mange indvandrerele-

ver og mange lærere i folkeskolen. Men 
de er uenige om konklusionen

Laura Gilliam, antropolog på institut 
for uddannelse og pædagogik, Aarhus 
Universitet:

”Over tid er der skabt nye kulturelle 
former imellem unge minoritetsdrenge 
af forskellig etnicitet, som reaktion på 
erfaringerne med marginalisering i ma-
joritetssamfundet. Skolen spiller en 
central rolle i det forløb, da mange 
drenge ender i en ond cirkel, hvor de 
oplever at være dårlige elever, og sam-
tidig at de ikke kan blive accepteret af 
lærerne og de andre drenge på en og 
samme gang. For at bryde den onde 
cirkel, skal man sætte ind både på 
samfunds- og på skoleniveau. På det 
ene niveau skal der for eksempel være 
praktikpladser og bagefter et arbejde til 
de unge, hvis de skal kunne se en me-
ning med at tage en ungdomsuddan-
nelse. På skoleniveau skal der kigges 
på normerne for viden og sprog”, siger 
forskeren.

ikke anerkendende
Selvom danske skoler håndterer det 
forskelligt, er sprog og normer i folke-
skolen generelt ikke anerkendende over 
for de tosprogede elever.

”Selvfølgelig skal deres danskkund-
skaber forbedres, men det kan kun ske, 
hvis man inddrager deres eget moders-

uenig om Forsker og forfatter er uenige om skolens 

rolle i antikulturen

mål og ikke blot behandler den måde, 
de taler dansk på som dårligt dansk. 
Det samme gælder viden. Hvis man 
kun anerkender de forudsætninger, 
som danske middelklassebørn har med, 
kommer det hurtigt til at præge, hvilke 
børn der opfattes som de dygtige i sko-
len”.

Børn bliver mere motiverede for at 
arbejde i skolen, hvis deres viden, erfa-
ringer og baggrund bliver anerkendt 
som relevant og hvis de bliver mødt 
med positive forventninger, mener Lau-
ra Gilliam.       

velbegrundet kritik
Aydin Soei er enig i, at der kan opstå 
en negativ stemning mellem eleverne 
og lærerne, hvor drengene med en rå 
maskulin identitet gang på gang be-
kræfter lærerne i, at de er balladema-
gere, og hvor lærerne bekræfter drenge-
ne i, at de ikke bryder sig om dem, og 
at de klarer sig dårligt.

”Det er en ond cirkel, men den op-
står ikke i folkeskolen. Eleverne starter 
ikke med lige forudsætninger. Drenge-
nes identitet opstår, før de begynder i 
skolen. Den opstår på gaden, og den 
opstår ud fra, hvad deres forældre og 
venner laver. Lærerne skælder ud på 
disse elever, men ofte er det velbegrun-
det”, siger Aydin Soei.

Det er afgørende for løsningen på 
problemerne, at man ser drengenes 
identitet i en social sammenhæng og 
ikke lægger vægten på det kulturelle, 
mener den 31-årige journalist, der selv 
kommer fra et miljø, hvor antiskolekul-
turen havde kronede dage. 

antikultur
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fra koma   { tekst: Thomas Berger / illustration: Tea Bendix }
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til netværk

 Det har aldrig været en god idé at opfinde den dybe  

 tallerken forfra hver eneste gang - og med et veludviklet 

netværk er det heller ikke nødvendigt 

 e t sort/hvidt og ikke spe-
cielt fremragende foto 
af amerikanske Terry 
Wallis kigger ud i fore-
dragssalen, hvor 175 
deltagerne i efterårets 

seminar for Microsoft Pædagogiske 
Netværk er forsamlet for at høre fore-
dragsholderen og forfatteren Morten 
Bays syn på det moderne netværks-
menneske.

Wallis er ikke sådan et moderne net-
værksmenneske. Han er en mand, der i 
en alder af 19 røg i koma som følge af 
et biluheld og først vågnede op 20 år 
senere. Han er derfor i Morten Bays 
øjne et godt eksempel på hjernens pla-
sticitet - at hjernen, som et netværk, er 
i stand til at flytte funktioner til funge-
rende områder og finde nye veje. En 

mennesket
netværks-

sus. Et netværksseminar som dette er 
til for at mødes, få inspiration og gode 
idéer, som man kan tage med hjem og 
prøve af”, fortæller Microsofts pædago-
giske uddannelseschef David Garde-
Tschertok.

Microsoft Pædagogiske Netværk 
består foruden en række årlige semi-
narer derfor også af et måske endnu 
vigtigere blog-univers, hvor alle delta-
gerne kan vise de ting de går og laver 
på de enkelte skoler, frem for kollega-
er landet over. Det er her man kan 
dele erfaringer og idéer, men også helt 
konkret skabeloner, værktøjer med vi-
dere. 

Blot fordi netværket er blevet til på 
Microsofts initiativ, er der ikke tale om, 
at brugerne tudes ørene fulde af infor-
mation om softwarefirmaets produk-

er den moderne leder

styrke som det moderne netværksmen-
neske også gør brug af.

“Jo mere vi forbinder os med hinan-
den, jo mere robuste bliver vi som 
mennesker og som samfund. Det er 
som del af et netværk, at man har en 
eksistens”, lyder Morten Bays budskab 
til deltagerne.

Platformen stilles til rådighed
Netop netværksdannelse er formålet 
med Microsoft Pædagogiske Netværk, 
der har fungeret som pilotprojekt i et 
par år, men i foråret blev rullet bredt 
ud og i dag har over 200 deltagere fra 
40 kommuner. Et netværk for undervi-
sere, it-ansvarlige og skoleledere.

”For os handler det om at gå ind og 
lave nye former for kompetenceløft i 
netværk i stedet for et traditionelt kur-



ter. Ifølge David Garde-Tschertok vil 
Microsoft selvfølgelig gerne vise deres 
teknologier frem, men det handler i 
lige så høj grad om at skubbe på en 
udvikling indenfor it i skolerne og ska-
be begejstring omkring det.

Skoleleder Tommy Sørensen fra Hel-
singør oplever, at Microsofts rolle mest 
handler om at få etableret nogle af de 
platforme, der skal til for at udveksle 
information og erfaring – skabe de fora 
der er nødvendige for at mødes. En 
holdning han deler med Liselotte Ny-
lander, viceleder på Hellerup Skole, 
som fortæller:

”Jeg hører nærmest aldrig Microsoft 
nævne deres egen software. Det vigtige 
er, at de hjælper med at skabe struk-
tur, så det er nemt for mig at finde de 
ting, der interesserer mig i netværket. 
De skal hjælpe os med ikke at spilde 
tiden”, mener hun.

delte visioner
For Jette Lohse, viceleder på Hørsholm 
skole, har deltagelsen i Microsoft Pæ-
dagogiske Netværk betydet, at der blev 
etableret kontakt til et forskningspro-
jekt på Syddansk Universitet. Som en 
del af projektet blev elever i sjette til 
niende klasse testet og stillet en række 
spørgsmål, som havde til formål at fin-
de skjulte kompetencer i børnene i for-
hold til it.

”Efterfølgende er en række udvalgte 
elever nu i en workshop på skolen, og 
er ved at blive udannet til at fungere 
som en it-mediegruppe, der kan hjælpe 
til ude i klasserne”, fortæller Jette Loh-
se. Hun peger på, at det ekstra ansvar 
vil være til gavn for både elever og sko-
len, og glædes over, at det er blevet le-

fra koma
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galt at vende bøtten om, så underviser-
ne også kan spørge eleverne til råds. 

For Tommy Sørensen er Microsofts 
Pædagogiske Netværk vigtigt, når han 
skal snakke it-undervisning på den lan-
ge bane, fordi han får knyttet netværks-
relationer på tværs af skoler, og kan 
dele sine erfaringer med andre. Samti-
dig oplever han, at de otte af hans 
medarbejdere, der også deltager i net-
værket, får meget ud af det, fordi der 
netop ikke er tale om et passivt kursus, 
men i stedet en aktiv udveksling af idé-
er omkring it som understøttende fak-
tor i undervisningen. 

”Vi er på vores skole i gang med 
mange ting, nye visioner og at kigge 
langt frem. Så er det rart at høre at an-
dre er i gang med nogle af de samme 
ting. Det er rart at blive bekræftet i, at 
nogle af de tanker, vi tænker, er fornuf-
tige. Det er fantastisk at snakke med 
mennesker der brænder for de samme 
ting – det giver lyst til at arbejde vide-
re”, fortæller Liselotte Nylander.

det sociale giver mening
Ved efterårsseminaret er David Garde-
Tschertok en travl mand. Der skal hil-
ses på deltagere, snakkes, udveksles 
meninger med mere, inden dagens fire 
praktiske workshop går i gang. Og net-
op det at mødes i virkeligheden er vig-
tigt, mener den pædagogiske udannel-
seschef, da netværket ellers stille og 
roligt ville miste sin mening.

Liselotte Nylander værdsætter der-
for også seminarets mere uformelle 
stunder, for der skal være plads til at 
snakke. Hun oplever, at deltagerne i 
seminaret befinder sig forskellige ste-
der i tankerne om fremtidens skole, 

mennesket
netværks-

er den moderne leder

hvilket man selvfølgelig skal have lov 
til. Derfor kan denne dag for hende be-
nyttes til at finde ud af, hvem der kan 
give godt modspil. Hvem der kan give 
en lyst til at prøve noget mere, og på 
den måde være med til at udvikle sko-
len.

Alle deltagere sendes hjem med ad-
gang til at blogge på netværket, og iføl-
ge Tommy Sørensen er det en forpligti-
gelse. Hvis man vil have noget ud af at 
deltage i Microsoft Pædagogiske Net-
værk, så skal man også være en aktiv 
deltager: ”Tiden er kommet til at snak-
ke it i fagene og pædagogisk praksis, 
og her skal vi som ledere generobre 
dagsordenen. Der skal ikke længere un-
dervises i teknologi men med teknolo-
gi, og det skal en skoleleder vise inte-
resse for”, mener han.

At der bliver behov for en helt ny 
tilgang til it i skolerne understregede 
Morten Bay i sit foredrag først på da-
gen, ved at sætte punktum med et po-
pulært youtube-klip, der viser en pige 
på halvandet år, som bevæger sig fuld-
stændigt hjemmevant rundt på en 
iPad. Er skolen parat til denne genera-
tion, lød det retoriske spørgsmål. 

Læs mere om Microsoft Pædagogiske 
Netværk på www.detdigitalepenalhus.net
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Videreuddannelse...
E�ektiv kompetenceudvikling og videreuddannelse starter med en åben, interesseret dialog. 
Sammen afdækker vi behovet og optimerer mulighederne. 

Ledelsesudvikling Diplomuddannelser Kurser Konferencer 
Temadage Foredrag  Konsulentbistand Udviklingsprojekter

Hvad har I behov for?
Gå ind på ucsyd.dk/videre og se, hvad vi foreslår som oplæg til en dialog om 
jeres præcise behov.

University College Syddanmark
ucsyd.dk/videre

UDDANNELSE
PÅNÆRT
HOLD

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

Læs mere på aqualine.dk

Har I penge tilbage på budgettet, så køb 
drikkevandskøleren nu - det er sundt både 
for eleverne og økonomien. 

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

Penge 
tilbage på 
budgettet?
Køb en drikke-
vandskøler.
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canadisk   { tekst: Dorthe Lundh / foto: Harry Nowell }

nærmer sig 
Øget krav rapportering kan ikke tage pusten fra skoleleder 

Vivian Bright i Canadas provins Ontario. For hende har under-

visningsministeriets ambitiøse mål for provinsens folkeskoler 

både gjort det sjovere og lettere at stå i spidsen for sin skole

bulls eye
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 ”Det ville være nemt for mig at sige 
nej til vores aftale, men selvfølgelig er 
jeg klar til at give mine danske kollega-
er et indtryk af, hvad der sker på skole-
området her i Ottawa”, siger Mrs. Bright. 
Hendes øjne bliver til sprækker, når 
hun smiler. 

Præcis ledelse, ja tak
De seneste otte år har skolerne i Cana-
das provins Ontario præsteret en frem-
gang i Pisaundersøgelser, nationale tests, 
medarbejdertilfredshed, og den elevflugt, 
der tog fart i begyndelsen af årtusindet, 
er nu helt bremset. Den positive udvik-
ling begyndte, da Ontario i 2003 fik ny 
regering, som prioriterede uddannelse og 
skoler meget højt og er blevet ved med at 
have fokus på området. Det fokus er ikke 
gået Vivian Brights næse forbi:

”Omfanget af rapporter og admini-
strative opgaver, som vi skal udføre, 
vokser stadig og det er bestemt ikke 
den del af mit job, som jeg holder 
mest af, men det er min oplevelse, at 
tilbagemeldingerne, vi giver til forvalt-
ningen bliver brugt positivt til at defi-
nere indsatser og støttende retnings-
linjer. Så jeg klager ikke, selv om jeg 
hellere ville have mere tid til synlig, 
pædagogisk ledelse blandt lærere og 
elever”. 
 Det nyeste skud på rapporterings-
stammen er, at Vivian Bright skal defi-
nere sine ledelsesmæssige udviklings-
mål på halvårs basis. Hun fik skemaet, 
hun skal udfylde, i sidste uge. Det læg-
ger op til målsætninger om, hvilke mål 
hun har for personaleudvikling, hvad 
hun vil fokusere på i sit personlige 

 v ivian Bright strækker ar-
men bagud og hiver neder-
ste skrivebordsskuffe ud. 
Frem dukker bunker af pa-
pir, hvor hjørnerne peger i 
alverdens retninger:

”Prøv at se, jeg nåede endda at ryd-
de skrivebordet, til du skulle komme”. 
 Skolelederen på Alta Vista Public 
School, en helt almindelig folkeskole i 
Canadas hovedstad, Ottawa, har haft 
en ekstra travl uge. Aftenmøder man-
dag, tirsdag. Onsdag var hun til The 
Who-koncert med sin mand. Torsdag 
aften var der barbeque for skolens børn 
og forældre. Derfor foretrækker hun at 
blive interviewet fredag eftermiddag kl. 
16, mens larm og liv langsomt dør hen 
på skolen og hun også selv kunne være 
på vej til weekend. 
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lederskab og hvilke milepæle skolen 
som helhed skal nå inden foråret. Vi-
vians chef har booket møde med hen-
de, hvor de skal diskutere de mål, sko-
lelederen på Alta Vista Public School 
vælger at sigte efter.

”Jeg er slet ikke i tvivl om, at min 
chef vil trykprøve mine målsætninger 
grundigt på det førstkommende møde, 
og jeg er heller ikke i tvivl om, at han 
holder mig op på målsætningerne. Men 
vi mødes fast en gang om måneden, så 
opfølgningen sker løbende, selvom re-

sultatet skal foreligge til foråret”, siger 
Vivian Bright og kaster et langsomt blik 
på skemaet, som om hun et øjeblik 
overvejer, hvilke mål hun vil sætte sig, 
inden hun igen tager ordet:

”Selv om det er selve ledelsesopga-
ven, jeg holder af ved jobbet her, så 
kan jeg faktisk godt lide denne målsty-
ring, som vi har fået mere af. Med de 
seneste års fokus på undervisningsom-
rådet er det som om, vi er blevet præ-
senteret for en dartskive i vores arbejde 
som skoleledere. Nu ved vi, hvad vi 

skal sigte efter og kan se, hvor langt vi 
er fra bulls eye”. 

rum til hele mennesker og uddannelse
I øjeblikket er der i Ontario fokus på at 
højne matematikniveauet for provin-
sens skoleelever. Det har undervis-
ningsministeriet besluttet på baggrund 
af testresultater i sidste skoleår. Vivian 
Bright trækker på skuldrene:

”Vi kommer ikke udenom, at hard 
core tests har stor betydning for en 
skoleleders arbejde og for hvad resten 
af samfundet synes om vores skolesy-
stem. Men når det er sagt, kan jeg med 
hånden på hjertet klart sige, at tal ikke 
styrer alt. Jeg bliver anerkendt af min 
chef, når en elev herfra viser ansvarlig-
hed eller kreativitet som borger. Så der 
forventes bestemt andet og mere af 
Alta Vista Public School end gode test-
resultater. Det, jeg er så glad for er, at 
målene for, hvad vi skal, er blevet mere 
præcise og at der samtidig er der plads 
til, at vi kan arbejde med børnenes 
menneskelige kompetencer. Selv om 
vores undervisningsministerium udgiver 
tykke bøger om årsplaner og retnings-

Canadiere har humor. Selv noget så dødsent alvorligt som at gå i skole kan der selvfølgelig jokes med.

»Med de seneste års fokus på undervisningsom-
rådet er det som om, vi er blevet præsenteret for 
en dartskive i vores arbejde som skoleledere. Nu 
ved vi, hvad vi skal sigte efter.«
{ Skoleleder Vivian Bright, Alta Vista Public School, Ottowa i Ontario }
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linjer for, hvad vores lærere skal under-
vise i, så oplever vi en stor frihed til 
selv at kunne bestemme, hvordan vi 
opnår de forventede kompetenceni-
veauer hos eleverne. Som udgangs-
punkt har vores overordnede tillid til 
vores arbejde og det har stor værdi for 
hele miljøet på skolen”. 
   Vivian Brights engagerede håndbe-
vægelser bremser kort op, da vi når til 
skolernes økonomi i Ontario. Selv om 
undervisningsministeriet har sat mange 
penge af til skolesystemet, er udfor-
dringer med at få driftsbudgetterne til 
at slå til trods alt også nået til Canada. 
Vivian Bright må ofte tænke kreativt for 
at kunne sige ja til nye initiativer på 
skolen. Om økonomien siger hun:

”Jeg har bestemt ikke flere penge at 
gøre med, end for otte år siden. Men vi 
mærker alligevel den øgede prioritering 
af skoleområdet. I de seneste otte år er 
jeg blevet tilbudt mere efteruddannel-
se, end jeg er blevet i hele min 25 år 
lange karriere i skolesystemet sammen-
lagt. Der er virkelig mulighed for at bli-
ve opgraderet i disse år, og de kurser 
og uddannelser, som både vi og lærer-
ne kan tage, er i langt højere grad ba-
seret på forskningsresultater og reel vi-
den om, hvordan børn lærer og hvordan 
hjernen er indrettet, end vi oplevede 
for år tilbage. På den måde er efterud-
dannelserne blevet mere præcise, lige-
som målsætningerne for, hvad vi skal 
understøtte i det daglige, er”. 

dagligt besøg i klasserne
En af målsætningerne fra Ontarios re-
gering er at styrke den folkelige tillid til 
skolesystemet. Vivian Bright arbejder 
for målsætningen ved at være synlig på 
skolen hver eneste dag. Når eleverne 
kommer om morgenen, er skolelederen 
i gården sammen med flere af lærerne 
for at møde skolens 600 børn og foræl-
drene til skolens yngste elever. 

fakta

I Canada er der ingen landsdækkende lovgivning på undervis-
ningsområdet. Hver af landets ti provinser har sin egen regering og 
sit eget undervisningsministerium.

I provinsen Ontario, der tæller byer som Toronto og Canadas 
hovedstad, Ottawa, blev den nuværende regering dannet i 2003 
og den satte fra begyndelsen fokus på folkeskolen. Blandt andet 
opstillede den tre målsætninger, som stadig er i fokus.:

› Eleverne skal nå bedre resultater i test.
› De fagligt svageste elever skal løftes.
› Den folkelige tillid til folkeskolen skal styrkes.

De seneste år er testresultaterne skudt i vejret, men endnu bedre 
resultater er stadig en del af Ontarios målsætning, især i matematik. 

Sammen med målsætningerne blev der gennemført et lønstig-
ningsprogram, der blev sat penge af til efteruddannelse af både 
skoleledere og lærere, lige som forskning på uddannelsesområdet 
nu bliver prioriteret højt.

Resultatet er, at Ontario i dag har uddannelsessystem, som alver-
dens skolefolk kaster lange blikke til og spørger sig selv ”Hvordan 
kan vi også få sådan et?” Det danske skoleråd var på besøg i Onta-
rio i september. Skoleledernes formand, Anders Balle var med og 
vendte inspireret hjem:

”Det, der imponerede mig mest i Canada var den brede opbakning 
til målene på undervisningsområdet. Det er mit indtryk, at alle 
interessenter fra de politiske partier til de faglige organisationer 
i store træk står sammen om målsætningerne og det, der skal til 
for at nå dem. Det er med til at sikre den folkelige opbakning til 
folkeskolen og giver motivation på skolerne. Folkeskolen er ikke en 
politisk kastebold i Ontario, som vi har set det i Danmark i lang tid. 
Jeg håber, at vores nye regering formår at styrke partnerskabet på 
skoleområdet på samme måde”.

”I Canada bruger de testresultater til at styrke og udbrede de gode 
erfaringer, og så længe der er politisk enighed om skoleområdet 
går der ikke politik i rangordning af skoler”.

”Fra Canada kan vi lære at styrke den interne evalueringskultur. 
Vi er endnu ikke så trænede i at bruge test som et aktivt ledel-
sesværktøj til at styrke de faglige resultater på klasseniveau. Der 
ligger et potentiale, vi kan tage til os, lige som vi kan blive bedre 
til at lære af hinanden, hvordan vi hæver det faglige niveau. Det 
danske skolesystem har en force i teamsamarbejdet, men med 
fordel kan vi styrke samarbejdet mellem lærere og ledere og 
sætte øget fokus på sparring fra faglige konsulenter, så vi bliver 
bedre til at omsætte forskningsresultater og erfaringer fra andre 
skoler. Det er de gode til i Ontario”, siger Anders Balle.
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”Det er jo ved at kende mig og lærer-
ne, at vi sammen med forældrene kan 
skabe den tillid, der skal til for at opnå 
et trygt læringsmiljø og for at alle, der 
kommer her, er stolte af skolen”, mener 
Vivian Bright. Hun er også til stede i en 
eller flere klasser hver dag for at være en 
naturlig del af skolens miljø.

”Jeg vil kende både børnenes og læ-
rernes vilkår. Ellers er det svært for mig 
at være en optimal leder for mine med-
arbejdere, og jo oftere jeg kommer, jo 
mere naturligt er det og derfor er det 
ikke kun facaden, jeg bliver præsente-
ret for”, forklarer Vivian Bright. 

Desuden ønsker hun at alle børn, 
der efter ni år forlader Alta Vista Public 
School har en overbevisning om, at de 
kan ændre verden. Ved at gøre det til 
en daglig mulighed at lufte nye idéer 
med hende som leder, tror hun, at over-
bevisningen har nemmere vilkår, fordi 
eleverne ikke frygter at vise en overord-
net, hvad de har på hjerte og hvem de 
er.

Den tillid arbejder Vivian Bright 
også på at skabe lærerne imellem. I 
øjeblikket overværer lærerne hinandens 
undervisning, og giver feedback bagef-
ter, både for at styrke lærernes faglige 
udvikling og for at styrke det kollegiale 
sammenhold. 

i skole lørdag
Et andet af regeringens fokusområder er 
at gøre den faglige forskel på de svageste 
og de dygtigste elever mindre. I Vivian 
Brights verden er den målsætning over-
sat til at tilbyde et par timers lørdagsun-
dervisning med eksterne, uddannede læ-
rere for de elever, der har brug for ekstra 
støtte. I øjeblikket er 35 tilmeldt ordnin-
gen. Og Vivian Bright er ikke i tvivl om, 
at initiativet er medvirkende til, at Alta 
Vistas seneste testresultater er forbedre-
de. Pengene til lørdagsundervisningen 
har hun søgt fra en fond.

”Her på skolen kunne vi bestemt bli-
ve bedre til at dyrke de muligheder, vi 
har for finansiel støtte i foreninger, fonde 

og erhvervsliv, end vi er i dag. Ud over et 
fagligt initiativ som lørdagsundervisning, 
sponserer den lokale ishockeyklub billet-
ter til deres kampe og et par gratis klub-
medlemsskaber, som vi kan tildele elever 
fra små kår. Den slags vil jeg gerne gøre 
mere ud af, for selv om jeg har mand og 
voksne børn, behandler jeg eleverne på 
Alta Vista Public School som min familie 
og vil gerne vise dem, at jeg gør alt det 
bedste, jeg kan, for dem. Derfor bliver 
det ofte til cirka 70 timer om ugen i mit 
job, men alligevel er der jo altid noget, 
jeg gerne vil, som jeg ikke allerede gør, 
både i på arbejde og i familien. Mulige 
emner til udviklingsskemaerne mangler 
vi aldrig”, siger Vivian Bright.

Hendes øjne forvandles igen til 
sprækker, inden klokken ringer ud til 
weekend på den nu tomme skole i en 
forstad til Ottawa. 
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det KOmmunale OmrÅde antal anSættelSeSFOrHOld   PrOCentFOrdeling

Overenskomst Kvinder Mænd I alt Kvinder Mænd 

Ledere m.fl., undervisningsområdet 2.077 2.790 4.867 42,7 57,3

Lærere m.fl. i folkesk. og spec.underv. 49.466 23.853 73.319 67,5 32,5

Brandpersonale 19 1.389 1.408 1,3 98,7

Lægesekretærer 9.752 41 9.793 99,6 0,4

Totalt for det kommunale område 509.846 157.181 667.027 76,4 23,6

Citat: USA er ikke andet end en papirtiger. Udefra set stærk, men 
modstår i virkeligheden ikke vind og regn   (Mao, formand og folkemorder) 

talknuser
Det Fælleskommunale Løndatakontor (FLD) 
blev oprettet for 33 år siden for at understøtte 
overenskomstforhandlingerne med statistik om 
primært lønforhold.

I dag er det imidlertid muligt at finde mange 
flere overordnede og detaljerede oplysninger om 
faggrupper, status og udvikling, kønsfordeling, 
fravær, benchmarking mellem kommunerne mv.

Blandt de ca. 700.000 kommunalt/
regionalt ansatte, kan man fx finde top-5 
over kommuner, der har flest akademikere 
ansat i forhold til indbyggertal: 

› København
› Albertslund
› Glostrup
› Gribskov
› Aarhus

Andre kilder er de såkaldte ECO Nøgletal (fra AKF), Krevi og Danmarks Statistik.
FLD udgiver også årligt en ligestillingsstatistik med en oversigt over bl.a. lønfor-

skelle mellem kvinder og mænd samt fordelingen på køn henholdsvis for ledere og 
medarbejdere. Tabellerne dækker alle mulige fagområder, her et lille klip:

Er en ny hjemmeside til kommunale fagfolk, herunder skoleledere, lærere, pædagoger, 
psykologer og UU-vejledere, om børn og unge med erhvervet hjerneskade.
 Her præsenteres viden og gives redskaber til arbejdet med gruppen af børn og unge 
med let til moderate hjerneskader. De pædagogiske tilgange vil med fordel også kunne 
anvendes til andre børn med indlæringsvanskeligheder og særlige behov.
 Børnehjernekassen er udarbejdet af Videnscenter for Hjerneskade, som nu hedder 
Videnscenter for Handicap og Socialpsykiatri.

boernehjernekAssen.dk

Mange ofre for fyrværkeriskader er i skoleal-
deren, og derfor sætter Fyrværkerikampag-
nen 2011 igen særligt fokus på børnene og 
de unge.

Alle landets skoler er inviteret til at være 
med i Fyrværkerikampagnen. Der er i den 
forbindelse udviklet undervisningsmateriale 
til dansk, matematik, historie og natur/tek-
nik, og det er tilgængeligt direkte fra Skole-
Intra.

Materialet er nemt at bruge, og eleverne 
synes, at det er sjovt, siger en af lærerne, 
der inddrog fyrværkerikampagnen sidste år.

I alt 262 personer kom til skade med 
fyrværkeri i forbindelse med nytårsaften 
2010/11. Samtidig var antallet af alvorlige 
skader det højeste i mange år. Ca. en fjer-
dedel af dem, der kom til skade med fyr-
værkeri sidste år, var 15 år eller derunder. 

På www.fyrværkeri.dk er der mere infor-
mation om, hvordan fyrværkeri kan integre-
res i undervisningen

kanonslag 
i klasse-
værelset 

kort nyt

Gå ind på www.fldnet.dk



 S kolelederforeningen har udarbejdet et nyt elektro-
nisk kompendium ”Nye ledelsesformer – ændrede 
skolestrukturer”, der kan læses på hjemmesiden.

Formålet er at kortlægge og beskrive de lokale 
skolestrukturændringer og nye ledelsesformer, der 
er opstået i kølvandet på de (meget forskellige) 

skolenedlæggelser og -sammenlægninger, vi har set de senere år. 
Der er tale om et slags øjebliksbillede, der på grund af fortsat-

te kommunalpolitiske initiativer er forbundet med en vis usikker-
hed, idet der løbende sker ændringer. 

Men i kompendiet kan man – på baggrund af oplysninger fra 
foreningens lokalformænd – få et overblik over de begreber og 
ordninger, der bringes i spil i forbindelse med ændringer i de lo-
kale skole- og ledelsesstrukturer. 

Det er desuden målet at viderebringe erfaringer og konsekven-
ser af de mange nye ordninger, samt understøtte de lokale afde-
lingers handlemuligheder før, under og efter strukturændringerne. 

I en særlig del af kompendiet beskrives – i form af videointer-
views – ledelsesformer på fem forskellige typer skoler med hver 
deres organisering. 

Skolernes øverste leder er blevet interviewet om erfaringerne 
med den nye ledelsesstruktur, og der er valgt skoler, der har vir-
ket i den nye organiseringsform i mindst et år. 

Kompendiet indeholder links til relevante bekendtgørelser 
samt en beskrivelse af fokuspunkter i relation til Lederaftalen fra 
2008 indgået mellem LC-Lederforum og KL. 

 

Besøg www.skolelederne.org > Ledelsesværktøjer 

  et 
øjebliks-
  billede 

strukturændringer   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Colourbox }
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Citat: Vinden fra Øst vil sejre over vinden fra Vest   
(Mao, formand og folkemorder)  

Skoleskak er en god aktivitet til at nå ele-
ver med særlige forudsætninger. På en 
skole i Nordsjælland har forældrene f.eks. 
været med til at finansiere ansættelsen af 
to stærke skakspillere til undervisning af 
eleverne i skak efter skoletid.

På seks skoler i København og Aarhus 
er man netop gået i gang med tredje år af 
projektet ”Bring minoriteterne i spil”, 
som med støtte fra Social- og Integrati-
onsministeriet har inddraget skoleskak i 
det pædagogiske arbejde med to-sproge-
de elever på 25 skoler.

I specialklasser for børn med ADHD er 
der ligeledes gode erfaringer med skole-
skak pga. den særlige struktur og de so-
ciale spilleregler, der er omkring spillet.

Endelig er der de over 200 skoler i 
flere end 60 kommuner landet over, hvor 
skoleskak er et udfordrende tilbud i un-
dervisningen eller som et fritidstilbud  
f.eks. i samarbejde med SFO.  

Erfaring viser, at undervisning i skole-
skak styrker børn og unges interesse for 
læring og uddannelse. Derudover er der 
det sociale aspekt, hvor alle - på tværs af 
alder, køn og fysik - kan mødes over skak-
brættet i en ligeværdig dyst på tanker og 
ideer. Skoleskak skaber dermed ikke blot 
rum for øget læring, men også for social 
interaktion og samvær. 

Dansk Skoleskak står bl.a. for en me-
get rost 2-dages efteruddannelse af skole-
skaklærere, som tilbydes i København, 
Aarhus og Aalborg dette skoleår. 

Nærmere oplysninger om uddannelsen og 
skoleskak fås på www.skoleskak.dk

Alle medlemmer, m.fl. ønskes

Venlig hilsen Plenum, 

de elektroniske medier og 

Skolelederforeningen

glædelig jul & 

    godt nytår

kække 
grise
Tre unge demonstranter er blevet arresteret, 
efter de slap seks grise løs i det russiske 
Børne- og undervisningsministerium.
 Det var som protest mod nye besparelser, 
som bl.a. betyder nedlæggelse af et stort antal 
lærerstillinger. Grisene blev indfanget af 
departementets betjente. 

Kilde: www.km.ru

flere 
brikker At 
flytte med 

kort nyt
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klumme   { tekst: Birgitte Fredfeldt / illustration: Tea Bendix }

 §1 Folkesko-
len skal i 
samarbej-
de med 
forældre-

ne give eleverne kundskaber 
og færdigheder, der: forbere-
der dem til videre uddannel-
se og giver dem lyst til at 
lære mere, gør dem fortrolige 
med dansk kultur og historie, 
giver dem forståelse for an-
dre lande og kulturer, bidra-
ger til deres forståelse for 
menneskets samspil med na-
turen og fremmer den enkel-
te elevs alsidige udvikling.

Den ordlyd har jeg altid 
haft det meget svært med. 
Den gang og nu. Jeg har al-
drig forstået, hvordan nogen 
kan give andre kundskaber 
og færdigheder. Jeg kan for-
stå, at skolen kan hjælpe 
elever med at tilegne sig vi-
den ved at tilrettelægge un-
dervisningen, skabe de gode 
rammer, inspirer osv. Min 
påstand vil også være, at det 
er det, der sker, for alt andet 
er umuligt. Det at lære er en 
aktiv proces, hvor den, der 
skal lære, må være aktiv for 
at det kan ske.

tAnker om en 
formålspArAgrAf 

Hånden på hjertet. Hvor tit læser vi Folkeskolens formålsparagraf? Kan vi den 

udenad? Nej, sikkert ikke, men vi ved i hovedtræk, hvad der står, og vi ved at 

handle derefter. Men i snart 10 år har der stået, at skolen skal give eleverne 

kundskaber og færdigheder.

Nå, så er det vel ikke så 
vigtigt, hvad der står, når vi 
nu alligevel godt ved, hvad 
det er, der skal til, og allige-
vel ikke kan huske den præ-
cise ordlyd i formålspara-
graffen, kunne man fristes 
til at tænke. Men det, me-
ner jeg, er helt forkert. Det 
er så vigtigt, hvad der står 
der, hvor hele skolens virke 
beskrives. Det er ikke ord-
kløveri, vi taler om. Formåls-
paragraffens ånd siver lige 
så stille ind allevegne. Vores 
forældre, vores elever og vo-
res politikere mener efter-
hånden, at det er sådan, det 
er, at det virkelig kan lade 
sig gøre. Skolen kan give 
uden, at modtageren er ak-
tiv. I de næsten 10 år, vi har 
levet med denne formule-
ring for skolens arbejde, er 
der samtidig sket en øget 
kontrol med fokus på, om 
skolen nu også giver det, 
den skal. Formuleringen 
lægger ikke op til aktiv del-
tagelse i fællesskabet for at 
kunne lære. Tværtimod bli-
ver færdigheder og kundska-
ber noget, man tildeler den 
enkelte uden, at der skal gø-

res en indsats. Skolen er så-
ledes blevet en forretning 
med frit valg på alle hylder. 
Utilfredse forældre kan gå et 
andet sted hen, hvor rangli-
sterne viser, at der gives 
mere. Jeg er tilhænger af, at 
det er muligt at skifte skole, 
men skoleskift er absolut 
ikke altid det, der vil hjælpe 
en elev. Af og til mangler 
der snare en større forståel-
se for det arbejde, der skal 
til for at lære.

Ubemærket blev den 
gamle formålsparagraf ud-
skiftet. Jeg har i hvert fald 
ikke hørt en debat, hverken 
den gang eller i løbet af de 
næsten 10 år, der er gået. 

Var det misforståelserne 
om ”ansvar om egen læ-
ring”, der fik formålspara-
graffen helt over i armene 
på ”tankpasserpædagogik-
ken”? Således at skolens 
interessenter efterhånden 
tror på denne ideologi, og 
der stilles krav til skolen 
derefter.

Mit store håb her ved re-
geringsskiftet er, at vores 
nye undervisningsminister 
Christina Antorini i sit arbej-
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arbejde for læring

de for Folkeskolens fornyel-
se vil formå at skabe den 
ændring, der igen vil få Fol-
keskolens formålsparagraf til 
at afspejle virkeligheden 
om, hvordan man lærer.

Jeg kunne drømme om, 
at vi fik en formålsparagraf, 
hvor der stod:

§ 1. Folkeskolen forbereder 
og tilrettelægger undervis-
ningen i dialog med foræl-
drene, så eleverne tilegner 
sig kundskaber og færdighe-
der, der giver dem lyst til at 
lære, til at indgå i fællesska-
bet og fremmer deres alsidi-
ge udvikling.

Så bliver det tydeligt, at 
skolen har opgaven med at 
hjælpe, skabe rammer, mo-
tivere, samarbejde og finde 
den bedste undervisning 
frem, men eleven er den, 
der skal arbejde for at lære, 
og forældrene skal støtte de-
res børn… også når det bli-
ver hårdt at lære. 

Birgitte Fredfeldt er tidl. 
skoleder og indehaver af 
konsulentfirmaet Samtale-
OmLedelse.dk
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her
Se

Formand hos dronningen

festivitas   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Heidi Maxmilling }

nice
little

Børne- og undervisningsminister 

Christine Antorini. Nederst t.v. 

EVA-direktør Agi Csonka.

Fru Birgitte og skolelederformand 

Anders Balle ankommer.

Paparazziiii! Lærerformand Anders Bondo 

Christensen med frue haster forbi…

Uddannelsesminister Morten 

Østergaard med frue.

Påklædning: Smoking/kort kjole. Det samlede Uddan-
nelsesjetset – politikere, organisationsformænd, frem-
trædende forskere og skolefolk – var en smuk okto-
beraften inviteret til soupér på Fredensborg Slot. 

Det var H.M. Dronning Margrethe II og prinsgema-
len, der tog imod de ca. 150 gæster med tilknytning til 
undervisningssektoren/branchen. Under fanfarer og 
godt bevogtet var der til lejligheden en særdeles fin 
menu med udsøgte vine, bl.a. Cahor fra 1999.

Efter at have lyttet til koncert v. kunstnere fra Ryt-
misk konservatorium, var der bagefter kaffe og cognac i 
havestuen, hvor Anders Balle og fru Birgitte Elbrønd fik 
mulighed for at sidde til bords og konversere Hendes 
Majestæt. 

penguinS

Statsminister Helle Thorning-

Schmidt med ny håndtaske. 

Gucci?
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kort nyt

Citat: Man siger, det er skidt med 
fattigdom, men jo fattigere folk er, 
jo mere revolutionære er de…  
(Mao, formand og folkemorder)  

Man må erkende det. Visse børn er hurtigere, skarpere, mere talentfulde og bedre begave-
de end andre. 

Samtidig står vi over for det paradoks, at de højest begavede elever er blandt de dår-
ligst præsterende. Ja, de mistrives ligefrem. Det har flere folkeskoler taget konsekvensen 
af og oprettet talentklasser, hvor de pågældende samles i hold, i perioder får ekstra under-
visning, kommer på weekendcamps mv. 

Ph.d., cand.pæd.psych Kirsten Baltzer fra DPU/Aarhus Universitet har fulgt nogle af 
skolerne. Status er, at indsatsen over for velbegavede sjældent er velorganiseret, man kan 
takke ildsjæle, der går sammen og tager initiativ. Så det er tilfældigheden, der råder. Ini-
tiativerne koncentrerer sig desuden ofte om science-området og dækker ikke sprog, sam-
fundsmæssige eller kreative fag.
 Endelig er der ikke megen forskning – ikke nationalt, men ej heller internationalt – at 
støtte sig til. En undtagelse er dog det sydlige England, hvor man har høstet en del erfa-
ringer med tidligt fokus på de top 10 % begavede, opfølgning med tilbud og evaluering af 
indsatsen. Kirsten Baltzer har kunnet identificere fire typer af talent: 

› Det markante talent – har naturligt, let ved at lære
› Det stille talent – ditto, men afhængig af gunstige, sociale rammer
› Det flersidige talent – orienterer sig efter fremtidens fokus
› Det stræbsomme talent – ambitiøs og stimuleres af konkurrence

Typerne er ikke unikke, men blander sig ind og ud af hinanden. 
Fra idrætsverdenen kender man typer som fx erobreren, der ser 
muligheder i alt, slider-stræberen, den strategiske projekt-
mager og burfuglen, der bliver pacet/presset af familie og 
omgivelser.

Baltzers forskning bekræfter det H C Andersenske; de 
talentfulde, begavede føler sig overset og har ’ondt i sko-
lelivet’. De mangler gerne motivation, undgår gruppear-
bejde, men meget tyder på, at der sker et turn, når man 
møder deres særlige behov for at lære. For nogle fx, at 
de får mulighed for at angribe problemstillinger induk-
tivt frem for deduktivt.

Hun har fulgt seks danske folkeskoler med talent-
klasser og fundet, at det giver de særligt talentfulde 
muligheden for at møde ligesindede og udvikle sig 
sammen med dem. Og det fører til både bedre 
resultater og bedre trivsel.

Det er vigtigt at inddrage eleverne i designet 
og alt lykkes bedst, hvis man bryder årgange op i 
hold – men sørger for at sikre forbindelsen til nor-
malklasserne/fællesskabet, fortæller erfaringerne.

Læs mere på www.dpu > talent

Intelligent design
Kluge kinder

En arbejdsgruppe nedsat 
af UVM har netop afgivet 
anbefalinger om talentpleje i 
alle hjørner af uddannelsessy-
stemet. På folkeskoleområdet 
anbefales at der:

›   Sker et bredt løft i lærernes 
kompetencer og uddannelse 
med henblik på at kunne 
mestre talentaktiviteter og 
differentiere opad.

›   Som hovedregel er ansat en 
talentvejleder på hver skole 
i 2016.

›   Bliver fuld linjeorganise-
ring i 7.-9. klasse inden for 
rammerne af enhedsskolen, 
hvor eleverne deles efter in-
teresse og efterfølgende ud 
fra pædagogiske og faglige 
kriterier. 

›   Undervises efter færre mål 
i undervisningen end de 
nuværende, og at talent-
indsatsen indgår som en 
naturlig del.

Arbejdsgruppens anbefalin-
ger om talentudvikling findes 

på uvm.dk.
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }anmeldelse 

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

perspektiver på
specialpædagogik
Claes Nilholm
Forlaget Klim

min indre leder
Hvordan inspirere til
personlig vækst
Stephen R. Covey
Gyldendal Business

undervisningsdifferentiering
Status og fremblik
Niels Egelund
Dafolo

konfliktens anatomi
The Arbinger Institute
Gyldendal Business

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

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

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

trAnsformers 
LedeLse og Læring 

i praksis

poula helth
(red.)

ledelse og læring i praksis
Poula Helth (red)
Samfundslitteratur
328 sider, 299 kr.

Kender du problematikken?
Vi lever i en tid, hvor der stilles krav til lederne om at kunne skabe organisatori-

ske forandringer. Mange medarbejdere og ledere sendes på kursus og uddannelse 
for at kunne leve op til disse krav og forventninger, men alt for ofte bliver den tilfør-
te viden ikke i tilstrækkelig grad implementeret. Den enkelte medarbejder har fået 
tilført ny viden og læring, men det er svært at omsætte denne viden til fælles læring 
og kompetenceudvikling i organisationen.

Bogens forfattere fokuserer på, hvordan man kan lykkes med at transformere ny-
erhvervet viden ind i en organisatorisk sammenhæng med henblik på forankring i 
praksis. Læring i praksis forudsætter, at lederne er i stand til at tilrettelægge pro-
cesser og skabe de fornødne rammer for, at den tilegnede viden kan anvendes, af-
prøves og videreudvikles i egen organisation.

Organisatorisk læring kræver ledelse. Det lykkes forfatterne gennem bogens 8 
meget forskellige kapitler at kaste lys over mange af de elementer, overvejelser og 
refleksioner, som man som leder må være bevidst om, hvis man skal lykkes med at 
facilitere og skabe de rette betingelser for, at den fornødne organisatoriske læring 
og praksisudvikling finder sted.

Man må som leder skabe den fornødne transfer mellem uddannelse og arbejds-
plads. Dette kræver, at lederen er i stand til at skabe det fornødne læringsrum for 
såvel organisationen, medarbejderne som lederens egen læring. Ledelse af læring 
har uendelig mange facetter og muligheder, og for at udnytte disse optimalt, skal 
man som leder være rammesættende og kunne lede såvel enkeltpersoner som grup-
per. Man skal kunne være konstruktivt konfronterende, men man skal ikke mindst 
give plads til fælles refleksion og dialog.

Bogen er yderst praksisrelateret og henvender sig til ledere, men efter mit skøn 
er den særlig velegnet til at indgå i uddannelsen af ledere på såvel diplom – som 
masterniveau. Det er en bog, som fortjener at blive taget op og diskuteret i leder-
netværk eller i forbindelse med efter – og videreuddannelse. Bogen er teoretisk fun-
deret med relevante eksempler og henvisninger til udfordringer og problematikker, 
som er velkendte for de fleste ledere.

Spændende og yderst relevant læsning!
lone Hansen

viceleder

Halsnæs Heldagsskole

Bøger til anmeldelse

Anmeldelse honoreres med 2 flasker vin samt bogen. husk: skriv kort!
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I forbindelse med budgetforliget i København er 
afsat 23 mio. kr. til at ansætte flere pædagoger på 
skolerne – men ikke i SFO, da de københavnske 
folkeskoler ikke har sådanne. Der er derimod tale 
om en pædagog-opnormering direkte i forbindelse 
med undervisningen. 
 Anledningen er de nytilkomne specialelever, 
som også hovedstadens skoler skal modtage, og 
hvor skolepædagoger ses som en del af løsningen. 
Formanden for de københavnske skoleledere Axel 
Bech siger:
 ”Vi hilser samarbejdet velkommen med de 
kommende skolepædagoger, da det er et politisk 
ønske og krav, der er forhandlet på plads. Vi ser 
det som en politisk beslutning og et mål i det 
tværfaglige samarbejde omkring børn og unge 
mellem 0-18 år”.
 ”De fleste skoler havde nok hellere set, at de 
kunne få en ekstra lærer uddannet som AKT-lærer, 
en lærer, der i forvejen er fortrolig med dette kom-
petencefyldte område. Der ventes nu spændt på 
den videre procedure med stillingsbeskrivelse, an-
sættelseskompetence og det konkrete arbejde på 
skolen med de mange samarbejdsrelationer”, si-
ger Axel Bech.
 I budgetforliget har der – ved at stramme læ-
rernes arbejdstidsaftale, herunder at en uge af 
lærernes efteruddannelse fremover finder sted i 
sommerferien – kunne afsættes 1½ milliard kr. til 
udbygning af byens skoler, daginstitutioner og fri-
tidshjem.
 Der er desuden afsat midler til at gøre otte 
skoler til profilskoler og til en ekstra time dansk i 
7. og 8. klasse og en ekstra idrætstime i 4. klasse.

Citat: Politik er ublodig krig – krig er blodig politik. 
(Mao, formand og folkemorder)  

ledelsesværktøjer 
Skolelederforeningen har udarbejdet en række – flere af dem nye – værktøjer  
til støtte, inspiration og refleksion for skolelederne i deres arbejde: 

›   Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj * NyHED 
›   Observation og vurdering af undervisning
›   Selvevaluering og udvikling i ledelsestemaet
›   Nye ledelsesformer – ændrede skolestrukturer * NyHED
›   Evidensbaseret skoleudvikling * NyHED
›   Det gode skolelederliv – flere materialer

Bemærk kompendiet ”Nye ledelsesformer – ændrede skolestrukturer”, hvor man 
kan få et overblik over de lokale skolestrukturændringer og nye ledelsesformer i 
kølvandet på de mange skolenedlæggelser og sammenlægninger. Kompendiet, 
der bl.a. har videointerviews med skoleledere, der har været involveret i foran-
dringerne, ligger på hjemmesiden. Læs mere om det s. 58.  
 Læs også beskrivelsen af foreningens  
indsatsområde de kommende år, der  
beskrevet i pjecen ”Nye initiativer”,  
der også ligger på nettet.

Besøg din hjemmeside  
på skolelederne.org

skole-
pædAgoger

læringsteknologi 
Fremtiden er digital – også i skoler og daginstitutioner. 
 Skoleteknologisk Netværk holder tirsdag den 29. november konferencen og workshoppen IN-
TERAKTIV TEKNOLOGI, LEG OG LæRING for at bringe fremtidens læringsteknologier tættere på. 
 Konferencens program indeholder bl.a. bud på, hvordan tablets kan fremme læring, og hvilket 
potentiale intelligente lege- og læreredskaber har for skoler og daginstitutioner. Repræsentanter 
fra skoler, daginstitutioner, myndigheder, virksomheder og foreninger giver oplæg til debat og ar-
bejde. 
 Konferencen er arrangeret af Skoleteknologisk Netværk og Teknologisk Institut i samarbejde 
med projektet Legende Innovation på Syddansk Universitet og Innovationsnetværket RoboCluster. 
Den finder sted på Syddansk Universitets RoboLab i Odense. 

Læs mere på www.skoleteknologi.dk
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www.ballerup.dk/job

Læs mere om jobbet og send din ansøgning online

Skoleleder til Rosenlundskolen
Genopslag
Rosenlundskolens leder har valgt at gå på pension, og
vi søger derfor en ny skoleleder. 
Vi søger en leder, som kan omsætte vision og strategi til
handling, kan lede gennem dialog, praktisere tydelig ledelse
og udvikle skolens opgaveløsning i et anerkendende og
respektfuldt samarbejde med børn, forældre og medarbej-
dere både fagligt, pædagogisk og ressourcemæssigt – og
dermed videreføre skolens fokus – i en udfordrende fremtid
– på at skabe en attraktiv arbejdsplads for både børn og
voksne.

Vi søger således en skoleleder, der både er visionær, kan
udfordre og sikre samarbejdet om udvikling af skolen fag-
ligt, pædagogisk og resursemæssigt. Du er nysgerrig, krea-
tiv og risikovillig. Du er handlekraftig og har en synlig og
demokratisk ledelsesstil. Du formår ikke mindst at skabe
sammenhængskraft på tværs af afdelinger og personale-
grupper. Du er klar og tydelig i din kommunikation.

Du og dit ledelsesteam får brug for alle disse kompetencer i
den kommende omstillingsproces.

Lederen skal derudover besidde en række personlige
kompetencer:

• være visionær og engageret
• kunne inspirere og engagere medarbejderne
• udvise personlig autoritet og integritet
• have samarbejds- og indlevelsesevne
• have evne til at forhandle og indgå i dialog på alle

niveauer
• sætte trivsel for børn og voksne i højsædet
• være god til at kommunikere skriftligt og mundtligt
• have en anerkendende og respektfuld tilgang
• have humor, og kunne bruge den konstruktivt

Vi prioriterer, at skolelederen har en pædagogisk uddannelse
og erfaring samt en relevant ledererfaring. Du har en rele-
vant lederuddannelse på diplom niveau.

Forventet tiltrædelse den 1. marts 2012 eller snarest der-
efter.

Yderligere information kan fås ved henvendelse til cen-
terchef Ulla Blom Kristensen på tlf. 4477 3100, til admini-
strativ leder Jens Olsen på tlf. 4477 3921, eller via mail til
jo1@balk.dk, hvor der kan aftales skolebesøg.

Nyttige hjemmesider: 
www.rosenlundskolen.dk og, www.ballerup.dk

Løn og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelse ifølge gældende overenskomst efter prin-
cipperne i Lokal Løndannelse efter aftale med forhandlings-
berettiget organisation.

Ansøgningsfrist: 15. december 2011 kl. 12.00
Første samtalerunde med ansættelsesudvalget afvikles den
9. januar 2011 fra kl. 16.00. Anden samtalerunde finder
sted den 23. januar 2011 fra kl. 16.00.
Mellem første og anden runde vil der blive lavet en test af de
kandidater, som går videre.
Jobnummer: 11-149

    skole-
lederjob.dk.dk

FIND 
DIT 
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Deltag i lærerudveksling  
med Kina eller Indien 

Gennem AFS Interkultur kan din skole styrke sin 
interkulturelle profil og samtidig give jeres lærer-
stab et globalt perspektiv i undervisningen. 
I modtager en udvekslingslærer på skolen i 10 uger 
i efteråret 2012. Derefter har en af jeres lærere  
mulighed for at rejse ud til dennes skole for at  
undervise dér på et tidspunkt, der passer jer.   

Det giver både lærere og elever udsyn, indsigt og 
interkulturel forståelse. 

Man kan som lærer også deltage, selv om man ikke 
er tilknyttet en skole. 

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

AFS Interkultur er Danmarks største 
og  ældste non-profit udvekslings-
organisation med lokalforeninger  

Skoleår i udlandet 
Nu er det tid for unge  

mellem 15-18 år at søge 

Bliv værtsfamilie 
for en AFS- 

udvekslingsstudent  
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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

Nyt, gratis 

undervisningsmateriale 

Skab venner - ikke fjender sætter fokus 

på konflikter i hverdagen. Og på rapmusik, krig 

og venskaber i Sierra Leone og Danmark.  

Mød Afrikas stærke børn i aktion.  

Til materialet er der lærervejledning  

med opgaver.

Lad eleverne 

prøve den sjove 

rapmaskine med beats,

som rapperen Jooks har hentet i Sierra Leone. 

Lav en rap og deltag i konkurrencen. Vind jeres 

egen musikvideo og kom i DR Ramasjang. 

Vind jeres egen  musikvideo

Børnenes U-landskalender 2011
redbarnet.dk/MEGAFONEN/SkabVenner

4. - 6. klasse

    skole-
lederjob.dk



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

bruge mindre tid på it-bøvl!

www.skoleskyen.dk

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

bruge mindre tid på it-bøvl!

www.skoleskyen.dk
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