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Få en pose fuld af 
viden og idéer med 
hjem til skolen

– en undersøgelse i 7. klasse

	 Hvis	nu	læreren	kommer	ind	og	smiler	og	
siger	”hej!”,	så	kan	man	se:	Okay,	det	er	
en	sød	lærer.	Men	hvis	læreren	kommer	
ind	og	er	helt	tom	i	ansigtet,	så	får	man	
allerede	hovedpine	der.	(Pige,	7.	klasse.)

	

 
lærere og 

elever  2009

	 De	skal	ikke	begynde	at	gøre	så-
dan,	at	vi	er	utilpas	i	skolen	og	
sådan	noget.	(Pige,	7.	klasse.)

–	en	undersøgelse	i	7.	klasse	

relationer mellem

smiler og
er

lærere og lærere og lærere og 
elever  

De skal ikke
dan, at vi
sådan noget.

– en undersøgelse

relationer mellem

Er du med mod mobning?

– 42 veje til b
edre trivsel

Er du m
ed m

od m
obning?

Denne metodehåndbog henvender sig til læ
rere, pædagoger, skoleledere og 

skolebestyrelser i la
ndets grundskoler. Det er desuden vores håb, at bogen 

kan finde anvendelse for landets lærer- og pædagogstuderende.

Bogen har tre
 overordnede formål: 

1 At samle og videregive konkrete og anvendelige metoder til f
orebyggende, 

indgribende og genoprettende indsatser mod mobning 

2 At formidle praksiserfaringer med de beskrevne metoder fx i form af  

vurdering af effekt, fordele/ulemper i fo
rhold til k

ontekst m.v.

3 At inspirere og motivere skolerne til a
t systematisere og kvalitetssikre  

deres antimobbe-arbejde 

Bogens helt centrale del, metodedelen, præsenterer en lang række forskellige 

vinkler på og ideer til 
skolernes antimobbearbejde. Input til 

hver af bogens 

mange metodebeskrivelser er leveret af lærere, skoleledere, pædagoger og 

andre, der har arbejdsprocessen med elevernes trivsel helt inde under huden. 

Alle har de fået stillet spørgsmålene: Hvad virker? Og i hvilken sammenhæng?

Dansk Center for Undervisningsmiljø, oktober 2006
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Er du 

– 42 veje til b
edre trivsel

Materialet består af 12 temakort 

i A3 format til læreren, 5 sæt med 

12 temakort i A4 format til eleverne 

samt en udførlig vejledning.

samt en udførlig vejledning.

12 temakort, der illustrerer forskellige situa-

tioner fra en skolehverdag, giver afsæt for, at 

eleverne overvejer og diskuterer:

• hvad undervisningsmiljø er?

• hvordan det spiller ind på deres under-

 visningsmiljø i skolen – på godt og ondt?

• hvordan man kan gøre undervisnings-

miljøet bedre?

Få en snak om undervisningsmiljø – temakort til indskolingen

Få en snak om 

undervisningsmiljø

– temakort til indskolingen

Få en snak om undervisningsmiljø – temakort ti
l indskolingen
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børne- og undervisningsminister christine antorini har for nylig inviteret skoleleder-
foreningen og andre relevante interessenter til at deltage i et bredt partnerskab om 
at udvikle og reformere folkeskolen. det har vi naturligvis takket ja til, og vi går  
positivt og konstruktivt ind i samarbejdet.

For tanken om, at et partnerskab kan bygge bro over de forskellige holdninger 
til, hvad der er godt og ikke godt for folkeskolen, er indlysende rigtig. skal vi sikre 
en fagligt stærk skole, der samtidig er inkluderende, løfter skolens image og øger 
opbakningen i befolkningen, må parterne stå sammen.

at det lader sig gøre, har de vist i Ontario, canada. her fik man i den grad vendt 
bøtten. noget som primært skyldtes det fællesskab, det lykkedes at skabe, hvor læ-
rere, ledere, embedsfolk, forskere, fagforeningsfolk, arbejdsgivere og politikere satte 
sig til arbejdsbordet og svor hinanden ind på at arbejde mod samme mål. 

ministeren har lagt ud med at pege på, at regeringen ønsker at forbedre elever-
nes faglige niveau gennem at højne deres sproglige og matematiske færdigheder. 
det kan vi kun støtte. det er grundlaget for al anden læring og bør tænkes med ind 
i alle fag – som flere projekter med faglig læsning allerede viser.

vi vil også byde ind på nogle områder. det nogle gange skarpe skel, der findes 
mellem at undervise og varetage andre opgaver i skolen, skal væk. der er behov 
for, at lærerne i højere grad arbejder sammen om undervisningen, om at hjælpe og 
udvikle hinanden.  

Folkeskolen bør i det hele taget være mere fleksibel. så lærerne er mere sam-
men med eleverne og er mere til stede på skolen – minimum den tid, hvor elever-
ne er der. der er forskningsmæssigt belæg for, at et tættere lærersamarbejde giver 
både bedre læring for eleverne og et bedre arbejdsmiljø.

når folkeskolen skal reformeres, handler det ikke så meget om lovændringer 
eller nye læreplaner. det er kulturen på mange skoler, der skal lægges om. hvor-
dan? Jo, det og meget andet skal med i drøftelserne i partnerskabet. det er også  
et tema på vores årsmøde 29.-30. marts, hvor jeg håber vi ses! 

anders Balle, formand for skolelederforeningen
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Efteruddannelse på universitetet udfordrer din praksis, så du 

opdager nye vinkler på det, som du måske opfattede som selv-

følgeligheder. Hos os kan du få øje på skæve vinkler, lære nye 

begreber  og få dit verdensbillede udfordret.  
 

Vi har blandt andet masteruddannelser inden for: 

Kontakt

Syddansk Universitets Efteruddannelse på tlf. 65 50 10 54 eller  

➜  efteruddannelse@sdu.dk

$

Efteruddannelse 
S y d d a n S k  U n i v e r S i t e t

vi udfordrer 
din viden

informationsmøde
Tirsdag d. 20. marts kl. 16-18.30 på  

Syddansk Universitet, Campusvej 55, 5230 Odense M.

   Program 

 16.00-18.30 ➜ Uddannelsesmesse

 16.30 ➜ Uddannelsespræsentationer 

 17.30 ➜ Speakers Corner

   Tilmeld dig på

  ➜ www.sdu.dk/efteruddannelse

M ø d  o s  P å  s K o l e l e d e r n e s  å r s M ø d e  

Den 29.-30. marts i Bella Center  ➜  Hal C1, stand 005

❚   Evaluering

❚   Journalistik

❚   Naturfagsundervisning

❚   Offentlig ledelse

❚   Projektledelse

❚   Public Management

F o r S k n i n g S b a S e r e t  e F t e r U d d a n n e l S e



tillid   { tekst: kay Flinker / foto: lars h. laursen }
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viden

synsninger 
og mistillid

Skoleleder Karina Fried vil have syn 

for sagen og vide, hvad der faktisk 

virker på specialskoleområdet og 

 ikke  lade sig nøje med halvfordøjede 

mavefornemmelser.  Og så går hun 

i flæsket på den mistillid, der ofte 

præger samarbejdet på skoleområ-

det. Viden og tillid skal bære skolens 

arbejde og sikre værdi i skolens 

kerneydelse for hver enkelt elev, 

mener hun

 d er er ellers ”sket me-

get”, bedyrer karina 

Fried, der på samme 

tid er stolt over sin 

skole, men også pinligt 

bevidst om manglerne. 

hun viser mig et alt for lille lokale, der 

normalt rummer 14 elever, og selv om 

det lige nu er tomt, kan jeg let forestil-

le mig tætheden af halvsvedige efter-

frikvarters-trøjer, afmonterede støvler 

og støvet skrivekridt. ”det er bestemt 

ikke optimalt”, indrømmer hun, ”og 

det kunne være betydeligt bedre, hvis 

vi fik et mere integreret samarbejde 

med fritidshjemmet, der har bedre lo-

kaler og faktisk ikke bruger dem om 

formiddagen”.

exit 
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tillid

 karina Fried peger gennem vinduet 
over mod fritidshjemmet, der kun lig-
ger et stenkast fra specialskolen Frede-
riksgård i vanløse, københavn. det er 
hendes drøm at nedbryde de barrierer, 
der adskiller skole og fritidshjem i to 
særskilte organisationer. 

”det ville virkelig være meget værd, 
hvis vi i højere grad kunne skabe den 
røde tråd i elevernes hverdag ved at 
nedbryde skellet mellem skole og fri-
tidshjem. som det er nu, kan ikke en-
gang en lektiecafe i fritidsregi komme 
på tale. der er heller ingen mening i, at 
der konstant står lokaler tomme enten 
her eller i fritidshjemmet, når vi har 
pladsmangel. det er spild af ressour-
cer. desuden bruger vi unødvendigt 
mange timer på ledelse for at få tinge-
ne til at gå op – alt sammen, fordi vi er 
nødt til at fastholde dogmet om, at læ-
ring skal ske mellem 8 og 13, og at der 

så er leg for resten. vi må satse mere 
på helhedstænkning”.

tillid hele vejen rundt
karina Fried fortæller engageret, mens 
hun viser rundt. Og heldigvis er det 
ikke lige småt det hele. nogle lokaler 
er sat fint i stand og har en meget bed-
re størrelse – og der er ny maling på 
vægge og lofter og nyt linoleum på gul-
vene i lyse farver. ”vi er på rette vej”, 
smiler hun.

det er tydeligt at spørgsmålet om 
tillid og godt samarbejde fylder meget. 
hun har haft en lang vej rundt i institu-
tionsverdenen i sit arbejdsliv – både i 
vuggestue, børnehave, fritidshjem, klub 
og sågar plejehjem, før hun blev lærer, 
så souschef og sidst skoleleder. 

”Jeg har altid været glad for arbej-
det i institutionerne, men jeg har også 
altid undret mig over, hvorfor der ikke 
er et stærkere samarbejde, der kan sik-
re det, som alle ønsker, nemlig bedre 
vilkår for børnene. tværtimod har jeg 
oplevet mistro og uvilje mellem forskel-
lige institutioner og også internt på in-
stitutionerne”.

som lærer har hun bl.a. haft hvervet 
som tillidsrepræsentant:

”Jeg oplevede, hvordan ledelse og 
medarbejdere ganske vist havde sam-
me mål for arbejdet, men at manglen-
de tillid til hinanden betød, at der ikke 
blev arbejdet med dette mål, men mere 
med at grave grøfter – og grøftegrav-
ning”, understreger hun, ”vil aldrig 
give større værdi for eleverne, men kun 
betyde, at energien bliver brugt forkert, 
og at vi opretholder status quo”.

den tillid, hun efterlyser, skal være 
der hele vejen rundt og inkludere både 
ledelse, medarbejdere, bestyrelse, poli-

blå bog

Karina Fried

›   1968 født 3. april 

›   1987 HF fra Ordrup Gym-
nasium

›   1987 småjobs i Frankrig

›   1988 i børnehave på Nør-
rebor

›   1990 gift med Henrik Fried 
(født Steen)

›   1990 bliver mor til Kasper

›   1991 færdig som advokat-
sekretær

›   1993 bliver mor til Caroline

›   1999 folkeskolelærer fra 
Blaagaard Statsseminarium

›   1999 lærer på Kongevejens 
Skole i Lyngby-Taarbæk 
Kommune

›   2007 souschef på Hol-
bergskolen i Københavns 
Kommune

›   2010 skoleleder på Fre-
deriksgård Skole i Køben-
havns Kommune
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viden

tikere og forældre, så alle kan trække 
på samme hammel:

”Og så kræver det, at vi klart defi-
nerer målene og virkelig tager den vi-
den i anvendelse, som vi ved virker. i 
min optik handler det i mindre grad 
om at opstille store forkromede visio-
ner, men mere om, at vi så simpelt-
hen gør det, som vi siger, at vi gør. 
Fx nytter det ikke noget, hvis vi i vo-
res værdigrundlag og målsætninger 
fremhæver elevernes læring og selv-
værd, et trygt miljø og forældresam-
arbejde, hvis det ikke er det, vi fak-
tisk får til at fungere i hverdagen”.

For at styrke tilliden og samar-
bejdet mellem ledelse og medarbej-
dere sætter karina Fried den direk-
te dialog i højsædet:

”det er aldrig godt, hvis for me-
get kommer ”omkring”, hvor det 
ikke hører hjemme. derfor skal der 
være god plads til direkte kommu-
nikation. de fem Pr-møder er slet 
ikke tilstrækkelige her på vores 
skole. derfor har vi jævnligt ”kaffe-
møder”, hvor intet er for småt og 
intet er for stort til at komme op. 
der skal ske så meget på special-
området, at vi har brug for rigtigt 
gode dialogfora, og dem skaber vi 
på den måde. desuden skriver jeg 
hver 14. dag til medarbejderne, 
så alle får et klart billede af, hvor 
vi er på vej hen ad”.

monitorering på den gode 
måde er afgørende for karina 
Fried. medarbejderne skal ikke 
efterlades alene med vigtige op-
gaver:

”Jeg kan vise tillid på to må-
der. Jeg kan uddelegere en op-
gave og så bare regne med, at 

 »Vi skal absolut gøre alt, hvad vi kan 
 for ikke at institutionalisere børnene; 
 alle skal fungere i så normale rammer  
 som muligt.«
 { karina Fried, specialskoleleder, København } 
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den bliver løst. det kan være fint i 
nogle tilfælde. men jeg kan også un-
dervejs spørge til, hvordan det går. For 
mig er det ikke mistillid, men det er 
at være interesseret. men for at det 
ikke skal blive opfattet som mangel 
på tillid, har jeg gjort den interessere-
de spørgen til fast ingrediens ved 4 
møder om året. På den måde har vi 
skabt fælles legitimitet omkring le-
delsens spørgsmål til både undervis-
ning og projekter”.

men selv om karina Fried gerne 
uddelegerer opgaver og ønsker at vise 
tillid til sine medarbejder, er hun 
godt klar over, at hun har en svag-
hed:

”Jeg arbejder med min tålmodig-
hed. Jeg ved, at den er min bedste 
følgesvend for fortsat fremdrift. men 
at udvikle en skole og ændre en kul-
tur tager tid – lang tid. Jeg ved, at 
manglende tålmodighed til at se og 
lytte til nuancer kan skabe usikker-
hed blandt medarbejderne – og 
usikre medarbejdere har dårlige ar-
bejdsvilkår. derfor arbejder jeg 
med, at medarbejderne skal ses, 
høres og respekteres. det er trods 
alt dem, der har fingrene i hverda-
gen, og dem, der har de pædago-
giske kompetencer til at få måle-
ne omsat til virkelighed”.

Viden styrker tilliden
karina Fried havde ikke selv haft 
fingrene i specialundervisning, 
da hun for mindre end to år si-
den blev leder for specialskolen, 
så hun måtte spørge sig selv 
om, hvordan hun som leder 
uden erfaring på området kunne 
sikre de bedste rammer for 
både elever og lærere og være 
med til at skabe den nødvendi-
ge tillid mellem hende og med-
arbejderne. 

hun besluttede at igang-
sætte en omfattende screening 
af eleverne for at afdække 
både børnenes behov og hvilke 
lærerkompetencer, der så 
skulle til for bedst at kunne 
møde de pædagogiske udfor-
dringer. samtidig forventede 
hun, at hun med præcis vi-

tillid   
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den også ville være bedre klædt på til 
samarbejdet med både bestyrelsen og 
det politiske niveau.

en sådan screening var aldrig tidli-
gere blevet gennemført. det blev en 
øjenåbner for både hende og medarbej-
derne. På skolens 124 elever blev der i 
alt stillet 77 diagnoser. nogle elever 
viste sig at have både 2 og 3 forskelli-
ge diagnoser. næsten halvdelen af ele-
verne havde en diagnose – de fleste in-
den for autismespektret, adhd og 
forskellige sprogdiagnoser. men også 
add, epilepsi, tilknytningsdiagnoser og 
flere andre blev konstateret. 

eleverne gennemgik desuden WhO’s 
anerkendte iQ-test og blev kategorise-
ret i de 4 øverste af 6 mulige trin for 
intelligenshandicap. det viste sig, at et 
par elever kun lå lidt under det almin-
delige gennemsnit:

”den slags elever med en iQ på 
mellem 85 og 100 kan sandsynligvis 
nogenlunde enkelt integreres i en helt 
normal skole igen. hvad der var langt 
mere bemærkelsesværdigt var, at over 
halvdelen af vores elever ligger i kate-
gori 3 for intelligenshandicappede med 
en iQ på mellem 50 og 69, og at næ-
sten 30 % ligger i kategori 4 med en 
iQ på kun 35-49. begge disse grupper 
ligger altså under det, der oprindeligt 
var klientellet for specialundervisnin-
gen, nemlig gruppe 2 med en iQ på 
70-84. vi kunne altså konstatere, at 
vores børn, både hvad angår diagnoser 
og intelligens, stiller store krav til sko-
len og dens ansatte”.

Jeg spørger, hvordan man skal forstå 
disse intelligenskategorier? hun forkla-
rer, at børn i kategori 4 i deres udvik-
ling svarer til et almindeligt barns ud-
vikling, når det er halvt så gammelt. 
det betyder, at en elev i 10. klasse kan 
omtrent det samme, som et barn nor-
malt kan i 4. klasse. børn i den katego-
ri mangler fx helt muligheden for at 
tænke abstrakt. For karina Fried gav 
screeningen mærkbare resultater både 
på skolen og i samarbejdet med ekster-
ne partnere og politikere:

”Jeg kunne mærke, at initiativet 
nedbrød barrierer. Pludselig forstod vi 
langt bedre, hvilken fælles opgave vi 
stod med – vi havde fået viden, en fæl-
les platform og et fælles sprog. Og vi 

havde bedre muligheder for at handle 
på den viden. efterfølgende har vi fore-
løbigt prioriteret efteruddannelse på 
autismeområdet og adhd – og ladet de 
lærere, der har været på kurser videns-
dele med resten af lærerne. nu kan vi 
også langt mere kvalificeret diskutere, 
hvad det faktisk er vores akt-lærere 
skal kunne”.

Viden til mig er viden til dig
ligesom det er helt afgørende for ka-
rina Fried, at lærernes arbejde for bør-
nene skal være baseret på viden og 
best practice, så er et det lige så vig-
tigt, at hun selv er klædt godt på til 
opgaverne. siden færdiggørelsen af 
sin læreruddannelse i 1999 har hun 
på bare 12 år gennemført en cand. 
pæd og en Pd i ledelse. Og netop nu 
er hun langt henne i et masterforløb i 
offentlig ledelse:

”ledelse er en profession med en 
helt særlig værktøjskasse. man kan 
ikke lede en skole på ”synsninger”, 
mavefornemmelser og pædagogiske er-
faringer fra ”der var engang””. hun er 
samtidig helt overbevist om, at kombi-
nationen af teoretisk uddannelse og lø-
bende erfaring fra praksis er den aller-
bedste.

”det betyder, at jeg professionelt 
hele tiden kan spille den praktiske bold 
op ad den teoretiske mur. Faktisk tæn-
der jeg ikke på det teoretiske, hvis det 
står alene. Jeg skal helst være i kryds-
presset, hvor jeg også har praksis med”. 
hun fortsætter:

”det er meget tidskrævende at tage 
en master, og privat har det betydet, at 
jeg har måttet ændre mange vaner i 
forhold til husholdning og daglige ruti-
ner. Jeg har fx meldt klart ud til familie 
og venner, at jeg i perioder ikke har 
mulighed for sociale aktiviteter – hvil-
ket respekteres af de fleste. Jeg har en 
fast aftale med mig selv om, at så læn-
ge det store arbejde giver mening, og 
så længe jeg mener, at jeg kan gøre en 
forskel, så længe fortsætter jeg”.

selv om hun skriver på sine opgaver i 
alle de store ferier, er hun alligevel god 
til at switche on og switche off: ”men 
jeg skal alligevel blive bedre til være 
sammen med familien, uden at det altid 
skal være skemalagt”, indrømmer hun.

Skal følges helt vildt tæt
Jeg vil gerne afdække hendes holdning 
til de politiske vinde, der blæser i ret-
ning af, at stadigt flere børn skal inklu-
deres i den almindelige folkeskole. 
mange frygter, at den politiske intenti-
on i sidste ende handler om besparel-
ser på specialundervisningsområdet. 
karina Fried svarer uden tøven:

”det ville være fantastisk, hvis alle 
børn kunne inkluderes i de almindelige 
skoler. det er min holdning, at alle 
børn, som overhovedet kan det, skal 
tilbage. men man ville gå for langt, 
hvis man helt ville nedlægge special-
skolerne. vi skal være helt klare på 
spørgsmålet” – og her lægger hun tryk 
på hvert eneste ord, ”hvad er det 
bedste FOr børnene?”.

hun understreger behovet for sam-
arbejde og monitorering i forhold til de 
børn, som så faktisk skal inkluderes i 
folkeskolen:

fakta

Frederiksgård skole

›   Grundlagt 1940 af  
Sofie Rifbjerg

›   Elevtal: 132

›   Har 0.-10. kl.

›   En ud af 4 specialskoler i 
Københavns Kommune

›   28 lærere

viden
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 ”det nytter ikke noget med halve 
aftaler med naboskolerne om de børn, 
der har særlige behov. vi skal følge bør-
nene helt vildt tæt! vi skal absolut gøre 
alt, hvad vi kan for ikke at institutiona-
lisere børnene, alle skal fungere i så 
normale rammer som muligt”.

Også specialskolerne selv, skal være 
så tæt på ”normalen” som muligt, 
pointerer karina Fried:

”selv om ingen af vores elever tager 
de afsluttende prøver og senere skal 
fortsætte herfra på særligt tilrettelagte 
forløb fx i ungdomsuddannelserne, så 
må vi aldrig komme til at fungere som 
en ”boble”, hvor det omgivende sam-
funds krav ikke rigtigt gælder. Jeg har 
nogle gange mødt tendenser i retning 
af, at børnene bare skal have det godt 
hos os, og at vi ikke skal tage børnenes 
læring så tungt. det er forkert! børnene 
skal udfordres! kvalificeret!”.

ellers er karina Fried helt kold over 
for selvopretholdende institutionstænk-
ning. hvis der kun skal være 3 special-
skoler i københavns kommune i stedet 
for 4, så er det i orden, hvis altså det 
tjener børnene bedst. i øvrigt har hun 
stor tillid til anne vang, børn- og unge-
borgmesteren i københavns kommune, 
som hun mener gør sit yderste for at 
operationalisere de stadigt mere træng-
te bevillinger på området på den mest 
optimale måde:

”Jeg føler mig tryg ved politikerne. 
vi skal bare bibeholde og styrke dialog-
formen i samarbejdet. Og det er i øvrigt 
ikke min opfattelse, at politikerne bare 
vil spare penge ved at inkludere flere 
børn i folkeskolerne”, konkluderer ka-
rina Fried.

kun godt at blive kigget i kortene
karina Fried hører heller ikke til grup-
pen af folkeskoleledere, som klager 
over at skulle levere kvalitetsrapporter, 
udviklingskontrakter og anden doku-

mentation eller evaluering af skolen. 
Og hun mener slet ikke, at de mange 
krav skal tolkes som mistillid til hver-
ken lærerne eller skolernes ledelse, 
men snarere som et udtryk for, at poli-
tikerne kerer sig om skolernes kerne-
ydelse, nemlig den gode undervisning 
og børnenes læring:

”derfor har jeg ikke noget problem 
med, at politikerne kigger os over skul-
deren. Jeg ser det som kærkomment, 
at der er interesse for det store arbej-
de, der gøres på skolerne”. 

For hende ligger den politiske in-
teresse helt på linje med hendes 
egen som skoleleder, nemlig at sikre 
sammenhæng i alle led af skolens 
praksis: 
 ”Jeg er børnenes advokat og skal 
sikre kerneydelsen ved løbende at drøf-
te vores praksis og sørge for, at vi gør 
det, vi siger, vi gør. kun når det sker, 
gør vi det excellent”. 

det er dog ikke alle politiske og ad-
ministrative påfund, der nyder special-
skolelederens anerkendelse:

”det sker dog, at jeg overvejer civil 
ulydighed, når der udarbejdes uanven-
delige og bureaukratiske afrapporte-
ringsværktøjer, der med garanti aldrig 
bliver brug til noget – det spilder alles 
tid og er ikke ok. i nogle fag kan fx elev-
planerne fint indeholde meget få ord, i 
andre fag skal de være mere fyldige. 
men det gælder altid, at når vi faktisk 
bruger tid på at lave dem, skal de hæn-
ge sammen med årsplanerne – og så 
skal de også bruges til noget. man skal 
ikke skrive sig halvt ihjel, hvis det er et 
ubrugeligt papir, man laver”.

at sejle med fast kurs
men alle brugbare og effektive ledel-
sesværktøjer, der kan sikre skolens ud-
vikling, skal bringes i anvendelse. her 
tænker karina Fried ikke på forkrome-
de prestigeprojekter:

 ”de betyder ingenting for mig. Jeg 
tænker bare: hvordan gør vi det bedre? 
arbejdet med at fastsætte mål og udar-
bejde strategier, der sikrer implemente-
ringen, giver mig energi, især når jeg 
arbejder med selve organiseringen af 
hverdagen og med samarbejde med in-
teressenter omkring skolen”.

”det er meget vigtig for mig, at der 
er en rød tråd i det, jeg foretager mig. 
der er så mange ting, man kan sætte 
fokus på, og samfundet placerer mange 
opgaver i skolen – fx seksualundervis-
ning, sundhed, kost, politisk betjening, 
trafik – opgaver, som vi skal løse. men 
vi må ikke sejle for alle vinde. til man-
ge ting, er jeg er nødt til at spørge: 
lige præcis det projekt – styrker det 
skolens målsætning? Jeg har ofte 
tænkt: det lyder vel nok spændende, 
men det gør vi ikke!”.

På det helt operationelle plan arbej-
der karina Fried med årshjulet, der an-
giver, ”hvornår, der skal tænkes”, og 
”hvornår, hvad skal gøres”. hun har 
også lagt en 4-års-plan. hun er helt på 
det rene med, at selv vigtige opgaver 
kan ”syltes”:

”det er vigtigt at have en master-
plan, så man ikke hovedløst kommer 
til at løbe efter alle de gode ”tilbud”, 
der lander på skrivebordet. det er ok 
af og til at acceptere, at der er vigtige 
ting, der ikke har fuldt fokus for en 
stund. man må tage det første først. 
en af de vigtigste drivkræfter i mit le-
derskab handler om at bevare fokus 
på at skabe værdi for dem, det hand-
ler om, nemlig eleverne på Frederiks-
gård skole”.

”Jeg kan godt være kompromisløs, 
når jeg vil noget helt bestemt. at gå på 
kompromis med for mange ting, kan 
lede til, at ingen bliver rigtig glade, og 
at alle får en halv løsning. Jeg vil ikke 
gå på kompromis med udviklingen af 
vores kerneydelse – nemlig det at ska-

»Jeg er børnenes advokat og skal sikre kerneydel-
sen ved løbende at drøfte vores praksis og sikre, at 
vi gør det, vi siger, vi gør. Kun når det sker, gør vi 
det excellent.«
{ karina Fried, specialskoleleder, københavn }
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be værdi for vores elever. så vil jeg hel-
lere sætte min stilling på højkant”.

hun smiler forsonende:
”det er altså ikke, fordi jeg er ved at 

sige mit job op. men hvis det fx er nød-
vendigt at sikre nedbringelse af syge-
fravær for børnenes skyld, vil jeg ikke 
give op, selv om det kan skabe mod-
stand. eller hvis samarbejdet med for-
ældrene skal opprioriteres og bringes 
til at virke, så må jeg holde fast. eller 
hvis nogen – det kan både være lærere 
eller forældre – bliver lidt blanke i øj-
nene, når jeg vil, at børnene skal ryk-
ke sig fagligt set – så går jeg ikke på 
kompromis”. 

omveje, der leder på vej
når det drejer sig om at have fokus på 
børnene, har karina Fried en bred vifte 
af erfaringer at trække på, idet hun 
både har arbejdet i vuggestue, børne-
have, fritidshjem og som menig lærer. 
men også privat har hun haft fokus på 
børn. For selv om hun nu, hvor hendes 
egne børn er blevet store, har fuld 

skrue på sin lederkarriere og videre ud-
dannelse, så var det faktisk børnene, 
der kom først i hendes voksenliv:

”Jeg var rigtig lang tid om at finde 
ud af, hvilken uddannelse jeg ville 
tage, og hvad jeg gerne ville bruge den 
professionelle del af mit liv på. deri-
mod var jeg ikke et sekund i tvivl om, 
at jeg ville have børn – så derfor kunne 
jeg jo lige så godt starte med børnene. 
Og heldigvis havde jeg en mand, der 
tænkte på samme måde, så vi har beg-
ge to uddannet os, da børnene var små. 
det var god timing, da det var nemt at 
flekse og være hjemme uden at have 
dårlig samvittighed over for en arbejds-
plads”. 

selv om hendes omgivelser ikke ud-
viste lige stor forståelse for hendes pri-
oriteringer dengang, er hun selv godt 
tilfreds. hun summerer op med noget, 
der ligner et koncentrat af et halvt liv:

”min mor syntes, det var helt for-
færdeligt, at jeg var 22 år, mor og ufag-
lært, men siden har jeg ofte brugt mine 
erfaringer fra den tid som et pejlemær-

ke: man skal ikke dømme folk ud fra 
alder, jobsituation, socioøkonomisk sta-
tus, bopæl og lignende – men alene ud 
fra de handlinger, folk gør”. karina 
Fried selv fortryder ingen af sine omve-
je, som jo bare var hendes vej. 

På vej ud til parkeringspladsen pas-
serer vi en skraldespand, hvor man kan 
deponere et par ”plejer” og en enkelt 
”synsning”. skolelederen på Frederiks-
gård skole slutter dagens besøg og 
samtale af således:

”Jeg er drevet af, at jeg gerne vil 
gøre det godt, og at jeg gerne vil gøre 
en forskel, der hvor jeg er. derfor bru-
ger jeg meget tid på at sætte mig ind i 
det, jeg laver, på at definere målet og 
på at udarbejde en plan for at opnå 
det. Jeg bruger også meget tid på at 
efterbehandle, men aldrig på at ærgre 
mig over ting, jeg ikke kan gøre noget 
ved. det er den største spildtid, jeg 
kender til. det er ok at blive klogere af 
fejl, men at ærgre sig…!?”. 

artikel

Forskning
Forskningsprojekt fra Syddansk 
Universitet viser, at kugledynen 
normaliserer ADHD-børns søvn-
mønster og forbedrer deres 
evne til at koncentrere sig.
Publiceret i Nordic Journal of 
Psychiatry april 2011

Nyt forskningsprojekt med 
kugle-dynen er på vej. Børne-
psykiater Allan Hvolby under-
søger bl.a. om brugen af Protac 
Kugledynen kan mindske ADHD-
symptomer hos børn og dermed 
minimere behovet for medicin. 
Publiceres i 2013.

 Protac Kugledynen
• dæmper angst og uro

• forkorter indsovningstiden

• giver en rolig og dyb søvn

 Protac MyFit
• en sansestimulerende vest

• beroliger, afgrænser og  
 giver en bedre kropsfor- 
 nemmelse

• øger koncentration og 
 indlæring

Protac Kuglepuden
• giver en dynamisk sidde- 
 stilling

• mindsker motorisk uro

   øger koncentration og  
 indlæring



Årsmøde 2012
29. - 30. marts

Besøg os på 
stand 012

Kystvejen 17, 1. DK - 8000 Århus C
Tel +45 8619 4103 - www.protac.dk

Protac har i mange år udviklet
produkter, som går ind og på-
virker sansesystemet gennem 
berøringssansen og muskel- og 
ledsansen. Vores produkters 
hovedbestanddel er kugler i for-
skellig størrelse og vægt. 
Kuglernes tyngde, bevægelse 
og punktvise tryk øger kropsfor-
nemmelsen, afspænder, stress-
reducerer og skaber derved ro 
og tryghed.

 Protac SenSit
• en specialdesignet, sansesti-
 mulerende kuglestol

• nakke/sidevinger der omslut-
 ter og afgrænser

• mindsker fysisk og psykisk uro 

• skaber ”rum” for timeout
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kort

Det er bedre at handle hurtigt og fejle, end at tøve til tidspunktet for 
handling er passeret (Clausewitz, preussisk general, 1780-1831)

uddannelse           irker
danmarks evalueringsinstitut har undersøgt, hvilken betydning leder-
uddannelser har for ledelsespraksis, og hvilket udbytte de offentlige ledere 
selv mener, de har af deres lederuddannelse.

Det viser sig faktisk, at de mange – ikke mindst skoleledere – der har ta-
get en diplom i ledelse, oplever at de er blevet bedre til at håndtere vilkår i en 
offentlig sektor, der er under forandring og økonomisk pres. Uddannelsen 
har styrket deres personlige udvikling som ledere. De er også blevet bedre til 
at tage svære beslutninger, agere strategisk og nytænke løsninger inden for 
deres arbejdsfelt. Og så har de fået et større indblik i deres egne styrker og 
svagheder som leder.

Med kvalitetsreformen og trepartsforhandlingerne fra 2007 fik alle of-
fentlige ledere ret (og 200 millioner) til lederuddannelse på diplomniveau, og 
siden har 6.000 offentlige ledere begyndt eller færdiggjort uddannelsen. 

læs mere på www.skolelederne.org

Ånden og 
hÅnden 
Hvad har en pilot, en universitetsprofessor 
og en skuespiller til fælles? deres job er 
blandt de absolut mest attraktive. det vi-
ser en rundspørge, Ugebrevet a4 har fore-
taget, hvor 2000 yngre danskerne har gi-
vet 99 stillinger karakterer, alt efter hvor 
meget status de tillægger dem. 

øverst på ranglisten ligger de videns-
tunge og kreative job, mens håndværkere 
og faglærte, spænder fra en midterplace-
ring og nedad, hvor man finder de ufaglær-
te såsom rengøringsassistenter, p-vagter og 
reklameomdelere. bunden skrabes af dag-
penge- og kontanthjælpsmodtagere.

advokater, læger, universitetslektorer, 
psykologer, modedesignere og arkitekter 
kan bryste sig af, at de ligger på de unges 
top 20 over de mest prestigefulde job. På 
skalaen fra 1-99 ligger lærerjobbet nr. 44, 
mens pædagog ligger som nr. 58.

kilde: Ugebrevet a4

 mister en skoleelev  en af skolens bøger, må eleven som udgangspunkt erstatte bo-
gen, og skolen vil kunne sende regningen til elevens forældre. 

det fremgår af en sag, som ombudsmanden netop har afsluttet, hvor elev havde 
mistet en skolebog, og hans far klagede dels over at skulle betale for bogen, dels 
over at skolen havde nægtet at udlevere en ny bog til drengen. 

Ombudsmanden har udtalt: ”erstatningsretten er et kompliceret retsområde, og 
det er ikke muligt at sige præcist, hvornår en skoleelev har et erstatningsansvar. man 
må dog gå ud fra at skoleelever i almindelighed ved, at bøger skal leveres tilbage ef-
ter brug. derfor må eleven give en overbevisende forklaring på at bogen er gået tabt 
på hændelig vis, hvis eleven skal kunne fritages for ansvar”.

at skolen i de fleste tilfælde kan sende kravet til elevens forældre følger af lov nr. 
363 af 13. maj 2009, der handler om at forældre under visse betingelser hæfter for 
deres børns erstatningsansvar. 

således den ene del af klagen. med hensyn til den anden udtaler Gammeltoft-
hansen: ”skolerne må ikke forsøge at løse problemet med forsvundne skolebøger ved 
at nægte at udlevere nye skolebøger til de elever, der har smidt de gamle væk. det er 
i strid med folkeskoleloven, som klart siger at skolerne skal stille de nødvendige un-
dervisningsmidler gratis til rådighed for eleverne”.

Erstatnings-
ansvar

sKolelederjob
skolelederforeningens 
jobportal Skolelederjob.dk 
har i samarbejde med Ofir.
dk etableret en platform på 
den nye hjemmeside med det 
beskedne mål at vise ALLE 
ledige leder- og chefstillinger 
på skole- og undervisnings-
området.

Så søger du job – eller vil 
du annoncere efter en leder-
kollega – er dette stedet. Brug 
de forskellige søgefunktioner, 
på sitet, opret en profil og 
en jobagent – og få nye jobs 
direkte til din mail.

Gå ind på > 
Skolelederjob.dk
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Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 •  aqualine.dk

Drikker jeres 
elever vand nok?

Øger man tilgængeligheden af 
rent frisk koldt vand med en  
drikkevandskøler, har det vist sig, 
at koncentrationsniveauet stiger, 
og både svimmelhed og hoved-
pine mindskes. 

Elever får derved de bedste  
muligheder for en god præstation.

Køb en drikkevandskøler designet 
specielt til skoler - en robust og 
solid drikkevandskøler, som kan 
klare den belastning, der  
opstår i frikvarterene.

Ring til Aqua Line og få mere at vide om 
det rigtige valg af drikkevandskøler til 
skolen på tlf. 46 48 03 90.

Fontemagna Light betjenes  
enkelt med trykknapper

Med en drikkevandskøler gør 
I det sunde valg nemmere

Besøg os på STAND 21 
på Skoleledernes Årsmøde 

og deltag i konkurrencen om en Elite 
drikkevandskøler til lærerværelset.  

Værdi inkl. installation ca. 
kr. 8.000-* 

 

* Vi installerer drikkevandskøleren for dig - du skal blot sørge for at der er adgang til vand og strøm.
Du bliver ikke bundet af en servicekontrakt - men har mulighed for frivilligt at tegne en, hvis du har behov det. 

Fontemagna Light 

Plenum_marts 2012.indd   1 16/02/12   11.08
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PolitiskE 
ProfilEr 

På næste repræsentantskabsmøde i København vil der bl.a. blive afholdt 

valg til formand, næstformand, hovedbestyrelse m.fl. 

Læs kandidaternes præsentationer!

 S kolelederforeningen af-
holder ordinært repræ-
sentantskabsmøde ons-
dag den 28. marts 
2012 kl. 10.00 til ca. 
15.00 på hotel com-

well bella sky i københavn.
På dette års repræsentantskabsmø-

de – da det er et lige år – vil der blive 
afholdt valg til formand, næstformand 
og otte pladser i foreningens hovedbe-
styrelse samt valg til suppleanter m.m. 
helt præcist skal der efter foreningens 
vedtægter § 7, stk. 5, pkt. 7 samt § 8, 
stk. 1 vælges:

• 1 formand
• 1 næstformand
• 8 hovedbestyrelsesmedlemmer
• 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
• 2 revisorer
• 1 revisorsuppleant

det er repræsentantskabets 
ca. 100 medlemmer, der skal 

vælge blandt de opstillede kandidater, 
og i den forbindelse har kandidater, der 
opstiller til bestyrelses-, næstformands- 
eller formandsvalget fået mulighed for 
at blive præsenteret med navn, cv, bil-
lede og kortfattet valgprogram på max 
300 ord.

ved redaktionens afslutning er mod-
taget følgende valgoplæg, der bringes i 
dette nummer af Plenum i alfabetisk 
rækkefølge efter efternavn. disse – 
samt valgoplæg, der er indkommet ef-
terfølgende – bringes også på hjemme-
siden.

det skal bemærkes, at alle medlem-
mer af skolelederforeningen i henhold 
til vedtægternes § 8, stk. 4 er valgbare 
til de nævnte poster, og at man kan 
stille op helt frem til afholdelsen af 
valghandlingen på repræsentantskabs-
mødet.

repræsentanterne skal i henhold til 
vedtægterne indkaldes til repræsen-
tantskabsmøde pr. mail, hvilket er et 
sket i januar måned. endelig dagsor-
den samt bilag er udsendt til repræsen-
tantskabet i slutningen af februar. læs 
mere på hjemmesiden. 
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 VaLg tiL Formand 

 VaLg tiL næStFormand 

tak for den tillid i har vist mig som for-
mand i de godt fire år foreningen har eksi-
steret!

det er lykkedes os at skabe og fasthol-
de en slagkraftig, synlig og indflydelsesrig 
forening med en unik stor opbakning. 

det er en succes, som i høj grad for-
pligter ikke blot formandskab og hovedbe-
styrelse, men også alle lokale foreningsak-
tive – som er de primære drivkræfter i 
forhold til medlemmerne. den synlighed 
og det nærvær, vi har fået skabt centralt 
og lokalt, har vist sin robusthed og hold-
barhed. 

vi har efter min opfattelse en forening, 
som formår at leve op til de krav, som med-
lemmerne med rette kan stille til os. vi va-
retager skoleledernes overenskomst ”ud i 
yderste led” både geografisk og indholds-
mæssigt. vi sikrer det enkelte medlems 
retsstilling. vi aftaler løn- og ansættelses-
forholdene. vi står stærkt i interessevareta-
gelsen. vi er højt respekterede og aner-
kendte af vore samarbejdsparter.

dette foreningsfundament skal vi til 
stadighed udvikle og udfordre, med det 

hovedmål, at vi organisatorisk og indfly-
delsesmæssigt skal stå stærkest muligt. vi 
skal vedblive med at være en aktiv del af 
det aftaleretslige system i danmark – være 
organiseret og placeret der, hvor aftaleret-
ten er, og hvor indflydelsesmulighederne 
er størst. 

vi står overfor store krav om ændringer 
af skolens organisation og bemanding – en 
reform af folkeskolen. vi skal sikre en 
stærk ledelsesposition og udvikle skolens 
ledelsesforhold, så vi både magter de 
mangfoldige opgaver og sikrer gode ar-
bejdsvilkår, som grundlag for et langt og 
godt skolelederliv.

Jeg vil udfolde mine synspunkter i be-
retningen til repræsentantskabet.

Jeg er stolt over at have medvirket til at 
skabe denne forening, og jeg har stor lyst 
og energi til at fortsætte arbejdet som for-
mand. 

derfor stiller jeg mig til rådighed for 
endnu en periode.

Skoleledelse står centralt i den udvikling, 
der skal til på folkeskoleområdet de kom-
mende år. alle partier i folketinget samt 
regeringen snakker om en reform. i den 
udvikling vil og skal vi som skoleledere og 
som forening stå helt centralt.

vi skal være nytænkende og visionære, 
og samtidig skal vi bevare de bedste vær-
dier i dagens skole. vi skal sætte dagsor-
denen for ledelsen af de næste mange års 
folkeskole. målet må være en lang og sta-
bil periode baseret på et bredt forlig.

Jeg har gennem de seneste år arbejdet for 
at understøtte dette mål ved fx at sidde i sty-
regruppen for arbejdet med et formidlings-
konsortium. Jeg har i denne og andre sam-
menhænge møder med ministeren for at 
sætte dagsordenen for det udviklingsarbejde, 
der skal laves for de kommende år. Og ved at 
sidde med i en lang række samarbejdsgrup-
per med folkeskolens parter og sidde i flere 
advisory boards, hvor fremtidens skole er på 
dagsordenen. derudover er jeg løbende skri-
bent i tidsskriftet ”skolen i morgen”.

mine mål for skolelederforeningen har 
været og vil fortsat være størst mulig selv-
stændighed, størst mulig indflydelse og 
mest mulig synlighed. Jeg har både i for-
mandsskabet og i hovedbestyrelsen arbej-
det for disse mål. vi er allerede kommet 
langt og har opnået meget, men der er 
stadig mere at udfordre på. 

indadtil i foreningen vil jeg fortsat ar-
bejde på, at medlemmerne oplever hoved-
bestyrelsen som synlig og kommunikeren-
de. nærhed og demokrati har gennem 
årene altid været en grundpille i min for-
eningsforståelse og vil forsat være det. vi 
har kun den legitimitet, medlemmerne gi-
ver os.

derfor genopstiller jeg til næstformands-
posten med håb om genvalg. Jeg vil håbe, 
jeg får muligheden for at videreføre mit ar-
bejde og være med til at profilere foreningen 
i mange år fremover.

Lærer, klasselærer, skolevej-
leder, tillidsrepræsentant, 
formand for lærerne i Ring-
købing Amt og hovedstyrel-
sesmedlem i DLF. Fra 2000 
skoleleder på Bording Sko-
le. 2006 næstformand i Le- 
derforeningen og fra 2008 
formand for Skolelederfor-
eningen og LC-lederforum. 
Født 20. april 1950. Ud-
dannet lærer 1972.

Næstformand i Skolelederfor-
eningen i 4 år. Flere års orga-
nisationsarbejde i Danmarks 
Skolelederforening, bl.a. som 
amtsformand og i en periode 
som formand. Skoleleder 
siden 1992. 52 år.

Anders Balle

Claus Hjortdal
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 VaLg tiL HoVEdBEStyrELSE 
Vatikanstatens tid er forbi – københavn er 
blevet en del af danmark og oven i købet en 
ganske almindelig del. som følge af kommu-
nalreformen for snart mange år siden skulle 
københavn som kommune ”normaliseres”, 
hvilket bl.a. betød, at vi i københavns skole-
lederforening skulle begynde et fusionsarbej-
de med landsorganisationen ”skolelederne” 
som navnet var på det tidspunkt.

Jeg har været bestyrelsesmedlem i kø-
benhavns skolelederforening i 2 år, efterføl-
gende formand i 2 år 2008-10 og herefter 
formand i 2 år for den fusionerede del, da 
alle afdelingsledere ifølge den seneste over-
enskomst indgik i ”skolelederforeningen, 
københavns kommune”.

Jeg har således erfaring med forenings-
fusioner – som formand for 75 og side 275 
medlemmer, mange forhandlinger internt i 
københavn og eksternt med ”skolelederfor- 
eningen”. vi har et formandskab med for-
mand og næstformand samt leder-tr fra de 
ni byområder, som nu skæres ned til fem. 
alle vores tr’er blevet uddannet i skole- 
lederforeningen i de sidste to år. 

Jeg har i derfor haft gæstesæde i hoved-
bestyrelsen de seneste år, og her har jeg dels 

fået mange nye erfaringer på landsbasis og 
tilsvarende kunnet bidraget med mange ”kø-
benhavnerhistorier”, som fremover vil være 
en del af foreningens nye arbejdsområde. 
Jeg har arbejdet på lige fod med resten af 
hb – dog uden stemmeret, hvilket der (indtil 
nu) heller ikke har været brug for, og bl.a. 
har jeg siddet i arbejdsgruppen om struktur-
ændringer og skolesammenlægninger. 

arbejdet som formand for 275 medlem-
mer og deltagelse i hovedbestyrelsens arbej-
de kan ikke forenes med et normalt skole- 
lederarbejde på en skole, der de kommende 
år skal udvide fra 575 til 800 elever (2-3 
spor med et gennemsnitligt elevtal på 27).

Jeg har derfor valgt at fratræde posten 
som formand i københavn og bruge mine 
erfaringer i skolelederforeningens hovedbe-
styrelse, hvis jeg bliver valgt. det vil være af 
stor betydning, at den største kommune bli-
ver en del af arbejdet i landsforeningen, og 
her mener jeg at kunne bidrage med mine 
mange års erfaring. 

Jeg ønsker at arbejde seriøst i hovedbe-
styrelsen og være bindeled mellem hovedsta-
den og resten af landet til forhåbentlig et 
godt udbytte for alle.

institutionstyper. som skoleleder for ca. 120 
elever, sammenbygget børnehavedel, ledelses-
team mellem skole og daginstitution samt fæl-
les bestyrelse, har jeg erfaret nødvendigheden 
af nye institutionstyper.
Strukturændringer. landspolitiske mål om hel-
hedsskole, vejledende timetal, klassestørrelser 
samt efter-/ videreuddannelse har med kommu-
nernes voldsomme fokus på folkeskolens opga-
ve og strukturændringer svære vilkår i de kom-
munale budgetter. Opgavefordelingen mellem 
lokale og centrale aftaler må tilpasses de nye 
udfordringer.
Visioner. mine visioner er at bidrage til udviklin-
gen af nye institutionsformer, der i højere grad 
tilpasser sig opgaveløsninger om inklusion, hel-
hedssyn på børnene og helhedsskole. Organisa-
tionen Folkeskolen skal ses efter i sømmene 
rent organisatorisk:
>  vi skal skabe udviklingen i personaleregi og 

optimere driftsudgifterne.
>  vi skal fordele arbejdspres og dermed mini-

mere stress ved at se på organiseringen af 
undervisning og efter-/ videreuddannelse af 
personalet.

det starter med egen efter-/ videreuddannelse. 
der skal skabes ordentlige vilkår for diplom- 
og masteruddannelse gennem centrale aftaler.

mere ledelseskraft. ledelseskraften skal styrk-
es – skolelederforeningens slogan er fortsat 
mit! den enkelte leder skal styrkes og opleve 
det som sådan. Foreningen må arbejde for  
sammenhænge i nye konstellationer af ledel-
sesteam med fælles ledelse, samarbejde med 
bUPl- og dJøF-ledere.
mellemledere. nye skolestrukturer har udstillet 
mellemledernes ansættelsesvilkår. mellemle-
derne er i stigende grad uden tjenestemandsbe-
skyttelse. lønudviklingen i forhold til lærergrup-
pen er ikke stor nok. ansvar og sikkerhed i 
ansættelsen er traditionelle lønstyrende para-
metre. det har der ikke været levet op til for 
mellemlederne.
mål. det skal fortsat være skolelederforenin-
gen, der:
>  skaber optimale løn- og ansættelsesvilkår for 

alle ledere
>  Går forrest i folkeskolens udvikling gennem 

styrkelse af ledelseskraften
>  Påvirker dansk skolepolitik i samarbejde med 

ministerier, kl, dlF og interesseorganisatio-
ner omkring hele uddannelsesmarkedet

Jeg ønsker at være med, hvor udviklingen sker, 
hvor visionerne sætter kurs. med mandat i  
skolelederforeningens hovedbestyrelse vil jeg 
være med til at gøre en forskel for dig og mig.

Mangeårigt organisatorisk 
arbejde, bl.a. i Københavns 
Skolelederforening. Skole-
lederkonsulent i Undervis-
ningsministeriet, skoleleder 
på Øster Farimagsgades 
Skole i København i 25 år.

Formand Skolelederforenin-
gen Nordfyn fra 1999. Skole-
leder Skovløkkeskolen 
1999-2012. Viceskoleleder 
Bogense Skole fra aug. 
2012. Viceskoleleder Klin-
teskolen 1998-99. Lærer 
Otterup Skole og Otterup 
Ungdomsskole 1985-98. 
Uddannet lærer 1985. 51 år.

Axel Bech 

Dan Christensen
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i løbet af de to sidste valgperioder, har vi 
fået skabt en stærk skolelederforening, der 
har fået en væsentlig plads og stemme i den 
offentlige debat og i medierne.

Jeg synes, at det er lykkedes for formandska-
bet og bestyrelsen at samarbejde professio-
nelt og målrettet med tidens skolepolitiske 
udfordringer.  

vi har også fået moderniseret vores blad og 
hjemmeside, et professionelt og velfungeren-
de sekretariat, selvstændig overenskomst, 
udviklet redskaber til inspiration og støtte til 
det daglige skolelederjob, og ikke mindst har 
vi en god og sund økonomi.

i den næste valgperiode skal der arbejdes 
videre med indsatsområderne fra 2011:

>  ny skolestruktur (mange medlemmer, også 
en stor del af hovedbestyrelsen, er blevet 
”ramt” af skolelukninger og af skolesam-
menlægninger).

>  Faglighed og dokumentation.

>  inklusion og specialundervisning.

>  Ok’13.

Jeg vil især arbejde for:

>  styrkelse af de lokale afdelinger(nyt ind-
satsområde!).

>  lederuddannelse (hvordan skal diplomud-
dannelsen se ud?)

>  højere løn til mellemlederne (Ok’13).

>  størst mulig indflydelse, synlighed og min-
dre kontingentbetaling til dlF (vi er godt i 
gang).

>  en fri og åben debatkultur i foreningen!

”man kan ikke tænke, hvis man
 ved man har ret”

Skolestrukturændringer over hele landet kom-
mer til at påvirke foreningens lokale arbejde. 

i Glostrup er det besluttet, at alle nuværende 
skoler skal nedlægges, og der skal være 1 skole 
med 1 skoleleder og et endnu ikke fastlagt an-
tal mellemledere fordelt på fem matrikler. 

>  hvilke udfordringer kan det give for lokal-
afdelingen af skolelederforeningen? 

>  kan skolelederen være tr for alle mellem-
lederne? måske ikke den bedste løsning. 

>  kan en mellemleder være tr for sin skole-
leder? det minder da vist om en problema-
tik fra tiden i dlF. 

Jeg har ikke svarene her og nu, men mener, 
at det skal der arbejdes med i foreningen 
både centralt og lokalt.

Leder/tr er en dobbeltrolle, der kan give sto-
re udfordringer. der skal konstant være op-
mærksomhed på hvilken rolle, der optræder i 
hvilke fora. 

i foreningen skal der arbejdes på både at 
klæde tr på til denne dobbeltrolle og at gøre 
kommunerne bedre til at navigere i feltet.

ok13 forhandlingerne starter lige om lidt. 
der er som bekendt ikke mange penge at 
dele ud af. 

mit forslag er, at der i stedet søges indgået 
forbedringer for især deltidslederne. deres 
arbejdsmiljø er ofte meget anstrengt med 
mange ledelsesopgaver og mange læreropga-
ver. Undervisningsopgaverne er ikke automa-
tisk omfattet af lærernes arbejdstidsaftale. 

inklusion og lærerarbejdstid er og vil i frem-
tiden være store udfordringer for alle skole- 
ledere. 

krav om øget inklusion kan sætte en skolele-
der i klemme mellem på den ene side den 
enkelte elevs krav og mulighed for inklusion 
og på den anden side en klasses forældres 
krav om ro i klassen. 

lærernes arbejdstidsaftale sammenholdt 
med kommunernes stramme økonomi og 
krav om effektivisering kræver ledelse, der 
ofte må balancere på en knivsæg. 

skolelederforeningen skal fortsat arbejde for 
at støtte medlemmerne

Hovedbestyrelsesmedlem i 
Skolelederforeningen. Har 
siddet i hovedbestyrelsen i 
2 perioder og genopstiller til 
valget i marts 2012. Skole-
leder siden 1981. Uddan-
net 1974.

Hovedbestyrelsesmedlem i 
Skolelederforeningen. For-
mand for Skolelederne, Glo-
strup Lokalafdeling. Konsti-
tueret skoleleder på Skov- 
vangskolen, Glostrup Kom-
mune. Diplomuddannelsen i 
ledelse. Overenskomstansat 
mellemleder. 54 år

Allan 
Lundby-Hansen

Birgit Henriksen
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Er der overhovedet brug for ledelse?
ledelse- og strukturændringer på skoleområ-
det regner stadig ned over kommune efter 
kommune, og vi har ikke set slutningen end-
nu. det er klogt altid at se på, om man kan 
løfte opgaven mere økonomisk og kvalitativt 
bedre. det er derimod tragisk og imod al sund 
fornuft og viden, at vi ser, at der rundt i kom-
munerne skæres voldsomt på skoleledelse. 
 i udvalget vedrørende nye ledelsesformer 
og strukturændringer har jeg som formand 
medvirket til at skabe overblik over, hvad æn-
dringerne betyder med det formål at give med-
lemmerne værktøjer, viden og inspiration til at 
agere i den nye virkelighed. 
 dette arbejde skal fortsætte. derudover 
mener jeg, at vi er nødt til som forening at 
skærpe tonen og argumentationen i forhold 
til stat og kommune, når der på trods af fak-
tuel viden om skoleledelsens betydning, man- 
ge steder fortsat skæres i skoleledelse.

En moderne og en hidtil ikke set faglig  
organisation af ledere!
nogenlunde sådan en formulering har jeg an-
vendt i flere sammenhænge – og jeg arbejder 
videre med opgaven. vi har en historisk chance 
for at skabe en moderne faglig organisation af 

ledere, der tør tænke og handle anderledes.  
Fx skal den korte vej for det enkelte medlem 
via formandsmøderne, de regionale formands-
netværk og til hovedbestyrelsen udbygges og 
udnyttes optimalt.

vi har i foreningen fantastisk mange dyg-
tige medlemmer, hvis ideer, tanker og kreati-
vitet skal udnyttes optimalt i den måde, vi 
som forening skaber politik på til gavn for 
den danske folkeskole.  

En tak til Lærerforeningens 
medlemmer på djursland!
relationen til danmarks lærerforening må 
og skal være genstand for fortsat drøftelse. 
målet for vores bestræbelser må i mine øjne 
stadig være, at vi på sigt bliver en selvstæn-
dig faglig organisation, der organiserer alle 
ledere, der arbejder med skoleledelse – og 
her ved vi alle, at tålmodighed er en dyd!

vi skal selvfølgelig undervejs fortsat be-
stræbe os på at have et godt og frugtbart 
samarbejde med lærerforeningen lokalt så-
vel som centralt – andet giver ingen mening 
og afspejler kun det samarbejde, der er nød-
vendig ude på skolerne mellem ledelsen og 
dlF’s stedlige repræsentant for at fremme 
kvaliteten i skolen.

2010-12 Hovedbestyrelses-
medlem i Skolelederforenin-
gen. 2010-12 Bestyrelses-
medlem Århus Skoleleder-
forening. 2008-12 Skole- 
lederrepræsentant/Leder TR  
Århus. 2008-10 Formand 
for Skolelederne, Århus. 
2006-08 Formand i lokal 
Lederforening, Århus. 
2004-06 Bestyrelsesmed-
lem i Lederforeningen, År-
hus. Fra 1999 Viceskole-
leder Sødalskolen, Århus.

Jørgen Mandrup
Nielsen

Fødselsdag: 21. Juni. år: 1954.  
stjernetegn: tvillingerne
job: skoleinspektør på kvaglundskolen i es-
bjerg. en skole med 44% ikke etniske danske 
og mange udfordringer. 
Øjenfarve: brun
Favorit drengenavn: Janus
Favorit pigenavn: rita
Bedste film: en duft af kvinde
Bedste bog: løgneren, som jeg læser hvert år 
d. 13. marts. ”trettende marts. det er tåget”. 
der er megen god pædagogik og natur i den 
bog.
Livret: sønderjysk grønlangkål 
Jeg samler på: legetøjsbiler og 1. udgaver fra 
martin a. hansens forfatterskab
Bilmærke: Opel
Fritidsinteresser: Jagt og ruhårede hønsehun-
de. acrylklattist.
Citat: ”Jeg har ikke altid ret, men jeg tager 
aldrig fejl!”

Bedste fag på Pd i ledelse: det personlige 
lederskab – fordi det er omkring det person-
lige, at nøglen til god ledelse ligger.

Jeg vil gerne være: den og det jeg er – nem-
lig skoleinspektør. Jeg vil gerne blive bedre 

som leder og hele tiden udvikle mig ved at 
udfordre mig selv og blive udfordret. Og så vil 
jeg gerne arbejde for, at vi som faggruppen 
skolelederne får et bedre arbejdsliv og vilkår 
der får os til at være virksomme i mange år.

det drømmer jeg om:
>  en selvstændig skolelederforening totalt 

frigjort fra dlF og jeg kan ikke forstå argu-
menterne for at være i samme forening 
som medarbejderne.

>  en forening der til stadighed har fokus på 
det lokale arbejde, men hvor en lokal tr 
ikke altid rækker og er nok og hvor det er 
bliver nødvendigt at se på struktur 

>  en forening der har fokus på sammen-
hængskraften i en tid med store ændringer 
i skolestørrelser og ansvarsområder

>  en forening, der udvikler medlemmernes 
evne til at ”styre, hyre og fyre”

det bryder jeg mig ikke om: konformitet og 
udtrykket ”det plejer vi at gøre”.

mit største ønske: er fred på jorden – og det 
ved jeg godt bliver rigtig rigtig svært. men indtil 
det sker vil jeg arbejde for, at min skole og min 
forening bliver gode steder at lære og være. 

HB-medlem i Skolelederfor-
eningen siden fusionen. For-
mand for internationalt ud-
valg og medlem af medie- 
politisk udvalg. Fadder til 
Janus-grupperne om hjælp 
til selvhjælp for skoleledere, 
der er kommet i klemme i 
skolesammenlægninger, sko-
lenedlæggelser og skolefusi-
oner. Skoleleder siden 1995.

Torben Mørup
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til hovedbestyrelse

Hovedbestyrelsesmedlem i Skole-
lederforeningen. Formand for 
Skolelederne, Glostrup Lokalaf-
deling. Konstitueret skoleleder på 
Skovvangskolen, Glostrup Kom-
mune. Diplomuddannelsen i le-
delse Overenskomstansat mel-
lemleder. 54 år

gennem de sidste par år er arbejdsvilkårene 
for medlemmerne af foreningen blevet sta-
digt vanskeligere.
 Organisationsændringer er stort set hver-
dagskost. skoleinspektør den ene dag, afde-
lingsleder den næste. andre er over en nat 
forflyttet fra østergade skole til vestergade 
ditto uden yderligere begrundelse. budget-
ansvaret overdrages afdelinger i kommunen 
helt uden pædagogisk indsigt. 

skolelederforeningen skal tydeliggøre 
konsekvenserne heraf – både i den direkte 
støtte til de lokale foreninger og centralt 
overfor offentligheden.

lokalt ved direkte intervention, når den 
lokale forening beder herom. i en strukturde-
bat kan der opstå modsætninger og udfor-
dringer, der lukker for dialog og solidaritet. 
handlingen er en styrelse af indsatsen fra 
sekretariatet og en fornyet drøftelse af vores 
struktur.

centralt ved at fastholde, at skolens op-
gave er kundskabsmeddelende, hvilket kræ-
ver dygtige lærere og opmærksomme børn. 
det betyder en fordomsfri drøftelse af skolers 
størrelse.

skolelederforeningen har gennem de sid-
ste år udviklet redskaber, der støtter skole- 

ledelserne i deres arbejde på skolerne. det 
gode skolelederliv understregede betydnin-
gen af teamtanken i ledelse. materialet om 
vurdering af undervisningen gav anledning til 
en del polemik – den dokumenterer materia-
lets anvendelighed og berettigelse. det arbej-
de vil jeg gerne bidrage videre til. 

Jeg er formand for kommunikationspoli-
tisk udvalg. Udvalget har ansvaret for udvik-
lingen af foreningens medier. et af målene 
gennem den sidste periode har været at give 
vores medier mere kant – at skabe et aktuelt 
elektronisk nyhedsbrev og et levende blad i 
en kritisk dialog med medlemmer og offent-
lighed.

Uddannelsespolitisk skal foreningen ar-
bejde på at styrke fokus på undervisningen. 
hvordan sikrer skolen, at de unge har forud-
sætninger for at gennemføre en ungdomsud-
dannelse? ansvaret er placeret hos skole- 
lederen – og det er ikke så tosset endda!

Fokus i den kommende periode er det en-
kelte medlem og sikringen af gode arbejds-
vilkår og tryghed i ansættelsen. 

54 år. Siden 1994 ansat 
som skoleinspektør i Kalund-
borg Kommune. Medlem af 
Lederforeningens hovedbe-
styrelse siden 2002. Med-
lem af hovedbestyrelsen i 
Skolelederforeningen siden 
genforeningen.

Michael 
Rasmussen

Ledelseskraft og rum til ledelse
Jeg stiller op til hovedbestyrelsen, da jeg 
gerne vil være med til at sætte dagsordenen 
for den politiske debat i skolelederforenin-
gen. 

som forening står vi overfor mange pejle-
mærker de kommende år, såsom ledelse af 
flere matrikler og i særdeleshed inklusions-
debatten, som på eksemplarisk vis demon-
strerer det krydsfelt skolelederen befinder sig 
i mellem stat og kommune, elever, forældre 
og personale – mellem vision og praktisk 
hverdag. 

hvordan kan vi som faglig forening formå 
at sætte vores fingeraftryk på den fremtidige 
skole og fastholde folkeskolens kerneværdier 
i en tid, hvor værdi og økonomi i langt højere 
grad end tidligere skal gå hånd i hånd?  

som forening har vi behov for at være 
synlige på vore medlemmers vegne, og øve 
maksimal indflydelse på de arbejdsvilkår 
medlemmerne bliver stillet overfor. som for-
ening har vi brug for at vores stemme bliver 
hørt og lyttet til. 

alle undersøgelser peger på at god ledel-
se er afgørende for udvikling af en god skole. 
derfor står vi som forening stærkt i forhold til 
at være med til at præge fremtidens folke-

skole, hvis vi har modet og viljen til at være 
endnu skarpere på hvad god skole er.

Jeg stiller op til hovedbestyrelsen med et 
stærkt ønske om at kunne arbejde for at be-
vare en stærk faglig og pædagogisk baseret 
ledelse lokalt forankret på den enkelte skole. 

Jeg vil arbejde for, at skoleledelse igen 
bliver et attraktivt job for uddannede lærere 
at søge. skoleledere skal fortsat have en læ-
reruddannelse som baggrund for ansættelse.

som forening skal vi turde tænke visioner i 
forhold til de problemfelter, der ovenfor er 
skitseret, og være medskabere af de nye vin-
de, der kommer til at forme fremtidens skole.

Skoleleder på Højslev Skole 
i Skive Kommune. Skole-
leder gennem snart 11 år. 
Medlem af bestyrelsen i 
Skolelederforeningens Ski-
veafdeling gennem de sidste 
to år. 45 år.

Michael Schrader
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valg

 VaLg tiL HoVEdBEStyrELSE 

Alle har mulighed for at modtage 
plenum+ 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

elektronisk nyhedsbrev

Jeg har bl.a. deltaget i det udvalg, som blev 
nedsat ved sidste repræsentantskabsmøde, 
hvis kommissorium er at arbejde for større 
selvstændighed fra danmarks lærerforening.  
 arbejdet har indebåret en analyse af bin-
dinger og muligheder, og vores holdninger 
har tydeligvis gjort indtryk på anders bondo 
m.fl. men såfremt båndet skal løsnes, vil det 
kræve fortsat pres, målrettet arbejde og vel-
valgt strategi.
 et demokratisk valg fordrer, at der er no-
get og nogle at vælge imellem, så antallet af 
kandidater skal efter min opfattelse helt 
overstige bestyrelsesmedlemmernes antal 
væsentligt – og ikke som i dlF hvor der ale-
ne var to overskydende kandidater til sidste 
hovedstyrelsesvalg. 

i vedtægterne for vor forening står, at for-
målet er at arbejde for medlemmernes lokale 
tjenstlige, pædagogiske og økonomiske inte-
resser og styrke sammenholdet mellem med-
lemmerne. Jeg mener ikke – selv om det gi-
vetvis ville være mest politisk korrekt – at de 
tre elementer skal være sideordnet, men at 
tjenstlige og økonomiske interesser skal være 
vægtige i vor forening.

det er derfor vigtigt at fortsætte forenin-
gens gode arbejde for medlemmernes rettig-

heder i en tid, hvor lederantal og ledelsestid 
er under pres, og hvor skoler nedlægges eller 
sammenlægges.

aldersfordelingen i skoleledelserne bety-
der stor afgang de kommende år, og jeg vil 
arbejde for, at vor forening opretter en pen-
sionistfraktion, så man undgår automatisk at 
blive sendt retur til dlF, når man går på pen-
sion. Jeg har i et netværk, hvor flertallet er 
gået af, oplevet interessen samt behovet for 
en fortsat kontakt til kolleger og skoleverde-
nen.
 større selvstændighed for dlF, kraftig re-
duktion af de 11 årlige millioner vi bidrager 
til lærerforeningen med, bedst mulig for-
eningsstøtte til medlemmerne samt tilbud til 
afgåede medlemmer vil således være det, jeg 
bl.a. vil arbejde for.

Formand og TR for Skole- 
lederforeningen i Rudersdal 
Kommune med 14 skoler og 
godt 50 medlemmer. Flere 
års organisationsarbejde. 
2001- Skoleleder på Skov-
lyskolen i Søllerød/Ruders-
dal Kommune. 1991-01 
Skoleleder på Parkvejsko-
len. Lærer, skolevejleder, 
viceinspektør. Læreruddan-
net 1976.

Ole Stavngaard
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artikelkortkort

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

>  Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj 

>  Observation og vurdering af undervisning

>  Selvevaluering og udvikling i ledelsestemaet

>  Nye ledelsesformer – ændrede skolestrukturer 

>  Evidensbaseret skoleudvikling 

>  Det gode skolelederliv – flere materialer

Bemærk kompendiet ”Nye ledelsesformer – æn-
drede skolestrukturer”, hvor man kan få et overblik 
over de lokale skolestrukturændringer og nye ledel-
sesformer i kølvandet på de mange skolenedlæggel-
ser og sammenlægninger. Kompendiet, der bl.a. har 
videointerviews med skoleledere, der har været invol-
veret i forandringerne, ligger på hjemmesiden.

Det webbaserede videomateriale ”Evidensbase-
ret skoleudvikling” er udviklet bl.a. som en hjælp 
til de skoler/skoleledere, der har interesse i at ar-
bejde mere evidensbaseret – altså med at udvikle 
skolen på baggrund af viden og forskning, de ny-
este undersøgelser mv.

Læs meget MERE om alle de forskellige ledel-
sesværktøjer samt eventuelt den overordnede be-
skrivelse af foreningens indsatsområde de kom-
mende år, der er beskrevet i pjecen ”Nye initia- 
tiver”, alt sammen ligger det på nettet.

Alt materiale kan også hentes på smartphone 
og/eller iPad – scan QR-koden!

løn- og ansættelse
For at sikre en så redelig proces som mulig i for-
bindelse med afskedigelser af skoleledere i forbin-
delse med strukturændringer og i andre sammen-
hænge, har foreningen udarbejdet to pjecer:

>  Er du overenskomstansat – og bekymret  
for at blive afskediget

>  Er du tjenestemand – og bekymret for at  
blive afskediget

Begge pjecer ligger på også hjemmesiden. Mål-
gruppen er primært foreningens lokale leder-TR, 
som medlemmerne også bedes rette henvendelse 
til hurtigt, hvis situationen er ved at opstå.

ledelses
værktøj

kvalitetsrapporten som

Fra arbejdsopgave

til arbejdsredskab

Fokuspunkter ved

&
observation

vurdering
af undervisning

Ændrede
skolestrukturer

Elektronisk kompendium
September 2011

NYE ledelsesformer

•   Beskriv ikke kun praksis, men begrund også jeres udsagn over 

for hinanden. Fokuser på både stærke og svage sider. Giv plads 

til forskellige perspektiver.

•   Besvar spørgsmålene ud fra, hvad der er relevant for jer. Spring 

over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.

•   Husk at det nedskrevne er et fælles dokument og et arbejds-

redskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt  

skolelederliv.

•   Udpeg evt. en ordstyrer, der har ansvar for fremdrift i diskussion-

erne, så I kommer rundt om alle spørgsmålene på den afsatte 

tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.

•   Tal evt. med jeres leder-tillidsrepræsentant om at aftale med  

andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i 

samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at 

perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinan-

den i det fremtidige arbejde med at udvikle et godt skolelederliv.

Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kan gennemføre et selvevalue-

ringsforløb, er I meget velkomne til at ringe eller maile til:

Skolelederforeningen

Telefon: 7025 1008

E-mail: skolelederne@skolelederne.org

et bedre...
skolelederliv

Skolelederforeningen  /  Kompagnistræde 22, 2. sal  /  1208 København K    
Tlf. 7025 1008  /  skolelederne@skolelederne.dk  /  www.skolelederne.org

Kom godt  
i gang!
 Selvevalueringsværkstøjet er designet, så det skulle 
være nemt at gå i gang på egen hånd.
 
Skolelederforeningen kan dog tilbyde konsulenthjælp  
til kommunernes skolelederteam og i andre lokale  
sammenhænge, hvor man ønsker at bruge materialet.

Bemærk: Se www.skolelederne.org for 

yderligere oplysninger. Her kan også hentes 

skabelon til logbog samt en Powerpoint- 

introduktion til arbejdet med selvevaluering.

Et par EKstra 
godE råd

om værktøjet
Værktøjet er udarbejdet af Skolelederforeningen i samarbejde med 

Danmarks Evalueringsinstitut (EVA). Det kan frit benyttes af Skole-

lederforeningens medlemmer.

Fra Skolelederforeningen deltog Lars Djuraas fra Tune Skole, Lise 

Roar fra Nr. Nissum Skole, Søren Ranthe fra Antvorskov Skole samt 

konsulent Carsten Ancker og HB-medlem Michael Rasmussen. Fra 

EVA deltog Mia Lange og Sanya Pedersen.

B)   
Analyse og 
vurdering

C)   Praksis som

vi vil udvikle

Det 
uformelle

Det 
formelle

Det formelle

som skal ændres

introduKtion
til

sElvEvaluEring
Et værktøj for skoleledere, 

skolelederteam og leder-TR
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Krig er ikke andet end fortsættelse 
af politik med andre midler.  
(Clausewitz, preussisk general, 1780-1831)

test aF test
 rum, lys,  støjniveau…  man kan ikke sammenligne 
skoler eller elever på baggrund af de nationale test. De 
bliver nemlig gennemført under så forskellige forhold, at 
resultaterne sandsynligvis bliver påvirket af det, skriver 
Videnskab.dk.

Denne delkonklusion er draget i forbindelse med et 
postdoc-projekt om test, som cand.mag. Kristine Kousholt 
er i gang med at gennemføre ved Institut for Uddannelse 
og Pædagogik, DPU Aarhus Universitet. Hendes forsk-
ningsprojekt løber frem til 2014. 

krisen tvinger den amerikanske middel-
klasse fra hus og hjem, og det udfordrer 
skolerne, fordi skole/hjem-samarbejdet 
smuldrer, og forældrene pludselig har an-
det at tænke på end deres børn. det so-
ciale netværk forsvinder, når folk skal bo i 
trailerparker eller på gaden.

1.5 millioner hjemløse børn er regi-
streret i Usa. ifølge cbs’s ”60 minutter” 
er antallet af fattige børn i Usa steget op 
mod 25 %.

skolebusserne standser nu ved parke-
ringspladser ved Wallmart, foran sygehuse 
eller andre steder, hvor der er mulighed 
for at låne toiletter mv. ironisk holder 
mange hjemløse til i omegnen af disney 
World i Orlando, hvor 500 hjemløse fami-

lier bor på lusede moteller langs hovedve-
jen til forlystelsesparken. 

Florida er ved at blive slagmark for fag-
lige rettigheder. den republikanske guver-
nør foreslår helt at afskaffe kollektive 
overenskomstforhandlinger for offentligt 
ansatte. det er allerede vedtaget, at en 
del lærernes løn er afhængig af de resul-
tater, eleverne opnår (resultatløn).

Online learning er til gengæld big 
business i Florida og med en omsætning 
på mange-mange millioner dollars. Og 
mens virksomhederne, der kører under-
visningsprogrammerne, gnider sig i hæn-
derne over den gode forretning det har 
skabt, bliver hundredvis af lærere og le-
dere fyret.

en opblomstring af de såkaldte ”char-
ter schools” i Usa fører til et mere etnisk 
opdelt skolesystem efter ellers over 50 års 
ihærdig indsats for netop at undgå det. 

skolerne er private, men modtager 
samme beløb pr. elev som traditionelle 
offentlige skoler – mod at løse undervis-
ningsopgaven (målt ved testresultater) in-
den for den økonomiske ramme. Fint nok 
kunne man tro.

men tilsynet med skolerne er mangel-
fuldt og udviklingen har været, at skolerne 
undgår elever fra mere belastede familier 
med fx afroamerikansk eller indiansk bag-
grund, som kan koste tid og resurser, og 
som ikke scorer tilfredsstillende i test.

kort

nyt fra sta    erne

UNI•C tilbyder gratis e-læringsmodu-
ler.dk, der er udviklet for at understøtte 
lærernes / lærerteamenes fagdidaktiske 
brug af it.

modulerne har form som tekst eller 
video, er lavet af lærere, it-vejledere, 
pædagogiske konsulenter og er organi-
seret efter fag med links til vejlednin-
ger, Fælles mål, og anden baggrundsin-
fo, hvor man kan blive inspireret og øge 
sine kompetencer.

UNI•C har desuden gennem de sid-
ste år tilbudt uddannelses- og erhvervs-
vejledning på Facebook. indtil nu har 
70.000 brugere fået vejledning her, og 
der er netop ansat fire nye vejledere.  
vejledningen på Facebook foregår 
åbent, så andre kan overvære eller blan- 
de sig i debatten, gå ind i dialogen mv.

Se mere på e-laeringsmoduler.emu.dk 

Gå på Facebook og find > eVejledning

e-læring og 
vejledning
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Se Trio Flex
på årsmødet

Tabulex Folkeskole
- Fleksible skemaer
Tabulex Trio Flex er et program som er skræddersyet og tilpasset, så personalet be-
varer overblikket over undervisningen på skolen. Trio Flex optæller automatisk klas-
sens timer og angiver afvigelser i forhold til årsnormen for skoler på læreraftale 08 og  
skoler med helhedsaftale.  

Trio Flex og Trio arbejder på samme database, hvilket bevirker, at de to programmer 
konstant opdaterer hinanden med skemaændringer, fravær og ekstra undervisning. 
Dette bevirker bl.a., at oversigtsskemaet i Trio altid er opdateret.

Enkle løsninger på komplekse problemer
Let anvendelige programmer

Kompetent og let tilgængelig service

Trio Flex annonce til Plenum marts 2012.indd   1 17/02/2012   12:00:24
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Hummel-ejer, forretningsmand CHr. stadil 
musiker, atomfysiker Peter Bastian

adj. Professor, filosof morten alBæk

SkoleborgmeSter i københavn anne vang UnderviSningSminiSter chriStine antorini kl-UdvalgSformand Jane findahl

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 og næStformand claUS hJortdal

noget nyt: vælg mellem foredrag i ParallelSeSSioner mUSikalSk-kUnStneriSke indSlag 2340 m2 kæmPe 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



I dag er det en tidskrævende proces for landets folkeskolelærere at tilrettelægge 
differentierede undervisningsforløb, der tilgodeser den enkelte elevs læringsbehov. 
Det er besværligt at udnytte de digitale læremidlers muligheder for differentieret 
undervisning, og til trods for, at der ligger en stor faglig gevinst i at dele undervis-
ningsforløb med andre lærere, er det i dag de færreste lærere, der gør dette. Med 
KMD Education, folkeskolens nye digitale læringsrum, bliver lærerne digitalt under-
støttet i deres forberedelse, vidensdeling og undervisning, og de får lettere ved at 
differentiere undervisningen og bringe digitale læremidler i anvendelse i klassen.

KMD Education giver bl.a. mulighed for at forbedre lærernes arbejdsprocesser, 
motivere eleverne yderligere i undervisningen, tilpasse undervisningen den enkelte 
elevs faglige behov og få overblik over skolens brug af digitale læremidler.

www.kmd.dk/education

Fremover kan folkeskolelærerne få et samlet overblik 
over digitale læremidler, og de kan forberede og 
dele undervisningsforløb målrettet den enkelte elev 
i et fælles, digitalt læringsrum.

KMD visker tavlen ren 
og introducerer folkeskolens 
nye digitale læringsrum
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }

 d a vi skal aftale en dag 
for interviewet, må sø-
ren dybdal møller sige 
nej til at mødes en 
torsdag. ”det er jo den 
dag, jeg er politiker”, 

som han siger...
torsdag er fast mødedag for kultur-, 

fritids- og landdistriktsudvalget, hvor 
han er næstformand, i Jammerbugt 
kommunalbestyrelse. men resten af 
ugens dage kan man træffe ham på 
hans kontor på aabybro skole, hvor 
han i 12 år har været skoleleder. For to 

Kan man komme i konflikt med sig selv, når man det ene øjeblik er skoleleder 
og det næste øjeblik kommunalpolitiker, som er med til at lukke sine kollegers 
skoler? Den problemstilling har nordjysk skoleleder tæt inde på livet 

år siden besluttede han imidlertid at 
tage springet ind i politik, stillede op 
for liste a til kommunalvalget og blev 
valgt.

søren dybdal møller er en mand 
med mange interesser og et stort enga-
gement. en guitar der står og læner sig 
op ad væggen på hans kontor fortæller 
om hans interesse for musik, som han 
bl.a. udfolder ved skolens morgensam-
linger. han er også involveret i spejder-
arbejde og var i seks år ansat som 
landsdelssekretær og konsulent i FdF. 
Og før han blev aktiv i kommunalpoli-

tik, var han lokalformand og tillidsre-
præsentant i skolelederforeningen i 
Jammerbugt kommune.

”Jeg har altid været politisk interes-
seret. Jeg er nok skruet sådan sam-
men, at jeg har været med i mange ting 
gennem hele mit liv. Jeg synes, alle de 
opgaver, jeg er med i, harmonerer med 
hinanden. Jeg trives med de ting og 
med at være med, hvor der skal tages 
beslutninger”. 

Lang debat om skolelukninger
da søren dybdal møller blev kommu-

en mand, 
to KasKetter

skoleleder   { tekst: karen lindegaard / foto: annemette Welling }
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og politiker

nalpolitiker, havde han erfaring fra flere 
skolelederjob i bagagen. Før han kom 
til aabybro skole – en stor skole med 
1000 elever – var han leder af skolen i 
nabobyen vadum og før det viceinspek-
tør på sulsted skole. men kan han gøre 
brug af sine erfaringer fra skoleverde-
nen i lokalpolitik? Og hvordan kan ar-
bejdet som skoleleder forenes med rol-
len som socialdemokratisk kommunal- 
politiker?

”Jeg synes, jeg kan bidrage med 
mine erfaringer som offentlig leder. Jeg 
er vant til det offentlige system”, siger 
han. ”det er to forskellige vinkler. når 
jeg er skoleleder, er jeg offentlig ansat, 
som skal varetage de beslutninger, som 

bliver taget. når jeg er politiker, har  
jeg en anden kasket på. så ser jeg på, 
hvordan jeg mener, tingene skal priori-
teres, sådan som det politiske system 
nu er. så må jeg tage ansvar for de be-
slutninger, jeg er med til at træffe, 
uanset hvad jeg synes, når jeg har ka-
sketten på som skoleleder. det synes 
jeg ikke, jeg personligt har noget pro-
blem med”.

en af de beslutninger, søren dybdal 
møller blev kastet ud i som nyvalgt po-
litiker, kunne ellers godt ligne lidt af en 
udfordring for en mand, der har begge 
kasketter på. efter kommunalvalget i 
2009 skulle der ske ændringer i skole-
strukturen i Jammerbugt kommune – 
ændringer der medførte, at flere små 
skoler måtte lade livet. skolenedlæg-
gelserne blev vedtaget efter lang tids 
debat på et kommunalbestyrelsesmøde 
i brovsthallen, hvor 400 vrede forældre 
til børn i de lukningsramte skoler var 
mødt op. 

”Jeg har taget ansvar og været med 
til at lukke skoler. det har jeg det fint 
med som politiker. Jeg mener ikke, det 
på nogen måde har skadet børnene el-
ler borgerne. tværtimod. Jeg er klar 
over, der er andre synspunkter i den 
her sag. men jeg synes bestemt, det er 
den rigtige beslutning, der er truffet”, 
siger søren dybdal møller. 

Faglige eller økonomiske argumenter
han understreger, at debatten forud for 
skolelukningerne var meget grundig og 
med fuldstændig åbenhed om beslut-
ningsgrundlaget. men hvad siger kolle-
gerne til, at han som en af deres egne 
har haft en hånd med i nedlæggelsen 
af deres skoler? 

”Jamen, de siger egentlig ikke så 
meget. de respekterer mig, fornemmer 
jeg, som deres kollega, og om de er 
enige med mig politisk eller ej, det er 
en anden diskussion. men jeg har ikke 
følt modstand. tværtimod synes jeg, 

mine kolleger som skoleledere har væ-
ret med til at tage ansvar for beslutnin-
gerne og samarbejdet godt omkring 
dem. selvfølgelig kan man jo sige, at 
det er sjovt, at lederen af den største 
skole i kommunen skal være med til at 
beslutte sådan noget, for hans skole 
bliver nok ikke ramt. det kan godt 
være, nogen har en holdning til det.  
men  jeg bruger ikke min magt som po-
litiker til at tryne mine kolleger.  Jeg 
håber, jeg er med til at tage nogle be-
slutninger til gavn for borgerne. Jeg 
kan ikke forestille mig, at der er mange 
almindelige borgere, der syntes, det var 
særlig spændende – i hvert fald mens 
skolestrukturdebatten stod på – at der 
var skoler, der skulle lukkes. Jeg er hel-
ler ikke sikker på, alle de ansatte ved 
skolerne syntes, det var særlig spæn-
dende, mens det stod på. men jeg for-
nemmer overhovedet ingen bad fee-
lings fra min stol. Jeg ved selvfølgelig 
ikke, hvad andre tænker, men jeg sy-
nes, vi har det udmærket sammen”.

Uden at ville kritisere små skoler 
mener søren dybdal møller, at en stor 
skole på grund af de mange ansatte har 
nogle muligheder kollegialt, fagligt og 
udviklingsmæssigt, som de små skoler 
ikke har. beslutningen om at lukke fire 
små skoler i kommunen har skabt luft i 
skolebudgettet, og de penge, der spa-
res, er ikke fjernet fra skoleområdet, 
understreger han. men om det for hans 
vedkommende har været de faglige el-
ler økonomiske argumenter, der har ve-
jet tungest, kan være vanskeligt at af-
gøre.

”det hele spiller en rolle. man tager 
både udgangspunkt i, hvad der er 
bedst for borgerne og fagligt bedst for 
børnene, og hvad der er økonomisk 
mest ansvarligt. vi skal jo ikke ødelæg-
ge vores skolevæsen – tværtimod skal 
vi sørge for at optimere det hele tiden. 
der er mange vinkler på sådan en sag, 
og de er alle sammen væsentlige”. 

»Når jeg er skoleleder, er jeg ikke social-
demokrat, så er jeg skoleleder for alle, 
også for folk med andre synspunkter.«
{ Søren dybdal møller, skoleleder og kommunalpolitiker }
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dobbelt rigdom
men bringer han som skoleleder en an-
den – mere faglig – indsigt med sig, 
når der skal træffes politiske afgørelser 
på skoleområdet?

”Jeg lægger mine begrundelser frem, 
og det kan da godt være, de på en eller 
anden måde er farvet af, at jeg arbejder 
som skoleleder til daglig og kender sko-
len indefra, men jeg forsøger at være 
ganske almindelig politiker som alle an-
dre. Politikere er almindelige menne-
sker fra forskellige erhverv. Jeg skal jo 
ikke gøre mig bedre end dem. det er og 
bliver en politisk stillingtagen”. 

søren dybdal møller skelner dog 
skarpt mellem sit arbejde som skolele-
der og sin rolle som politiker. 

”når jeg er skoleleder, er jeg ikke 
socialdemokrat, så er jeg skoleleder for 
alle, også for folk med andre synspunk-
ter”, siger han.  

men det politiske arbejde har også 
givet ham nogle erfaringer, som han 
kan gøre brug af som skoleleder.

”det har givet mig en bunke indsigt i 
andre områder i det offentlige, som også 
har betydning for skoleverdenen – indsigt 
i mange regler, i hvordan lovgivningen 
fungerer, og i hvordan hele kommunal-

væsenet er bygget op. det har jeg været 
glad for, og det giver mig noget rum og 
nogle muligheder i mit skolelederjob - 
også i forhold til at forstå forældrenes og 
børnenes forskelligheder. så selv om det 
er en opgave, jeg har påtaget mig, er det 
også en opgave, som har givet nogle nye 
muligheder i min egen verden”.

søren dybdal møller har altså ikke 
fortrudt, at han ud over et krævende 
skolederjob valgte at engagere sig i 
kommunalpolitik. For som han siger:

”det beriger mit liv at være politi-
ker, ligesom det beriger mit liv at være 
skoleleder”.  

»Jeg har taget ansvar og været med til at lukke sko-
ler. Det har jeg det fint med som politiker. Jeg mener 
ikke, det på nogen måde har skadet børnene eller 
borgerne. Tværtimod.«
{ Søren dybdal møller, skoleleder og kommunalpolitiker }

skoleleder  

VI SÆTTER PRIS PÅ ET GODT LÆRINGSMILJØ 
OG NEDSÆTTER PRISEN PÅ TO AF VORES LOUNGEMØBELSYSTEMER UNDER ÅRSMØDET.
 

Køge - Birkerød - Vejle

Vi ses til årsmødet 
på vores stand C2-010

Messetilbud
Voo Voo sofasystem 

Voo Voo 2 personers sofa
Krom mede polstret med Keimo som billede

kr. 4.000,-

Voo Voo 3 personers sofa
Krom mede polstret med Keimo som billede 
kr. 5.000,-
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Messetilbud 
Legvan sofasystem

2 stk. 45 graders og 1 stk. 90 graders 
Legvan modul
Krom stel polstret med Keimo som billede

kr. 15.000,-
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artikel

VIDENCENTER FOR ARBEJDSMILJØ
Lersø Parkallé 105
2100 København Ø

Tlf 39 16 53 07
Fax 39 16 52 01
arbejdsmiljoviden.dk

Videncenter for Arbejdsmiljø er en del af 
Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Magasinet Arbejdsmiljø er Danmarks eneste magasin om psykisk 
og fysisk arbejdsmiljø, der holder dig opdateret om ny viden inden 
for arbejdsmiljø. 

Magasinet Arbejdsmiljø udgives af Videncenter for Arbejdsmiljø og 
udkommer 11 gange årligt. Et års abonnement koster 719,- ex. moms. 
Som abonnent får du, udover det fysiske magasin, også adgang til et 
onlineunivers med bl.a. en database med over 1.000 artikler og temaer 
om arbejdsmiljø.

Bestil nu og få en velkomstgave
Hvis du bestiller nu, sender vi dig en bog i velkomstgave. Du kan 
vælge mellem bøgerne ”Fakta om arbejdsmiljø” eller ”Arbejdsmiljø 
i kommuner og regioner”.

Læs mere og bestil dit abonnement på www.magasinetarbejdsmiljo.dk

Få ny viden og inspiration 
med Magasinet Arbejdsmiljø!

Bestil nu 
og vi sender 
din boggave 
kvit og frit.
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Hovedbestyrelsen var i starten af februar måned på et kort stu-
diebesøg på kunskapsskolan i lund og tolvåkerskolan i kävlinge. 
ca. 50 km nordøst for den danske hovedstad.

Overordnet er kundskapsskolan en privatejet koncern, som 
driver friskole i sverige, og som pt. tæller 24 grundskoler, 8 gym-
nasier m.m. et aktieselskab står bag, hvor en familie sidder på 
70 %. ellers drevet med offentligt tilskud på ca. 80.000 sv. kr. 
pr elev årligt og ingen forældrebetaling. 

det anderledes på skolen i lund var bl.a., at normeringen 
med 20 lærere til ca. 320 elever og gennemsnitligt 20 elever/kl. 
lå lavt. hver elev får personling vejledning. dertil hørte et særligt 
undervisningskoncept med høje faglige krav og mål (ud over de 
statsligt fastsatte), udpræget brug af undervisningsdifferentiering 
og holddannelse, alle uv-materialer elektroniske, fuld tilstedevæ-
relse for lærerne 40 t/ugentligt og lønbonus til dygtige lærere.

indtrykket var, at friskolen i lund synes at lykkes med at be-
vare det sociale fællesskab på trods af, at det traditionelle klas-
sebegreb udfordres i form af basisgrupper, trin og moduler. sko-
len udfordrer samtidig alle elever – også de dygtigste. skolen 
sætter endvidere tydelige mål for eleverne, som er styrende for 
skolens aktiviteter og arbejdsform. der følges konsekvent op på 
mål og (utilstrækkelige) resultater.

tolvåkerskolan mindede mere om den danske folkeskole. På 
nogle områder måske med større fleksibilitet med skiftende lek-
tioner på hhv. 40, 60 og 80 min. Også her med øget fokus på 
faglighed og detaljerede læreplaner inden for alle fag: skolförord-
ningen, forvaltet af skolverket.

På den ene side altså kvalitetsudvikling gennem ganske stram 
styring. På den anden side også i mere fri dressur, idet skolen i 
kävlinge arbejdede værdibasset og udviklede sine hårde såvel 
som blødere sider i løbende sparring med en såkaldt ’kvalitets-
strateg’, ansat af kommunen.  

kort

børne-
  mbud 

Mod – fremfor alt andet – er den fremmeste 
kvalitet hos en kriger
 (Carl von Clausewitz, preussisk general, 1780-1831)

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.01 JAN. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

          klumme     sparring     portræt     inspiration     analyse    horoskopdenne gang

moderne skoleledelse

hold
  det
åbent

PER ARNOLDI   Opgav som

formand for  Kunstrådet efter 

bare 7 måneder. Er nu tilbage i 

sit atelier med ny inspiration

Mer Zornig
Janusgrupper
Afmagtens muligheder

Hold hovedet   koldt 
og lær at handle modent 
under stærkt pres

Hjørne-
rotterne
skal ud
god SkoleledelSe 
kræver Mod til
At være kontAnt

IS

{ NR.05 SEP. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 klumme     portræt     kontoret     nyheder     kritik     folketingsvalgdenne gang

moderne skoleledelse

 I       med 
landets 
  Indre 

PIA JETTE HANSEN   At være leder 

og sætte en dagsorden kræver

personlige ofre

Nye skoleledere
Kontorlandskaber
Nye bøger

Inklusion knækker 
kurven for løbsk 
specialundervisning

IT-MILLIARDER
SpIld af peNge eller 
lærINgSbooSt?

dialog

{ NR.07 NOV. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

     ledelse     rapport     ny viden     klumme     småstof     inspiration   denne gang

moderne skoleledelse

   fikseren & 
 udvikleren 

Lisbeth Zornig Andersen   Et livseventyr

om store succeser og personlige dæmoner. 

Børnerådets formand taler udÅrsmødekaos?
Konferencer lige i øjet
Bøger til ønskelisten

slut med
gætværk
Kvalitet nÅr vi Kun med 
evidenSBaSeret viden

bedste

Årets    julegave
en værktøjskasse 
af højeste kvalitet

Årsmøde:Plakat til digvedlagt

{ NR.04 JUNI 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

grøn idealist 
 og rå kapitalist 

DITLEV ENGEL   Chefen for 

vindmøllegiganten Vestas er måske

 mindre engel end en djævel til tal

skole-
lukninger
Sammenbrud eller
ny begyndelSe

hjælp!

er der 
plads til 
de svage 
børn?

anmeldelser
Kursus for nye skoleledere
debat

{ NR.06 okt. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 venner     fjender     portræt     mirakler     inspiration     stillinger   årsmøde
denne gang

moderne skoleledelse

      frans 
forføreren 

FRANS RASMUSSEN   Dirigenten lokker 

skønheden frem og får sit orkester 

til at bevæge sig som sort sol

Konference for ledere
Gear & Gadgets
Sekretariatets nye profil

skal skolen
altid hade 
kommunen?

når ulykken
rammer 
taG anSvar oG KommuniKer 
åbent oG ærliGt

{ NR.03 APRIL 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

    mange 
roller, men 
  sig selv

PETER SØRENSEN   En cheftræner 

skal få holdet til at yde sit 

optimale.  Han har måske 

kun én chanceNy minister
Talent for ledelse
Anmeldelser

Jammer-
selvsving 
nytter 
ikke

FRIGGASKOLAN
BLIVER 
INTERNATIONAL
SVENSKERNE SAMLER FRISKOLER 
I INTERNATIONAL KONCERN

sÅ smÅningom 

 Danmark får nu,  hvad socialminister 
Karen Hækkerup (S) kalder ’et særligt 
børneombud’ under Folketingets Om-
budsmand. I alt er der afsat 7 millioner 
kroner årligt til at etablere ordningen.

Målet er, at børn og unge får bedre 
muligheder for at få hjælp, hvis deres 
rettigheder ikke overholdes af fx en 
kommune. Børneombuddet kan også be-
søge institutioner for anbragte børn og 
føre kontrol med myndigheder i forhold, 
der vedrører børn.



  moderne skoleledelse 37

børne-
  mbud 

www.vanerum.dk

Skolemøbler & tavleløsninger!
Vanerum er specialist i integration 

af ergonomiske møbler og teknologi i 
moderne læringsmiljøer. Vi designer, 

producerer og leverer kreative løsninger, 
som tager udgangspunkt i dine ønsker og 
behov. Vi har værktøjerne til at gøre dine 

ideer til virkelighed og den nødvendige 
ekspertise til at hjælpe dig med at 

skabe et behageligt og gennemtænkt 
læringsmiljø.

VANERUM Scandinavia A/S
Krogagervej 2

5240 Odense NØ

T 66 109030 

F 66 109080

info@vanerum.dk

www.vanerum.dk

Besøg os på 
Skoleledernes Årsmøde 

Stand C3-015

Adv_DK.indd   1 07-02-2012   15:46:31



Naturvidenskabernes Hus – fyrtårn 
for interesse for naturvidenskab 
blandt børn og unge i Danmark
Fokus på anvendelsesorienteret N/T- og naturfagsundervisning
 

NatPLUS

Om Naturvidenskabernes Hus:
Naturvidenskabernes Hus er en non-profit organisation, der ar-
bejder for at højne interessen for naturvidenskab og teknologi 
hos danske elever. Naturvidenskabernes Hus er blevet til gen-
nem et samarbejde mellem uddannelsesverdenen, det offentlige 
samt erhvervsliv og er i dag en betydelig aktør på nationalt plan 
inden for udvikling af naturfagsundervisning.
 
Naturvidenskabernes Hus er facilitator og projektleder for man-
ge udviklingsprojekter med deltagelse af såvel grundskoler, 
gymnasier som virksomheder. Erfaringen viser, at skole-virk-
somhedssamarbejder om naturfag giver eleverne en anderledes 
interesse i og motivations for at lære naturfag og teknologi, og 
bidrager til indirekte brobygning.
 
Projekterne omhandler såvel udvikling af den naturfaglige kul-
tur på skolerne, udvikling af konkrete anvendelsesorienterede 

undervisningsforløb fra 0. klasse til ungdomsuddannelserne i 
samarbejde med virksomheder, og facilitering af samarbejde 
mellem skoler og virksomheder. Der er gratis adgang til vores 
erfaringer og mange af de udviklede undervisningsforløb. Fra 
foråret 2012 vil Naturfagsmaraton, som sidste år blev brugt af 
10.000 elever, bliver driftet og videreudviklet af Naturvidenska-
bernes Hus.
 
Besøg os på Skoleledernes Årsmøde i Bellacenteret på stand 
C3-036 overfor spiseområdet og næsten som nabo til Skolele-
derforeningen. Vi deler erfaringer fra projekterne NaTeKu, Nat-
PLUS, InGenious, CASE, IBSE og Naturfag med Virksomheder og 
vil gerne høre om dine egne erfaringer og overvejelser om ud-
vikling af naturfag.
 
Vi glæder os til at byde dig velkommen til en stand med bred 
viden om anvendelsesorienteret naturfagsundervisning.
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 { tekst: michael diepeveen / illustration: mediegruppen }   input 

På Skolelederforeningens årsmøde deltager 1700-1800 skoleledere 

fra landets skoler samt skolechefer, skolepolitikere og repræsentanter 

fra organisationerne omkring folkeskolen

 m ød børne- og undervisningsminister chri-
stine antorini i duel (det bliver næppe 
fuldstændigt fredeligt og forsonligt) med 
børne- og kulturudvalgsformand Jane 
Findahl fra kl og skolelederforeningens 
formand anders balle. dr-journalist kåre 

Quist styrer slagets gang.
skoleborgmester i københavn anne vang byder velkom-

men. Foreningens næstformand claus hjortdal giver bolden op 
til de mange oplægsholdere. antallet er i år øget betydeligt, da 
der afholdes parallelsessioner, så det er muligt at vælge sig 
ind på flere forskellige tilbud efter først-til-mølle princippet.

der vil være spændende foredrag med ledelsesfagligt ind-
hold og de mere skæve vinkler af ledende personligheder fra 
andre verdener end skolens. dertil kommer stand-up, 
en kæmpe medlemsfest og musisk-kunstneriske ind-
slag. det er i bella centret den 29.-30. marts.

Ud over at glæde sig til nogle enestående dage 
sammen med lederkollegaer og gamle kammerater 
samt til at feste igennem torsdag aften (i år er tillige 
cafémiljø som alternativ til dem, der ikke ynder så høj 
musik og gerne vil tale mere sammen), er det et must 
at besøge udstillingen.

her er fuldt hus med hensyn til skolemad, sport, fri-
luftsaktiviteter, skiltning, kopimaskiner, nye pc’er eller 
stole, elektroniske tavler, møbler, skolefoto, ledelseslitte-
ratur, undervisningsprogrammer, ny edb, pædagogiske 
spil, aktiviteter kuglepenne, kalendere, vand, øl, kaffe 
m.m. alt i alt 2340 m2, udstillingen har aldrig nogen- 
sinde været større.

På foreningens stand (se tegning i program, der er 
med som indstik i dette blad) kan man få en snak med 
foreningens politikere og konsulenter – samt få svar på 
praktiske spørgsmål, der dukker op. ses! 
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cykelstativer.com
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RESPEKTEN
FOR GODT
DESIGN
Designvirksomheden
urban-reflection.com har
leveret cykelstativer til skoler
over hele landet, hvor
stativerne er tilpasset
moderne cyklers vidt
forskellige dækstørrelser,
styr og lygter. Et virvar af
væltede cykler er en dårligt
start på dagen, og her kan godt
design skabe orden både
udadtil og indadtil.

EN INVITATION TIL AT BLIVE BRUGT
– Når montørerne er i gang med at opstille vores

cykelstativer, så kan de næsten altid se sig tilbage,
og så er der allerede folk, der har sat deres cykler i

stativerne, siger Sten Nielsen. – Godt design inviterer til
at blive brugt, og her er det enkle udtryk vores styrke.

NYE CYKELTYPER KRÆVER NYE
CYKELSTATIVER

– Vi designer fleksible og flotte løsninger, hvor
intet er standard. Specielt på skoleområdet er

der behov for nytænkning. Desværre ser vi
stadig den ældgamle model blive solgt, hvor
der er en klo, der går ned, og den duer bare

ikke i dag, fortæller Arkitekt MDD Sten Nielsen,
der har designet cykelstativerne.

DET STRAMME UDTRYK – STØRRE FRIHED
– Vi tror på at give flere muligheder, så man kan

bruge cykelstativer til at præge sin bygning.
De kan leveres med eller uden overdækninger,

og de er velegnede til offentlige institutioner,
erhvervskunder og private, herunder boligforeninger

m.v. fortæller Sten Nielsen. Cykelstativer.com
står for salget af cykelstativerne, der kan

opdeles i tre serier, All Round, Concept Line og
Classic Copenhagen, hvor hver serie har

mange variationsmuligheder, til nedstøbning,
vægmonteret eller måske en kombination af

nedstøbt og vægmonteret. Cykelstativerne er
anbefalet af Cyklistforbundet (tidl. Dansk Cyklist

Forbund) og Cycling Denmark.

ÆSTETIK OG FUNKTIONALITET
– På skoleområdet er begrænsede budgetter ofte

en hindring for at indpasse praktiske løsninger
i specifikke projekter. Her er All Round modellen

en oplagt mulighed for at tilfredsstille både
praktiske, kvalitative og æstetiske krav uden

at sprænge budgettet, fortæller Sten Nielsen.
Firmaet kombinerer dansk design med

kvalitetshåndværk og konkurrencedygtig
produktion i Polen og Danmark. I designet har
man lagt vægt på funktion og form, der passer

til nutidens miljøer og til tidens forskellige
størrelser på hjul- fra mountainbikes til

racercykler.

All Round

cykelstativer.com
All Round

urban-reflection.com - Rantzausgade 42 - DK 2200 København N +45 35352100 - info@urban-reflection.com

Aarhus Kommune Københavns Kommune Fredensborg Gymnasium

Fredensborg Gymnasium Det Åbne Gymnasium København Rødovre Gymnasium

STAND
C1-002A

MØD OS PÅ
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Designvirksomheden
urban-reflection.com har
leveret cykelstativer til skoler
over hele landet, hvor
stativerne er tilpasset
moderne cyklers vidt
forskellige dækstørrelser,
styr og lygter. Et virvar af
væltede cykler er en dårligt
start på dagen, og her kan godt
design skabe orden både
udadtil og indadtil.

EN INVITATION TIL AT BLIVE BRUGT
– Når montørerne er i gang med at opstille vores

cykelstativer, så kan de næsten altid se sig tilbage,
og så er der allerede folk, der har sat deres cykler i

stativerne, siger Sten Nielsen. – Godt design inviterer til
at blive brugt, og her er det enkle udtryk vores styrke.

NYE CYKELTYPER KRÆVER NYE
CYKELSTATIVER

– Vi designer fleksible og flotte løsninger, hvor
intet er standard. Specielt på skoleområdet er

der behov for nytænkning. Desværre ser vi
stadig den ældgamle model blive solgt, hvor
der er en klo, der går ned, og den duer bare

ikke i dag, fortæller Arkitekt MDD Sten Nielsen,
der har designet cykelstativerne.

DET STRAMME UDTRYK – STØRRE FRIHED
– Vi tror på at give flere muligheder, så man kan

bruge cykelstativer til at præge sin bygning.
De kan leveres med eller uden overdækninger,

og de er velegnede til offentlige institutioner,
erhvervskunder og private, herunder boligforeninger

m.v. fortæller Sten Nielsen. Cykelstativer.com
står for salget af cykelstativerne, der kan

opdeles i tre serier, All Round, Concept Line og
Classic Copenhagen, hvor hver serie har

mange variationsmuligheder, til nedstøbning,
vægmonteret eller måske en kombination af

nedstøbt og vægmonteret. Cykelstativerne er
anbefalet af Cyklistforbundet (tidl. Dansk Cyklist

Forbund) og Cycling Denmark.

ÆSTETIK OG FUNKTIONALITET
– På skoleområdet er begrænsede budgetter ofte

en hindring for at indpasse praktiske løsninger
i specifikke projekter. Her er All Round modellen

en oplagt mulighed for at tilfredsstille både
praktiske, kvalitative og æstetiske krav uden

at sprænge budgettet, fortæller Sten Nielsen.
Firmaet kombinerer dansk design med

kvalitetshåndværk og konkurrencedygtig
produktion i Polen og Danmark. I designet har
man lagt vægt på funktion og form, der passer

til nutidens miljøer og til tidens forskellige
størrelser på hjul- fra mountainbikes til

racercykler.

All Round

cykelstativer.com
All Round
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Fredensborg Gymnasium Det Åbne Gymnasium København Rødovre Gymnasium
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kort

En stor del af de nyheder man får i krig er modstridende, en 
større andel forkerte og langt den største del uvisse 
(Clausewitz, preussisk general, 1780-1831)

En undersøgelse foretaget af et konsulent-
firma viser (igen), at danske virksomheder 
og institutioner spilder milliarder af kroner 
på møder.
 Man har spurgt 500 fra det arbejdende 
folk om deres udbytte af møder. 13 % siger, 
at de ikke gør nogen forskel, 20 %, at mø-
derne er spild af tid, 20 %, at de ikke lærer 
noget nyt på møderne, og 23 % siger, at der 
ikke kommer handling efter møderne. 
 Firmaet ”Projekt Arbejdsglæde” har udvik-
let en guide i at tilrettelægge møder bedre og 
analysere, hvad møder koster i kroner samt 
hvordan man kan effektivisere dem.

Se mere på www.megetbedremoeder.dk
For 30 kr. mere i kontingent om måneden tilby-
der hk kommunal nu sine medlemmer en eks-
tra lønsikring, så medlemmerne oppebærer gen-
nemsnitligt 80 % af deres løn i tilfælde af ar- 
bejdsløshed.

arbejdsløsheden blandt de kommunale kon-
torfolk er siden 2008 steget fra 2,7 % til 4,1 %, 
og arbejdsmarkedsforskere kalder tilbuddet visi-
onært tænkt i en tid, hvor fagforeningerne for de 
kortere uddannede har svært ved at fastholde og 
tiltrække medlemmer.

er du medlem af lærernes a-kasse kan du 
supplere din arbejdsløshedsforsikring med en 
ledighedsforsikring hos lærerstandens brandfor-
sikring. se mere på nettet.

ikke 
småpenge

når forældre især i vintermånederne er hjemme for at passe de-
res syge børn, koster det samfundet dyrt i tabt arbejdskraft og 
nedsat produktivitet på de danske arbejdspladser.

danske forældre havde i 2010 flere end en million fraværs-
dage på grund af børns sygdom. det svarer til, at ca. 4500 dan-
skere var fraværende fra arbejdsmarkedet i helt år, viser tal fra 
danmarks statistik, som Ugebrevet a4 har analyseret. dog nok 
uden at tænke på, at mange kan arbejde hjemmefra.

statens institut for Folkesundhed peger på, at der er mulighe-
der for at minimere børns sygdom. en af løsningerne er at sikre 
en bedre hygiejne – ikke mindst i institutioner og på skoler.

sygt og dyrt 

På st      tten

facebook.com/Skolelederforeningen{ MøD DE ANDRE SKOLELEDERE På  }
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På st      tten

TRIVSEL

LEG

LÆRING

SPORT

MILJØ OG ERNÆRING SPIL

STAND C1-004C

Trivselspakken - 

en vej ud af mobberiet! 

WWW.JISPORT.DK

YOUTH QUICK PLAY

PLAY EVERY DAY

LET THE GAM
E BEGIN

YQP

TRIVSELS-

PAKKEN

Ordretelefon: 70 26 75 88 • Ordrefax: 70 26 76 88
www.jisport.dk • email: post@jisport.dk

Mød Ji sport og manden 
bag Youth Quick Play ved 
Skoleledernes årsmøde.  
STAND C1-004C
 

Besøg standen og få et specielt ”Årsmøde tilbud”. 
Hvor der er mulighed for at modtage 1 sæt gratis solbriller og vinde 
Youth Quick Play Trivselspakke. 

Husk lodtrækning



ta’ hele 
armen
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op i tovet   { tekst: michael diepeveen / foto: ricky John molloy }
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Med økonomisk recession, afvandring 

frabyerne m.m. er situationen presset derude 

på landet, ikke mindst for skolerne, men 

så gælder det om at gribe de chancer, 

der byder sig...

 d et lokale tog ”Grisen” snor sig op gennem  
et kuperet landskab med udsigt til marker, 
enge og skove, som støder op til lange, rivi-
eraagtige kyststrækninger. der er dejligt i 
det nordvestsjællandske Odsherred. Også 
nu, hvor solen ligger lavt, og vinteren har 

bidt sig fast, er området en pryd for øjet. 
der er dog dage, hvor spurven sidder noget stum bag 

kvist. lammet af omstændighederne. For den økonomiske 
krise har slået hårdt. her så hårdt, at kommunen tilbage i 
2008 blev sat under administration som følge af et kæmpe 
hul i kassen. herudover bærer situationen præg af øget ar-
bejdsløshed, et dalende børnetal og migration fra land til by 
og måske bedre mulighed for arbejde.

alligevel er der ikke noget, der er så dårligt, at det ikke er 
godt for noget. i hvert fald har det været tvingende nødven-
digt at tænke utraditionelt og gå nye veje. det er sådan nu, 
at når nogen rækker en lillefinger frem – så ta’r man den, og 
gerne mere end det. en filosofi eller strategi, som praktiseres 
aktivt og målrettet af den lokale skoleledergruppe, kan lokal-
formand niels asser fortælle.

til daglig er han leder på højby skole, der med sine mange 
moduler ser ud som den har formeret sig ved knopskydning. 
så er der blevet bygget til her og så hist. en skole, der i dag 
med 430 elever stadig er af en vis størrelse, og som – til trods 
alle negative tendenser – tilsyneladende holder skansen. det 
er også en skole, hvor man på bare et kort besøg fornemmer 
en vis aura af innovation. 

Gennem systematisk offentlig og privat fundraising (to læ-
rerteam ta’r sig af det) skaffes der ekstra midler til driften, 
hvilket har givet stærkt tiltrængte løft af faglokaler, etable-
ring af studiemiljøer til lærerne, anskaffelse af ny it i under-
visningen. der er for nylig blevet tilvejebragt millioner til at 
etablere skolens ny anlagte udearealer med alt, hvad hjertet 
kan begære af legeredskaber, klatrestativer og en 325 m 
lang skateboardbane. 

På de større bygningers tagryg er lagt solfangere, pt. nok 
til at dække en tredjedel af skolens elforbrug. der skal eta-
bleres regnvandsopsamling, og som rosinen i pølseenden 

skal næste anskaffelse være en vindmølle. niels asser har 
allerede en på privatmatriklen. altså ind med sol og vind. På 
den måde har man på højby skole over tid fået oparbejdet 
en kultur, der ser muligheder frem for begrænsninger.

Start småt, tænk stort
skalerer man op til hele Odsherred kommunes skolevæsen, 
er det historien om ned- og sammenlægninger om igen. Fær-
re skoler, færre lærere og færre ledere. men det handler også 
om ikke at give op, og hvordan evnen til at komme videre i 
en vanskelig situation kan skærpes. 

i den proces er skoleledergruppen kommet i spil. Opgaver 
er landet på skoleledernes bord ved sammenlægninger af in-
stitutioner i de små landsbyer. Ofte er økonomien bærende 
for de nye forslag, men lokalt har der også været en symbio-
seeffekt.

”der hvor jeg tror, vi adskiller os lidt fra gennemsnittet er, 
at vi fra at få opgaver flyttet væk fra os er kommet ind i en 
stime, hvor vi får tildelt nye opgaver. skolelederne er kendt i 
kommunen for at være gode til at overholde vores budgetter 
og levere de ydelser, vi har aftalt, og det betyder at blikket i 
disse krisetider er vendt mod os, så vi nu kan få flere opga-
ver”, siger niels asser. 

så selv om der også i omstruktureringerne i Odsherred er 
blevet ledere til overs,  er det lykkedes at bevare ledelses-
kraften, ja på nogle områder endda at få udvidet ledelses-
rummet. noget, som måske umiddelbart kan opleves som 
mere arbejde på de i forvejen tyngede skolelederskuldre, 
men som også har styrket skoleledernes position, og måske 
frem for alt har betydet, at besparelserne oftere er havnet 
centralt og på rådhuset frem for på skolerne.

en af de opgaver, der lå først for at byde ind på, var al 
vedligehold. decentraliseringen af økonomien og ansvaret for 
rengøring, pedelfunktion, pasning af inde- og udearealer mv. 
skulle lægges ud i distrikter, der foruden skolerne omfatter 
børnehaver og en række andre institutioner i området. det er 
selvfølgelig før set andre steder i landet, men det gjorde ikke 
Odsherred-skoleledernes oplevelse mindre af at få øget deres 
råde- og manøvrerum. 

”der var vi på banen, så det i hvert distrikt blev skole- 
ledere, der – i samarbejde med lederne på de enkelte insti-
tutioner – styrer økonomi, overenskomster, ansættelser og 
organiserer opgaveløsningen kommunen sparede den centra-
le funktion, som lå i at koordinere og administrere ordnin-
gen, men ellers er der samme midler til rådighed til at løse 
selve opgaven”, siger niels asser.

han erkender, at skoleledere ikke har særlig forstand på 
bygningsvedligehold mv., men til gengæld er de nærværende 
og ofte i stand til at søge information og indhente fornuftige 
tilbud. så der kan handles, mens tid er, og bygningsrenove-
ringerne kan ske, før de små skader går hen og bliver til fx 
råd og svamp. det kan der spares meget ved. Og faktum er 
allerede nu, at der er væsentlig større tilfredshed med opga-
vens løsning og kvaliteten af rengøringen og institutionernes 
vedligehold.

og sving dig
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Specialelever af alle slags
inden sommerferien ventes 50.000 specialskoleelever på 
landsplan at være kommet tilbage til folkeskolen. det er 
mange, det er hurtigt. Og som i resten af landet er skolerne 
også på disse kanter i fuld gang med at inkludere, hvilket er 
en pædagogisk og organisatorisk udfordring, hvor nogen skal 
sidde for bordenden og styre. i Odsherred vil skolelederne 
gerne have tjansen – og det i yderste led.

det gælder visitationen og inklusionsopgaven i forbindelse 
med såvel de tidligere såkaldte 20.1 som 20.2 elever fra den 
lettere til den vidtgående specialundervisning, som kommu-
nerne har overtaget. dertil kommer opgaven med elever, der 
overhovedet ikke har kontakt til hverken folkeskolen eller nog-
le andre skoletilbud, som skoleledergruppen også har fået.

”Førhen lå styringen i et kommunalt visitationsudvalg. 
men det viste sig hurtigt, at der ikke var penge nok, og så 
begyndte kommunen at lægge beløb ud på de enkelte skoler 
med beskeden om, at man måtte klare sig på linje med den 
almindelige specialundervisning. dermed gled opgaven reelt 
over til at være skoleledernes eget ansvar at få løst. Og det 
ender i, at vi fra sidste sommer helt overtager styringen af 
inklusionen af de lettere specialelever”, siger niels asser”, 
hvilket der jo også er målet på landsplan.

sværere er det med de specialelever, som måske allerede 
i vuggen, dagplejen eller i børnehaven er blevet sendt til spe-
cialinstitutioner inden eller uden for kommunen, og som in-
gen kontakt har haft til de almindelige skoler. i Odsherred 
udgør de handicappede eller svært handicappede børn ca. 
120 ud af et elevgrundlag på 2600, ikke numerisk mange, 
men økonomisk vejer de særdeles tungt.

det er ikke sådan, politikerne forlanger, at skolerne tilba-
getager disse børn, men skoleledere har til gengæld fået an-
svaret for dem og tildelt den økonomi, som er forbundet med 
dem på nuværende tidspunkt. lederne skal følge børnenes 
udvikling, gennemgå deres rapporter og se, om det, de får 
tilbudt, er Ok, og om man får noget for pengene. eller om de 
i stedet bør have et andet tilbud fx i kommunen i et samar-
bejde mellem skolerne.

”vores opgave er at inkludere. at gå i dialog med lærerne 
om, hvad vi kan rumme og ikke kan rumme. Uden at disse 
børn nødvendigvis skal ind i klasserne 25-27 timer om ugen, 
men udvikle tilbud, som rummer dem i facetter af de sociale 
sammenhæng, og i andre tilfælde give dem en undervisning, 
der svarer til det, de har andetsteds, hvor det hele tiden er 
afgørende, at disse børn føler sig accepteret og deres foræl-
dre er trygge”, fortæller niels asser.

endelig er der de elever, som er helt uden for institutions- 
og skolelivet. de truede børn fra kriminelle, misbrugs- og no-
madefamilier, som der for tiden er fokus på. børn, som er 

 »Det, der er sket er, at vi fra at have opgaver, der 
 er blevet taget fra os, er vi kommet ind i en stime,
 hvor vi får tildelt flere og flere nye opgaver.« 
{ niels asser, formand for skolelederne i Odsherred }

op tovet

menneskeligt klemt, og hvor en koordineret ind-
sats ved skolelederne kan gøre en forskel.

Skoleledergruppen som team
en større opgaveportefølje på alle områder gør le-
derarbejdet mere spændende, det giver mulighed 
for at komme hele vejen rundt, overveje mulighe-
der, vurdere løsninger og kunne på stedet. det er 
ledelse i en nøddeskal. men det lægger klart nok 
også et øget pres på lederne. 

”som altid med nye opgaver er der en vis 
skepsis forbundet med, at man ikke regner med, 
at man får den økonomi, som skal bruges. at 
det her ikke bare er skjulte besparelser. Om-
vendt er jeg sikker på, at mange i vores skole-
ledergruppe synes, det er spændende at tage 
udfordringerne op, arbejde med dem, og ikke 
mindst sammen få organiseret den fælles ind-
sats”, siger niels asser.

han kan fortælle, at Odsherred allerede, da 
kommunen blev sat under administration, var 
gennem en hård opbremsning med lukninger, 
sammenlægninger af skoler og fyringer. der 
er faldet drøje hug, men når så en ny struk-
tur nu materialiserer sig, har målet været at 
sikre, at antallet af skoleledere ikke yderlige-
re decimeres, og at organisere sig i skole- 
ledergruppen således, at ikke alle ledere 
skal arbejde lige hårdt med de opgaver, 
man nu tager på sig. 

”vores sigte er at få antallet af opgaver 
til at passe med antallet af lederhoveder. 
med de nye større enheder og relativt 
mange ansatte er der funktioner, som sko-
lernes ledelser har kapacitet til at stå for. 
ikke sådan, at alle får alle opgaver, men 
så man mixer og deler opgaverne i skole-
ledergruppen. Fx så jeg afgiver styringen 
på visse områder til andre skoleledere og 
selv tager andre områder.

”så vil vi ikke kun have et ledelses-
politisk netværk i skoleledergruppen, 
men også i høj grad et skolefagligt le-
dernetværk omkring, hvordan vi som 
gruppe løser opgaverne administra-
tivt, pædagogisk, praktisk og på an-
dre måder. Opgavevaretagelsen sker 
dermed på tværs af skoler og børne-
institutioner, parallelt med at der er 
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puljemidler til vedligehold, inklusion, kommunens sFO- og 
juniorttilbud, arbejdet med de udsatte børn og unge. der er 
mange muligheder for at brede det ud”, siger niels asser.

hvor langt det kommer afhænger af, om kommunen til-
slutter sig Odsherred-skoleledernes oplæg. det er pt. til poli-
tisk behandling. et kildent punkt er også her honoreringen af 
skoleledere, der har distriktsansvar og skolelederne på de en-
kelte skoler, der står for de nye funktioner omkring deres 
egen skole. der er jo ikke mange kommuner, der for tiden 
uddeler hverken ekstra ledelsestid eller økonomi.

”vi er i forhandling om aflønning af den ekstra indsats. 
det er spændende, hvilket udfald forhandlingerne får. skole-
lederne søger for, at opgaverne løses billigere og bedre”, si-
ger niels asser, som på alle planer forventer en positiv tilba-
gemelding fra kommunen.  

og sving dig

    skole-
lederjob .dk

FIND DIT 
NyE jOB På

Se AllE de ledige jobs på det  
nye skolelederjob.dk

Nu i samarbejde med ofir.dk

NTS-centeret udsender i marts 2012 et inspirations- og informa-
tionsmateriale om emnebaseret udskoling, linjevalg og naturfag.
Materialet henvender sig til skoleledere, skolebestyrelser, skole-
chefer og andre interesserede.

NTS-centeret arbejder for at styrke interessen for, rekrutteringen 
til og kvaliteten af undervisningen i natur, teknik og sundhed i det 
danske uddannelsessystem.  

Besøg vores stand (25 i sal 2) på årets skolelederkonference og 
hør mere om mulighederne i emnebaseret udskoling - og om 
vores mange andre aktiviteter: Eksempelvis temadage, work-
shops m.m.

Find mere information 
på www.nts-centeret.dk

Udskoling, 
linjevalg 
og natUrfag

Læs mere 

om emnebaseret 

udskoling på 

ntsnet.dk/

udskoling
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flere elever   { tekst: torben svane / foto: hung tien vu }

På Vibeskolen i Nyborg 
Kommune, gør man allerede 

meget for at fremme inklu-
derende læringsmiljøer, men 
skoleleder Karen Rasmussen 

mener sagtens, at hun som  
leder kan blive meget skarpe-

re, når mål og forventninger 
skal gøres synlige for perso-

nale, børn og forældre.

 S koleleder karen ras-
mussen har fundet sko-
lens nye logo frem på 
sin computerskærm. en 
vibe flyver over en åben 
bog, der danner et v. 

sloganet ”stiler højt og favner bredt” 
er ikke bare fine ord.

”vi skal hæve overliggeren. Flere 
skal klare det godt og færre skal klare 
det dårligt i deres skoletid. vi har alle-
rede flere tiltag, der skal fremme det 
inkluderende læringsmiljø, men jeg tror 
på, at vi kan brede vores undervisning 
endnu mere ud, så vi rammer flere ele-
ver”, siger hun.

nyborg kommune bød ind med vibe-
skolen og andre skoler i kommunen, som 
sammen med skoler i fire andre kommu-
ner, deltager i projektet ”ledelse af in-
kluderende læringsmiljøer”. med vibe-
skolens 680 elever er der nok at tage fat 
på, når det kommer til inklusion.

”det første, der popper op, når jeg 
høre ordene ”inkluderende læringsmil-
jø” er, at vi skal inkludere flere elever, 
der ellers skulle have et særligt tilrette-
lagte skoleforløb. vi har for eksempel 

en autist, der nok før var puttet i en 
specialklasse. vi laver rammer omkring 
eleven, som er meget strukturerede. 
særligt i de ustrukturerede sammen-
hænge, så eleven præcis ved, hvor ved-
kommende skal gå hen i frikvarteret, 
og hvad man skal lave i frikvarteret. 
der skal hele tiden være faste opgaver, 
så eleven ikke bliver forvirret over, hvad 
eleven skal gøre. Og så handler det om 
at få de andre elever i klassen til at for-
stå, hvilke behov den pågældende elev 
har. men vi skal også inkludere de dyg-
tigste elever og de allersvageste ele-
ver”, siger hun.

vibeskolen er en sammensmeltning 
af fire skoler på to matrikler med 4,2 
kilometers afstand, og den har kun ek-
sisteret i sin form siden august sidste 
år. der er ingen specialklasse på sko-
len. specialundervisningen er henlagt 
til en anden skole.

lærerne og pædagogerne på vibe-
skolen arbejder med cooperativ lear-
ning, ja det gør alt fagpersonale på 
skolerne i kommunen, og det er med til 
at skabe strukturer i klasserummet, så 
eleverne ved præcis, hvad der for-

stil sKarpt pÅ 
inKlusion!
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flere elever  

ventes af dem. deres opgave bliver me-
get klart defineret.

”vi har interaktive tavler i alle klas-
ser, der sagtens kan udnyttes bedre i 
forhold til inklusion, og vi skal for ek-
sempel blive bedre til at bruge læse-
støtte programmer til computerne”, si-
ger karen rasmussen.

hun vender i interviewet hele tiden 
tilbage til ordet ”tydelig”. det skal 
være slut med bløde formuleringer.

”vi skal være mere målrettede og 
bedre til at udtrykke, hvad det er, vi 
forventer af det enkelte barn. vi er 
godt på vej, men vi kan godt blive 
bedre på det område. som ledere skal 
vi være tydeligere, og den tydelighed 
vil smitte af på fagpersonalet”, under-
streger hun.

glem angsten for eksperter
karen rasmussen tager et stort stykke 
papir frem. det er fra et brainstormmø-
de med konsulenten cille lindgren fra 
kommunernes landsforening. et møde 
hvor det gjaldt om at tænke ud af bok-
sen og give los, i bestræbelserne på det 
mest optimale inkluderende lærings-
miljø. der er med tusch tegnet en vej 
med sten, der fører frem til målet med 
et inkluderende læringsmiljø.

”stenene skal symbolisere de træ-
desten, som for eksempel ”fælles-
skab”, der er nødvendige, for at vi kan 
nå vores mål. Uden fællesskab når vi 
ikke derhen”, siger hun.

men det kan heller ikke lade sig 
gøre at nå målet uden at trække på de 
eksperter skolen selv har og med hjælp 
udefra. vibeskolen har et kompeten-
cecenter og et pædagogisk udviklings-
center med eksperter som resten af 
fagpersonalet kan trække på i det dag-
lige arbejde med inklusion.

Projektet ”Ledelse af inkluderende læringsmiljøer” er et 
samarbejde mellem Hillerød, Ikast-Brande, Nyborg og 
Aarhus kommuner samt Skolelederforeningen, Børne- og 
Kulturchefforeningen og KL. Projektet modtager 2 mio. kr. 
fra Videncenter for Velfærdsledelse i perioden 2011-13. 

Et hold forskere fra CBS vil følge udviklingsprojektet, hvis 
resultater på sigt vil kunne bruges over hele landet. De 
initiativer, skolerne beslutter sig for at prøve i projektet, vil 
blive udført på skolerne i skoleåret 2012/13.

”Vi har fokus på ledelsesopgaven i forbindelse med inklude-
rende læringsmiljøer. Det skal vi holde fast i. Det er en stor 
udfordring, og det kræver en anden måde at organisere ar-
bejdet på, så vi kan bibeholde begejstringen hos medarbej-
derne. Det her projekt er helt oppe på chefniveau i forvalt-
ningerne i de kommuner, der deltager, og det viser, at det 
har fået topprioritet. Det er godt, at der er koblet forskere 
på, og resultatet af projektet skal bredes ud til hele landet”,  
siger Anders Balle, formand for Skolelederforeningen og 
med i styregruppen for projekt ”Ledelse af inkluderende 
læringsmiljøer”.

Formålet med projektet er at blive klogere på og bedre til at 
lede udviklingen af inkluderende læringsmiljø i folkeskolen. 
Herunder er der følgende delmål: 

>  At understøtte skole- og forvaltningsledelse i at udvikle 
og implementere inkluderende læringsmiljø

>  At skabe rammer for samtidighed på alle kommunens le-
delsesniveauer i udviklingen af inkluderende læringsmiljø

>  At etablere laboratorier, hvor ledelsesinitiativer udvikles, 
udfordres og afprøves i praksis

>  At ledelserne understøtter og udfordrer hinanden på 
tværs af kommuner samt inden for den enkelte kommune 
på tværs af  kerneskoler og katalysatorskoler. 

Det forventede udbytte for skole- og forvaltningsledelsen 
er at: 

>  Ledelserne har opnået mod og værktøjer til at overskride 
barrierer for at tænke nyt med risiko for at fejle

>  Der er skabt en mere sammenhængende ledelseskæde, 
der sikrer helhed i ledelsesarbejdet med inklusion

>  Der er opnået styrkede inkluderende læringsmiljøer, 
større bevidsthed om og forpligtelse over for inklusions-
opgaven

Du kan læse mere om projektet på www.velfaerdsledelse.dk/
projekter/ledelseafinkluderendelaeringsmiljoeer.
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»Der vil være elever, der ikke kan trives i en almin-
delig klasse, og de skal selvfølgelig stadig have 
tilbudt specialundervisning. Men vi kan blive bedre 
til at skabe rum og strukturer for inklusion.«
{ karen rasmussen, skoleleder, vibeskolen, nyborg kommune }

”eksperterne fra de to centre skal 
hjælpe personalet med at blive mere 
skarpe. vi trækker også på eksperter fra 
skolerne, der har specialundervisnin-
gen, hvis der er elever, som vi er tvivl 
om, hvordan vi skal gribe an”, siger 
hun.

For at projektet ikke bare bliver flot-
te ord, der ikke bliver ført ud i praksis, 
skal ledelsen tage hånd om de mange 
ideer, der blomstrer i projektet.

”min udfordring som leder er, hvor-
dan jeg følger op. det er nemt nok at 
sende personalet på kurser i inklusion, 
men der skal følges op på det, når de 
kommer tilbage fra kurset. vi skal som 
ledere være sparringspartnere for per-
sonalet, og vi skal ikke være bange for 
at invitere eksperter, når der er brug for 
det”, siger karen rasmussen, og peger 
på flere udfordringer.

”der er områder, hvor vi har blinde 
pletter, og dem skal vi se på. nogen 
gange tror vi, vi gør nogle ting, og så 
gør vi i virkeligheden noget helt andet. 
det får vi øje på, når vi bliver udfor-
dret. et lærerteam, som har arbejdet 
sammen i mange år kan for eksempel 
tro, at de sætter de samme rammer og 
grænser op for eleverne, og når vi så 
taler om de grænser, så viser det sig, at 
de i praksis er meget forskellige”.

karen rasmussen bruger det meste 
af sin tid på kontoret, og hun kunne godt 
savne mere føling med, hvad der sker 
ude i klasserne. men ledelsen er bygget 
op på den måde, at der er seks ledere i 
alt, hvor de to er sFO-ledere, og de andre 
tre ledere har ansvaret for hver deres fase 
på skolen, og er tæt på personalet i de 
tre faser, som årgangene er delt op i.

På vibeskolen har man arbejdet me-
get med relationskompetencer og en 
anerkendende tilgang og pædagogik.

”vi har måske syltet det fagdidakti-
ske. derfor skal vi kigge på, hvordan får 
vi alle med og gøre det tydeligt for ele-
verne, hvad det er, der forventes af 
dem i fagene”.

i arbejdet med en højere grad af in-
klusion, skal pædagogerne på skolen 
også inddrages mere.

”vi bruger pædagoger i undervisnin-
gen, og de er rigtig gode til det relati-
onsskabende arbejde. det er min opga-
ve som leder at frigøre de kompetencer, 
de har i arbejdet med at skabe et in-
kluderende læringsmiljø”.

men et er at klæde fagpersonalet på 
til at gøre en indsats med inklusion, et 
andet er at få forældrene med på tilta-
gene, når det kræves.

”vi skal twiste den måde, vi har 
gjort tingene på indtil nu. i stedet for 
at sige til et barns forældre, at ”det vil-
le være godt, at eleven kommer i en 
lektiecafé” så sige ”jeres barn skal i 
lektiecafé, for det har vi fundet ud vil 
være godt for jeres barn”.

ændring af kulturer
karen rasmussen har været leder i ti 
år, og hun føler sig godt klædt på til 
opgaven med at lede et inkluderende 
læringsmiljø.

”vi har et godt veluddannet ledel-
sesteam, og vi er gode til i refleksions-
rummet at få stillet skarpt på, hvad det 
er vi skal blive bedre til. vores opgave 
bliver her i foråret at få omsat alle vo-
res refleksioner til handlinger. vi er i 
ledelsesteamet ved at være ret sikre på 
vores målsætninger, og vi har en for-
ventning om, at den sparring vi får i 
ledelsesprojektet her i foråret også får 
os til at blive skarpe på handlinger. vi 
ved også, at en del af vores opgave bli-
ver at ændre på grundlæggende kultu-

fakta

Vibeskolen har sat nogle ord 
på, hvad det er, de vil arbejde 
med i forbindelse med pro-
jektet ”Ledelse af inklude-
rende læringsmiljøer”:

>  Tydelig ledelse af fagpro-
fessionelle

>  Tid og rum til at folde 
ekspertisen ud.

>  Forpligtige hinanden og  
medarbejderne på at tage 
professionelt ansvar

>  Licens til feedback/un-
dren/kritik i en konstruk-
tiv dialog

>  Inklusion er en berigelse

>  Faglige didaktiske 
kompetencer til at kunne 
tilrettelægge inkluderende 
læringsmiljøer. 

>  Inklusion som håndværk/
kompetence ikke ideologi

>  øget fokus på læringsmil-
jøer, der styrker/hæver 
fagligheden er en forud-
sætning for inklusion - 
ikke en hindring

>  Vi sætter organisationens 
kompetencer i spil;  
Videndeling der rykker, 
praksis der flytter



  nummer 02 / marts 201252

flere elever   

rer hos de fagprofessionelle, og at det 
tager tid. men i de dialoger vi har med 
vores medarbejdere er det også tyde-
ligt, at vi vil de samme ting. det er et 
godt udgangspunkt for at lykkes i vores 
projekt”, siger hun.

en af ideerne med projektet er, at 
den viden og de ideer, der opstår på 
skolerne i de fire kommuner, der delta-
ger, skal deles på kryds og tværs i pro-
jektperioden.

”vi har sparring med de andre sko-
ler i projektet, og det er godt at blive ud-
fordret. blandt andet på vores definitio-
ner. For eksempel havde vi beskrevet 
noget, hvor vi brugte betegnelsen fagpro-
fessionelle, som vi ser som hele vores 
personale med en faglig baggrund, hvor 
en skole i en anden kommune, kun brug-
te den betegnelse om eksperter. det viser 
meget godt nødvendigheden af at være 
tydelig i den måde vi kommunikerer på”.

hver kerneskole i projektet har en 
katalysatorskole tilknyttet. vibeskolen 
har kommunens heldagsskole som ka-
talysatorskole, som de deler deres erfa-
ringer med. der etableres også ledel-
seslaboratorier, hvor ledelsen fra alle 
kerneskolerne mødes for at udveksle 
ideer. 
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Teamsamarbejde /Cooperative Learning Relationer /Holddannelse /
Tværfaseligt Samarbejde / Pædagogisk Ledelse I Selvstyrende Teams.

INKLUDERENDE 
KLASSELEDELSE

Har I også fokus på et eller flere af oven-
nævnte områder, så kunne MEBO-Consult 
være den samarbejdspartner, som I leder 
efter. Vi har erfarne undervisere, der tilrettel-
ægger forløb sammen med jer, så I bevæger 
jer i den retning, der er den rigtige for jer!

Vi tilbyder:
• Pædagogiske dage – fx i uge 32

• Længerevarende forløb

• Sparring i teams

• Opfølgningskurser

• Konsulenter med rod i folkeskolepraksis 
– vi ved, hvad vi taler om!

• Kurser med udgangspunkt i lærernes og 
pædagogernes hverdag

Se vores hjemmeside for yderligere information www.mebo-
consult.dk eller kontakt Mette Stange på 3071 3148 eller 
ms@mebo-consult.dk
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darlings

LEDELSE AF LæRiNgSMiLjøER:

Vidste du, at…
>  der hverken er bedre elevlæring eller 

lærertrivsel på skoler med dialogba-
seret pædagogisk ledelse.

>  skolerne typisk har et øget fokus på 
faglighed i forhold til sociale mål, 
men prioriteringen af faglig eller so-
cial målstyring har ikke betydning for 
læring eller trivsel!

>  kun 22 % ledere lægger vægt på ka-
raktergennemsnit fra læreruddannel-
sen – en faktor, som har stor betyd-
ning for de resultat eleverne opnår. 

Forskningsprofessor søren Winther, 
sFi, overraskede på konferencen med 
flere nye resultater fra sFi-undersøgel-
sen ”ledelse, læring og trivsel i folke-
skolerne”, der har haft særlig fokus på 
den betydning, skoleledelse har for læ-
ringen på skolerne. 

rapporten slår myter ihjel
de generelle konklusioner peger på, at 
skolelederfaget er professionaliseret. den 
gamle myte om, at skolelederen sidder 
på sit kontor og administrerer holder 
ikke. der er et betydeligt omfang af pæ-
dagogisk ledelse. Og det viser sig, at ele-
verne opnår de bedste faglige resultater 
på de skoler, hvor fagligheden er i højsæ-
det. det fremgår af sFi-undersøgelsen.

”det er en øjenåbner for mig at høre 
de forskellige resultater. det bekræfter 
mig i de tanker om ledelse, jeg gør mig 
som leder, samtidig med, at jeg kan 
bruge informationerne i de overvejelser, 
vi har gjort på vores skole, især når det 
handler om teams”, sagde viceskole- 
leder ved ejby skole i køge, signe 
nabe nielsen.

Undersøgelsen konkluderer, at jo 
flere teamtyper, des bedre er læringen 

på skolen. at fagteams ikke har særlig 
effekt på læring. men at særligt klasse-
teams ledsages af bedre læring efter 
cirka 4 år – og især for elever fra lav 
eller middel social baggrund. Jo bedre 
lærersamarbejde, des bedre læring. 

sFi-rapporten er endnu ikke færdig-
analyseret – der vil komme flere resul-
tater i det kommende år. se mere på 
www.sfi.dk.

kaffe, kage og hygge
sidste teammøde inden sommerferien. 
is med jordbær. der tales om murad, 
som var helt oppe under loftet. camilla 
klarede dansk meget bedre end forven-
tet. nu ser alle frem til sommerferien…

et oplæg fra phd. stipendiat lise 
tingleff nielsen fra dPU fortalte en an-
den forskningshistorie, nemlig at lærer-
nes teammøder ofte er strukturerede 

folkeskole-
forskning

– en øjenåbner
100 skoleledere blev tanket op med gode historier, ny forskning, inspiration og værktøjer til at 

lede deres skole på konferencen ”Ledelse af læringsmiljøer” i Odense
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som små familier, hvor tiden bruges på 
at organisere praktiske ting frem for at 
fokusere på elevernes læring. det domi-
nerende i samtalerne er: hvad skal ele-
verne lave? hvordan er undervisningen 
organiseret? Frem for: hvad skal eleverne 
lære? hvad er formålet? hvad fik elever-
ne ud af det?

Ekskluderer ordentlig debat 
Gennem sin ph.d.-undersøgelse og del-
tagelse i teammøder på forskellige sko-
ler har lise tingleff nielsen gentagne 
gange oplevet, at teammøderne oftest 
drejer sig om tid eller praktiske gøre-
mål og sjældent om elevernes læring.

elevernes læring glider ofte i bag-
grunden og undgås ligefrem, hvis det 
kan give anledning til konflikter. det 
skyldes den særlige kultur, som hersker 
i mange lærerteams. 

”der er stærke kulturelle dynamik-
ker i teams og et særligt billede, som 

bliver genskabt. der er gentagne møn-
stre og ritualer ved hvert teammøde – 
det praktiske, hvem har kage med i 
dag, og hvem tager med næste gang. 
traktementet og hyggen fylder meget i 
mange teams. der bliver etableret en 
scene, som næsten er familiær, hvor 
man kan tale om barsel, fødsler og fa-
milie, inden mødet går i gang. det 
etablerer både en sårbarhed og en tryg-
hed”, sagde lise tingleff nielsen.

Familiestrukturen er ofte med til at 
bevare konsensus og undgå konflikter, 
fordi der hersker en uformel tone om et 
personligt og kollegialt møde. men når 
konflikterne ikke bliver taget, er der så 
plads til at øge fokus på elevernes læ-
ring?

”kulturelle dynamikker kan være så 
stærke, at de kan være svære at hånd-
tere. vi må derfor være bevidste om, 
hvad det er, vi anerkender hinanden for 
i relationerne. Understøtter og dyrker 
ledelsen familiekulturen og funktionali-
teten eller skaber man plads til at gøre 
arbejdet med læring mere betydnings-
fuldt?”, spurgte lise tingleff og havde 
næsten givet svaret. 

hvad optager 

dig som leder 

lige nu, og hvad 

kunne du bruge 

konferencen til?

Ulla Vejlmann Rasmussen, viceinspektør, Lyng Skole, Fredericia
”Fredericia har i øjeblikket en strukturdebat, hvor vi diskuterer nye lærings-
miljøer, der skal ledes. Det fylder rigtig meget for forældre, personale og 
ledere. For vi ved jo ikke helt, hvad politikerne beslutter sig for her i februar. 
Derfor var det meget brugbart at høre forsker Søren Winther fra SFI. Hvad 
virker, og hvad virker ikke? Det optager mig meget. Fx at mere lederuddan-
nelse ikke ser ud til at give en bedre læring i skolerne. Der var mange interes-
sante resultater.”

Signe Nabe Nielsen, viceskoleleder, Ejby Skole, Køge
”Det, der har overrasket mig mest, har været SFI-rapporten. Fx at fagteams 
ikke viser sig at have særlig effekt, men at flere teamsamtaler har effekt på 
læring, særligt i klasseteams, og at efteruddannelse ikke viser sig at have 
stor indvirkning. Det er kommet tanker frem, som jeg kan bruge i den måde 
jeg vil organisere skolen på og i forståelsen af teamsamarbejdet. jeg er opta-
get af, hvad forskningen peger på i forhold til at bekræfte, dokumentere og 
styrke ledelse.”

om team

>  Teamarbejde er ofte orga-
niseret som en familie, hvor 
mange konflikter ikke bliver 
taget, fordi det handler om at 
bevare konsensus.

>  Funktionalitetslogik og fami-
liekultur forstærker undervis-
ningens funktionalitet frem 
for elevernes læring.

>  At nogle lærere holder sig 
tilbage i denne kultur og ikke 
kommer på banen med deres 
syn på læring.

>  At teamsamarbejdet kræver 
mere struktur og mere profes-
sionel tilgang for at forbedres.

kilde: Phd. stipendiat lise tingleff nielsen, dPU. 

vox pop;
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artikel

LEDELSE AF LæRiNgSMiLjøER:

målrettet 
efter 

kvalitet
På konferencen i Odense blev Skolelederforeningens nye materiale

”Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj” præsenteret og efterfølgende 

drøftede deltagerne i workshops, hvordan ledelse af læringsmiljøer

på forskellige niveauer bedst udøves

{ tekst: marie venø thesbjerg / foto: hung tien vu }   darlings

 S er du kvalitetsrapporten som en opgave, 
der bare skal overstås? eller bruger du 
mere bevidst kvalitetsrapporten som et 
ledelsesværktøj?

det store fokus på dokumentation og 
øget faglighed har fået skolelederfor-

eningen og børne- og kulturchefforeningen til i samar-
bejde med eva at udvikle et nyt værktøj til skolelede-
re, kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj. ideen er, at 
kvalitetsrapporten skal bruges året igennem som en 
måde at lede de forandringer i skolen, som ledelsen 
gerne vil have implementeret. 

i Faxe kommune har alle skoleledere og mellem- 
ledere været på en temadag om værktøjet. sofiendal-
skolen i haslev har siden afprøvet værktøjet og bruger 
nu kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj. det blev 
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kill your

 k valitet i den pædagogiske og faglige ledelse 
i hverdagen handler også om at hjælpe de 
svage elever og om at fastholde og motivere 
elevers interesse for læring i udskolingen.

På eggeslevmagle skole i skælskør har 
skoleinspektør John larsen haft succes 

med at skabe linjer fra 7. klasse: en sportslinje, en science/
it-linje og en international linje. skolen samarbejder med 
internationale virksomheder, klubber og lokale idrætsforenin-
ger om dens bud på fremtidens skole.

”vi ser gerne, at eleverne allerede fra 7. klasse bliver 
motiverede til at tage en uddannelse og fastholde deres 
interesse for læring. vi beder eleverne om at søge om op-
tagelse på linjerne, fordi vi ved, at vi har noget attraktivt 
at tilbyde dem. et aktivt tilvalg betyder også, at eleverne 
er mere motiverede”, fortalte skoleinspektør John larsen. 

linjerne har bl.a. haft den effekt, at mange elever, 
som før ville have søgt i privatskole, nu i stedet søger til 
eggeslevmagle skole.

Bidrager til at nå målet
eggeslevmagle skoles ressourcecenter laver forløb med 
læseløft, akt-støtte, individuelle test, observationsforløb, 
vejledning, teambuilding osv. ressourcecentret er pri-
mært godt for de elever, som har det svært, men centret 
laver også initiativer for dygtige elever. 

læsevejleder lia sandfeld koordinerer forløbene og ind-
samler dokumentation og resultater. alt ligger digitalt og kan 
med få klik indgå i kvalitetsrapporten. ressourcecentret er 
med til at måle de resultater, som skolen har prioriteret. 
ressourcecentret er en stor værktøjskasse, der kan hjælpe 
med at teste og evaluere skolens 31 klasser og påvirke prak-
sis i klasserne. 

nær, pædagogisK 
og Faglig ledelse

nemlig klart for skolens ledelse, at den kunne forbedre 
analysen og vurderingen af skolens faglige niveau.  

”det nye for os er, at vi bliver bevidste om, hvordan 
vi bliver bedre til at analysere og opstille parametre 
for, hvad vi skal måle os på. vi arbejder med kriterier, 
der også kan sige, hvornår det faglige niveau er godt 
nok – for at blive bedre til at vurdere vores kvalitet”, 
fortalte viceskoleleder kim laursen fra sofiendalskolen 
i haslev. 

Årshjulet blev en åbenbaring
værktøjet opfordrer til at bruge et årshjul, hvor ledel-
sen kan planlægge kvalitetsrapporten hen over et år.

”årshjulet i den sammenhæng var en åbenbaring 
for os. Fordi vi kan planlægge kvalitetsrapporten over 
et helt år. det giver os overblik over, hvem der skal ind-
drages, hvad der skal fokuseres på, og hvornår vi skal 
gøre det. ved at inddrage lærere og andre ressource-
personer kan vi gøre kvalitetsrapporten til et styrings-
redskab for ledelsen. Fx er naturfagslærere blandt 
dem, der skal være med til at sætte mål for deres fag 
og lave arbejdet til kvalitetsrapporten”, sagde kim 
laursen.

det betyder, at skolens mål og indsatser bliver tyde-
lige og nemmere at dokumentere, og at flere lærere 
bliver inddraget i arbejdet med at sikre kvalitet i den 
daglige undervisning.

Sukker efter den røde tråd
i forvejen har læseområdet været godt beskrevet i sko-
lens kvalitetsrapport, i år skal også natur- og matema-
tiklærere tage del i arbejdet, og næste år skal sproglæ-
rere inddrages. 

”Processen har skabt ejerskab til kvalitetsrappor-
ten. lærerne har taget godt i mod den. de har sukket 
efter den røde tråd. Før var det kun en ledelsesmæssig 
opgave, men nu har lærerne fået et indblik i kvalitets-
rapporten, og i den røde tråd, der går fra deres fag, til 
skolens mål og til det, der bliver integreret i kvalitets-
rapporten”, sagde viceskoleleder kim laursen, der 
varmt kan anbefale andre skoler at bruge kvalitetsrap-
porten som ledelsesværktøj.

»Arbejdet med ressourcecentret var interessant, for-
di det rummer en inklusionsvinkel, som er væsentlig 
for alle skoler. Som ledelse er det inspirerende at 
tage af sted til konference sammen og få mulighed 
for at diskutere de nye input, vi får. Vi kan bruge 
oplæggene i vores egen kvalitetsudvikling«
{ thomas Bergmann krogh, afdelingsleder, herlev byskole }
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darlings

 E n skole sender en trutmund med et kys ud af 
døren – ud i verden. sådan ser logoet ud for 
kis – kvalitet i skolen i Odense. 

”tilsynet med skolerne i Odense kommune 
var spinkelt og sporadisk før kis blev indført i 
2007, og det skulle der gøres noget ved”, for-

klarede udviklingschef i skoleafdelingen, lene nygaard. der-
for ville forvaltningen skabe et nyt kvalitetssystem, der er 
med i maskinrummet i kommunens 36 folkeskoler for at  
vurdere, om der er kvalitet.

kis systemet skal systematisk og løbende vurdere skoler-
nes resultater og være med til at udvikle skolerne i tæt dialog 
med skolelederne - baseret på dokumentation. 

mange skoler er glade for evalueringskæden i kis, hvor 
skolelederne indfanger information på deres skoler og doku-
menterer, hvad der foregår og derefter evaluerer med forvalt-
ningen.

”lærerne ved, hvad jeg kigger efter, når jeg iagttager og 
vurderer deres undervisning. det er legalt og naturligt, at jeg 
er med i et undervisningsforløb. men det kan være noget af 
en kunst at få sagt det til en lærer, hvis læreren ikke har 
gjort det godt nok og skal forbedre sig”, fortalte skoleleder 
erling Pedersen fra søhusskolen i Odense, der har været 
med til at udvikle kis’ kriterier for god undervisning og pæ-
dagogisk praksis.

mit livs vigtigste arbejde
i 3-4 forløb om året observerer han klasser, har interviews 
med elever, læser lærernes teamnotater og har samtaler med 

Kys med Kvalitet

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

lærere og pædagoger for at kunne evaluere kvaliteten i un-
dervisningen.
 ”det her arbejde har været noget af det vigtigste i mit liv 
som skoleleder – at få styr på min pædagogiske rolle som le-
der. Først syntes jeg, at kis var irriterende, fordi det tog 
spontaniteten væk. men det giver gevinst i form af dokumen-
tation og kvalitet af den skole, jeg er leder af. Jeg har fået et 
øget fokus på skolens kerneydelse. vægtningen er på under-
visningen, som skal følge til læring”, sagde erling Pedersen.

kiS giver stærkere dialog
Forvaltningens rolle er at kontrollere arbejdet og være med til 
at kvalitetsvurdere skolerne. skoleledere og forvaltning afhol-
der kvalitetssamtaler årligt, som er rammesatte og strukture-
rede. 

”vi har aldrig lagt skjul på, at der er kontrol i kis, som 
skal føre til udvikling. vi øver os i de roller, vi indtager over-
for hinanden og kommer tættere på skolelederne. hvordan 
kan vi tackle den indsigt i de problemer, vi får, og hvordan 
giver vi det videre til politikerne? vi arbejder med komplekse 
sager. men den løbende, reflekterede praksis er den, vi bliver 
bedre af”, sagde udviklingschef i skoleafdelingen, lene ny-
gaard. 
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kort  

Fiiiiiiilm
Væksthus for ledelse udarbejder løbende 
kortfilm om ledelse. det seneste i rækken er 
en reklamefilm om ledernes arbejde i kom-
munerne. Filmen er bl.a. blevet vist i de kø-
benhavnske s-tog. 

Se mere på > www.lederweb.dk > Video

Hvis du lå for døden, hvad ville du så fortryde? det har en gruppe 
australske sygeplejersker gennem en årrække spurgt døende patienter 
om. top-5 over over de mest almindelige årsager til fortrydelse er:

>  Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at leve det liv, som jeg 
selv ønskede, og ikke det som andre forventede af mig

>  Jeg ville ønske, at jeg  ikke havde arbejdet så hårdt. 
>  Jeg ville ønske, at jeg havde haft modet til at udtrykke mine følelser.
>  Jeg ville ønske, at jeg havde holdt kontakten med mine venner.
>   Jeg ville ønske, at jeg havde tilladt mig selv være mere lykkelig.

det er ikke altså dyre biler, mere sex eller flere rejser, der fylder. især 
mange mænd svarede mange, at de ville ønske, at de ikke havde brugt 
så meget af deres liv på at arbejde. 

kilde: the Guardian

For øjeblikket bliver flere og flere ud-
stoppede dyr hjemløse. Folkeskoler fu-
sionerer eller lukker ned, og store dele 
af undervisningsmaterialet kasseres, 
herunder de nu husvilde repræsentanter 
fra dyreriget.

men hvor bliver de af? hvad sker der 
med de gamle fysikinstrumenter, med 
skolens første computer eller europakor-
tet fra før 1989? Gamle stilehæfter, teg-
ninger, anskuelsestavler, skrivemaskiner, 
mv., som måske står rundt omkring på 
landets skoler?

institut for Uddannelse og Pædago-
gik, aarhus Universitet, hører meget ger-
ne fra skoler, som har stået med store 
samlinger i forbindelse med lukning eller 
ombygning. hvad gjorde i – og hvad sy-
nes i skal gøres? 

Mail til maas@dpu.dk eller ning@dpu.dk

det 
fortryder 
vi!

bevarings-
værdigt?

Citat: Handler du på egen hånd, er  
fornemmelser tilstrækkelige. Skal du 
overbevise andre, må fornemmelserne 
følges op af argumenter.
(Carl von Clausewitz, preussisk general, 1780-1831)

musisKe 
indtry K

Finske forskere har nu påvist, 
hvad vi andre godt vidste, nemlig at musik, rytme, 
tone og klang aktiverer følelsesmæssige, motoriske 
og kreative områder i hjernen.

Ikke kun påvirkes de auditive områder, men hele 
hjernens store netværk i svinger med. At musik og 
bevægelse er tæt forbundet kunne bekræftes, også 
at musik udgør en ’belønning’ i form af stimulation 
og afslapning, og desuden at musik sætter ’flyvske’ 
tanker, ’tankevandring’ og kreativitet i gang.

kilde: videnskab.dk og tidsskriftet neuroimage



Hold øje med dit dueslag eller din postbakke – for i disse dage lander vores 

nye katalog rundt på skoler i hele Region Midtjylland.

Med vores udbud af videreuddannelse og kompetenceudvikling for 2012 

tillader vi os at blande os i din karriere – og det gør vi, fordi vi tror på, at 

alle lærere og skoleledere har brug for at tænke deres job som en karriere 

i kontinuerlig dygtiggørelse. 

Den nye diplomuddannelse Lærerfaglighed og skoleudvikling har som 

formål at videreuddanne lærere til at varetage lærings- og udviklings-

processer i skolen samt at sammentænke lærerkvalifi cering og organisa-

tionsudvikling i skolen. 

På diplomuddannelsen Projektledelse og organisationsudvikling opnår 

du kompetencer i at planlægge, gennemføre og evaluere projekter og ud-

viklingsarbejder i egen praksis samt i at arbejde konsultativt med udviklings-

projekter.

Vi tilbyder meget mere end uddannelse – vi af-

holder kurser og konferencer, og vi tilbyder 

sparring til den enkelte skole, institution 

eller kommune om strategisk kompe-

tenceudvikling og udviklingsarbej-

de, ligesom vi kan hjælpe med 

at stille skarpt på såvel organisa-

tionsudvikling som det tværpro-

fessionelle samarbejde.

Styrk karrieren og dermed din profession hos Pædagogik, Børn & Unge. 

Foruden vores faste udbud af kurser og diplomuddannelser, tilbyder vi skræddersyede forløb, der 

passer til den enkelte institution. Pædagogik, Børn og Unge er en del af Højskolen for Videre-

uddannelse og Kompetenceudvikling, VIA UC. Læs mere på viauc.dk/videreuddannelse

VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 

NØGLEORDET ER 
 DIN KARRIERE 

03509 Annonce Plenum PBU jan 2012.indd   1 20-12-2011   16:04:19



  nummer 02 / marts 201262

anmeldelse 

bøger

  nummer 02 / marts 201262

hør, var der
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overvind din
Forandrings-
immunitet

kollektiv handling
Faglig organisering og  
skift af fagforening
ibsen, høgedahl og scheuer
nyt fra samfundsvidenskaberne
315 sider, 325 kr.

Forandring Ja tak!
robert kegan og lisa lahey
Gyldendal business
338 sider, 399 kr.  

Flemming Ibsen
Laust Høgedahl
Steen Scheuer

KOLLEKTIV
     HANDLING

Faglig  

organisering  

og skiFt aF  

FagForening

Det har i årtier været en væsentlig del af en 
dansk lønmodtagerkultur at være medlem 
af en fagforening, og derfor har et af det 
danske arbejdsmarkedssystems væsent-
ligste kendetegn været en ud fra en inter-
national målestok høj organisationspro-
cent. tilslutningen til fagbevægelsen har 
på sin side været forudsætningen for at 
arbejdsgiverne har accepteret at regulere 
løn- og arbejdsvilkår gennem forhandling 
og indgåelse af kollektive overenskomster.  
De overenskomstbærende fagforeninger 
repræsenterer derfor grundstammen i det 
vi kalder ’den danske arbejdsmarkedsmod-
el’, og hvis disse organisationer udsættes 
for et medlemstab, vil det derfor forrykke 
den grundlæggende forudsætning for den 
danske arbejdsmarkedsmodels funktion-
småde.  Men det er netop, hvad vi kan 
registrere over de seneste 10 til 15 år, og 
det relevante forskningsspørgsmål er der-
for: hvorfor fravælger et voksende antal 
lønmodtagergrupper medlemskab af de 
overenskomstbærende organisationer? 
et særtræk ved medlemsbevægelserne 
på det danske arbejdsmarked er desuden 
den voksende tilslutning til ’de ideologisk 
alternative organisationer’, som adskiller 
sig fra de overenskomstbærende organi-
sationer ved, at de modsætter sig konflik-
tretten og ikke selv indgår kollektive ove-
renskomster med arbejdsgiverne.  Men 
hvorfor har et markant voksende antal 
lønmodtagere fravalgt de overenskomst-

bærende organisationer til fordel for de 
alternative organisationer? 
 Der er med andre ord sket et opbrud i 
danske lønmodtageres organisationsmøn-
ster, og det er derfor væsentligt at finde år-
sagerne til, hvorfor danske lønmodtagere 
orienterer sig anderledes og har skiftet 
præferencer, når det gælder valg henholds-
vis fravalg af fagforeningsmedlemskab. 
Denne bog bygger på data fra en omfat-
tende survey, hvis formål netop har været 
at kortlægge lønmodtagernes motiver til 
skift af eller fravalg af fagforening. Der 
er tale om unikke data, som kan forklare 
årsager til skift af medlemsstatus, dels ud 
fra et aktørsyn – skifter lønmodtageren 
fagforening af økonomiske, egennyttige 
grunde eller af normative/værdimæssige 
grunde - dels ud fra et institutionelt syn, 
hvor fagforeningstypen – er der tale om 
professionsorienterede eller kollektivt 
orienterede fagforeninger – spiller en af-
gørende rolle.

Bogens formål er at kaste lys over udviklin-
gen i den faglige organisering i Danmark og 
forfatterne analyserer udviklingstrækkene 
i den danske arbejdsmarkedsmodel de 
sidste tiår for at vurdere sammenhængsk-
raften i modellen – bevæger vi os mod en 
fastholdelse af de kollektive elementer og 
styrkes fællesskaberne eller er tendensen 
snarere at markedskræfterne tager over 
og lønmodtagerne handler hver for sig?

10-15 års højkonjunktur med arbejde nok og penge på lommen 
betyder, at et stigende antal lønmodtagerne ikke længere ser logik-
ken i at søge ly i fællesskabet og fagforeningsmedlemskabet. 
 det truer selvsamme foreningers position og i sidste ende den 
danske arbejdsmarkedsmodel.

især lO-forbundene er ramt af medlemstab. næppe overrasken-
de, når man ser på forskydningerne på arbejdsmarkedet med flere 
uddannede og færre jobs til de ufaglærte. dette er imidlertid kun 
brikker i en forklaring. For ikke kun medlemstallet, men organisati-
onsprocenten er dalende.

altså: mange, der kunne være medlem, er det ikke. Over 25 år 
er de uorganiserede steget fra hver fjerde lønmodtager til hver tred-
je. samtidig har de alternative, gule fagforeninger trukket hundre-
detusinder af medlemmer til sig. 

i en grundig analyse og et væld af tabeller redegøres der for  
årsagerne. adskillelsen af a-kasser og foreninger samt udhuling af 
kontingentfradraget gør, at de klassiske fagforeninger fremstår dyre 
med for meget bureaukrati og pamperi. der er langt til toppen,  
kontakten er upersonlig og servicen ikke målrettet.

hva’ så? Jo, kontingentet må nedsættes og differentieres. For-
eningens tilbud og resultater skal synliggøres. 

analysen viser i den forbindelse, at det faktisk har stor betydning 
at have aftale- og forhandlingsretten, ligesom en god tr-dækning 
og dygtige tillidsrepræsentanter tæller positivt i relationen mellem 
forening og dens medlemmer.

der skal bare en rask krise til, vil nogle sige. så verden igen bli-
ver sort-hvid. men de senere års dystre udsigter ser ikke ud til at 
vende billedet. Frafaldet har bidt sig fast.

store spørgsmål står i hvert fald ubesvaret: hvorfor sætter fagfor-
eningerne ikke mere på spil? hvorfor synes de så systembevarende 
frem for udfordrende? hvorfor forholder de sig ikke mere aktivt til, 
at medlemsunderlaget i dag er uhomogent med forskellige priorite-
ter? hvorfor er kulturen og retorikken så traditionel?

bogen er pligtlæsning for dem, der vil i detaljen. man kan nøjes 
med konklusionen og håbe på en volume ii, der kunne give nogle 
konkrete bud på, hvordan fagforeningsdanmark klarer skærene. det 
kan være noget med ’kollektiv handling’, der skal til. 

 handling, ikke mindst.

Michael Diepeveen

Redaktør 

enhver leder ved, at forandring står øverst på dagsordenen – men 
også, at det er svært.

 hvis hjertelæger fortæller deres patienter, at de snart vil dø af 
deres livsstil, så er der kun én ud af syv, som faktisk ændrer den. 
hvorfor? Og hvordan så? det er spørgsmålet, som udbredes i bogen. 

 Forfatterne har en simpel, men spændende forklaring. de har 
også en model til, hvordan man kan arbejde med det, de kalder for 
forandringsimmunitet.  Og den bruger de så masser af sider på at 
eksemplificere. modellen bygger på fire elementer:

• Forbedringsmål
• Hvad man gør i stedet for
• Skjulte forpligtelser
• Store antagelser

Og der er meget konkrete anvisninger på, hvordan man arbejder sig 
igennem de fire faser.

 nogle gange er det simple det mest virkningsfulde. Jeg tror på 
bogens idé og er gået i gang – både med mig selv og som (team)
coach. bogen er bestemt anbefalelsesværdig for personaleledere og 
coaches. 

Søren Moldrup

Skoleleder

Ahlmann-Skolen

Sønderborg

ønsker Skolelederforeningens medlemmer at 
anmelde en bog, så ring til sekretariatet på 
tlf. 7025 1008.
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stillingerbøger

pelle
erobreren 
Hvad bliver der 
af ledelsen? 
ledelse og selvledelse under 
en ny arbejdstidsaftale
marianne nykjær madsen
via systime
100 sider, 125 kr.

systemisk ledelse
teori og praksis
thorkil molly-søholm,
nikolaj stegeager og
søren Willert (red.)
Samfundslitteratur

dit personlige
ledelsesrum
lederskabet især i
den offentlige sektor
dorthe cohr lützen 
og birgitte lønborg
Gyldendal Public

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

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

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

Frugtbare partnerskaber
samarbejde mellem privat
og offentligt
helene tølbøll djursø og
anders drejer
Gyldendal Business

Frisættende ledelse
kunsten at integrere
medarbejdere i
ledelsesprocesser
mads Ole dall, timo klindt
bohni og Frank iversen
Frydenlund

medledelse med muligheder
institutionsledelse og det
anderledes mulige
Jørgen danelund og tue
sanderhage
Forlaget Metropol

evaluering i skolen
baggrund, praksis, teori
Peter allerup, mogens Jansen
og Peter Weng
Dafolo

oprør fra hjertet
holm og hildebrandt
Om tro, håb og handling
Fortalt af lars møller
Turbine Forlaget

bøger til anmeldelse

anmeldelse honoreres med 2 flasker vin samt bogen. husk: skriv kort!
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lærerarbejdstidsaftalen fra 2008 varslede en ny tid for lærere og le-
dere i folkeskolen. marianne nykjær madsen (mnm) har med afsæt 
i et via-projekt, hvor man har indsamlet nogle skolelederes og lære-
res erfaringer med anvendelsen af aftalen, komponeret ni velskrev-
ne kapitler om ledelsesopgaven i folkeskolen.

 Udgangspunktet for bogen er ledelse af folkeskolen, men forfat-
teren relaterer løbende de indsamlede erfaringer til ledelse af mo-
derne organisationer. indledningsvis diskuteres det paradoks, der 
ligger i, at der både lægges flere opgaver ud til selv- eller teamledel-
se og samtidig kaldes på mere ledelse tæt på. 

 med reference til bl.a. Ole thyssen, der hævder, at decentralise-
ring altid vil medføre mere centralisering, skriver mnm, at ønsket 
om mere ledelse er forståeligt, idet ”der er brug for en rammesæt-
tende, sammenhængsskabende og selvledelsesfaciliterende funk- 
tion, der på organisationens vegne er i stand til også at svare for sig 
opadtil og udadtil”.

 nøglebegreberne i a’08 er dialog, tillid og samarbejde, og disse 
meget flydende begreber analyseres og udfordres bl.a. i fem dilem-
maer: 1) rammer og råderum, 2) dialogpartner og beslutningstager, 
3) Underviser og organisationsmedlem, 4) kollega og arbejdsgiver 
og 5) diversitet og enshed. 

 videre fra dilemmatænkningen fører mnm læseren gennem 
grundige analyser af organisationens kultur, betydningen af rolle- og 
opgaveforståelse, og en redegørelse for forskellen mellem magt over 
og magt til, hvor skolelederens udfordring er at erobre og fastholde 
sin position og dermed få magt til at påvirke organisationens retning 
og niveau for opgaveløsning.

 afslutningsvis formulerer mnm fem forventninger til ledelse, der 
i kort form lyder: ledelsen skal fastholde organisationsudviklingens 
dilemmakarakter, have øje for konkret sparring, turde være primus 
motor, kunne tåle usikkerhed og uforudsigelighed og have øje for 
sin egen store symbolske betydning.

 Forventningerne er store og krævende. det er lykkedes for mnm 
at skrive et meget inspirerende indlæg om ledelse af moderne orga-
nisationer, som jeg håber, vil blive læst af mange skoleledere. den 
er ikke mindst aktuel nu, hvor lærernes arbejdstidsaftale udfordres 
fra flere sider.

Niels Petersen

Skoleinspektør

Sølystskolen

Århus Kommune
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }anmeldelse 

det handler
om mennesKer

Social innovation 
et strategisk værktøj, der skaber 
forandring i praksis
dorthe Junge og Peter lustrup
via systime
108 sider, 170 kr.

Ordet innovation bliver lige nu brugt meget bredt, derfor vil jeg ger-
ne starte med kort at referere, hvad Junge og lustrup skriver: det 
handler om værdiskabelse. innovation er en ny idé i anvendelses-
området.

  For at der er tale om social innovation, skal der være et socialt 
behov, der skal opfyldes. det vil sige, at det skal handle om menne-
sker og deres interpersonelle relationer. det skal være en radikal 
forandring af livsbetingelserne, hvilket betyder, at det ikke er nok, 
at gennemførslen af den nye idé blot skaber små ændringer og til-
pasninger.

 social innovation og innovation generelt udgøres af kreativitet og 
en analytisk procesdel.

Opståen af kreativitet kan ikke styres og planlægges, det opstår 
ikke planlagt og er uden for lineær tænkning. arbejdet i innovative 
processer, fordrer kompetencer på det irrationelle og kreative områ-
de såvel som på det rationelle og analytiske felt. 

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

 social innovation handler om at få øje på partnerskaber, med-
skabelse og nyskabelse i vores velfærdssystem.

 Forfatterne præsenterer et værktøj til at arbejde med processer-
ne i social innovation, men også ideer til at få gang i kreativiteten. 
der er mange spændende eksempler på innovative projekter.

 bogen er tilegnet de fagprofessionelle: Pædagogerne, sygeplejer-
skerne, lærerne etc. alle som brænder for ”at gøre en forskel”. 

 selvom bogen er systematisk og overskuelig, er det en større 
proces at sætte i gang. derfor skal man, inden man går i gang, sikre 
sig opbakning både politisk og ledelsesmæssigt om at skabe social 
innovation.

Tove Seligmann

Afdelingsleder

Tingbakkeskolen

gribskov Kommune 

Det nye Folkeskolen
på papir, web og mobil
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DLF’s nye hoveDstyreLse
Valget er overstået. Se sammensæt
ningen af DLF’s nye hovedstyrelse.
Side 08

Kæmp For børnene
Lærere skal i højere grad kæmpe bør

nenes sag, mener Børnerådets formand.
Side 34

-
h j e r n e n

Ravage
teenage

i

Teenagehjernen er under ombygning. Den al min

delige teenager bliver på grund af hjerne forandringer 

ramt af ADHD light. Det sætter nogle helt bestemte 

rammer for, hvordan lærere skal undervise teenagere.

Side 14

p01_FS2911_Forside.indd   2 15/12/11   14.28

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

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

  elektronisk kalender på folkeskolen.dk med 
 aktiviteter fra hele landet

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

FIND DIT 
NyE jOB På

HoVEdStadSomrÅdEt
HiLLErØd
hillerød kommune søger
souschef til visionær familieskole
ansøgningsfrist 5/3-2012

SJæLLand
roSkiLdE 
roskilde kommune søger
skoleleder til lynghøjskolen - GenOPslaG
ansøgningsfrist 1/3-2012

Fyn
SVEndBorg
svendborg kommune søger
skoleleder til tåsinge- 
skolen
ansøgningsfrist 1/3-2012

koLding 
kolding kommune søger
skolechef
ansøgningsfrist 1/3-2012

midtJyLLand
tHyHoLm 
søndbjerg efterskole søger  
forstander/forstanderpar 
ansøgningsfrist 1/3-2012

ÅByHØJ 
åby skole søger
viceskole-/pædagogisk leder
ansøgningsfrist 5/3-2012

Se AllE de ledige jobs på det  
nye skolelederjob.dk

Nu i samarbejde med ofir.dk
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stillinger

Vil du stå i spidsen for Skovs-
hoved Skole? Kan du lede og 
motivere vore mange dygtige 
medarbejdere og sammen med 
dem skabe resultater, der kom-
mer vore børn og unge til gavn 
og glæde?

Vi har netop søsat en ny vision for
skoleområdet, Læring uden grænser.
En vision den nye skoleleder får til
opgave at bidrage til virkeliggørelsen 
af på Skovshoved Skole og i Gen-
tofte Kommune.

Vi søger:
•	 en ambitiøs, motiverende og resul-

tatskabende leder af Skovshoved 
Skole

•	 en leder, der er synlig for børn, 
forældre og personale og som 
sætter en klar retning for skolen 
og er med til at fastholde skolens 
værdigrundlag og gode omdømme

•	 en leder med solid ledelseserfa-
ring	og	en	stærk	pædagogisk	profil

•	 et nærværende og engageret 
menneske, som med afsæt i et po-
sitivt menneskesyn sammen med 
os vil gøre sig umage og vil sætte 
nye mål for skolen

•	 en leder der er stærk i kommuni-
kationen

•	 en leder, der tænker og handler 
i helheder, så skolens fortsatte 
udvikling og drift sikres

•	 en leder, der er aktiv medspiller 
med sine ledelseskolleger i Plat-
form for Strategisk Skoleledelse 
og i Børn, Unge og Fritid

•	 en leder, der ser netværk som en 
styrke og kan se mulighederne for 
Skovshoved Skole i nye netværk 
og konstellationer

Vi tilbyder:
•	 730 videbegærlige og ligefremme 

børn
•	 et dygtigt personale på 85 i alt 
•	 en interesseret og engageret 

forældregruppe
•	 en skole og et skolevæsen i kon-

stant udvikling
•	 et udviklende arbejde i skolele-

dergruppen, i ledelsesteamet og i 
skolen

•	 gode udviklingsmuligheder for dig

Yderligere oplysninger
Du er velkommen til at kontakte 
konst. skoleleder Lars Baaring Han-
sen, tlf. 3998 5500, eller bestyrelses-
formand Søren Stemann Beck, 
tlf. 4071 7554 eller direktør for Børn, 
Unge og Fritid, Frank E. Andersen, 
tlf. 2929 2075 hver dag efter kl. 17, 
eller pæd. chef Knud Nordentoft, 
4030 5281.

Lønnen fastsættes efter aftale
med den forhandlingsberettigede
organisation. 

I Gentofte Kommune er
der en generel politik om, at der på
børne- og ungeområdet skal indhen-
tes straffeattester.

Ansøgning
Ansøgningsfrist: 15. marts 2012 
kl. 12.00. 

Ansøgningen sendes til: 
bornungeogfritid@gentofte.dk 

Eller til:
Gentofte Kommune, 
Børn Unge og Fritid, 
Bernstorffsvej 161, 
2920 Charlottenlund.

Skoleleder til Skovshoved Skole
Skovshoved Skole
- er en velholdt og moderniseret 

folkeskole i Gentofte Kommune med 

en naturskøn beliggenhed tæt ved 

Øresund og den gamle Skovshoved by. 

Skolen danner rammen om hverdagen 

for 730 dejlige og nysgerrige børn og 

har i alt 85 ansatte fordelt på skole og 

skolefritidsordning. Bygningerne står 

meget flotte efter en gennemgribende 

modernisering og renovering. 

Læs mere om Skovshoved Skole på 

www. Skovshovedskole.dk 

Gentofte Kommune vil være Danmarks mest attraktive kommunale arbejdsplads. Kunne du 
tænke dig et meningsfuldt job, på en arbejdsplads med et højt serviceniveau, hvor faglighe-
den er i top og hvor der samtidig er plads til et arbejdsliv og familieliv i balance? 
Så er Gentofte Kommune svaret. I Gentofte Kommune tror vi på, at dygtige og tilfredse 
medarbejdere og ledere er den bedste garanti for, at borgerne får den bedst mulige service. 
Læs mere på www.gentofte.dk

job i gentofte kommune
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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.) 

Politisk ledelse 
Formand anders balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
næstformand claus hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

daglig ledelse 
sekretariatsleder Poul krogstrup 
pokr@skolelederne.org 

ledelse, kommunikation
souschef michael diepeveen  
midi@skolelederne.org 

kommunikation, web
konsulent søren thomsen 
stho@skolelederne.org

team: Personalejura
konsulent carsten ancker  
cava@skolelederne.org  

team: Personalejura 
konsulent barbette hjelmborg
bahj@skolelederne.org

team: Personalejura
konsulent Poul boeskov  
pobo@skolelederne.org

team: Overenskomst og løn 
konsulent Peter cort
cort@skolelederne.org

team: Overenskomst og løn
konsulent karsten steen hansen 
ksha@skolelederne.org 

team: Overenskomst og løn
konsulent henning søby Okholm
hsok@skolelederne.org

team: Overenskomst og løn
konsulent søren schnack 
sors@skolelederne.org 

team: skoleledelse
konsulent dorrit bamberger  
dbam@skolelederne.org 

team: skoleledelse
konsulent søren teglskov 
sote@skolelederne.org 

administration
sekretær charlotte dilling   
cd@skolelederne.org  

HoVEdBEStyrELSEn

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

hurtig 
kontakt

7025 1008

Et undervisningsprogram 
for bæredygtig udvikling

• Giv din skole en grøn profi l
• Skab engagement, viden og handling
• Bidrag til et bedre miljø

Grønt Flag Grøn Skole er Danmarks største ressource 
for miljøundervisning. Vi tilbyder en spændende ramme 
for undervisningen, undervisningsmaterialer, forslag til 
afgangsprøver, kontakt til mere end 30.000 skoler i hele 
verden o.m.m.

Læs mere på www.groentfl ag.dk
Mød os på Skolebogmessen og hør nærmere.

Grønt Flag Grøn Skole er et samarbejde mellem 
Friluftsrådet, Undervisningsministeriet, Miljøministeriet, 
Biologforbundet og Geografforbundet
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læse- og arbejdshjørne

f lotte farver!

mindre larm

Vind møbler for 100.000 kr.
Kinnarps sætter fokus på vigtigheden af et godt læringsmiljø 
med kampagnen „Drømmeskolen“, der er en konkurrence 
for lærere og elever landet over. 

Din skole kan også være med i konkurrencen om at skabe 
jeres drømmeskolemiljø, hvor hovedpræmien er møbler fra 

HVORDAN SER DIN DRØMMESKOLE UD?

Kinnarps har i 70 år skabt komplette indretningsløsninger til den 
private og offentlige sektor - fra kontorer, skole- og uddannelses - 
miljøer til pleje- og sundhedssektoren.

Læs mere på www.kinnarps.dk

Kinnarps til en samlet værdi af 100.000 kr. Læs mere om 
kampagnen, kon kurrencereglerne og de flotte præmier på 
www.kinnarps.dk/drommeskolen

Mød os på Skoleledernes Årsmøde 2012, stand C3-001, 
og hør mere.
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