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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 

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

jeres drømmeskolemiljø, hvor hovedpræmien er møbler fra 
Kinnarps til en samlet værdi af 100.000 kr. Læs mere om 
kampagnen, kon kurrencereglerne og de flotte præmier på 
www.kinnarps.dk/drommeskolen
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parat, Start, løb!
Det nye skoleår er i fuld gang med discipliner, der i antal og sværhedsgrad, men 
heldigvis også med mange gyldne øjeblikke, kan måle sig med OL i London…

Skolelederforeningen valgte i sidste uge med et landsdækkende avisindstik at 
bidrage til, at vi alle fi k en god start – med fokus på alt det gode folkeskolen, dens 
medarbejdere og ledelse kan byde på! I den anledning lavede jeg også en video-
hilsen, som man kan uploade ved at scanne QR-koden forneden.

Hovedbestyrelsen er trådt sammen efter sommerferien og har bl.a. fastlagt de 
indsatsområder, vi vil arbejde med i de kommende år. Vi har valgt at fokusere på 
to hovedspor, som bliver forelagt foreningens lokale formænd på formandsmødet 
her i slutningen af august.

Det ene spor har fokus på medlemmernes ledelsesfaglighed og ledelsesvilkår. 
De kommunale skolestrukturer ændres fortsat, ændringen af specialundervisnin-
gen, ledelse af nye inklusionsprocesser stiller krav, og vi vil støtte medlemmerne i 
deres opgavevaretagelse med konsulentbistand, rådgivning, kurser og værktøjer.

Det andet spor handler om vores forening, om hvordan  vi bliver ved med at 
have en aktiv, levende skolelederforening for alle ledergrupper på tværs af niveau, 
funktion, alder og køn – med en stærk følelse af fælles tilhørsforhold og sammen-
hængskraft. Begge spor vil byde på aktiviteter, der retter sig indadtil i foreningen 
og ud på hver skole.

Det nationale indsatsområde Ny Nordisk Skole har som skoleudviklingsprojekt 
for alvor fået vind i sejlene. Det skete på børne- og undervisningsministerens Sorø-
møde, hvor en række politikere og beslutningstagerne på skoleområdet var til ste-
de og gav håndslag til projektet, der nu også skal udmønte sig gennem lokale pro-
jekter. Læs mere på side 26 ff.

Der er nok at tage fat på. Jeg ønsker jer alle et godt skoleår og håber, at for-
eningens initiativer vil være til gavn for folkeskolen og dens ledelse!

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen
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Vær med i 
GoCook 
konkurrencen 
Eleverne kan dele deres 
oplevelser med ”GoCook 
Smagekassen” på gocook.dk. 

De tre bedste besvarelser 
vinder en restaurantdag 
med en kok.

”GoCook Smagekassen” er et samarbejde mellem FDB og Hjemkundskabslærerforeningen 

GRATIS!

FDB sætter igen fokus på nye og 
sunde smagsoplevelser til  eleverne 
i hjemkundskab på din skole. 

Fra i år kalder vi det ”GoCook Smage-
kassen” (tidligere kaldt” Mad eller 
Hvad?”). I år kan  hjemkundskabs-
læreren hente smagekassen i enten 
uge 43, 44 eller uge 45.

Temaet for årets smagekasse er mad-
pakker. Det handler om forskelligt 

brød, hvad vi putter på det og ikke 
mindst, hvad vi ellers kan lave til 
madpakken. 

Ud over undervisningsmateriale 
følger et opskriftshæfte med, som 
eleverne kan bruge derhjemme.

Fra den 1. maj til 15. september 
er der åbent for tilmelding på 
skolekontakten.dk.

Undervisnings-
materiale til 6 
dobbeltlektionerGoCook

Smagekassen
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Tilmelding sker  på 
skolekontakten.dk

Hjemkundskabslæreren får 
en GRATIS*smagekasse 
med elevhæfter, opskrifter, 
lærervejledning og råvarer 
til 24 elever.
*Egenbetaling på omkring 
100 kr. til supplerende råvarer 
må påberegnes

70.000 HAR NU 
TILMELDT SIG

201230Folkeskolen192 x 261.indd   1 12/07/12   12.59
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public service   { tekst: Kay Flinker / foto: Scanpix }

Skarpere 
  ledelSe

Maria Rørbye Rønn blev i februar 2011 ny generaldirektør for DR efter en tid 

med mastodontiske budgetoverskridelser i forbindelse med byggeriet af DR’s 

koncerthus og som følge af den foregående generaldirektørs pludselige afgang 

efter pinlige lækageafsløringer. Hun er nu i fuld gang med at strømline DR’s 

kanaler og skærpe profilen for både tv, radio og net.

 E n sommerfugls tilfældige flaksen 

over en kaktus i Mexico har ma-

get kaos så præcist, at solen 

pumper varme ned over Køben-

havn, da jeg stiger af toget fra 

Jylland. Det uventet gode vejr 

giver et pludseligt tilskud af energi, og jeg be-

slutter mig til at gå ud til DR Byen fra Hoved-

banegården. Et par venlige flyttefolk, jeg spør-

ger om vej, giver mig først en omstændelig 

anvisning, som ikke er til at huske, medmindre 

man er digitalt indrettet i hjernen,… men netop 

som jeg senere skal til at ”dreje til venstre 

ad…”, bliver jeg råbt an af den ene af flyttefol-

kene: ”Du kan skyde genvej her gennem Ama-

ger Fælled!”… De er betænksomt fulgt efter 

mig i deres flyttebil, fordi de er kommet i tanke 

om en snildere vej. Med ét bliver hjernevin - 

dingernes uigennemskuelige og tågeklistrede 

vejspaghetti til et DR HD-grafisk mønster af 

klarhed. Det er en heldig dag!

Det er nu omtrent halvandet år siden, at DR, 

efter Plummers noget forplumrede sum af kar-

demomme og beregnende læk af fortrolige op-

lysninger… og efterfølgende ”frivillige” tilbage-

trækning, fik ny generaldirektør. Det er hende 

jeg skal møde. Her på min vej gennem Amager 

Fælleds noget ufriserede og lidt fortabte natur 

flasher et par dramatiske scener fra en tv-avis, 

mord på et ægtepar i Tusindårsskoven… MEN 

den passerende cyklist er heldigvis hverken rov-

morder eller voldspsykopat… alt imens jeg for-

mulerer et par ekstra spørgsmål til general– 

direktøren.

Kontrasten kan ikke være større, da jeg få 

minutter efter står foran to kolossale bygninger. 

Fra en smal sti gennem fælledens lidt stillestå-

ende lumre sommerluft af opkogte planteceller 

og smådunstende hængedynd, til en bred flise-

belagt og totalt lugtsteril passage mellem kon-

certhuset og DR’s produktionshus flankeret af 

totalt afrettet og flimmerfrit grønt vand… og om 

ørerne og gennem den let svedige skjorte denne 

kunstige og kølige opvind, der altid smyger sig 

rundt om og op ad store golde bygningsflader 

på forvoksede højhuse. Det er her hun rege-
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rer, over dette rige af interfererende og 
digitaliseret (u)virkelighed. 

Jeg bliver helt lettet, da jeg møder 
et rigtigt menneske i receptionen og 
ikke en digital udgave af ”D-Artoo”, 
også selv om jeg selv bliver dehumani-
seret og straks nummereret med et kli-
stermærke. Kort efter kommer en sød 
kommunikationsmedarbejder og hen-
vender sig i receptionen og spørger ef-
ter ”Kenneth”. Jeg tænker, at det kun-
ne være en DR-dramatisk udgave af 
”Kay” og giver mig til kende som 
”ham, der skal møde Maria Rørbye 
Rønn”. Hun smiler undskyldende. 

Længere oppe i huset træder vi 
snart efter ind på generaldirektørens 
kontor, der på alle måder signalerer 
”her-er-en-topchef-der-ikke-er-afhæn-
gig-af-fed-cigarrøg-i-palisandervægge-
eller-lædertunge-monster-kontormøb-
ler” – rummet er udstyret med det 
nødvendige og ikke spor mere – enkelt 
og funktionelt. Som trofast licensbeta-
ler ånder jeg lettet op – og jeg kan hel-
ler ikke spotte nogen eksklusiv rygeka-
bine. En storsmilende Maria Rørbye 
Rønn rækker hånden frem til velkomst 
og er straks parat, selv om jeg er 5 mi-
nutter for tidligt på den. Kommunika-
tionsmedarbejderen sidder med under 
hele interviewet. 

Bidt af opgaven
Maria Rørbye Rønn afslører, hvordan 
det var at træde til som konstitueret 
generaldirektør efter en tumultarisk pe-
riode med massive budgetoverskridel-
ser i forbindelse med bygingen af kon-
certhuset, efterfølgende sparerunder og 
fyringer, Plummers pludselige, men 
nødvendige afgang, tekniske indkø-
ringsproblemer og meget mere: 

”Faktisk følte jeg mig enormt privi-
legeret over, at jeg fik chancen for at 
blive konstitueret. Det er noget helt 
særligt, for man bliver sat til at passe 
et job uden rigtigt af have selve jobbet. 
På den måde er man også skånet fra 
offentlighedens interesse, samtidig 
med at man får en unik mulighed for at 
prøve jobbet af. Men snart gik det op 
for mig, at jeg blev helt bidt af opga-
ven, for det er opgaven, der driver mig, 
det er public service, jeg brænder for. 
Da der var gået to måneder, sagde jeg 
til mig selv, at jeg blev nødt til at søge 
jobbet. Det er fantastisk at få lov til at 
mærke efter, inden man gør det”.

Maria Rørbye Rønn fik som bekendt 

jobbet, som hun efter eget udsagn el-
sker:

”Jeg synes det er fantastisk at få lov 
til at have et arbejde, som i den grad 
betyder noget for danskerne, at stå i 
spidsen for en virksomhed med det for-
mål, som DR er sat i verden for. Det 
brænder jeg virkelig for, og det får jeg 
en masse energi af. Og så er jeg meget 
stolt af vores dygtige medarbejdere og 
de programmer, vi leverer. Når jeg tæn-
ker tilbage på bare det sidste halve år, 
så er der rigtig mange programmer, der 
for mig står tilbage som markante, og 
som har skabt debat”.

Hun nævner en række programmer, 
som har været dagsordensættende:

”En dokumentar som ”Min barndom 
i helvede” med Lisbeth Zornig Ander-
sen affødte debatter på mange niveau-
er. Både på arbejdspladser, i hjemme-
ne blandt almindelige mennesker som 
dig og mig, men også politisk og i eks-
pertmiljøer. Eller tænk på ”Kæft, trit og 
flere knus”, der også skabte en utrolig 
væsentlig debat. Det var et både meget 
nærværende og vigtigt program om li-
vet for en gruppe anbragte børn og 
unge på et dansk behandlingshjem. Og 
vi laver dramaer, som de fleste danske-
re elsker at følge med i, som fx ”Bor-
gen”. Vi havde besøg fra engelsk tv for-
leden, fordi ”Borgen” nu er en af de 
største succeser på BBC Four i mange 
år. De kommer her for at finde ud af, 
hvordan vi arbejder med vores drama-
produktion. Så bliver jeg utrolig stolt 
over, hvordan vi som et lille land kan 
bidrage med noget på den måde. Også 
”Forbrydelsen” har nærmest fået kult-
status i England. Det bliver man da 
stolt over. 

fyrtårn, der lyser for hele holdet
Da Rørbye Rønn kom til roret, var der 
ellers en del medier, som havde svært 
ved at se netop hende som leder af en 
institution som DR. Hun havde jo ikke 
selv nogen faglig baggrund med ny-
hedsformidling eller kulturproduktion. 
Daværende kulturminister Per Stig 
Møller havde endda efterlyst ”et kultu-
relt fyrtårn” i spidsen for DR, hvilket 
hun ikke lige matchede, og Politiken 
som ganske vist mente, at hun var 
”gennemført hæderlig”, så hende som 
værende ”på grænsen til det spejderag-
tige” – vel ikke det mest flatterende 
skudsmål.  Jeg vil godt vide, hvordan 
det var at blive kaldt en lille ”grå ju-

rist” og ikke få pressens udelte opbak-
ning fra starten?

”Jeg husker udmærket kommenta-
rerne, og det er jo rigtigt, at jeg var et 
ubeskrevet blad. På den anden side var 
det sjovt at være en overraskelse, og 
jeg var især glad for den debat, der 
kom i kølvandet på de første reaktio-
ner, for den kom til at handle om ledel-
sesdimensionen. Alle havde talt om et 
”kulturelt fyrtårn” eller et ”nyhedsfyr-
tårn”, men så kom der en dag en over-
skrift, der hed noget med et ”ledelses-
fyrtårn”. Og det med at få fokus på 
ledelsesopgaven her i huset og se det 
som en vigtig dimension og en faglig 
kompetence, var jeg ekstremt glad for. 
Jeg tror, det betyder noget, at man 
også taler ledelse selv i et meget krea-
tivt hus. Ledelse er at sætte retning på 
noget, skabe gode rammer og levere 
resultater”.

”Den øverste ledelse skal kunne 
sætte et hold, hvor vi sammen er i 
stand til at gøre det. Og jeg tror, at jeg 
er god til at få sådan et hold til at spil-
le. Her er det rigtig vigtigt at omgive 
sig med folk, der har andre kompeten-
cer end en selv. Og det synes jeg lige 
præcis denne her holdsætning viser. 
Jeg er valgt på andre kriterier end de 
kulturelle. Til gengæld har jeg en stærk 
direktion bag mig, som har fagligheden 
på de enkelte områder – også på det 
journalistiske og det kulturelle felt. Jeg 
tror, det er sindssygt vigtigt at finde 
folk, der supplerer hinanden, og som 
tør være åbne om det, at man ikke kan 
det hele selv, men har brug for at være 
et hold, der rykker sammen”.

Generaldirektøren understreger, at 
når holdet er sat, så er vigtigt at have 
modet til at tage de nødvendige og rig-
tige beslutninger og holde fast i dem, 
så man ikke hele tiden ændrer kurs. 
Dernæst gælder det om at have tillid til 
de andre ledere, at de er i stand til at 
levere de nødvendige resultater:

”Det er de ledelsesopgaver jeg har 
brugt min tid på. Og nu har vi truffet 
nogle ambitiøse beslutninger, nu skal 
vi bare levere varen. Vores fokus skifter 
nu til implementeringsdelen”.

Skarpere dR på flere leder
De vigtige beslutninger, Maria Rørbye 
Rønn taler om, er den strategi, hun 
selv tog initiativ til kort efter siden til-
træden, og som blev døbt ”Et skarpere 
DR”. Med denne plan sætter DR sær-
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ligt fokus på indholdet af programfla-
den og strømliner radio- og tv-kanaler-
nes profiler. Hun forklarer idéen med 
sin plan:

”Vi tror på, at vi får en bedre forvent-
ningsafstemning med befolkningen, så 
de lettere kan finde ud af, hvor de fin-
der vores tilbud, men også at hvert en-
kelt tilbud bliver skarpere. DR 1 skal 
stadig være den brede kanal med alt 
muligt indhold. Det er her vi har tv-avi-
sen, som når rigtig bredt ud blandt dan-
skerne, vi har de journalistiske formater, 
vi har livsstil, vi har dokumentarer, og vi 
har også underholdning på DR 1. Og så 
får vi nu et DR 2 med en tydeligere 
samfundsprofil og et DR 3 for de yngre 
mellem 15 og 39 år, og vi får en DR K, 
som bliver styrket. Her får vi endnu 
mere kultur, mere historie, mere musik 
og film. Vi tror ikke, at K-kanalen bliver 
et reservat, men et endnu bedre tilbud 
til danskerne, og vi tror, den vil vokse i 
forhold til det, den er i dag”. 

Kritiske røster har peget på faren i, 
at vi nu i endnu mindre grad har en tv-
kanal, som er i stand til at samle be-
folkningen, og at de skarpe kanalprofi-
ler vil øge segmenteringen, altså at alle 
kommer til at sidde i hvert sit rum og 
se hver sit program fra hver sin kanal. 
Men Maria Rørbye Rønn ser ikke det 
som en fare, men snarere som et vilkår:

”En af de globale trends i medie-
markedet er fragmenteringen, hvilket 
beror på, at der er flere og flere mulig-
heder for at få indhold både fra Dan-
mark og udlandet, og at folk derfor 
spreder deres forbrug over flere og flere 
medier. Den udvikling kan vi ikke på-
virke, det er en global trend. Der er så 
mange tilbud, så folks forbrug differen-
tieres mere og mere. Hvis vi skal levere 
public service til danskerne i fremti-
den, kan vi ikke nøjes med én hovedka-
nal. Vi er nødt til at have flere tilbud, 

navnlig i prime time, hvor danskerne 
ser allermest tv. Hvis vi skal opfylde 
den rolle, som vi har i det danske sam-
fund med at understøtte en folkelig de-
bat og engagere danskerne, så kræver 
det simpelthen, at vi har flere forskel-
lige tilbud”. 

Hun køber derfor heller ikke Georg 
Metz’ kritik af, at den nye kanalstrategi 
simpelthen bare er at lefle for befolk-
ningen:

”Han er naturligvis berettiget til at 
mene, nøjagtig hvad han vil. Men jeg 
noterer mig, at der er helt generel op-
bakning til denne plan, både i pressen, 
i den almindelige debat og fra politisk 
hold, altså fra vores ejere”.

Ikke kopinyheder, men
dybdeborende perspektiv
Kritikken har også gået på, at det kom-
mende mere samfundsorienterede DR 
2 med sin plan om at sende nyheder 
hver time risikerer at blive en dårlig ef-
terligning af TV 2 News. Men Maria 
Rørbye Rønn tænker et helt andet ny-
hedsbegreb:

  ”Det er vigtigt for mig at sige, at vi 
ikke laver en breaking news-kanal a la 
TV 2 News. Den har de, og den laver 
de på glimrende vis. Vi vil prøve at lave 
noget andet, vi vil lave en samfundska-
nal, som har et bredere perspektiv end 
at fortælle, hvad der sker hele dagen 
og gøre det live. Det betyder, at vi i hø-
jere grad kommer til at behandle nyhe-
derne og gå i dybden, hvilket i virkelig-
heden passer godt med det DNA, som 
DR 2 allerede har i dag. Den kanal er 
Danmarks stærkeste mediebrand i dag. 
Det vil vi stå fast på og videreudvikle”.  
Hun fortsætter om sin egen rolle i stra-
tegien ”Et skarpere DR”:

”Det er en ambitiøs beslutning, som 
kommer til at kræve et kæmpe ledel-
sesmæssigt fokus, at sørge for at orga-

nisationen nu også er i stand til at im-
plementere det og gå i luften med 
rigtig mange ting på én gang. Vi lukker 
jo to kanaler, DR HD og DR Update, og 
det i sig selv er også en ledelsesmæs-
sig opgave at sørge for, at vi kommer 
godt af sted med det. Jeg skal sikre, at 
der bliver kommunikeret om alle planer 
og beslutninger, at rammerne er rigti-
ge, at alle processer kører, og at vi får 
den kompetencedækning, vi skal have, 
at vi har teknologien med, at økonomi-
en hænger sammen. Jeg skal have 
overblikket over alle processer og sikre 
at samarbejdet kører, men selve udvik-
lingen af det enkelte program, det er 
der andre, der er bedre til end mig. Det 
er rammen, der er blevet besluttet, og 
vi skal nu til at udvikle og fylde i. Vi 
ved endnu ikke nøjagtigt, hvordan sen-
deplanen kommer til at se ud”.

Efter at ledelsen i DR i årevis havde 
fokuseret sine kræfter på de fysiske 
rammer og en kaotisk økonomi er ”Et 
skarpere DR” Maria Rørbye Rønns me-
get personlige aftryk på indholdssiden:

”Det skal være så skarpt og godt, at 
vi både har særpræg og relevans i for-
hold til andre aktører i markedet. Her 
er det rigtig vigtigt, at vi er et public 
service-medie, at vi har en anden opga-
ve, en samfundsmæssig opgave. Vi skal 
ikke tjene vores penge selv, vi skal ikke 
sælge reklamer, men det betyder til 
gengæld, at det indhold, vi laver, skal 
have betydning for folk, det skal enga-
gere dem, det skal understøtte dem 
dagligt og i forhold til det danske de-
mokrati. Det skal være med til at binde 
denne her nation sammen på rigtig 
mange forskellige måder”.

Hun fortæller, at den nye strategi 
omfatter hele DR og ikke bare tv:

”Vi startede med at lave en kæmpe 
omlægning af vores radio og har reduce-
ret antallet af kanaler fra 30 til 11. Vi 

»Vi har mellem 200.000 og 300.000 henvendelser 
fra befolkningen hvert år. Det er klager, ris og ros, 
ønsker, vil I ikke nok genudsende det og det og alle 
mulige kommentarer. For mig er det et udtryk for, 
at folk har en holdning til det, vi laver.«
{ Maria Rørbye Rønn, generaldirektør, Danmarks Radio }
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har fokuseret kræfterne og lavet digitale 
radiokanaler med højere kvalitet, end vi 
havde før. Nu har vi truffet beslutning 
om tv-delen og en fuldstændig anden 
måde at løse opgaven på end før. Og vi 
tror meget på, at vi kan gøre det bedre 
og udnytte ressourcerne bedre. Og så vil 
vi kigge på netdelen og nye medier her-
efter. Man kan ikke lave alt på én gang. 
Nu er radiodelen gået i luften, og det 
går rigtig godt. Og nu kommer vi så til 
tv-delen. Det, vi ønsker ledelsesmæs-
sigt, er at samle DR på en ny måde og 
skabe begejstring og engagement blandt 
medarbejderne. Det oplever jeg i høj 
grad, at det allerede gør”.

Stævnemøde med 800 medarbejdere
Jeg spørger hende, hvordan hun kan 
være sikker på, at hun har medarbej-
derne med sig?

”I går havde vi et ”stævnemøde”, 
som er noget nyt, vi har indført, hvor le-
delsen inviterer alle medarbejdere som 
overhovedet har tid og lyst til at komme 
til et møde, hvor vi fortæller, hvad der er 
sket siden vi sås sidst, og hvor vi er på 
vej hen. Historisk set har medarbejder-
ne kun været indkaldt, når der var en 
eller anden kriseanledning. Jeg vil gerne 
have det som et fast forum, hvor man 
også kan fortælle stort og småt om, 
hvordan det går. Hele formålet er, at 
medarbejderne kan stille spørgsmål. 
Når ledelsen har haft et oplæg, bliver 
der 3-5 min., hvor medarbejderne kan 
stille et skriftligt spørgsmål, som bliver 
samlet ind i en bowle. En journalist sty-
rer mødet og stiller ledelsen de indsam-
lede spørgsmål”. 

”Jeg synes, det er en rigtig god form, 
både fordi vi kommer tættere på hinan-
den i huset, og fordi der bliver en fælles 
opfattelse af, hvor vi er på vej hen. Des-
uden skærper det ledelsen at svare på 
de spørgsmål, som medarbejderne nu 
har lyst til at stille. Ved mødet fornem-
mede jeg en god gejst om vores beslut-
ninger. Og de kreative folk vil gerne i 
gang med at udvikle programmerne og 
synes, det er superspændende”.

Om DR sparer noget ved omlægnin-
gerne, og om der skal fyres medarbej-
dere?

”Det spørgsmål fik jeg også i går 
ved ”stævnemødet”. Først og fremmest 
vil jeg sige, at det her er ikke – og har 
aldrig været – en spareplan. Det er så-
ledes ikke målet at komme af med 
medarbejdere. Men det er også vig-

»Jeg tror, at jeg er god til 
at få et hold til at spille. 
Her er det rigtig vigtigt 
at omgive sig med folk, 
der har andre kompe-
tencer end en selv.«
{ Maria Rørbye Rønn, generaldirektør, DR }



  moderne skoleledelse 11

til alle danskere

blå bog

Maria Rørbye Rønn, 
48 år

Arbejde:

›   1990 Jurist fra Københavns 
universitet 

›   1990 Dommerfuldmægtig 
ved Retten i Odense

›   1993 Fuldmægtig ved Op-
havsretskontoret i Kulturmi-
nisteriet

›   1995 advokat i Ophavsrets-
kontoret i DR

›  1999 Souschef for DR Jura

›  2001 Chef for DR Jura

›   2007 underdirektør DR Juri-
disk og Politisk Sekretariat

›   2009 Direktør i DR Jura, 
Politik og Strategi

›  2011 generaldirektør for DR

Fritid:

›   Cykler på arbejde hver dag 
for at få luft, motion og for 
at tænke for sig selv

›   Løber mindst en tur hver 
weekend

›   Løber halvmaraton en gang 
imellem 

›  Vinterbader

›  Elsker at lave mad

Familie:

›   Bor i Hellerup

›   Har to børn, en dreng på 20, 
som lige er blevet student, 
og en pige på 17 som går i 
2. g. Begge har været et år 
i uSa.

›   gift med direktør Laurits 
Rønn fra Danske Erhverv.
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tigt at sige, at vi har personalereduktio-
ner i et eller andet omfang hvert år, når 
vores programplan skal gå op. Med ”Et 
skarpere DR” er der tale om en stor 
omlægning, hvor alle kanaler er i spil, 
hvor nogle lukker og andre åbner, så 
det er klart, at jeg ikke kan garantere, 
at der ikke kommer reduktioner eller 
tilpasninger i sidste ende, netop fordi 
kompetencebehovet ændrer sig. Det 
har vi ikke det fulde overblik over end-
nu, her skal vi et spadestik dybere i ud-
viklingsarbejdet, inden vi kan sige det. 
Men det er ikke en spareplan”.

Public service betyder troværdighed
Når Maria Rørbye kigger frem i tiden, 
er det vigtigt for hende ikke at miste 
markedsandele. DR er i kontakt med 
98 % af den danske befolkning hver 
uge, og sådan skal fortsat være. Men 
andre ting spiller en lige så stor rolle:

”Troværdigheden omkring DR skal 
være tårnhøj. Her har vi noget, som ad-
skiller os fra alle andre. Man skal kun-
ne være sikker på, at alle vores pro-
grammer er lavet helt uafhængigt af en 
kommerciel eller økonomisk eller no-
gen som helst anden interesse end lige 
det at levere det bedste til danskerne. 
Jeg oplever, at de samfund, hvor man 
ikke har en public service-kanal som 
os, mangler noget. Det skinner fx igen-
nem ved et valg. Det betød meget for 
mig, at vores valgdækning gik så godt 
her ved det sidste valg. I så betyd-
ningsfuld en proces, er det vigtigt for 
folk at vide, at der her er noget, som 
bliver lavet helt uafhængigt af andre 
interesser. Så er troværdighed og uaf-
hængighed vigtigt”.

Jeg minder lige om, at DR jo både er 
blevet beskyldt for at være både rød og 
blå lejesvend, og at det vel ikke kan styr-
ke troværdigheden som politisk neutral:

”Der vil altid være nogle, som forsø-
ger at skyde os motiver i skoene. Fak-
tum er, at alle videnskabelige undersø-
gelser fra de sidste 10 år af vores 
nyhedsdækning viser, at den ikke er 
farvet. Der er altid en lille fordel for 
dem, der sidder i regering, fordi de får 
øget dækning, netop fordi de er rege-
ring. Men der er dokumentation for, at 
vi hverken favoriserer den ene eller den 
anden blok”.

Da jeg spørger, om DR da ikke næ-
sten har glemt Pia Kjærsgaard, får jeg 
ikke et direkte svar, men et bredt smil 
og et generelt svar:

”Man kommer ikke så let myter til 
livs, men de har ikke hold i virkelighe-
den. Med en så stor berøringsflade, vil 
der altid være debat om os. Men det er 
vigtigt for mig, at den handler om sub-
stansen og programmernes kvalitet. Vi 
har mellem 200.000 og 300.000 hen-
vendelser fra befolkningen hvert år. Det 
er klager, ris og ros, ønsker, vil I ikke 
nok genudsende det og det og alle mu-
lige kommentarer. For mig er det et ud-
tryk for engagement, og at folk har en 
holdning til det, vi laver. Det synes jeg 
er supervigtigt”.

dedikeret og engageret
Som interviewet skrider frem, bliver det 
tydeligere og tydeligere, at jobbet som 
generaldirektør for DR ikke bare er Ma-
ria Rørbye Rønns arbejde, men hendes 
lidenskab. Spørger jeg, hvad der er 
hendes personlige livsprojekt, er det 
arbejdet, hun nævner først: 

”Jeg er dybt dedikeret og engage- 
ret i det. Jeg synes, det er fantastisk 
spændende at få lov til at stå i spidsen 
for det her”. Når jeg beder hende fore-
stille sig selv som 80-årig kigge tilbage 
for at se, hvad der var vigtigt for hende 
i denne periode, så handler det om, at 
hun har gjort en forskel for DR, og at 
hun har skabt resultater, der har bety-
det noget for danskerne. Og når jeg 
spørger hende, om danskerne også 
helst skal huske hende, er det tilsyne-
ladende ligegyldigt, det er opgaven og 
produktet, der betyder noget. Også 
hendes børn synes, at hendes job er 
”vildt spændende. De bakker op og er 
stolte af, at jeg har det job. De kan jo 
mærke, at jeg trives, og at jeg er enga-
geret i det hver dag”.

Alligevel fylder arbejdet ikke alt, der 
skal også være plads til familien og fri-
tidsinteresser. Over sommeren har der 
fx været tid til at læse nogle af de bø-
ger, der ligger i en stak på hendes nat-
bord:

”Jeg er lige gået i gang med Jenni-
fer Eagans ”Tæskeholdet banker på”, 
som hun fik Pulitzer-prisen for. Jeg har 
også lige læst Julian Barnes ”Når noget 
ender”, og så vil jeg gerne læse Bo Li-
degaards ”En fortælling om det 20. år-
hundrede i Danmark”. Og jeg har lige 
købt den nye bog af Linn Ullmann ”Det 
dyrebare”. Jeg har altid læst meget. 
Det er vigtigt at have oplevelser, som er 
af en anden karakter. At kunne trække 
sig ind i sig selv og kunne flyde med i 

en anden verden… og give slip. Det har 
jeg altid godt kunnet lide. Og jeg kan 
lide at læse mange forskellige ting. 
Også biografier og krimier. Det er skønt, 
at litteratur kan give så mange oplevel-
ser. Det hører med i mit liv, på ferie og 
til hverdag.

Da jeg spørger, om der er bøger, der 
har ændret hendes liv, bliver hun tavs 
et øjeblik og tænker sig om:

”… der er mange bøger, som har 
gjort et stort indtryk på mig, men æn-
dret mit liv vil jeg ikke sige. Jeg har 
nok fødderne plantet lidt for solidt til, 
at noget decideret vil få mig til at æn-
dre kurs. Men der er bøger, som har 
fået mig til at overveje ting. Det er 
sindssygt vigtigt, at man lige stopper 
op og får anledning til at tænke over, 
hvad der egentlig betyder noget. Det 
skal man sørge for at lægge ind i sit liv. 
En bog får en til at tænke andre tanker, 
end man ellers lige ville gøre i sin hver-
dag. Tit er det også sådan, at man får 
en inspiration, som igen gør, at man får 
en ny tanke i forhold til ens arbejde el-
ler i forhold til, hvad der vil være rigtig 
sjovt at gøre med familien. Det gælder 
også med musik. Efter en lang arbejds-
dag, hvor man i virkeligheden føler sig 
træt, kan man gå i DR’s koncertsal og 
bagefter gå derfra med ny energi. Det 
at man bare sidder og fordyber sig i no-
get andet og både får nye tanker og nye 
følelser, er jo noget, der er med til at 
give en det ekstra, der giver overskud”.

den virkelige virkelighed
På vejen ned efter interviewet spørger 
jeg min trofaste følgesvend, kommuni-
kationsmedarbejderen, om hvordan 
hun oplever stemningen i huset. Hun 
synes den er god, helt klart, og jeg for-
nemmer, at hun både har sympati og 
naturlig respekt for sin chef. Mens vi 
venter på elevatoren i midten, kommer 
den til venstre først. På vej ind bliver vi 
overhalet af en herre, som helt uden 
anledning, anden end at han må have 
hørt brudstykker af vores samtale, tilfø-
jer om Maria Rørbye Rønn: ”Hun er 
simpelthen troværdig!” – og så er han 
ude igen på næste etage. 

”Hvis han er sat i scene til at møde 
mig lige der”, tænker jeg, ”så er DR 
Drama endnu bedre end sit ellers ret 
gode rygte, og så kan selv iscenesat 
troværdighed gøre den ægte rangen 
stridig...”, og så går jeg ud i det, jeg 
ved, er virkeligheden. 
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fra 2013

DR’s kanalomlægning 
›   DR 1 – den brede kanal, der 

fortsat skal samle mange 
danskere omkring tv-avisen, 
dansk dramatik og under-
holdning.

›   DR 2 – samfundskanal med 
nyheder hver time, skal 
være aktuel, give perspektiv 
og indeholde satire.

›   DR 3 – bliver især for yngre 
seere mellem 15 og 39 år.

›   DR K – bliver kulturkanalen 
med kunst, musik, historie 
og film.

›   DR Lille Ramasjang – bliver 
for børn mellem 3 og 6 år.

›   DR Ramasjang – bliver for 
børn mellem 7 og 12 år.

›   DR HD og DR update lukkes.
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Hvis jeg skylder dig 1000 kr., har jeg et 
problem, men skylder  jeg dig 1 million kr., 
så er problemet dit…
John Maynard Keynes, 1883-1946, engelsk økonom

ArKivALier
kirkebøger, tingbogsoplysninger, borgerlige giftermål og 
meget andet kan du nu snage i…

Statens arkiver har lagt indscannede informationer 100 år 
tilbage ud på www.arkivalieronline.dk.

Norsk Højesteret har afsagt dom i et søgs-
mål mod Kristiansand kommune for ska-
der, en elev var påført som følge af mob-
ning i grundskolen 1987-93. Kommunen 
blev som arbejdsgiver fundet erstatnings-
ansvarlig.

Eleven startede i 1. kl. på en skole i 
kommunen. Helt frem til 6. kl. blev han 
isoleret og drillet af sine medelever. På 
anmodning af forældrene kom han i ny 
klasse ved at gå 6. kl. om. Han gennem-
førte siden overbygningen og en ung-
domsuddannelse på normal vis.

Tilsyneladende. For da han begyndte en 
højere uddannelse, måtte han i 2007 afbry-
de studiet på grund af psykiske problemer. 
En lægelig vurdering afdækkede, at han led 
af posttraumatisk stress, social fobi og de-
pression, og at dette havde baggrund i ople-
velserne i de tidlige skoleår. Og i 2009 rej-
ste han krav om erstatning på op til 1,5 
mio. kr. mod Kristiansand kommune. 

Byretten fandt det bevist, at eleven 
havde været udsat for massiv psykisk 
mobning, men frifandt kommunen, fordi 
de ikke fandt det sandsynliggjort, at sko-

lens ansatte havde udvist uagtsomhed 
eller kritisabel adfærd i øvrigt.

Landsretten kom til modsat resultat og 
fandt, at fl ere ansatte i kommunen havde 
udvist erstatningspådragende uagtsom-
hed. Kommunen blev på det grundlag 
dømt til at betale en erstatning på ca. 
920.000 kr. Kristiansand kommune an-
kede herefter dommen til Højesteret. 

Kommunen var enig i, at eleven havde 
været udsat for langvarig og omfattende 
chikane, som kunne karakteriseres som 
mobning. Men kommunen påtog sig ikke 
ansvar for de skader, drengen var påført 
som følge af det – og hævdede, at de an-
satte havde gjort, hvad man med rimelig-
hed kunne forvente af dem i en sådan si-
tuation, og at omfanget af mobningen 
ikke havde vært synlig. 

Norsk Højesteret kom enstemmigt til, 
at anken måtte forkastes, bl.a. med hen-
visning til, at skolegang adskiller sig fra 
andre sammenhænge, man indgår i, fordi 
man i princippet ikke kan fravælge at gå i 
skole – det er lovbestemt. Endvidere har 
elever ret til et forsvarligt undervisnings-

miljø, hvilket forpligter skolens personale, 
ikke mindst til at udvise særligt agtsom-
hed over for sårbare elever.

Det afgørende for at idømme kommu-
nen erstatningsansvar gik på, hvorvidt 
kommunens ansatte – lærere, skoleleder 
og PPR kunne bebrejdes for, at omsorgs-
pligten overfor eleven ikke var tilstrække-
lig varetaget. Det var her ikke nødvendigt 
at påvise enkeltpersoners fejl, men til-
strækkeligt at vise, at der var begået fejl, 
som tilsammen var kritisabelt nok til at 
udløse et ansvar. 

Højesteret fandt, at der var gjort for lidt 
fra skolens ansatte for at standse mobnin-
gen, og at de tiltag, som blev iværksat, var 
utilstrækkelige. Herunder forsøg på mæg-
ling, og på at få offeret til at forbedre sine 
sociale færdigheder. I konsekvens af sko-
lens manglende afklaring af elevens situa-
tion samt manglende iværksættelse af tiltag 
var vurderingen samlet set, at kommunen 
måtte idømmes erstatningsansvar.

Kilde: Utdanning 9/12 og dom af 1. februar 2012 
HR-2012-241-A

Erstatn    ng for 
mobning

kreatIve 
proCeSSer
Et nyt projekt skal dokumentere populærmu-
sikkens tilblivelse.

Det Kongelige Bibliotek har indgået en af-
tale med bandet Nephew, der har indvilliget i 
at dele deres kompositioner, indspilninger, no-
der mv. frem fra råskitser til endelige sange.

Så om kort tid, når bandet går i studiet for 
at indspille deres nye album, vil de gemme 
alle lydfi ler, så man efterfølgende kan få et 
overblik over den kreative proces. 

Når albummet er færdigt, overleveres histo-
rikken til Det Kongelige Bibliotek, der vil indgå 
fl ere lignende aftaler med pop-rock musikere 
og bands. 

kort



Mørkebarnet 1-9.sep.
aniMal FarM 18-30.sep.
take2 7-12.okt.
aMager børneteater Festival 2012 14-21.okt.
i guder! 22.okt.-4.nov.
dengang vi blev væk 12-25.nov.
.h.g 8-19.dec.
rejsen til nu 11-25.jan.
jeg Mig Fuck dig 28.jan.-4.Feb.
se Min skygge 17-26.Feb.
peer gynt 12-24.Marts
og så står Man pludselig der 2-14.april
Futi – teaterFestival For unge 2-5.Maj

prograM
2012/2013

lærerkurser:
Mundtlighed og Fortælling 
perForMance i børnehøjde

livsFortælling soM Metode
den svære saMtale Med børn

børn soM Medskabere
 

Workshops:
ForestillingsWorkshops

Forestillingsproduktion i skolen
teater soM Metode

Zebu er også 
lærerkurser og 

klasseWorkshops: 

WWW.Zebu.nu
billetter: 38 77 38 88
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når skoler   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }
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lægges sammen

 K regme. Det lyder som 
noget i en lagkage. Det 
er det så ikke – og dog 
alligevel. Kregme Sko-
le indgår sammen med 
Ølsted og Magleblik 

skoler i den forholdsvis nydannede Ar-
resø Skole. Den er den ene af tre store 
distriktsskoler, som skolevæsnet i den 
nordsjællandske Halsnæs Kommune 
består af i dag. 

Oprindeligt var her otte selvstændige 
skoler, nu altså tre – en for hvert di-
strikt, og hver skole består af 2-3 afde-
linger. Og Skolelederforeningens lokale 
formand og leder-TR Peter Rohde var 

da kagen 
   sku’ skæres

Lokalforening har sørget for psykolog og coaching for sine medlemmer under omstruktureringen af 

kommunens skolevæsen. Det har været en god hjælp i en kompliceret proces…

er Peter Rohde ude på Kregme Skole, 
fordi den stedlige leder har måttet mel-
de forfald. Ellers er det svært for ham 
at nå rundt på afdelingerne. Han og 
den øvrige overordnede skoleledelse 
har fast tilholdssted på Magleblik Sko-
leafdeling og består foruden ham selv 
af en overordnet SFO-leder samt en vi-
ceskoleleder, der også fungerer som 
afdelingsleder på Ølsted Skoleafdeling 
i 7,5 km’s afstand fra Magleblik.

Konkret på de tre afdelingsskoler be-
står ledelsen af en daglig pædagogisk 
leder for undervisningen, en pædago-
gisk leder med undervisningstid og en 

”Der kan siges godt og skidt om pro-
cessen. Omstillingen er grundlæggende 
lykkedes, hvilket har styrket det tvær-
gående samarbejde, og i hvert fald på 
papiret er der skabt den ønskede ratio-
nalisering. Vi fik for ledergruppens del 
klaret omstillingen ved naturlig afgang, 
og der er endnu ikke nedlagt nogle sko-
ler”, fortæller Peter Rohde.

Det sidste er elever og forældre bosat 
i det landlige utvivlsomt tilfredse med. 
Men for ledere og personale er det ikke 
let at føle sig som del af samme skole, 
da det er svært at mødes jævnligt og 

tæt på, da kagen skulle skæres, stykker-
ne fordeles og kommunen ha’ sin bid.  

”Det var – og er – en turbulent tid 
med store omrokeringer”, siger Peter 
Rohde, der selv blev rykket rundt, så 
han i dag et år efter står i spidsen for 
Arresø Skole med et elevtal på pt. 
1250 elever, 120 lærere, 35 pædago-
ger og et ledelsesteam, som tæller syv 
skoleledere og fire SFO-ledere, og hvor 
alle 11 ledere kun lejlighedsvis kan 
samles til fælles ledelsesmøder.

Den dag, hvor Plenum kigger forbi, 

daglig SFO-leder. Samme ledelsesstruk-
tur findes på skolerne i de to andre di-
strikter, mens der i toppen i kommunen 
stadig findes en skole kulturchef og en 
direktør med reference til børn/unge-
området. 

Lidt af en mundfuld
Bag omstruktureringen ligger som an-
dre steder et politisk ønske om færre 
skoledistrikter, klassesammenlægnin-
ger og besparelse på personale og le-
delse. Og hvad skolelederne angår, er 
der i dag netto to færre.

endnu sværere at mødes alle på én gang. 
For pædagogikkens og samarbejdets 
skyld kan det derfor diskuteres, om det 
ikke er bedre at nedlægge skoler frem for 
at lave skoler med flere matrikler. Det 
sker så også for Peter Rohdes skole.

Planen er nemlig, at Kregme Skole 
må lade livet til fordel for en større ny- 
og tilbygning på skolen i Magleblik. 
Det kan også være, at der bliver bygget 
en hel ny storskole, blot ikke nu. Til 
gengæld er der et igangværende stort 
arbejde med at få de sammenbragte 
skolekulturer, rutiner og praksis til at 
spille sammen.
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skolesammenlægninger

”Vi er kommet godt igennem, men 
mine lederkollegaer giver også udtryk 
for, at de løber meget stærkt. I forbin-
delse med omlægningen er nogle opga-
ver centraliseret og andre som fx it-ud-
vikling og inklusion delt ud på tværs. 
Det er en nødvendighed, men det bety-
der også, at de tværgående opgaver og 
kommunikationen indbyrdes på alle 
planer fylder meget nu, og jeg hører 
folk give udtryk for, at vi skal til m-a-n-
g-e møder”.

et. De fagforeningsmæssige udfordrin-
ger ligger i at fastholde ledelsesrummet 
og -kraften, så vi er klar til de mange 
opgaver, hvor der fokuseres på, at have 
en styrket ledelse i opgaveløsningen. Vi 
skal støtte vore ledelseskolleger, så de 
bevarer engagementet i lederrollen”.

”Vi må også være opmærksomme 
på, at foreningen ikke knækker over. 
Så lokalt gør vi meget for, at det ikke 
bliver tilfældet. Medlemmerne deltager 

skullet finde deres fødder. Og stordrift 
giver ikke altid bedre resultater, fx har 
Arresø skole nu én skolebestyrelse, hvor 
flere af forældrenes relation går til de to 
afdelingsskoler, hvilket kan give et demo-
kratisk underskud, svarende til det, le-
dergruppen til dels også har oplevet.

”Jeg må konstatere, at vi pt. har to 
skoleledere, der er sygemeldt med for-
bindelse til strukturændringerne. Og det 

Lagdelt ledelse
Peter Rohde peger på, at det koster 
energi at slå skoler sammen, og at det 
slet ikke er gjort med det ½ år, der op-
rindeligt var sat af. Han mener også, at 
omstruktureringen har givet en anden, 
ikke nødvendigvis mere enkel ledelses-
struktur. 
 ”Vi nu færre ledere til at løse de 
samme opgaver som før. Dertil kommer 
de nye opgaver, hvor inklusionen af 
mange flere børn i normalundervisnin-
gen som bekendt er i fuld gang. Ende-
lig bruger vi meget tid på at sikre, at 
beslutninger fra forvaltningen, ændret 
praksis etc. når ud i ledergruppen, og 
at alle ledere oplever at de orienteres 
og inddrages”. 

 For den lokale skolelederforening 
såvel som hele Skolelederforeningen er 
det en udfordring, at der på den måde 
opstår et mere spidst ledelseshierarki, 
reelt med flere lag og fare for, at der op-
står flaskehalsproblemer i kommunika-
tionen og skel i ledergruppen.

”De ledelsesmæssige udfordringer 
på det korte sigt er at arbejde med be-
grebet distanceledelse og ikke mindst 
distancesamarbejde på ledelsesniveau-

i vores møder, og jeg oplever, at der 
trods de store omvæltninger stadig er 
høj opbakning. Vi prøver også at sikre 
ligeværdigheden, fx ved at der i vores 
lokalbestyrelse er overvægt af afde-
lingsledere”, siger Rohde.

 På positivsiden skal nævnes, at der  
opstår nye samarbejdsrelationer på 
tværs og frugtbare fora til at udvikle 
skolerne, fagligheden mv. fremover. Der 
er etableret fælles fagudvalg, så lærer-
ne får delt viden og erfaringer. Den 
specialviden, der er, er blevet samlet 
og koordineret på samme måde som 
AKT-resurser, læsevejledning mv.

Noget andet er, at der til hver di-
striktskole tilknyttes en AC-konsulent 
med baggrund i public management. 
De to af dem er ansat og har til opgave 
at tage sig af mange administrative op-
gaver og dermed frigøre tid for skole- 
lederne til at få øget fokus på kerneop-
gaverne og på at komme tættere på un-
dervisningen og pædagogikken. 

Ikke lutter lagkage 
Det har Peter Rohde selv glæde af, lige-
som han anerkender fordelene ved og 
fremtiden i den nye struktur. Men det er 
samtidig en tung proces, hvor alle har 

på trods af, at Skolelederforeningen er 
meget opmærksom på, at de ændrede 
arbejdsvilkår er belastende. Vi prøver 
derfor at sikre, at ingen ledere føler, at 
de sidder alene, men at det er muligt at 
være åbne om problemerne og bruge hin-
anden som netværk”, siger lokalforman-
den vel vidende, at det er lettere sagt 
end gjort.

På den baggrund har den lokale for-
ening taget initiativ til at hyre en ekstern 
psykolog til at bistå og coache Halsnæs-
skolelederne individuelt og gruppevis i 
omstruktureringsprocessen. Et initiativ, 
som er blevet taget godt imod og meget 
benyttet, og som lokalforeningen i øvrigt 
søgte støtte og fik midler til at gennem-
føre fra hovedforeningen.

”Ofte tror vi som ledere, vi kan klare 
alt. Det kan vi også – næsten. Det har 
derfor været godt med lidt hjælp fra psy-
kologen, der har arbejdet både forebyg-
gende og opfølgende med vores medlem-
mer i forhold til at tackle omflytningerne 
og indtage de nye roller. Det har generelt 
givet gode resultater”, siger Peter Rohde, 
der understreger, at det er en del af le-
der-TR opgaven at fokusere på arbejds-
miljøet og det gode skolelederliv.

Så det er en investering andre måske 
kan overveje? 

»Vi må være opmærksomme på, at foreningen 
ikke knækker over. Så lokalt gør vi meget for, at 
det ikke bliver tilfældet.«
{ Peter Rohde, lokalformand, Skolelederforeningen i Halsnæs }



ScienceTalenter udbyder en efteruddannelse som talentvejleder, 
der kommer til at bestå af 3 moduler. Uddannelsen henvender 
sig primært til grundskolelærere og naturfagskoordinatorer. 
Undervisningen vil tage udgangspunkt i naturfagene, matematik 
og engelsk.

Fokus vil være på konkrete danske erfaringer, talenttyper, 
konkrete tilbud til talenter, rollen som talentlærer, strategiske 
overvejelser og lokale handleplaner (download beskrivelsen af 
uddannelsen på www.sciencetalenter.dk)

Efteruddannelsen strækker sig over 10 dage i skoleåret 2012-13, 
og foregår på Mærsk Mc-Kinney Møller Videncenter i Sorø med 
overnatning på Talenthotellet Frederik VI. 

Det samlede tidsforbrug forventes at være 110 timer pr. lærer.

Kursusprisen for modul 1 er 12.500 kr. Dette beløb inkluderer 
overnatning i delt dobbeltværelse og fuld forplejning.

Tilmelding senest d.5.september 2012.

For mere info: se vores hjemmeside www.sciencetalenter.dk 
eller kontakt projektkoordinator Uffe Sveegaard på mail: 
uffe@sciencetalenter.dk

BLIV KLÆDT PÅ 
TIL AT UNDERVISE 
TALENTER OG 
VEJLEDE KOLLEGER!
VI HAR PLADS TIL ET PAR STYKKER MERE PÅ 
HOLDET - TILMELD DIG NU!

Læs mere om talentplejen, ScienceTalenter og vores kommende arrangementer på sciencetalenter.dk

EFTERUDDANNELSEN SOM TALENTVEJLEDER:
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kort

Der findes intet så katastrofalt som en rationel 
investeringspolitik i en irrationel verden… 
John Maynard Keynes, 1883-1946,  
engelsk økonom

dansk folkehjælp og Socialstyrelsen har med projekt ’Bedste Ven’ skabt en 
venskabsordning, hvor seniorer 60+ gennem frivilligt socialt arbejde kan hjæl-
pe børn over 8 år, der har brug for omsorg eller relationer til flere voksne.

Tilbuddet er gratis for børnene, der sammen med senioren får gode ople-
velser og nærvær. Og for seniorer, der måske har trappet ned fra et travlt ar-
bejdsliv, er det en mulighed for at bruge sine erfaringer og gøre en forskel…

En ’Bedste Ven’ mødes med barnet mindst to gange om måneden enten i 
eget hjem eller tager måske ud på oplevelser. Seniorerne godkendes gennem 
interview og hjemmebesøg af en projektmedarbejder samt ved indhentelse af 
pletfri straffeattest.

Læs mere på: www.folkehjaelp.dk

Ny læreruddaNNelSe

den nye læreruddannelse skal styrke fag, 
metode og prestige.

Der skal opstilles kompetencemål for, 
hvad de studerende skal kunne både med 
hensyn til beherskelsesniveau og videns-
områder. De studerendes indsats vil blive 
målt via grundigere bedømmelse og skær-
pede eksamenskrav, og der bliver indført 
karakter for bedømmelsen af praktikken.

Underviserne på læreruddannelsen skal 
fremover langt mere systematisk basere 
deres indsats på praksisrelevant og evi-
densbaseret viden, og professionshøjsko-
lerne vil via udviklingskontrakterne blive 
holdt op på, at de lærerstuderende får 
mere kvalitet i undervisningen, for eksem-
pel i form af flere timer.

De studerende skal desuden som norm 
have tre undervisningsfag, heraf enten 
dansk eller matematik. Der lægges op til, 
at studerende med sprogfag tager til ud-
landet som en del af deres uddannelse.

Blandt de 16 grundsten i den nye ud-
dannelse er øget satsning på it, bedre 

praktik, mere viden om specialpædago-
gik og inklusion, indarbejdelse af 
entreprenørskab og talentforløb og 

en tæt sammenhæng mellem uddan-
nelsen og praksisrelevant og evidensbase-
ret viden.

Forligspartierne ønsker også, at uddan-
nelsen får større prestige og anerkendelse. 
Bl.a. indføres en ny model for adgang til 
læreruddannelsen, der baserer sig på en 
centralt fastsat optagelseskvotient på 7,0 
kombineret med optagelsessamtaler.

”Vi synes, det er godt, at der fokuseres 
på en uddannelse med tre linjefag og på 
højere krav til både studerende og undervi-
sere på uddannelsen, og vi håber, at ad-
gangsbegrænsningen på sigt vil kunne styr-
ke niveauet samt mindske de studerendes 
frafald. Det øgede fokus på IT, inklusion 
samt praktik er også vigtige områder, så alt 
i alt har partierne bestået i denne runde”, 
siger næstformand Claus Hjortdal.

Skolelederforeningen ønskede dog en 
uddannelse på fire plus et år, hvor det sid-
ste var en praksisnær kompetenceuddan-
nelse. Foreningen har også argumenteret 
for, at man ventede med at revidere lærer-
uddannelsen, så den kom til at spille op 
mod den reform af folkeskolen, regeringen 
lægger op til. 

Se: fivu.dk/lovstof/politiske-aftaler/reform-
af-laereruddannelsen

Ledere og lærere i folkeskolen synes, at et velfungerende innovativt miljø er 
inspirerende, udviklende og meningsfyldt. Det er bl.a. den erfaring, som Cen-
ter for Skoleledelse, har gjort gennem forskningsprojektet ”Fremtidens innova-
tive folkeskole”.

I projektet undersøges det, hvordan folkeskoleledere kan skabe og under-
støtte innovative læringsmiljøer, og hvis innovation i folkeskolen skal lykkes, så 
kræver det, at ledere og lærere arbejder for tre ting:

• Skolen skal åbne sig for erhvervslivet
• Det skal være tilladt at begå fejl
• Professionsforståelsen hos lærerne skal udvikles

For at kunne udvikle og innovere, må skolen åbne sig for og interagere med 
omverdenen erhvervslivet, fx gennem virksomhedsbesøg. Det er lederens rolle 
at facilitere denne kontakt.

Et andet vigtigt element i den innovative folkeskole er plads til at fejle...

Se mere på www.cefs.dk

INNovat oN

Tid til overs?



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 nyhedsbrevet skal du blot tilmelde dig 
øverst til højre på hjemmesiden!

klik ind på 
skolelederne.org

foreningens elektroniske nyhedsbrev:

Tilmeld jer 
Batterikampagnen 2012  

– og lær eleverne om korrekt håndtering af brugte batterier

VIND 10.000 KR. til klassekassen 
 -  og mange andre 

gode præmier

Sæt batterier på skemaet i dansk, natur/teknik og matematik i 3. til 6. klasse: 
Kampagnen tilbyder tre undervisningsforløb, som er lige til at gå til.

Eleverne lærer, hvad batterier indeholder, hvordan de virker, og hvad de brugte batterier  
bruges til, når de afleveres til genanvendelse.

Dansk 
Opgaverne lægger op til at  
arbejde med 

 - skriftlig fremstilling  
 - layout
 - debat og argumentation

Natur/teknik 
Opgaverne lægger op til at  
arbejde med 

 - kredsløb
 - den nære omverden
 - formidling af egne  
undersøgelser

 - geografisk opgave om  
udvinding af råstoffer

Matematik 
Opgaverne lægger op til at  
arbejde med 

 - statistik
 - grafisk fremstilling af data
 - formidling af resultater

  

Kampagnen afvikles i uge 37-39. Der er åbent for tilmelding frem til 
onsdag den 5.  september 2012.

Hent oplægget på 
www.batterikampagnen.dk
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 H vilken Smiley ville du 
vælge, hvis du på 
baggrund af en stribe 
spørgsmål skulle vur-
dere din arbejdsmæs-
sige professionalisme?

Den ene har en stor smilende mund, 
og den anden nedadvendte mundvige 
og et stort spørgsmålstegn i panden. 
Ikke nogen nem opgave vel?

Ikke desto mindre er det, hvad læ-
rerne på Kongerslev Skole bliver bedt 

Lærere kan godt vurdere egne kompetencer, og de vil gerne lægge deres stærke og 

svage sider frem i udviklingssamtalen med lederen, lyder meldingen fra landsbyskole

om at gøre i forbindelse med den årlige 
medarbejderudviklingssamtale, og de 
gør det med gå-på-mod. 

”Reaktionen blandt medarbejderne har 
været positiv, og materialet har givet an-
ledning til mange gode diskussioner under 
samtalerne. Jeg regner med at bruge ske-
maet fra Skolelederforeningen igen næste 
år eller måske gå dybere ned i enkeltom-
råder”, siger skoleleder Henrik Hiis.

Kongerslev Skole har 225 elever, 17 
lærere og ligger sydøst for Aalborg. Da 

der var MUS i marts i år, var det femte 
gang, Henrik Hiis stod som indkalder.

fokus på professionalisme
Tidligere har samtalerne ”været mere 
brede, og har blandt andet handlet om 
trivsel og social kapital. Denne gang var 
der takket være vurderingsskemaet og 
det overblik, som det giver, meget mere 
fokus på kernekompetencer og på, hvad 
det betyder for den enkelte at være pro-
fessionel lærer. Resultatet er et godt 

SelvvurderINg

»Jeg vil ikke overvære undervisningen, da jeg  tror, 
at min tilstedeværelse vil kunne give et mindre 
sandt billede, samtidig bygger min ledelsesfilosofi 
på tillid. Det gør Skolelederforeningens fokuspunk-
ter meget brugbare.«
{ Henrik Hiis, skoleleder, Kongerslev Skole }

fokuS på
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grundlag, når der skrives kompetence-
udviklingsplaner”, siger skolelederen.

Et eksempel kan være en lærer, der 
giver sig selv en ”kan-gøres-bedre”-smi-
ley ud for spørgsmålet: ”Har eleverne 
været medinddraget i planlægningen?”.

”Vi ved, at vores elever ikke mener, 
at de bliver tilstrækkeligt meget ind-
draget, når undervisningen skal tilrette-
lægges. Derfor tager jeg sådan en smi-
ley op, så vi kan fi nde ud af, hvad der 
ligger i svaret, og om eleverne trods 
den positive smiley alligevel skal ind-
drages bedre, og om hvordan inddra-
gelsen bliver tydeliggjort. Selv en glad 
smiley ud for det spørgsmål kan føre til 
en god diskussion, fordi den kan fortol-
kes forskelligt”, siger Henrik Hiis.

 Tvivler på lederobservationer
Henrik Hiis tvivler på, at lederobserva-
tioner vil give et godt grundlag for at 
vurdere den enkelte lærers professiona-

lisme. Derfor bruger han ikke fokus-
punkterne som grundlag for egne iagt-
tagelser i lektioner. 

Er der en måbende smiley ud for et 
spørgsmål, kan det give anledning til et 
tilbud om adgang til hjælp og redska-
ber eller om et kursus. Glade smileyer 
ud for et område kan betyde, at det 
ikke bliver taget op i samtalen.

”Smiley’erne står ikke alene. Lærer-
nes kommentarer er lige så vigtige. 
Samlet giver skemaet bedre samtaler 
og bedre udvikling, og det gør det nem-
mere for lærerne at sætte sig ned i en 
travl hverdag og evaluere egen under-
visning”, siger Henrik Hiis.

De 52 fokuspunkter har betydet en 
god udvikling for MUS, mener lærer 
Annette Skov:

”Vi har fået en samtale, der giver et 
større udbytte, og hvor vi kommer grun-
digere rundt om tingene. Fokuspunk-
terne og smileyerne betyder også, at du 
som lærer bliver opmærksom på nogle 

områder, som du måske har overset i 
den daglige undervisning”, siger hun.

Wakeup-call
Den erfarne lærer har været ansat på 
skolen i ni år, og et af de områder, hvor 
hun har fået et wakeup-call, er skitse-
ring af timens forløb.

”Da jeg underviste på mellemtrin-
net, begyndte jeg altid timerne med at 
give eleverne et overblik. Det droppede 
jeg, da jeg blev tilknyttet overbygnin-
gen. Men her er det lige så nødvendigt, 
så det er fi nt at få sådan et spørgs-
mål”, siger Annette Skov.

Fokuspunkterne har også været et 
godt grundlag for at snakke om arbej-
det med det fagligt indhold. Her valgte 
Annette Skov nogle halvsure smileys, 
fordi en bestemt klasse er en stor ud-
fordring for hende og kollegerne. MUS 
resulterede i, at hun fi k et klart indtryk 
af, hvor skolelederen står, og hvordan 
hun selv skal komme videre.

oeCd anbefaler at 
integrere lærervurderinger i evalueringssystemet. på den baggrund har Skolelederforeningen fremstillet ”fokuspunkter ved observa-tion og vurdering af undervisning”, et værktøj, der er ment som inspiration, og som indeholder 52 emner fordelt på fem kompetenceområder. fokuspunkterne bruges meget forskelligt på skolen i landsbyen kongerslev syd for aalborg og på skolen i kolding-

forstaden lyshøj.

»Selvevaluering ved hjælp af fokuspunkter funge-
rer fint på en lille skole som vores, hvor der kun er 17 
lærere, og hvor skoleledere tit deltager i undervisnin-
gen, men jeg er ikke sikker på, at metoden vil fungere 
på en stor skole. nogle lærere vil måske beholde ske-
letterne i skabet i stedet for at udlevere dem.«
{ Annette Skov, lærer, Kongerslev Skole }

    { tekst: Jan Kaare / foto: Michael Bo Rasmussen }   en smiley til læreren

fokuS på
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }

 H elt tæt på. Sådan op-
lever afdelingslederne 
på Lyshøjskolen i Kol-
ding sig i forhold til 
de pædagogiske med-
arbejderes professio-

nelle praksis. En vigtig årsag er en ny 

Observation og vurdering falder godt i tråd med den nye åbenhedskultur og er med til at bringe 

lederne helt tæt på lærernes professionelle praksis, mener man på skolen i forstaden.

strategi for medarbejderudviklingssam-
taler med et mere sammenhængende 
forløb året igennem og mere systema-
tisk iagttagelse af undervisning.

”Vi kommer til at snakke om kon-
krete praksisændringer i forhold til un-
dervisning, lærerrolle, klasseledelse og 

andre centrale områder. Kort sagt hvor-
dan den enkelte lærer kan blive dygti-
gere til det, professionen handler om”, 
siger afdelingsleder Annette Hartoft.

 Den dag, interviewet finder sted, 
har hun har haft skoleårets sidste ud-
viklingssamtaler med tre lærere. Her er 

»Den store ændring går ud på at vi sammen med læ-
rerne ved årets begyndelse bestemmer de områder, 
der skal være fokus på. Observationerne er så med 
til at bestemme, hvordan der skal arbejdes videre, og 
om punkterne måske skal udfoldes til andre lærere.«
{ Anders Ryttov Svendsen, afdelingsleder, Lyshøjskolen }

med lederen   { tekst: Jan Kaare / foto: Palle Peter Skov }

Helt tæt på med 
  fokuSpuNkter
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tæt på

Jørn Jørgensen. ”Vi har flere  medar-
bejdersamtaler i løbet af året, og fokus-
punkterne indgår i dem alle, og bruges 
også i observationsfasen. Det er med til 
at gøre samtale og observation praksis-
nær og dermed meget mere brugbar, 
når det gælder om at udvikle undervis-
ningen”.

udvælger områder
I Kolding Kommune skal resultaterne 
af MUS indberettes til kommunen, der 
på den måde sikrer, at skolerne er ak-
tive på området. Lederforeningens 
værktøj trækker i samme retning.

”Afdelingslederne bruger det ikke 
slavisk, men de udvælger områder, hvor 
fokuspunkterne bliver gennemgået sam-
men med læreren. Det er med til at føre 
samtalerne i den rigtige retning og giver 
et godt grundlag for at afgrænse de om-
råder, hvor det aftales, at der skal ske 
en udvikling”, siger Jørn Jørgensen.

 Lærer Mette Røpcke har lige afslut-
tet årets sidste MUS. Her blev indsat-
sen inden for årets fire fokuspunkter 
gennemgået.

 ”De drejer sig om, hvordan jeg bru-
ger elevplaner og vores elektroniske 
tavler, samt om hvordan jeg evaluerer 
eleverne og fremmer læringsmiljøet. På 
nogle områder er målet nået. Andre har 
jeg også fokus på i det nye skoleår”, 
siger hun.

de fokuspunkter, der blev fastlagt ved 
skoleårets begyndelse, blevet gennem-
gået, og der er fundet nye fokuspunkter 
for det kommende år.

”Det er første år, vi gør det på den-
ne måde, men vi skal helt sikkert blive 
ved. Udbyttet står absolut mål med 
indsatsen og med den tid, vi bruger på 
at observere undervisningen”, siger af-
delingslederen.

fuldender paletten
Hendes kollega Anders Ryttov Svend-
sen er enig.

”De pædagogiske medarbejdere er i 
forvejen organiseret i årgangsteam og i 
en række andre fora, som lederne har 
samtaler med. Der er på den måde 
masser af mulighed for at komme i dia-
log om praksis, men observation og ud-
viklingssamtaler fuldender paletten. 
Her kommer vi helt tæt på den enkelte 
lærers praksis”.

Lyshøjskolen har 987 elever, 67 lære-
re og ligger i en forstad til Kolding med 
udsigt over fjorden. I begyndelsen af sko-
leåret 2011-2012 blev det besluttet, at 
afdelingslederne skulle prioritere at ob-
servere undervisningen. Skolelederfor-
eningens værktøj ”Fokuspunkter ved ob-
servation og vurdering af undervisning”, 
kom derfor på rette tid og sted.

”Materialet fungerer rigtig godt i vo-
res sammenhæng,” siger skoleleder 

»Afdelingslederne sidder ikke ude i klassen og sæt-
ter krydser, men aftaler med læreren, hvad der skal 
være fokus på, og hvad der skal arbejdes med året 
igennem. Det giver et godt grundlag for at udvikle 
lærerens praksis.«
{ Jørn Jørgensen, skoleleder, Lyshøjskolen }

»Der kommer nogle rigtigt gode samtaler ud af det. 
Vi kommer til at snakke om konkrete praksisæn-
dringer i forhold til undervisning, lærerrolle, klas-
seledelse og andre centrale områder.«
{ Annette Hartoft, afdelingsleder, Lyshøjskolen }

 Hun kalder processen og brugen af 
Skolelederforeningens værktøj for lære-
rig både fagligt og pædagogisk.

”Fokuspunkterne og observationen 
motiverer mig til at prøve noget nyt 
professionelt og kan også være person-
ligt udviklende”, siger Mette Røpcke.

Åbenhedskultur
Hvordan kollegerne oplever processen 
kan hun ikke udtale sig om. Udbyttet 
hænger formentlig sammen med, hvor-
dan man trives i jobbet og har det per-
sonligt. Det kan heller ikke udelukkes, 
at nogle oplever sig gået for nær, mener 
læreren. 

Jørn Jørgensen er ikke uenig, men 
der foregår i disse år en rivende udvik-
ling blandt lærere, og observation og 
opstilling af udviklingsmål harmonerer 
godt med den åbenhed, der i dag er 
omkring den enkelte medarbejders un-
dervisning, blandt andre på Lyshøj- 
skolen. 

Evalueringsværktøjet ligger
på skolelederne.org

Helt tæt på med 
  fokuSpuNkter
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 S kolepolitikere fra regering og 
opposition, repræsentanter fra 
kommuner, interesseorganisa-
tioner, forskere, administrato-
rer, praktikere og forældre. Ja, 
hele det danske uddannelses-

jetset var over nogle dage i starten af august 
samlet til Sorømødet. Fra Skolelederforenin-
gen deltog formand Anders Balle og næstfor-
mand Claus Hjortdal.

Det var Antorini, der inviterede og fi k lej-
lighed til at (gen)præsentere sine visioner og 
perspektiver for det danske skole/uddannel-
sessystem: Ny Nordisk Skole (0-18 år). Idéer 

og indhold, som deltagerne fi k lejlighed til at 
arbejde med og videreudvikle, så der nu fore-
ligger både mål, et manifest og nogle såkaldte 
dogmer for projektet.

”Vi bakker fuldt og helt op om Ny Nordisk 
Skole og jeg skal opfordre medlemmerne til at 
lade sig inspirere og være opmærksomme på, 
hvordan man lokalt kan indgå i samarbejdet 
 om Ny Nordisk Skole. Vi vil hen over efteråret 
gøre, hvad vi kan for at få skoler til at deltage 
i processen, ligesom vi selvfølgelig vil under-
støtte lederne i deres udviklingsopgave med 
orientering og værktøjer”, siger Anders Balle.

  Ny Nordisk 
         Skole

mål   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox/Mediegruppen }

hele det danske uddannelses-
jetset var over nogle dage i starten af august 
samlet til Sorømødet. Fra Skolelederforenin-samlet til Sorømødet. Fra Skolelederforenin-
gen deltog formand Anders Balle og næstfor-
mand Claus Hjortdal.

Det var Antorini, der inviterede og fi k lej-
lighed til at (gen)præsentere sine visioner og 
perspektiver for det danske skole/uddannel-
sessystem: Ny Nordisk Skole (0-18 år). Idéer 

Med børne- og undervisningsminister Christine antorini i spidsen ser det nu ud som om, at der 

er, opbakning bag Ny Nordisk Skole som en samlet bevægelse for en fælles skoleudvikling
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Indre revolution og ydre?
Deltagerne på mødet i Sorø blev bl.a. 
afæsket et forpligtende JA til spørgs-
målet: ”Er der behov for at revolutione-
re vores institutioner indefra, og er det 
muligt?”, og man blev enige om tre 
overordnede mål for Ny Nordisk Skole, 
nemlig at:

Der blev desuden i enighed formuleret 
et manifest med 10 punkter for projek-
tet, der kan bruges som inspiration for 
skolebestyrelser, lærere og ledere. Ny 
Nordisk Skole skal:

mål

1.  udfordre alle børn og 
unge, så de bliver så dyg-
tige, de kan.

2.  Mindske betydningen af 
social baggrund i forhold 
til faglige resultater.

3.  Styrke tilliden til dagtil-
bud og uddannelser med 
respekt for professionel 
viden og praksis.

manifest

1.  udtrykke respekt for den enkelte og for fællesskabet byggende på 
det bedste fra den nordiske uddannelsestradition og pædagogiske 
praksis med inspiration fra resten af verden.

2.  Fremme udviklingen af livsduelige børn og unge med vilje og evne til 
at skabe værdi for de fællesskaber, de indgår i under deres opvækst 
og uddannelse og senere, på arbejdsmarkedet og i deres civile liv.

3.  Sikre, at hver enkelt tages alvorligt, udfordres og støttes, så alle får 
lige muligheder. alle børn og unge skal mødes med ambitioner. De 
skal inddrages som medskabere af de fællesskaber, de indgår i. Deres 
nysgerrighed og lyst til at lære mere skal stimuleres. De skal erfare, 
at det nytter at anstrenge sig.

4.  Nå målet om et fagligt løft af alle med anvendelse af fremmeste 
viden om pædagogisk praksis, undervisning, læringsteknologier, 
digitale løsninger og ledelse.

5.  Tage udgangspunkt i, at faglighed omfatter mestring af de enkelte 
faglige discipliner, evnen til at kombinere fagene, samt sociale, per-
sonlige og motoriske kompetencer.

6.  Styrke anvendelsesorienteringen og de praktiske dimensioner i 
undervisningen og den pædagogiske praksis.

7.  Skabes af stadigt dygtigere professionelle, der tager ansvar for valg 
af metoder og arbejder systematisk undersøgende i samarbejde med 
andre professionelle.

8.  udvikle rum og læringsmiljø, der bygger på og udstråler omtanke 
og faglig ambition, giver plads til leg og inspirerer til læring ved at 
overskride den organisatoriske, fysiske og faglige ramme.

9.  Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og 
vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv.

10.  Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd 
i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til 
medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund – socialt, 
kulturelt, miljømæssigt og økonomisk.

Nordisk Skole skal:
9.  Etablere forpligtende samarbejder med forældre, uddannelses- og 

vidensinstitutioner, forenings- og arbejdsliv.

10.  Ved sin undervisning, pædagogiske praksis og eksemplariske adfærd 
i det daglige arbejde og virke i institutionerne gøre børn og unge til 
medskabere af et demokratisk og bæredygtigt samfund – socialt, 
kulturelt, miljømæssigt og økonomisk.

Manifestet er en slags udvidet formålsparagraf for folke-
skolen og afspejler også den viden og forskning, der for 
tiden er om, hvordan børns læring og dannelsesproces 
bedst fremmes. 

manifest
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Håndholdt skoleudvikling
Hensigten er, at der fremover skal ar-
bejdes videre med Ny Nordisk Skole på 
skolerne. Til støtte herfor er tillige ud-
arbejdet nogle dogmer, der anviser 
pligter og friheder i forhold til at udvik-
le sin skole, sit arbejde, sin ledelse på 
stedet – som udtrykker fælles holdning 
og værdier:

dogmer

1.  Vi kan selv, og vi skal selv: 
Handling frem for ord.

2.  Vi vil være ambitiøse: Vi 
vil sætte krævende mål og 
bruge dem. alle børn og unge 
skal mødes medudfordringer, 
så de kan lære mest muligt, 
uanset forudsætninger.

3.  Vi vil være metodisk velbe-
grundede og lægge vores 
pædagogiske praksis og 
undervisningen på bordet.

4.  Vi vil være systematisk 
undersøgende og åbne 
for forandring: Vi vil være 
nysgerrige, opsøgende, in-
novative og risikovillige for at 
realisere den enkeltes poten-
tiale. For at ændre verden må 
vi opdage, at noget kan være 
anderledes og være villige til 
at ændre måden, vi arbejder 
på.

5.  Vi vil fortælle verden om 
vores mål, metoder og 
resultater. Vi vil involvere 
omverdenen, forældre, børn 
og unge i vores arbejde ved 
at lægge det frem.

6.  Vi vil være engagerede, dedi-
kerede og vedholdende. Vi vil 
arbejde for at gøre hinanden 
bedre.

7.  Vi vil bedrive tydelig ledelse 
og medledelse med fokus 
på undervisningen og den 
pædagogiske praksis.

8. Vores eget dogme.

fakta

Om projektet

Ny Nordisk Skole handler om at give vores dagtilbud, grundskoler og 
ungdomsuddannelser et fagligt løft, men ikke alene ske gennem nye 
lovforslag, nye rammer og nye strukturer.

Det er et tværgående forandringsprojekt for hele dagtilbuds- og 
undervisningssystemet, der med afsæt i danske og nordiske værdier 
skal inddrage, begejstre og støtte praktikere til at igangsætte foran-
dringer for bl.a. at tage et opgør med at:

>  Den såkaldt negative sociale arv bliver ikke i tilstrækkelig grad 
brudt.

>  Mange børn og unge fra uddannelsesfremmede hjem, og særligt 
drengene, forlader folkeskolen uden tilstrækkelige kundskaber til 
at gennemføre en ungdomsuddannelse.

>  Der er for lav gennemførelse og for højt frafald i ungdomsuddan-
nelserne.

En Ny Nordisk Skole-institution skal have som mål, at medarbej-
derne sammen vil løse disse udfordringer. at de vil gøre børn og 
unge dygtigere gennem mere målrettet pædagogisk praksis, der har 
et samlet fokus på at udvikle den brede faglighed med såvel kogni-
tive, sociale og motoriske kompetencer som selvværd, selvtillid og 
identitetsdannelse.

En udvikling, der skal ske på skuldrene af det værdigrundlag, som 
er  nedfældet i mål, manifest og dogmer for Ny Nordisk Skole. Da 
det er centralt med lokal opbakning og engagement, er det et krav, 
at der lokalt er opbakning til mål, manifest og dogmer fra mindst 85 
procent af medarbejderne. Også institutionens ledelse og kommu-
nalbestyrelsen (hvis det er en kommunal institution) skal bakke op.

De mest konkrete anbefalinger til praksis er, at den pædagogiske 
ledelse skal styrkes, og at der skal ske en kvalifi cering af indholdet i 
lærernes teamsamarbejde.

Kvalifi ceret teamsamarbejde har betydning for såvel elevernes 
resultater som arbejdsmiljøet. I et velfungerende teamsamarbejde, 
hvor der sker en reel drøftelse af undervisningen og refl ekteres i 
fællesskab over proces og resultater, står ingen lærer alene med 
problemerne.

Ny Nordisk Skole skal ”i kraft af en nyfortolkning af den nordiske 
lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af 
de nordiske samfund og lyse op i verden”, hedder det. Mere konkret 
er det, at Christine antorini arbejder at gøre Ny Nordisk Skole til ikke 
kun et landsdækkende dansk, men et fællesnordisk projekt, hvilket 
fl ere af de nordiske lande har meldt positiv tilbage på…

fællesskab over proces og resultater, står ingen lærer alene med 
problemerne.

Ny Nordisk Skole skal ”i kraft af en nyfortolkning af den nordiske 
lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af 
de nordiske samfund og lyse op i verden”, hedder det. Mere konkret 
er det, at Christine antorini arbejder at gøre Ny Nordisk Skole til ikke 
kun et landsdækkende dansk, men et fællesnordisk projekt, hvilket 
fl ere af de nordiske lande har meldt positiv tilbage på…

Ny Nordisk Skole skal ”i kraft af en nyfortolkning af den nordiske 
lærings- og dannelsestradition danne grundlag for udviklingen af 
de nordiske samfund og lyse op i verden”, hedder det. Mere konkret 
er det, at Christine antorini arbejder at gøre Ny Nordisk Skole til ikke 
kun et landsdækkende dansk, men et fællesnordisk projekt, hvilket 
fl ere af de nordiske lande har meldt positiv tilbage på…

for forandring: Vi vil være 
nysgerrige, opsøgende, in-
novative og risikovillige for at 
realisere den enkeltes poten-
tiale. For at ændre verden må 
vi opdage, at noget kan være 
anderledes og være villige til 
at ændre måden, vi arbejder 
på.

5.  Vi vil fortælle verden om 
vores mål, metoder og 
resultater. Vi vil involvere 
omverdenen, forældre, børn 
og unge i vores arbejde ved 
at lægge det frem.

6.  Vi vil være engagerede, dedi-
kerede og vedholdende. Vi vil 
arbejde for at gøre hinanden 
bedre.

7.  Vi vil bedrive tydelig ledelse 
og medledelse med fokus 
på undervisningen og den 
pædagogiske praksis.

8. Vores eget dogme.

dogmer



Udviklingsarbejdet skal primært udfø-
res af ledelse og medarbejdere på insti-
tutioner og skoler på 0-18 års området. 
Tanken er, at ledelse og medarbejdere 
sammen beslutter at deltage ved at 
lave deres egen forståelse af manifestet 
og beslutte sig for mindst ét årligt ud-
viklingsprojekt.

Skoler, der indgår i Ny Nordisk Sko-
le, vil blive tilbudt en række værktøjer 
til at kvalifi cere deres udviklingsproces. 
Det indebærer bl.a. deltagelse i læ-
ringsnetværk med andre skoler og insti-
tutioner, deltagelse i faglige udviklings-
seminarer samt mulighed for sparring 
til udvikling af vidensbaseret praksis.

Læs mere om tidsrammen, de regio-
nale informationsmøder, som ministe-
ren agter at holde på et roadshow i lø-
bet af september måned – datoer og 
tilmeldingsblanket til disse møder 
m.m. fi ndes på projektets hjemme-
side. 

Se www.nynordiskskole.dk og 
www.uvm.dk 

Tankevækkende og involverende teater om kulturmøder og 
det mangfoldige Danmark.

”Jeg har aldrig set mine elever så optagede eller bevægede af noget, som af 
det OPGANG2 kommer med. HVOR REGNBUEN ENDER er helt særlig og har 
været et samtaleemne både børn og lærere - Ikke bare én eftermiddag, men 
flere dage efter.”
Lise Egholm, skoleleder, Rådmandsgade Skole

Turnéperiode: Sep.-Nov. 2012  i hele landet.
Nettopris: 5000 kroner – ring og hør nærmere.

Kontakt os for ledige datoer og yderligere information på 
info@opgang2.dk eller 8613 2505

Læs mere på www.opgang2.dk/regnbuen

Af Pia Marcussen
HVOR REGNBUEN ENDER
Et hverdags-eventyr for de 6-12-arige, om Lille Mohammed og Gamle Olsen.

skoleudvikling
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Fontemagna Light Fontemagna Light

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

Drikker jeres 
elever vand nok?

Køb en drikkevandskøler 
designet til skoler - en 
drikkevandskøler, som kan 
klare den belastning, der 
opstår i frikvarterene.  
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den inkluderende   { tekst: Signe Tonsberg / tegning: Tea Bendix }
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skoleleder

 P rojektet ’Le-
delse af inklu-
derende læ-
ringsmiljøer’ 
sætter spot på 
den ledelses-

mæssige del af inklusionsar-
bejdet. En række kommunale 
ledere og skoleledelser skal 
det næste år udvikle og afprø-
ve nye måder bedrive ledelse 
på, som fremmer inklusionen 
i skolen. 

”De nye inkluderende læ-
ringsmiljøer stiller væsentli-
ge krav til bå de skoleledere 
og kommunale chefer. Alle-
rede nu ser vi ansatser til, at 
ledelse af denne opgave 
bl.a. handler om, at vi i fæl-
lesskab som ledere skaber 
sammenhæng, fælles ret-
ning og mening mellem de 
helt afgørende aktører i ele-
vernes dagligdag: Forældre, 
læreteam, SFO, fritidsklub, 
skoleledere, PPR og social-
afdelingen og forvaltning. 
Det er en opgave, som vi 
alle med hver vores rolle og 
initiativforpligtigelse, skal 
bidrage til, for at vi lykkes. 
Uanset om vi er lærere, le-
dere eller politikere har vi 
en afgørende rolle”, siger 
Anders-Peter Østergaard, 

direktør i Hillerød Kommune 
og formand for styregruppen 
i projektet.

For ligegyldigt hvor enga-
geret en skoleleder er i ar-
bejdet med at sikre, at så 
mange børn som muligt får 
deres skolegang i almensko-
len, kan hun ikke løfte opga-
ven alene. Hvis kommuner-
nes visioner om at inkludere 
fl ere børn med særlige be-
hov i folkeskolen skal blive 
til virkelighed, kræver det, 
at alle aktører løfter opga-
ven.

Hvad virker?
15 skoleledelser fra Nyborg, 
Ikast-Brande, Aarhus og Hil-
lerød kommuner deltager i 
projektet.

Gennem en række ledel-
seslaboratorier udvikler for-
valtningsledere og skole-
ledere nye ledelsesredskaber 
og måder at organisere sig 
på, der kan fremme inklude-
rende læringsmiljøer. Det 
grundlæggende formå l er at 
samle erfaringer og blive 
bedre til at drive skole for 
en bredere målgruppe af 
børn. De fi re kommuner for-
søger det næste å r at knæk-
ke koden til hvordan. 

  Alle i 
arbejdstøjet 

at skabe en inkluderende skole kræver, at alle fra forældre og medarbejdere til 

ledere og politikere er ind over. Nyt tværkommunalt projekt udvikler og afprøver 

nye måder at lede på i en inklusionstid

fakta

ledelse af inkluderende 
læringsmiljøer

›   Formål: Projektet handler om at blive klogere på, 
hvordan man bedst leder en inkluderende folke-
skole og skaber inkluderende læringsmiljøer. 

›   hvem: Projektet er tværkommunalt. I alt fi re 
kommuner deltager: Hillerød, aarhus, Ikast-
Brande og Nyborg. Direktører og chefer fra de fi re 
kommuner sidder i projektets styregruppe sam-
men med Skolelederforeningen og Børne- og Kul-
turcheff oreningen. Desuden er KL og Center for 
Skoleledelse ved CBS og uCC tilknyttet projektet.

›   Finansiering: Videnscenter for Velfærdsle-
delse fi nansierer projektet. 

›   Tidsrum: Projektperioden gå r fra efterå ret 
2011 til efterå ret 2013. 

›   hvad: undervejs holdes ledelseslaboratorier 
og konferencer, hvor den nyeste teoretiske og 
praktiske viden om ledelse af inkluderende 
læringsmiljøer bliver delt.

›   Forskning: Center for Skoleledelse ved CBS og 
professionshøjskolen uCC faciliterer ledelsesla-
boratorier, hvor lederne udvikler deres praksis. 
CBS og uCC står også for følgeforskning på  pro-
jektet med henblik på  at generere viden til gavn 
for andre kommuner og skoler. 

Læs mere om projektet på www.velfaerdsledelse.dk
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De deltagende skoler har 
sammen med forskere på en 
konference på Nyborg Strand 
netop præsenteret deres før-
ste erfaringer med ledelse af 
en inkluderende skole og 
den nyeste teori om ledelse 
af inkluderende læringsmil-
jøer på en konference, hvor 
over 300 ledere på skoleom-
rådet var samlet. 

Ledelsen skal 
skabe koalitioner
Et af hovedbudskaberne fra 
konferencen er, at inklude-
rende læringsmiljøer stiller 
væsentlige krav om, at der er 
et tværgå ende fælles ansvar 
mellem politikere, forvaltning, 
skoleledelser, medarbejdere 
og forældre for at få  inklusi-
onsopgaven til at lykkes. 

”Nå r vi skal udføre stra-
tegiske forandringer på  det 
pædagogiske områ de – som 
det er at skabe inkluderende 
læringsmiljøer – kan vi kun 
gøre det ved at skabe tætte 
koalitioner mellem politike-
re, forældre, fagfolk og ad-
ministratorer. Og den største 
ledelsesopgave er at facilite-
re de her koalitioner. Det er et 
strategisk ledelseshå ndværk, 
som kommunale ledere på  
alle niveauer skal udøve”, 
siger Klaus Majgaard, der 
med sin baggrund i kommu-
nal forvaltning var oplægs-
holder på konferencen.

Konkret indebærer opga-
ven, at man som leder – uan-
set om man er kommunal-
direktør eller en del af et le-
delsesteam på  en skole – skal 
have styr på  rammerne, struk-
turen og må lene omkring in-
klusion. Men det handler 
også  om at hå ndtere de di-
lemmaer, der opstå r omkring 
inklusion, nå r det brænder 
på , på peger Majgaard.

Tag samme medicin 
En af de foreløbige erfarin-

ger fra projekt ’Ledelse 
af inkluderende læringsmil-
jøer’ er, at man skal være 
fuldstændig forberedt på , at 
inklusion ikke sker med et 
knips – bare fordi ledelsen 
er klar til det. 

”Selvom man som ledel-
sesteam er klar til at arbejde 
mere inkluderende, skal man 
også  have personalet med. I 
praksis er de forskellige tem-
pi en udfordring at hå ndtere, 
men selvfølgelig kan det 
lade sig gøre”, siger Bo 
Holm Nielsen, viceskole-
leder på  Ikast Nordre Skole, 
der er en af de 15 medvir-
kende skoler i projektet, 
som eksperimenterer og ind-
samler erfaringer med ledel-
se af inkluderende lærings-
miljøer. 

Hvis man som skoleleder 
eller forvaltning tromler sit 
ønske om en inkluderende 
skole igennem uden at tage 
skeptikerne alvorligt, risike-
rer man at ekskludere den 
del af personalegruppen, 
som er kritiske. Det påpeger 
ph.d. stipendiat Helene Rat-
ner, der forsker i inklusion 
og ledelse på CBS og UCC. 
Hendes budskab er, at det 
at være kritisk ikke er det 
samme som at være imod 
inklusion. Sammen med an-
dre forskere, der beskæftiger 
sig med inklusion og ledel-
se, opfordrer hun skoleleder-
ne til at spise den samme 
inklusionsmedicin, som læ-
rere og pædagoger giver ele-
verne. 

”Ligesom lærerne skal 
tænke inkluderende i for-
hold til deres elever, skal 
skolelederne tænke inklude-
rende i forhold til deres per-
sonale og overveje, hvorfor 
de reagerer, som de gør, og 
invitere dem med i proces-
sen. Inklusion må  ikke blive 
en kamp imellem kulturer”, 
siger Helene Ratner. 

Inklusion nødvendig
En af de største udfordringer 
ledelsen har i forhold til in-
klusion er at få  indrettet 
bå de strukturen og kulturen 
på  skolerne, så  den passer 
til at arbejde inkluderende. 
Mange skoler skal ændre 
den må de hverdagen er 
struktureret på  og skrue op 
for samarbejdet mellem 
bå de ledelse og lærere – og 
lærerne imellem. Det påpe-
ger formand for Skoleleder-
foreningen Anders Balle, der 
også er en del af projektets 
styregruppe.

”Lærerne skal i højere 
grad gennemføre deres un-
dervisning i fællesskab – 
også  sammen med speciali-

ster som fx en AKT-vejleder 
eller en specialpædagog. 
Teamsamarbejde skal derfor 
ikke være noget, der foregå r 
til et møde onsdag fra kl. 14 
til 16. Det skal foregå  hele 
tiden. Det skal vi som ledel-
se bane vejen for”, siger An-
ders Balle.

Han mener, at skolelede-
rens største opgave i denne 
sammenhæng er at skabe 
forstå else for at inklusion 
ikke bare er godt, men nød-
vendig: ”Der er brug for, at 
vi som ledere er klare i mæ-
let og få r talt os ud af fl osk-
lerne, så  alle kan se sig selv 
i at arbejde inkluderende”, 
siger han. 

fakta

Inklusion og specialundervisning

Helt op til 50.000 børn med specielle behov kan 
ventes tilbage i folkeskolen, og i mange kommuner 
er omstillingen allerede i fuld gang. 

Lovændringen vedr.  ”Inklusion af elever med 
særlige behov i den almindelige undervisning og 
tilpasning af klagereglerne til en mere inkluderen-
de folkeskole” er gennemført, og en ny bekendt-
gørelse om folkeskolens specialundervisning og 
anden specialpædagogisk bistand er trådt i kraft.
 
Skolelederforeningen har i den forbindelse ud-
arbejdet et nyt materiale for at orientere om den 
række ændringer, der er gennemført, og som har 
konsekvenser for skoleledelsen og ledelsesop-
gaven.

Læs mere s. 60 om den nye pjece ”Vejleding til skole-
ledelsen om specialundervisning og anden specialpæda-
gogisk bistand i folkeskolen”. 

Pjecen ligger på hjemmesiden og sendes desuden ud 
som indstik sammen med dette blad. 

den inkluderende leder
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kort

Den største udfordring er ikke at få folk til at acceptere 
nye idéer, men at få dem til at opgive de gamle…
John Maynard Keynes, 1883-1946, engelsk økonom

KREVI – Det Kommunale og Regionale Evalueringsinstitut – har i en 
undersøgelse sat fokus på, hvilke forhold på skolerne som arbejds-
pladser, der har betydning for elevernes faglige resultater.

Undersøgelsen viser bl.a., at på skoler, hvor lærerne kun har få 
sygedage, og hvor lærerne bruger en stor del af arbejdstiden på at 
undervise, opnår eleverne bedre resultater.

Det leder opmærksomheden hen på, at det gode arbejdsmiljø – 
bl.a. konkretiseret ved lavt sygefravær – samt det gode faglige og so-
ciale miljø i klasserne, relationerne mellem lærere og lærere og lære-
re og elever samt lærernes tilstedeværelse på skolen spiller positivt 
ind.

På andre parametre såsom antallet af undervisningstimer, antal 
elever pr. lærer eller skolernes størrelse har denne undersøgelse ikke 
kunnet afdække en lignende direkte betydning i forhold til elevernes 
faglige resultater. 

Læs ”Økonomi og faglig kvalitet i folkeskolen” på www.krevi.dk 

om du er under-, normal- eller overvægtig 
afspejles i dit BMI-indeks, der beregnes 
ved at dividere kropsvægten i kilo med 

højden i meter i anden potens.
Danskerne er ikke i samme vægtklasse 

som fx amerikanerne, men er efterhånden pænt 
med. En stor, repræsentativ undersøgelse (Herlev/
Østerbro 2004-10), der tæller 69.000 personer 

over 20 år, viser følgende BMI-fordeling:

 > Undervægtig 0,7 %
 > Normalvægtig 42,8 %

 > Overvægtig 40 %
 > Fedme 15,5 %

 > Svær fedme 0,8 %

Tallene viser desuden, 
at det med vægten er 

generelt en større 
udfordring for 
mænd end 
kvinder...

Kilder: Herlev 
Hospital og 
Politiken.

Med 
større vægt

mIljøet 
afgøreNde

 Lærernes arbejde  er under forvandling. I alt fald har Silke-
borg kommune besluttet sætte et projekt i gang, hvor det bli-
ver undersøgt, hvordan arbejdstiden kan bruges anderledes. 

”Der er opbakning fra politisk side til at sætte en række ud-
viklingsarbejder i gang for at se på, hvordan man via den såkald-
te professionsvej kan bruge lærernes arbejdstid mere hensigts-
mæssigt”, siger skolechef Huno Kjærsgaard Jensen, Silkeborg 
Kommune. 

Udviklingsarbejdet styres af en gruppe, hvor de lokale lærere 
og skoleledere indgår, og også på centralt plan er DLF og Skole-
lederforeningen med. Det samme er KL. Planen er at sætte gang 
i en række udviklingsprojekter, som de enkelte skolers MED-ud-
valg og TR-system kommer til at styre.

Det er lidt af et minefelt, Silkeborg Kommune bevæger sig 
ind i. I fl ere kommuner har der været samarbejdsvanskeligheder 
om lærernes arbejdstid, og der er ikke lang tid til, at der skal for-
handles overenskomst 2013. Desuden har både KL og børne- og 
undervisningsminister Christine Antorini ved forskellige lejlighe-
der taget fat om lærernes tid til forberedelse, hvor meget eller 
lidt de underviser etc.

De tæt på 1000 lærere i Silkeborg bliver orienteret om udvik-
lingsarbejdet på et møde slut august. Ved den lejlighed vil for-
manden for Skolelederforeningen, Anders Balle, og formanden 
for DLF, Anders Bondo Christensen, komme med deres bud på, 
hvordan lærernes arbejdstid kan udvikles.

SIlkeborgmodelleN?
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højpandet   { tekst: Torben Svane Christensen / foto/tegning: Wulffmorgenthaler }

NavIgere I
kreatIvt 
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lavpandet

 d  u er "tidligt på den. 
Meget tidligt. Men det 
er måske meget godt. 
Jeg har lige fået at 
vide, at jeg kan kom-
me til et møde på 

Zentropa om et filmprojekt, hvor vi 
mangler 1,5 millioner kroner for at 
kunne lave filmen”.

Anders Morgenthaler står udenfor de 
gamle værftsbygninger på Refshaleøen i 
København. For enden af den hunde-
snor, han holder i højre hånd, kigger 
hunden op på sin herre. Kl. er 12.30. 
Interviewet med Anders Morgenthaler og 
Mikael Wulff var planlagt til at vare fra 
kl. 13 til 14.30, men der opstår en ræk-
ke overraskelser undervejs.

”Jeg ringer lige til Mikael for at 
høre, om han er på vej”. Han fæstner 
hundesnoren på en palle, der ligger 
udenfor en restaurant, der også funge-
rer som kantine for de kreative folk, der 
har kontorer i området. Der er højt til 
loftet i den gamle fabriksbygning og 
lange rækker af borde. Anders Morgen-
thaler taler i telefon med sin partner 
ud i frembringelsen af til tider provoke-
rende tegneseriestriber, der både forar-
ger og morer stadig flere folkeslag.

”Ja, det er i dag..., så du har ikke 
tid til at komme?”. Anders Morgentha-
ler afslutter samtalen.

”Han ville se, om han kunne nå det 
alligevel. Han er ved at indøve sit nye 
show. Så går han rundt i sin lejlighed 
og prøver showet på halvanden time 
igennem for sig selv. Det er hårdt”, si-
ger Morgenthaler undskyldende. 

Han danner sig et hurtigt overblik 
over dagens ret. Der står stege på bor-
det og bønnesalat og andre former for 
tilbehør. Han fylder en tallerken og 
sætter sig i nærheden af to af sine 
medarbejdere. Mens han tygger sig 
gennem maden, fortæller han om sin 
skolebaggrund. Den begyndte på Kors-
ager Skole i Brønshøj.

”Skolen og mine forældre fandt hur-
tigt ud af, at det ikke var et sted, jeg 
skulle være. Så jeg kom på en lillesko-
le. Der var stor fokus på kreativitet, 
men jeg lærte ingenting. Jeg var ikke 
decideret ordblind, nok nærmere stave-
svag”.

Det var først da han kom på Husum 
Skole, der kom gang i læseriet.

”Jeg gik hos en ordblindelærer, han 
fik mig til at bryde koden, og så be-
gyndte jeg at læse. Jeg gad ikke læse 
pensum, men jeg læste alt muligt an-
det, blandt andet Dennis Jürgensen”.

 Han havde altid tegnet, og det var 
på Husum Skole skolens ansatte, ele-
ver og forældre fik en forsmag på hans 
kunnen.

”Jeg lavede en tegneserie om en 
kvinde, der slog mænd ihjel med sin 
kusse i et træningscenter. Utroligt nok 
blev den udstillet i skolens aula sam-
men med de andre elevers projekter”, 
siger han.

Efter folkeskolen, ville han gerne på 
gymnasiet.

”Jeg overtalte min lærer til at erklæ-
re mig for måske egnet. Jeg ville gerne 
søge dannelse, men følte hele tiden, at 
mine kreative evner blev underkendt. I 

gymnasiet ventede jeg kun på, at jeg 
kunne få filmfag det 3. år”.

Hans rebelske holdning til pensum 
fortsatte. Når de andre læste Kongens 
Fald af Johannes V. Jensen læste han 
American Psycho af Bret Easton Ellis. 
”Den kunne jeg ligesom bedre forholde 
mig til”, siger han.

En kreativ underkendelse
Men på trods af, at han selv beskriver 
sig som et ungt engageret menneske i 
gymnasietiden, så havde han svært ved 
at holde interessen i fagene.

”Jeg havde nok et af landets dårlig-
ste gennemsnit”. Han fortæller om et 
projekt om øjet og dets opbygning, hvor 
han koblede sig på to  dygtige piger, 
for så kunne de trække læsset, og han 
kunne måske få en god karakter.

”Opgaven var gennemillustreret. Jeg 
synes, det var så flot, og det var en stor 
skuffelse, da de to piger fik 10 for de-
res indsats, mens jeg fik 5 for mine bil-
leder. Hvis man igen og igen bliver be-
handlet på den måde, mister man jo 
engagementet. Min filmlærer på gym-
nasiet var den, der reddede mit liv. Jeg 
pjækkede fra de andre timer for at lave 
film. Men så tog min lærer fat i mig 
ved at slå fast, at hvis ikke jeg kom til 
timerne i de andre fag, blev jeg smidt 
ud af hans timer”. 

Så Anders Morgenthaler blev stu-
dent, og senere mødte han Mikael 
Wulff gennem Palle Strøm, der blandt 
andet er kendt for sine skæve tv-pro-
grammer på DR2.

”Der var ikke rigtig nogen, der troe-
de på, at jeg kunne lave en tegneserie 
fra bunden, og Mikael havde nogle sy-
rede humoristiske ideer, der ikke pas-
sede ind i de tv-programmer, som han 
lavede dengang. Så vi besluttede os for 
at lave noget sammen. Det første vi la-
vede var et 200 siders filmmanuskript 
til en film, der skulle hedde La Dolce 
Vita 2, hvor der indgik en scene, hvor 
en mand fik hovedet kappet af en heli-
kopter. Det var total idioti og blev al-
drig til noget, men det var sjovt at skri-
ve”, siger han.

 anders Morgenthaler og Mikael Wulff har succes med deres 

 tegneseriestriber, der til tider skaber forargelse. Plenum 

 mødte de to kreative til et interview, der bød på overraskelser  {  }
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Anders Morgenthaler havde en drøm 
om at få en tegneseriestribe i Politiken. 
Avisen havde udskrevet en konkurren-
ce, og de to skæve hjerner besluttede 
sig for at forsøge sig.

”Vi troede ikke på, at vi ville have 
en chance, hvis vi sendte den ind i vo-
res egne navne, så vi opfandt et pseu-
donym, der var sammensat af tre på 
det tidspunkt populære kvinder”.

Pernille Richter Anderson vandt 
konkurrencen, og der var lagt op til en 
stor reception, hvor den nye kvindelige 
stjerne på den danske tegneseriehim-
mel skulle hyldes.

”De ringede fra Politiken og ville 
have fat i kvinden, og de var tydeligt 
skuffede, da de hørte, at det var Mikael 
og jeg, der havde lavet striberne. Recep-
tionen blev aflyst, og vi blev interviewet 
i avisens kantine. Vi fik en måned, hvor 
vi skulle lave striber til avisen, men jeg 
har hørt, at der var mange, der opsagde 
deres abonnement i protest, og så fik vi 
ikke lov til at fortsætte”.

I stedet lavede duoen en hjemmesi-
de, hvor de publicerede deres striber, 
og fanskaren voksede støt. Det blev der 
lagt mærke til på Politiken, og efter to 
år fik Wullf og Morgenthaler tilbuddet 
om at lave en fast stribe til Politikens 
bagside igen.

den sanselige skole
Maden er indtaget, og vi går tilbage til 
Morgenthalers kontor, hvor en stejl 
jerntrappe skal overvindes, inden vi når 
frem. Begge Anders Morgenthalers døt-
re går på en Steiner skole, og han ville 

ønske, at der blev lagt mere vægt på 
sanseligheden i folkeskolen.

”Min ældste datter går i 2. klasse, og 
hun kan ikke læse endnu. Det er ikke 
noget, der bekymrer mig, for det skal 
nok komme. I de mindre klasser handler 
det om sanselighed og krop og sind. Jeg 
kan for eksempel ikke forstå, hvorfor 
man ikke kan aflevere en stil i folkesko-
len, der lavet som en tegneserie”.

I bygningen med hans kontor holder 
andre kreative folk til, og vi går ud i 
køkkenet, hvor der bydes på pulverkaf-
fe. Anders Morgenthaler ringer til Mi-
kael Wulff igen.

”Mikael kommer ikke. Han har for 
travlt med sit nye show. Jeg beklager 
meget, men kan du ikke interviewe 
ham over telefonen? Det er egentlig en 
meget god pointe. I den tid vi har ar-
bejdet sammen, er det tit sket, at det 
kun den ene af os, der er dukket op til 
en aftale. Vi har ikke mistet nogle kun-
der på det, og jeg synes, at vores orga-
nisation er blevet bedre. Vi havde en 
kvinde inde på et tidspunkt, men hun 
orkede det ikke, så hun smuttede 
igen”, lyder beskeden, da han er fær-
dig med samtalen.

Plenums udsendte har taget to bø-
ger med et udvalg af de tos mange stri-
ber, som den udsendtes børn har fået i 
gave. På forespørgslen om en autograf  
i bøgerne går Anders Morgenthaler 
straks i gang med at tegne. Det er pan-
daer fra parrets tegnefilm.

”Vi tillægger pandaen alt godt, og 
derfor synes vi, at det kunne være sjovt 
at bruge dem som hovedpersoner i vo-

blå bog

Anders Morgenthaler

›   Født 5. december 1972

›   Tegner, forfatter, filmin-
struktør og tv-vært

›   uddannet fra Designskolen 
Kolding og Filmskolen

›   Studievært i DR, musikvi-
deoer, fabler og børnebøger

›   Tegneserien Wulffmorgen-
thaler

›   Tv-show under samme 
navn

›   Kompagnon i Mediehuset 
Copenhagen/Bombay

højpandet
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res tegnefilm, hvor de bliver tillagt alle 
os menneskers fejl og dårlige sider. Det 
er det vi synes er sjovt, at grave i det 
usagte og tage tabuer op. Vi kombine-
rer det filosofiske højpandede med no-
get meget lavpandet”.

Imens han tegner, vender han tilba-
ge til sine meninger om folkeskolen.

”I tv-udsendelsen PlanB kunne man 
jo se, hvad der virker, hvorfor laver man 
det så ikke om alle steder? Hvorfor er 
det friskolerne og Steiner-skolerne kan 
gå ind og udfordre børnene på en an-
den måde, når folkeskolerne ikke kan? 
Man burde se på folkeskolen som en 
virksomhed, hvor det handler om at 
have glade og tilfredse medarbejdere, 
og så fyre de lærere, der er udbrændte 
og som egentlig ikke gider børnene. Jeg 
møder mange folkeskolelærere, der ger-
ne vil undervise på en anden måde, 
men det får de bare ikke lov til”.

Han gør et ophold og kigger op fra 
sine tegninger.

”Hej, Mikael!”…

Nonner og ulysses
Mikael Wulff er ankommet. Iført en halv-
lang frakke og taske i lysebrun læder. 
Han begynder straks at forklare, at han 
ikke havde fået ordentlig besked om, at 
han skulle være med i interviewet, men 
Anders Morgenthaler afbryder ham.

”Jeg har givet dig besked. Se! Der 
er nogen, der rent faktisk har givet 
penge for vores bøger”.

Mikael Wulff sætter sig ved bordet 
og begynder at bladre i bøgerne. I den 
ene bog er der et billede af de to.

”Det er den samme skjorte, jeg har 
på i dag”, siger han konstaterende.

Anders Morgenthaler rejser sig.
”Går du?”, spørger Mikael Wulff un-

drende.
”Ja, jeg skal til det møde på Zentro-

pa om filmprojektet”.
Anders Morgenthaler siger farvel og 

forsvinder.
”Ok, jeg har lidt tid nu. Hvad vil du 

spørge om?”.
Han begynder at fortælle om sin 

skoletid på en international katolsk 
skole i Hellerup med nonner og guds-
tjenester.

”Jeg husker det som en god tid. Jeg 
sad på bagerste række og hviskede med 
de andre, og jeg interesserede mig for 
alt det kreative”. Han har et tænksomt 

udtryk, når han taler, og han overvejer 
sine ord. Mens han taler bladrer han i 
bøgerne foran sig, og nogle af tegninger-
ne fremtvinger et lille skævt smil.

”Det var en stor skole, men jeg var 
meget tryg. Jeg var boglig stærk og me-
get pligtopfyldende. Det var nemmere 
at gå der end i gymnasiet. Der var jeg 
ret genert i begyndelsen”.

Efter gymnasiet kom Mikael Wulff 
på universitetet, hvor han tog en ba-
chelor i litteratur og skrev om James 
Joyces ”Ulysses”. Sideløbende begynd-
te at arbejde med tv-programmer.

det rigtige format
Da Wulff mødte Morgenthaler var det 
et kreativt match made in heaven.

”For mig har det været vigtigt at 
møde en person, der har den samme 
drive og sammenbidthed. Vi arbejder 
sammen i perioder, og så arbejder vi 
koncentreret. I begyndelsen mødtes vi 
hver søndag, og så lavede vi striber til 
vores website”.

Men deres ekstreme kreativitet kan 
også være en hæmsko.

”Vi har lavet tv-projekter, der mis-
lykkedes. Vi kunne ikke styre det for-
mat sammen på det tidspunkt. Med 
striberne er der en masse betingelser, 
der er givet på forhånd. Du har en ram-
me og begrænset plads til tekst. Hvis vi 
havde bestemt, så var formatet nok 
blevet noget spiralformet noget med 
billeder, der stak ud fra den”, siger han 
og fortsætter:

”Da vi begyndte med at lave striber, 
lagde vi en masse forhindringer mellem 
os og vores publikum. Vi ville være ny-
skabende, og i begyndelsen var alle 
personer i striberne nøgne. Der var en 
manglende fokus på, hvad det egentlig 
skulle være, og det tog os et par år at 
finde frem til den form og udtryk, de 
har i dag”.

Mikael Wulff har premiere på sit nye 
stand-up show nu her til efteråret. Det 
hedder ”Mand i problemer”. Han be-
skriver det som en romantisk komedie, 
en slags lovestory med ham som eneste 
medvirkende.

”Det hele hænger jo sammen. Stri-
berne og alt det andet, jeg laver. Det 
handler om at række ud. Kan folk lide 
det man laver eller ej. Der er nogen, 
der skal forholde sig til det. Når Anders 
og jeg laver striber, så kan jeg godt 

være den irriterende type, der siger 
”Det forstår folk ikke”.

Det sker også, at deres striber sæt-
ter følelserne i kog. Som da de sidste 
år lavede en stribe, der forestiller bag-
bundne nøgne fanger i Abu Ghraib 
fængslet i Irak, der ligger i en bunke, 
og med en tekst ud fra bunken, hvor 
der står ”Er jeg den eneste, der er lidt 
liderlig?”…

”Vi var enige om at lave den stribe, 
og vi var da godt klar over, at den ikke 
ligefrem var familievenlig, men det 
kom bag på os, at det var så følsomt. 
Det er første gang, at folk er blevet 
sure, hvor vi ikke regnede med det. Det 
var en reminder om, at vi skal være be-
vidste om, hvad det er vi laver. Hvad er 
i øvrigt klokken?”.

Mikael Wulff skal over på et andet 
kontor i nærheden og arbejde. Han gi-
ver et lift, og med et håndtryk, en und-
skyldning over forvirringen og ønsket 
om en god weekend går Mikael Wulff 
går op ad trappen til B&Ws tidligere 
administrationsbygning.

Fans af de to kan se frem til en sjov 
kogebog for unge mennesker, der er på 
tegnebrættet. 

blå bog

Mikael Wulff

›   Født 2. september 1972

›   Stand-up-komiker (debute-
rede 1995) og tv-vært

›   Shows: Fem På Flugt, 
Kissmeyer Basic, Wulffs 
Magasin m.m.

›   Holdmedlem i gintberg 
Show Off på DR2

›   Holdkaptajn i TV2 Zulu’s 
comedy-quiz Shooting Stars

›   Tegneserie og tv-show 
Wulffmorgenthaler

›   Fadder til den lyseblå fascis-
tiske flodhest Dolph

lavpandet
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kort  

gennem vedvarende inflation kan staten uden at blive 
opdaget konfiskere borgernes private midler…
John Maynard Keynes, 1883-1946, engelsk økonom

 Danske forældre er glade  for deres børns skole, og langt de fle-
ste forældre har en oplevelse af, at deres barn klarer sig godt so-
cialt og fagligt, og at det trives med de andre børn og lærerne i 
skolen.

Det er hovedkonklusionerne i Mandag Morgens og TrygFon-
dens undersøgelse ’Børneliv – ifølge danskerne’. der er baseret 
på besvarelser fra 3120 forældre og danskere i øvrigt.

Undersøgelsen viser også, at forældrene på tværs af sociale 
og politiske skel er enige om skolens kerneopgaver. Skolen skal 
bl.a. sikre, at børnene:

> Har lyst til læring
>  Får gode færdigheder inden for læsning, skrivning  

og matematik
> Lærer at arbejde selvstændigt
> Gør sig umage, arbejder koncentreret 

Førstevalget for de fleste danske forældre er den lokale folkesko-
le, og de færreste overvejer et alternativ.

Forældre med børn i den lokale folkeskole prioriterer, at deres 
børn går i en skole tæt på hjemmet sammen med vennerne fra 
kvarteret. De forældre, der har valgt folkeskolen fra til fordel for 
en privatskole, prioriterer anderledes. De lægger vægt på fagligt 
niveau og pædagogisk tilgang.

En meget aktuel udfordring er den inklusionsopgave, som fol-
keskolen skal løfte. Her accepterer et flertal af danske forældre 
inklusion af fagligt svage elever i deres barns klasse, men siger 
nej til flere adfærdsvanskelige børn – også selv om der følger en 
støttelærer med. 

Det er jo noget af en melding, som Claus Hjortdal næstformand 
i Skolelederforeningen mener måske hænger sammen med for-
muleringen af spørgsmålet:

”Hvis der i stedet var spurgt om forældrene ville ønske for deres 
eget barn, at det blev skilt fra sine klassekammerater og legekam-
merater og sendt til et segreret tilbud længere væk fra hjemmet, tror 
jeg de fleste ville have svaret anderledes. Vi må have bearbejdet den 
holdning, så folk forstår, at det er deres eget eller naboens barn, der 
kan have brug for en rummelig folkeskole”, siger han.

Her går det ret godt

Mindfuldness
Et forfatterpar med lærerbag-
grund har udviklet et 21 dages 
trin-for-trin program til pæda-
gogiske praktikere om, hvordan 
man kan bevare sit overskud, sin 
relationskompetence og undgå 
stress.

Programmet ”Indre ro og smittende glæde 
til pædagogikkens superstjerner” kan prøves 
gratis, det ligger på stilhedsrevolutionen.dk.

tegN drømme-
SkoleN 
Kinnarps’ årlige skolekonkurrence er i fuld 
gang. Eleverne kan i år designe et fællesområ-
de på deres drømmeskole – fx et lounge-områ-
de, en lektiecafé eller en kantine – og vinderne 
kan realisere drømmen med Kinnarps møbler 
til en værdi af 100.000 kr. 

Tilmelding foregår på møbelfirmaets hjem-
meside, hvor man også kan læse mere om kon-
kurrencen og om sidste års vinderprojekt. Fri-
sten for indsendelse af forslag er 12. oktober 
2012.

Se www.kinnarps.dk  > drømmeskolen

Gør din pligt
Et nyt, delvist digitalt undervisningsmateriale ”Kend din ret”, rettet mod de 
ældste klassetrin, er lanceret af Danmarks Domstole / Domstolsstyrelsen.

Det giver mulighed for at lære mere om det danske retssystem, rettens ar-
bejde og de større tanker bag retsstaten. Det hele foregår på et website – frit 
tilgængeligt for alle.

Bl.a. kan man følge sagers gang gennem systemet ved hjælp af små anima-
tioner, se klip med eksperter, der fortæller om komplekse begreber, hvem der 
gør hvad i retten og hvorfor.

Samtidig lægges der op til, at eleverne kan besøge en ret og opleve en retssag.

Besøg www.kenddinret.dk



BØRN
ER 
DUMMEEn tværfaglig

komedie om læ
rere

Unge og deres forældre, lærere, vejledere, sagsbehandlere
m.v. inviteres til at besøge messen – og møde institutioner,

foreninger og virksomheder.

Se mere information og hvem du kan møde på:

www.udifremtiden.dk

Åbningstider: Onsdag kl. 09 – 14 og 16 – 20
Torsdag kl. 09 – 15

Besøg Danmarks største 
uddannelsesmesse for unge 

med særlige behov
GRATIS 

ADGANG!

ROSKILDE
19. & 20. september
Roskilde Kongres- & 
Idrætscenter
Møllehusvej 15 
4000 Roskilde

SILKEBORG
12. & 13. september
ARENA MIDT Kjellerup
Hasselvej 15
8620 Kjellerup

KOLDING
5. & 6. september
Bramdrupdam Hallerne
Bramdrupskovvej 110
6000 Kolding

GRATIS

P

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



KURSUS 
   FOR NYE 
SKOLELEDERE

 
Kurset er en indføring i jobbet som skoleleder med 
fokus på generel viden og med mulighed for viden-
deling og networking, idet vi udover det ledelsesfag-
lige indhold lægger vægt på erfaringsudveksling og 
kollegial sparring. 

Kurset henvender sig til nyudnævnte ledere i 
deres første job i en skoleledelse. For et optimalt 
udbytte af kurset anbefaler vi, at du har max 1 års 
ledelseserfaring.

 INDHOLD 

Vi tager udgangspunkt i den an-
tagelse, at nye skoleledere som 
regel har søgt jobbet ud fra in-
teresser og kompetencer inden 
for pædagogik og undervisning, 
men at jobbet som skoleleder 
ofte viser sig at indeholde uven-
tede aspekter af administration 
og personaleledelse.

Overordnet prioriteres ledelses-
områderne i kurset derfor således:

 1. Administrativ ledelse  
Faktuel viden om bl.a. lovgiv-
ning og økonomi er et vigtigt 
fundament for en skoleleder

 2. Personaleledelse  
Ledelse af medarbejdere stiller 
krav om et ændret perspektiv: 
Vi kalder det at ”tage leder-
kasketten på”...

 3. Pædagogisk ledelse   
Elevernes undervisning er sko-
lens kerneopgave, og kursusdel-

tagerne får mulighed for at ud-
veksle erfaringer og gode ideer

 4. Strategisk ledelse  
Denne fjerde ledelsesdisciplin 
fylder mindst på kurset, men 
inddrages som en naturlig del af 
emnet om skoleledelse i praksis 

Vi kommer til at drøfte skole-
lederrollen indgående. Hvilke 
forventninger har omverdenen 
til skoleledelsen? Hvad er god 
skoleledelse? Hvilke udfordrin-

ger møder man som ny i jobbet?
Deltagernes eget erfarings-

grundlag inddrages, når typiske 
cases sættes under lup, og Skole-
lederforeningens konsulenter 
stiller deres viden og erfaring til 
rådighed, når der gives delta-
gerne lejlighed til at præsentere 
aktuelle problemstillinger fra 
deres dagligdag. 

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

Velkommen til årets 
kursus for nye skoleledere!

Skolelederforeningen tilbyder 
igen i år et kursus for nye 

skoleledere den 
19. - 21. september 2012

2012



 KURSUSLEDERE 

Konsulenter i Skolelederforeningen, 
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger

 TID 

19. – 21. september 2012

 STED 

Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 
Middelfart. 

 09.30 – 10.00 
Ankomst, morgenkaffe

 10.00 – 12.00 

Velkommen. Præsentation og 
indledende gruppedrøftelser af 
skolelederrollen 

 12.00 – 13.00 

Frokost

 13.00 – 17.00 

Grundlæggende indføring i relevant 
lovgivning, herunder personale-
juridiske opmærksomhedsfelter. 

En case drøftes under en Walk 
and Talk (husk årstidsrelevant 
påklædning!)

 17.15 – 18.45 

”Den gode skoleleder”; 
Krav og forventninger 

 19.15 

Middag

 09.00 – 12.00 

Skoleledelse i praksis: Personale-
ledelse, skolens organisation og 
styrelse, prioriteringens kunst i 
dagligdagen, samarbejdet i skole-
ledelsen, møder mv. 

V/ skoleleder René Glud Jensen 

 12.00 – 13.00 

Frokost 

 13.00 – 14.00 

Casestudie

 14.00 – 15.00 

Walk and talk – parvise refl eksioner

 15.30 – 17.30 

Grundlæggende indføring i årets 
gang med budget og regnskab mv. 

V/ skoleleder Flemming Mahler Pedersen, 
Holluf Pile Skole, Odense

 18.00 – 19.30 

Middag

 19.30 – 21.00 

Gruppernes egen tid, fx til erfarings-
udveksling, den gode historie el.lign.

 09.00 – 10.30 

Lærernes arbejdstidsaftale, 
ledelse og samarbejde 

V/ formand for Skolelederforeningen, 
Anders Balle

 11.00 – 12.00 

Nyt fra foreningen 

V/ formand for Skolelederforeningen, 
Anders Balle

 12.00 – 13.00 

Frokost

 13.00 – 15.00 

Aktuelle problemstillinger fra 
dagligdagen 

Praktiske øvelser med refl ekterende team

 15.00 – 15.15 

Evaluering, herefter afrejse

1. DAG
19. SEPTEMBER

2. DAG
20. SEPTEMBER

3. DAG
21. SEPTEMBER

PROGRAM

Hotel Sixtus er placeret på den smukke 
Hindsgavl halvø ved Middelfart. Ind-
kvarteringen foregår på enkeltværel-
ser, og Sixtus tilbyder udover hyggelige 
rammer, fl ot udsigt og god mad også 
rige muligheder for løbe- eller gåture i 
omegnen! 

 BINDENDE TILMELDING 

Tilmeld dig hurtigst muligt - og senest 
1. sept. 2012. NB! Max 25 deltagere

Tilmelding skriftligt vha. link på 

www.skolelederne.org > 
Kurser og konferencer

 PRIS (MEDLEMSTILBUD) 

Kr. 1995,-



ALder 
inGen 
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ud med   { tekst: Jan Kaare / foto: Palle Peter Skov }

 plenum ser på, 
hvordan skoler 
bryder med traditio-

nerne. denne gang 

sætter vi fokus på 

aldersintegration.
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 M an skal være varsom 
med at spå, men 
skoleleder Lance 
Luscombe, Smid-
strup-Skærum Sko-
le, tør godt:

”I løbet af nogle år vil rigtig mange 
skoler gøre det samme, som vi har gjort. 
Det kan være en måde både at overleve 
på og at skabe en bedre skole”.

Skolen tæt på motorvejen mellem Vej-
le og Lillebælt har indført aldersintegra-
tion, så grupper fordelt på fire faser er-
statter klasserne fra 0. til 9. årgang.

Elever på 9. årgang er for eksempel i 
gruppe med elever på 8. årgang, og de 
kan være på hold med andre elever end 
dem, som de er i gruppe med.

Lyder det kompliceret? Det er det til 
dels også, men det vigtigste er, at det 
fungerer. 

”Jeg var på forhånd skeptisk overfor 
at bryde klasserne op, fordi det kunne 
gå ud over det faglige niveau i 9. klas-
se, som jeg skulle til at gå i”, siger 
Emma Kragh Olesen. ”Det har vist sig 
ikke at være tilfældet. Vi har lært, hvad 
vi skulle, og vi har fået et meget bedre 
forhold til 8. årgang end vi havde før”.

”Vi kender mange flere på vores egen 
årgang og på de andre årgange, end vi 
gjorde før. Det er rigtig godt, at 6. og 7. 
årgang er sammen, fordi det er nemmere 
at finde nogen, som man har det godt 
med”, siger Emilia Pedersen, 7. årgang.

flere berøringsflader
Hun hører til Fase 3, og hendes gruppe 
har planetnavnet Neptun. Magdalene Jo-
hansen kommer fra samme planet og fase:

”Jeg havde det ikke så godt socialt i 
min gamle klasse, men har det meget 
bedre, siden vi er kommet sammen med 

aldersblandede grupper, engagerede medarbejdere og åben  
kommunikation er tilsammen et bud på, hvordan besparelser  
kan gå i spænd med progressiv skoleudvikling

årgangen under os. For andre har det 
betydet, at de har fundet nogen, som 
de passer bedre sammen med i de en-
kelte fag, så de lærer mere”.
 Skolens ledelse har også registreret, 
at de aldersblandede grupper giver so-
ciale gevinster. Eleverne har generelt 
fået berøring med mange flere, hvilket 
har fået hele skolen til at hænge bedre 
sammen. Det har også gjort det nem-
mere for den enkelte elev at opbygge 
kammeratrelationer.

Også fagligt er der et udbytte.
”Mange af de yngre bliver hjulpet af 

de ældre i grupperne. Dermed får de et 
bedre fundament i forhold til de faglige 
udfordringer. Men vi er stadig i gang 
med en udviklingsproces, og der vil sik-
ket dukke flere faglige gevinster op, når 
vi kommer længere frem”, siger skole-
lederen.

Økonomisk gevinst
Det er ikke nogen hemmelighed, at 
indførelse af aldersblandede grupper 
kan føre til besparelser, men Lance 
Luscombe er ikke glad for at sætte et 
tal på, hvor meget Smidstrup-Skærum 
Skole har sparet.

”På grund af elevfordelingen havde 
vi fra skoleårets start 600.000 kr. fær-
re end vores naboskole at gøre godt 
med. Den forskel har vi ikke mærket 
noget til på grund af den nye struktur. 
Man kan sige, at der bliver råd til mere 
skole for færre penge”, siger han.

Ledende pædagog Anne-Mette Kjær 
har et konkret eksempel:

”På 0. til 2. årgang er der fire grup-
per. Havde vi holdt fast ved den gamle 
struktur, skulle der have været fem 
klasser. Det betyder færre udgifter 
uden at det går ud over børnene”. 

Lance Luscombe går til benet:
”Det her er fremtiden. I Vejle Kom-

mune går man fra næste år over til elev-
talstildeling. Altså tildeling af midler 
efter antal elever på skolen i stedet for 
efter antal børn, der udløser klasser. Så 
bliver man nødt til ændre på skolernes 
opbygning”.

Tænkt anderledes
Er der ikke noget, der skulle have væ-
ret tænkt anderledes?

”Helt sikkert”, siger Lance Luscom-
be. ”Der er for eksempel for stort et 
spring fra begynder-engelsk på 3. år-
gang til engelsk på 5. årgang. Her vil vi 
splitte op, så de yngste elever kan blive 
undervist for sig selv i en periode”.

Men skolens ledelse er glade for den 
proces, der er sat i gang. Pilen peger i 
øjeblikket mere opad end ventet, selvom 
der er meget at arbejde med fremover.

De tre ledere er også glade for, at 
eleverne lærer en masse om netværks-
dannelse, som de vil kunne bruge i de-
res uddannelse fremover og i deres tid 
som erhvervsaktive. 

Det er fortid at putte elever ind i en 
klasse. Skolens tidligere organisering 
byggede ”i høj grad på traditioner, der 
har rod i industrisamfundet”, som der 
står i en folder til forældrene.

Ledelsen er også glad for de forplig-
tende team, som medarbejderne nu er 
en del af, og som rummer kimen til 
bedre undervisning.

Er medarbejderne også glade?
”Der er både fordele og udfordringer”, 

siger en af lærerne, Annisette Damkjær.
”En fordel er, at vi kan have mere fo-

kus på både sociale og faglige aspekter 
ved gruppe- og holddannelse, men det er 
en udfordring at tænke så meget ander-
ledes. Det er for eksempel ikke nemt at 
sikre tilstrækkelig differentiering. Det har 
vi skullet arbejde meget med, men læ-
ringsmæssigt og pædagogisk set er det 
en god idé. Jeg er ikke i tvivl om, at ele-
verne får meget ud af det”.

»Den udfordring, som medarbejderne på vores skole har 
skullet igennem, svarer til at skulle tilberede sushi, hvis 
man er vant til at servere hakkebøf med løg.«
{ Lance Luscombe, skoleleder, Smidstrup-Skærum }
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Lederne på Smidstrup-Skærum Skole i 
Vejle Kommune har i nogle år kunnet 
se, at det er dyrt at drive skolen, fordi 
der er mange små klasser. Samtidig vil 
de gerne prøve at rykke skolen tættere 
på fremtiden ved at tænke nyt og må-
ske bryde med nogle af de traditioner, 
der er omkring skoledrift. Målet er at 
kunne tage hul på den nye og anderle-
des skole det følgende år. Altså kun 11 
måneder senere.

Den nye Smidstrup-Skærum Skole be-
gynder, og skoleleder Lance Luscombe 
regner med, at første skoledag bliver 
meget lang, fordi i stribevis af utrygge 
og utilfredse forældre vil henvende sig, 
og fordi personale og elever ikke har 
helt styr på, hvad der skal ske. Sådan 
går det ikke. Der er kun få henvendel-
ser om ændringerne. Nu gælder det om 
stille og roligt at få skolens nye daglig-
dag til at fungere.

De tre skoleledere samles omkring et 
bord med kaffekopper, og kigger tilbage 
på det skoleår, der så småt er ved at gå 
på hæld. De er enige om, at det har væ-
ret et hårdt år med blandt andet et stort 
arbejdspres på skolens personale. De er 
også enige om, at det er godt, at foran-
dringsprocessen blev sat i værk, og at 
den peger i den rigtige retning. En ret-
ning, som mange andre skoler også han 
have fordel af at følge, hvis de vil over-
leve, bliver der sagt hen over bordet.

Så kort kan en gennemgribende udvik-
lingsproces beskrives, men hvis man 
skal forstå, hvad der har fået den til at 
lykkes, skal der hæftes flere ord på.

”En væsentlig årsag er, at lærere, 
pædagoger og teknisk-administrative 
medarbejdere har været parat til at gå 
med i processen, også selvom den har 
betydet store ændringer”, siger Lance 
Luscombe.

Viceskoleleder Marianne Agerskov 
Møberg: ”Prøv at forestille dig at være 
en lærer, der godt kan lide at undervise 
i matematik i overbygningen og måske 
dansk i indskolingen. Pludselig skal du 
kun have 6. og 7. klasse, og du skal ar-
bejde meget tæt sammen med de andre 
lærere, der har eleverne på de samme to 
årgange. Den proces stiller store krav”.

Ledende pædagog Anne-Mette 
Kjær: ”Den nye struktur giver ingen 
mulighed for at holde sig udenfor. Der-
for har det været afgørende, at alle både 
lærere og pædagoger er gået ind i pro-
cessen, og har haft lyst til at tage del i 
den. Sådan har det været. I alt fald er 
der ingen, der har søgt andre steder 
hen”.

Da processen begyndte, forelå der ikke 
en drejebog, hvor der stod hvad der 
skulle ske fra trin til trin, og målet var 
ikke præcist defineret. Men skolens le-
delse havde besluttet sig for nogle 
principper: Der skulle være størst mulig 

Åbenhed oG 
enGAGeMenT

artikel   { tekst: Jan Kaare / foto: Palle Peter Skov }

Kun et skoleår krævede det at skifte fra klasser til andersintegration, men så skulle 

medierne og de engagerede medarbejdere også i arbejde. Her processen kort fortalt...

»Vi har kun mærket ændringerne på en positiv 
måde. Børnene er gladere, og har det bedre med 
hinanden, når de kommer i fritidsordningen.«
{ Anne-Mette Kjær, Ledende pædagog, Smidstrup-Skærum }

ud med  { tekst: Jan Kaare / foto: Palle Peter Skov }

SepteMBeR 2010

AuguSt 2011

ApRIl 2012

DeRFOR lykkeDeS Det

ÅBenHeD = et nøgleORD 
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åbenhed om processen, og alle relevan-
te parter skulle tages med på råd. 

”Derfor fremlagde vi tre forskellige 
modeller for pædagogisk råd i stedet for 
at sige, at målet var sådan og sådan. Og 
vi var meget åbne omkring, hvorfor vi vil-
le ændre på tingene. Det har hele tiden 
været klart, at der skulle ske en besparel-
se, men at der også var både faglige og 
pædagogiske grunde til at bryde traditio-
ner ned ”, siger Lance Luscombe.

Besparelser er normalt ikke et plus-
ord, men ifølge ledelsen er langt de fle-
ste lærere og pædagoger i dag positivt 
indstillede over for ændringerne.

”Jeg var på grund af barselsorlov 
ikke med i det første halve år, hvor det 
var særlig hårdt. I dag er det stadig 
krævende, men de aldersblandede 
grupper fungerer godt, og der er en god 

Åbenhed oG 
enGAGeMenT

»Samarbejde i ledelsen skal også redefineres. Målet 
er, at vi er en samlet skole, og vi ser alle medarbej-
dere, uanset faggruppe, som en del af skolen.«
{ Marianne Agerskov Møberg, Viceskoleinspektør, Smidstrup-Skærum }

stemning i forhold til at skulle i gang 
med næste skoleår”, siger Marianne 
Agerskov Møberg.

Personalet er i centrum, men det er 
elever og forældre også. Når et vitalt 
begreb som ’klassen’ forsvinder som 
årgangsdelt fænomen, skal der opbyg-
ges fortrolighed og kendskab.

Det stiller krav til kommunika- 
tionen.

”Fra begyndelsen vidste vi, at der 
skulle kommunikeres på mange for-
skellige måder for at nå tilstrækkelig 
langt omkring. Derfor har vi hele vejen 
igennem valgt at bruge pressen. De lo-
kale journalister er blevet holdt oriente-
ret om alt, hvad der sker og de har 

kunnet snakke med alle, uanset hvad 
emnet har været. Derfor har vi haft en 
massiv mediedækning. Resultatet er, at 
alle i dag ved, hvad det er for en skole, 
vi er i gang med at udvikle”, siger 
Lance Luscombe.

Man måtte tage med, at den offen-
sive mediestrategi også førte til en me-
diehistorie om, at skolens elever var 
nervøse for blandede klasser.

”Hvis man bruger avis, radio og tv 
offensivt, må man finde sig i, at jour-
nalisterne også er med, når tingene går 
knap så godt. Det vidste vi på forhånd, 
men vi ville sende et signal om, at det 
er en åben proces, vi er i gang med,  
og at vi gerne vil snakke med alle for-
ældre, uanset hvad de vil have frem”, 
siger skolelederen. 

klasseskel

MeDIeRne SkAl MeD

Vil du være med til at forandre?
Ny Nordisk Skole handler om forandring. Om at gøre 
alle dygtigere. Om at inspirere pædagoger, lærere 
og ledere til at skabe dagtilbud, skoler og ungdoms-
uddannelser med høj faglighed, fællesskab og det 

bedste fra vores nordiske, pædagogiske traditioner.

Ny Nordisk Skole handler om alt det, vi ikke først og fremmest kan forandre 
med love, bekendtgørelser og flere penge. Det handler om medejerskab.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini inviterer til seks stormøder 
i september 2012 rundt om i Danmark sammen med formandskabet for Ny 
Nordisk Skole, Lars Goldschmidt, DI, og Dorte Lange, DLF.

Vær med til at forandre. Tilmeld dig på nynordiskskole.dk



  på 
bjerget 

Splinterny skole i Ørestad kombinerer skulpturel æstetik og 

gennemtænkt udfordring af elever og ansattes rumlighed 

og rummelighed, kreativitet, læring og professionalisme…
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ny arkitektur

 M etrotogene skæ-
rer gennem den 
sydkøbenhavn-
ske planetbydel 
Ørestad. Det er 
den nye karava-

nevej, der forbinder den ende af ho-
vedstaden til de andre.

Megashoppecentret Fields er lige 
rundt om hjørnet. Overfor ligger Bel-
la Centret og det spacede tvillinge-
hotel Bella Sky, ved siden af det 
kun et par år gamle gymnasium. Her 
er virksomheder og nyopførte hyper-
moderne lejlighedskomplekser. Boli-
ger med tusinder af levende menne-
sker med ligeså levende, skolesø-
gende børn, som der nu blevet plads 
til på den nye Ørestad Skole.

Stor bygning, lille grund
En komprimeret sag er det: 14.000 
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m2 skole med (på sigt) 750 elever på et 
bebygget areal på kun ca. 40 x 60 m, 
men til gengæld med 7-8 etager, når det 
hele regnes med. Det var vilkårene. For 
selv om Ørestaden støder op til store 
grønne arealer, er vi i storbyen, og skolen 
er en byskole. 

Amagers flade land er i dette område 
nu stærkt kuperet med højhuse, hvor sko-
len ligger som et rød-brunt massiv med 
gård på taget og legearealer på etagead-
skillelserne. Med indgang fra gaden over 
vandfyldte kanaler via en stortrappe, der 
via kommunens nye bibliotek i stueeta-
gen snor sig hele vejen op ad ’bjerget’ og 
giver adgang til alle herlighederne…

Ja, herlighederne – for der ret udbredt 
enighed blandt skolens ansatte, brugere, 
beboere i nabolaget og også folk med ar-
kitektfaglig indsigt om, at opgaven er 
løst godt. Af det københavnske arkitekt-
firma KHR til den nette pris af 350 mio. 
kr. incl. bibliotek og fritidsordning

På afstand kan skolen synes lidt util-
nærmelig. Men tættere på anes de for-

ny arkitektur
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skudte planer, de mange fremspring, 
karnapper, brudte og bøjede vinkler i 
byggeriet, der matcher det labyrintiske 
indre. Forstået således, at øjet og op-
fattelsen udfordres, men ikke sådan, at 
der er lagt op til at fare vild. Kodeord 
som tryghed og samhørighed har også 
haft vægt i den pædagogisk-arkitekto-
niske byggeproces.

Her er mønstre: Rummene er varia-
tioner af hinanden i funktionelt, gen-
kendeligt koncept. Alt med en forgrund, 
mellemgrund og en baggrund, som i en 
billedkomposition. Man inviteres på op-
dagelse, men skal også kunne orientere 
sig. Bl.a. er der alle steder indgang fra 
hjørner, der skævvinkler ens entre, men 
også giver hurtigt samlet overblik. Det er 
kontrolleret kaos så at sige. 

At være og at lære
Etagerne er indrettet med indendørs og 
udendørs torve, terrasser og gyder, der 
danner rammerne for læringsmiljøerne. 
Der er plads til at bevæge sig, røre sig, 
men også til at fordybe sig, blive rørt. I 
en æstetisk ramme og en atmosfære, der 
understøtter begge behov. 

Ud over klasselokaler er der plenum, 
fortællerrum, lounge, og øer til gruppe-
arbejde, klynger af sækkestole og flytba-

re sofaer, høje cafeborde m.v.  Lokaler-
ne eller snarere lokaliteterne er – nær 
sagt naturligvis – fleksible med hensyn 
til anvendelsen, men igen ikke udi det 
uendelige. Bestemte former, moduler og 
farver går igen, og hovedformålet er: Her 
skal være rart at være!

Men skolen skal også være et godt 
sted at lære! I skolens profil lægges der 
vægt på faglighed, på ny teknologi og 
perspektivet er globalt. Det betyder 
bl.a. et særligt fokus på at styrke ele-
vernes læring gennem leg, kreativitet 
og formgivning. I en verden, der skifter 
hurtigt, og hvor det virtuelle fylder. Det 
er tænkt ind i bygningen parallelt med 
differentierede undervisningsmetoder 
og flydende faggrænser.

Her er lyst og forbavsende tyst. Her 
virker ikke klemt, men rummeligt. Her 
er både store aulaer og små kroge, en 
for nybyggerier flot loftshøjde, mange 
niveauer og trapper-trapper-trapper. 
Uden for er det tillige lykkedes skolen 
at sætte sig på et nærliggende område 
som yderligere udeareal. 

Både udsigt og indsigt
Facaden af rødbrunt tegl matcher omgi-
velserne og skaber sammenhæng i byg-
ningen. I sig selv måske ikke så ophid-

sende, men vil patinere med tiden og 
mødes af mange mindre hængende grøn-
ne haver, der gror ud over kanterne af de 
mange fremspring og som supplerer med 
organiske farver. I tidens ånd signalerer 
det øko-tanker og bæredygtighed, som 
også indgår i skolens værdigrundlag.

Glas er der meget af. Foruden at de 
store glaspartier har det helt lavprakti-
ske formål at lukke dagslys ind, gør 
glas jo ikke meget væsen af sig selv, 
men repræsenterer gennemsigtighed, 
udsigt og indsigt. Spejlbilledeffekten 
udefra – der ændrer efter hvor man står 
og går – og især udsynet indefra og ud 
til den øvrige metropol er tænkt ind i, 
hvordan skolen opleves og undervis-
ningsrummene kan anvendes. 

Også den kunstige belysning er der 
mindst to tanker bag. Supplerende lys, 
men også farve-variationer bygger over 
en LED-treenighed af rød, grøn og blå, 
der tilsammen giver hvidt lys – og kan 
lyssættes efter årstid og (pædagogiske) 
behov. Fx på mørke vinterdage og om 
aftenen, hvor Tivoli kan have fået sig 
en konkurrent. Alt i energiklasse 1 med 
pt. lavest mulige energiforbrug.  

tag eventuelt på ekskursion til 

skolen og ørestad-området en dag, 

hvor der er tid…

ny skole



Det eneste jeg fortryder er, at jeg ikke drak noget mere champagne…
John Maynard Keynes, 1883-1946, engelsk økonom på dødslejet 

INterNetafHæNgIgHed
En ny bogstavsdiagnose er ved at bide sig fast: IAD - Internet Addiction Disorder.

Således viser scanninger, at overdreven brug af internet kan føre til ændringer i 
hjernen og til afhængighed med manglende evne til at styre sine impulser, som det 
ses ved mennesker, der er afhængige af fx shopping, spil eller sex. 

IAD giver ændringer i hjernen, der bl.a. påvirker ens følelsesliv, selvkontrol og 
evne til at træffe beslutninger. Kinesiske forskere har opdaget, at unge, der bruger 
ekstreme mængder tid online, fungerer på samme måde som mennesker, der bruger 
kokain eller cannabis. 

Det betyder også, at mennesker, der er besat af at være online, får abstinenser, 
hvis man fratager dem muligheden for at gå på nettet. Det kommer blandt andet til 
udtryk ved angst, rystelser og tvangstanker.

Undersøgelsen, som involverede både internet-afhængige unge og ikke-afhængi-
ge i Kina, er opsigtsvækkende, fordi man indtil nu har fokuseret på de psykologiske 
aspekter ved internet-afhængighed og ikke de fysiske.

ny arkitektur
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De ældste i skolen står overfor de 10 farligste år i trafikken. Der sker en 
seksdobling af antallet af ulykker mellem det 12. og 16. år.

Rådet for Sikker Trafik har på den baggrund og med støtte fra Trygfonden 
lavet et gratis materiale, der skal sætte trafik på dagsordenen en 15-20 
minutters tid på forældremøder i de større klasser.

Materialet består af en kort animationsfilm, et digitalt spørgeskema om 
elevernes trafikvaner og gode råd til forældrene. 

Se materialet på www.sikkertrafik.dk

eN på 
duSINet
 Det veksler noget  mellem mere op-
muntrende nyheder og mere nedslå-
ende. Af en ny rapport fra Center for 
Rusmiddelforskning ved Aarhus Uni-
versitet fremgår at:

•  Hver 12. ung mellem 15 og 24 
år har et forbrug af stoffer og al-
kohol, der betyder, at de har brug 
for behandling.

•  Det svarer til, at 55.000 unge 
har et behandlingskrævende mis-
brug. Omkring 32.000 drikker 
for meget.

•  Danske unge begynder at drikke 
og tage stoffer i en ung alder og 
de drikker ofte meget voldsomt, 
når de drikker.

 
Forskerne bag rapporten har spurgt 
mere end 4.500 unge fra fire kom-
muner om deres forbrug af rusmid-
ler, og det har overrasket, at en så 
stor del af de unge har oparbejdet et 
så stort forbrug/misbrug.

Hvor går grænsen? 

›  Interventionskrævende stof-
misbrug: Forbrug af illegale 
stoffer mindst 8 gange om 
måneden

›  Problematisk stofmisbrug: 
Forbrug af illegale stoffer 
mindst 4 gange om måneden

›  Interventionskrævende al-
koholmisbrug: 28 genstande 
om ugen for kvinder og 35 
for mænd

›  Problematisk alkoholforbrug: 
21 genstande om ugen for 
kvinder og 28 for mænd 

Kilde: Center for Rusmiddelforskning.

Før 
det 
går 
galt
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dynamisk dialog

SamSkabeNde 
proCeSSer

arbejdstilrettelæggelsen, samarbejdet mv. på skolen kan føre store udfordringer med sig, som det er vigtigt 
at give prioritet og tid. Her peges på, hvordan problemer kan opløses  – og løses  – i fællesskab og dialog.

 P ludselig en dag møder 
en delegation af lærere 
op på skolelederens 
kontor: ”John, vi har no-
get, vi gerne vil tale 
med dig om”. 

Delegationen fortæller, at de ikke 
syntes at det fungerer i indskolingen. 
De har svært ved at formulere, hvad 
det er der ikke fungerer, men de bliver 
dog konkrete omkring ledelsen – det er 
her, det knirker...

Skolelederen kunne se mange andre 
forhold, men ønskede at tage henven-
delsen alvorligt og ikke gå i forsvarspo-
sition. Han tog i stedet problematikken 
op med hele ledelsesteamet; afdelings-
leder for indskoling, SFO-leder, afde-

lingsleder for mellemtrin og afdelings-
leder for overbygning.

Man blev her enige om at opfatte 
henvendelsen som et problem for hele 
ledelsen og ville behandle den, som vi 
forventer at lærere og pædagoger be-
handler konfl ikter og udfordringer: Bru-
ge hinanden og tage kritikken på sig 
som team. 

Det var dog samtidig svært at forstå 
kritikkens konkrete udtryk, og ledelsen 
søgte efter forklaringer. Der var umid-
delbart mange, men var det de rigtige? 
Og hvordan tog man fat? Var modet der 
til at mødes med alle lærerne og mod-
tage kritikken? Hvordan handle uden 
blot at give undskyldninger og forkla-
ringer eller stå uforstående og mene at 

lærerne tog fejl?
Ledergruppen kontaktede en eks-

tern konsulent, og sammen tilrettelag-
de man en dialogproces, der skulle 
bygge på principper om ”samskabende 
processer” i skolen. Og det tilbud tog 
lærerne modtog meget positivt imod.

Tænketanken som metode
Med dette indlæg vil vi gerne dele vo-
res tanker og erfaringer som skoleleder 
og konsulent i forbindelse med en an-
derledes måde at gribe en sådan ledel-
sesopgave an. 

Herunder introducere ”tænketan-
ken”, jf. fi g. 1 samt give indblik i, hvad 
der er i spil, når deltagerne arbejder, 
hvordan leder- og konsulentrollen kan 
være, og hvad kan man som skoleleder 
bruge det til fremover?

Når man som professionelle begynder 
at tale om ”det, der er svært”, skal man 
kunne blive i situationen og undersøge 
og udforske hvad det er, der er svært for 
de mennesker der taler om det.

Der skal være en struktur om grup-
pen, som kan containe medlemmernes 
dialoger og medvirke til at deltagerne bli-
ver i en udforskende proces. I den fase 
fortæller deltagerne om egne oplevelser 
og erfaringer, følelser, frustrationer og 
håb uden at de begynder at diskutere og 
lave meningstilkendegivelser eller indgå i 
alliancer om hvem der har ret og hvilke 
oplevelser der var bedst eller værst.

Hensigten er bl.a. at deltagerne 
undgår at lande i en polarisering og en 
destruktiv dialog, hvor ingen bliver 
klogere, men fastholdes i deres ”for-
domme og følelser” eller ensidigt fo-
kuserer på ”at komme videre”.

Figur. 1. Udforskning af situationen. 

oM TÆNKETANKEN
• Opgaven her er at undersøge og refl ektere over relationer, konfl ikter og følelser.

• I tænketanken deler gruppemedlemmerne deres tanker, følelser og fantasier.

•  I tænketanken undersøger medlemmerne forholdet til den professionelle rolle de har på 

arbejdspladsen

•  Emnerne kan være dem medlemmerne er optaget af, eller et bestemt tema eller problem 

gruppen eller individet har valgt at se på.

• Tænketanken er et sted til refl eksion over det Gruppen og Individet er optaget af.

•  Emnerne skal have en personlig betydning for den enkelte og ikke være en teknisk pro-

blemstilling.

• Tænketanken er et sted til fordybelse.

• I tænketanken møder medlemmerne respekt, anerkendelse og interesse.

• Kritik er ikke tilladt, men kristisk tænkning og nysgerrighed er vigtig.

• Tænketanken er en cirkel, med lige stor afstand mellem stolene, hvor alle kan se alle.

• Tænketanken varer minimum ½-1½ time.

•  Tænketanken styres af en dirigent (og gerne fra tid til anden en konsulent udefra, med 

erfaring i gruppeprocesser).
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fremgangsmåde
Samskabende processer fungerer optimalt, 
når systemer arbejder sammen, dvs. i det 
her tilfælde den overordnede ledelse, afde-
lingslederne, medarbejderne som system i 
form af tre teams i indskolingen og en eks-
tern konsulent. 

Alle mødes, og den undersøgende dia-
log organiseres i en række sessioner,  hvor 
man gruppevis taler om rammerne for dia-
logerne og i fællesskab undersøger: Hvad 
er et godt formål med at være her? Og: 
Hvad skal der være sket, når vi går herfra 
om 2 timer?

Deltagerne taler sammen to og to og 
derefter i fællesskab i hele gruppen.

I forbindelse med gruppens arbejde i 
tænketanken bevæger dialogen sig over i to 
typer af tænketanke, der er formet som 
cirkler med fase et, to og tre, jf. fi g. 2.

I første fase sidder dirigenten (konsulen-
ten) sammen med 7 af medarbejderne og 
taler om, hvad der ikke fungerer, hvad der er 
svært i arbejdet og samarbejdet. Både i for-
hold til ledelsen og internt i teamene. Deref-
ter bevæger dialogen sig ud til deltagerne i 
den ydre cirkel, og de refl ekterer nu over det, 
de har hørt.

I anden fase sidder ledelsen i indercirk-
len og fortæller om deres tanker og følelser 
der knytter sig til det de har hørt og egne 
erfaringer og observationer.

I tredje fase sidder hele gruppen og taler 
sammen om det de har hørt og det som de 
tænker, og deler deres tanker og erfaringer, 
følelser og fantasier med hinanden. I den 
situation stiger kompleksiteten, og der er 
plads til mange versioner og nye følelser, 
tanker og synsvinkler.

Refl eksioner over processen
Det er vigtigt, at en gruppe kan sidde og 
spejle og refl ektere hinanden som ”a hall 
of mirrors”. Det er skolelederens / konsu-
lentens opgave at sikre, at deltagerne kan 
undersøge virkelighedens konkrete situatio-
ner og konkrete adfærd, uden at føle at 
man siger noget forkert eller skal holde 
med nogen bestemt i gruppen.

Man taler om det ”der er”, fremfor at tale 
om det ”der burde være” (man burde sige, 
burde gøre). Her indenfor kan man sammen 
udforske det, der er svært uden kritik, men 
med sin kritiske tænkning i behold, og give 
konkrete eksempler, bede om eksempler og 
være i dialog med hinanden i tænketanken.

Metoden er bygget op af fl ere elemen-
ter, hvor det er vigtigt at der er en klar ram-
me og kontekst for dialogen. Det er vigtigt, 
at deltagerne føler, at den kan containe 

Figur 2. Samskabende 
gruppeprocesser.

Intro
Afklaring af 
rammer og formål 
med processen

1. fase
Der sidder7 medarbej-
dere i indercirklen, plus 
dirigenten. Ydercirklen 
består af 15 medarbejdere 
og 5 ledere

2. fase
Indercirklen består 
af ledergruppen der 
refl ekterer over det, 
de har hørt i fase 1

3. fase
Alle deltagerne 
sidder og undersøger 
og udforsker dialoger-
ne fra fase 1 og 2 

analyse og metode
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dem, dvs. at man kan fortælle hvad 
man tænker uden at føle sig forkert.

Det er vigtigt, at dirigenten følger op 
på udsagn og undersøger dem sammen 
med deltagerne – at dirigenten under-
støtter at deltagerne konkretiserer tan-
ker, følelser og fantasier og stiller 
spørgsmål, uanset hvilket system den 
enkelte repræsenterer, og støtter at del-
tagerne stiller spørgsmål til hinanden i 
gruppen, jf. fi gur 3.

Hermed undersøges det, der sker 
udenfor gruppens yderside, dvs. hvilke 
erfaringer sidder man med, og hvilke 
hændelser kan man pege på. Desuden 
kan gruppen arbejde med deres egen 
inderside, dvs. lytte til hinanden, stille 
spørgsmål, undersøge og udforske hvad 
der bliver sagt. 

undersøgende udforskende dialog 
Når der er frustrationer i arbejdet, kan 
de resultere i en polarisering af gruppe-
medlemmernes oplevelse af virkelighe-
den. Når virkeligheden er polariseret, 
er der en tendens til at dialogen bryder 
sammen og kontakten med realiteterne 
svækkes.

Man ser ikke realiteterne skarpt, fø-
lelserne begynder at styre og det stiller 
krav til alle om at prøve at holde fokus. 
En af lederne udtaler i forbindelse med 
den konkrete proces:

”Han (konsulenten, red.) holder fast 
i det, jeg lige har slynget ud, for jeg må 

jo på en eller anden måde, mene noget 
med det. Og så bliver han ved med at 
spørge ind til det, indtil jeg føler, jeg 
har fået sagt det, jeg vitterligt mener… 
Han er meget undersøgende i den 
måde, han arbejder på… så jeg føler, 
det bliver meget autentisk for mig, det 
vi snakker om… og sådan har det jo 
også været ved det de andre siger”.

Lederen siger endvidere: ”Han (kon-
sulenten, red.) bruger meget pauser og 
grænseoverskridende pauser. Nu bliver 
det farligt, der er ikke nogle, der siger 
noget, men han samler så op på den 
pause. På et tidspunkt har jeg også hvi-
let i de pauser, og så er jeg begyndt at 
tænke, og så har jeg så fået lyt til at 
sige noget, når jeg lige har fået tænkt 
det igennem… Der er tid til refl eksion”.

At det er vigtigt, at det samlede le-
delsessystem deltager i en sådan pro-
ces, beskriver en af lederne: ”Jeg var 
glad for mit team var med, og vi var et 
refl ekterende team. Og efterhånden som 
seancen fandt sted, gik det op for mig, 
at det ikke var mig som person, men det 
var ledelsen og ledelsesteamet”.

En anden leder bemærker: ”Jeg var 
rigtigt glad for, at vi bagefter i ledelsen 
kunne snakke om, hvad havde vi så 
hørt, hvad havde de andre set og hørt. 
Det er vigtigt med en slags debriefi ng 
med konsulent og lederteamet efterføl-
gende. Det er meget vigtigt, for det er 
egentligt først samtalen bagefter, som 

Figur 3. Grundmodel for 
tænketankens dialoger.

Model for arbejdet med samskabende processer i grupper og team:
At skabe en undersøgende udforskende kultur i proces

Gruppens/teamets
inderside

Tænketanken udgør en container for en undersøgende udforskende dialog, der samska-
ber og integrerer alle de erfaringer, oplevelser og følelser, der er tilstede i gruppen.

DirigentDirigent

yderside

jeg bruge til at tænke fremad med, det 
kunne jeg ikke, da jeg sad i det”.

Mål, effekt og gevinst
I konfl iktfyldte situationer skal tænke-
tankens rammer understøtte, at delta-
gerne åbner sig overfor det svære i dia-
logen. Også stærke følelser skal have 
plads og undersøges. Følelser, der op-
leves som ægte og i kontakt med reali-
teterne, og altså autentiske, men som 
ikke nødvendigvis hænger præcist sam-
men med den situation, man står i.

Ved at være med på mere lige betin-
gelser kan ledelsen insistere på, at man 
samlet undersøger den uoverskuelige 
kompleksitet, hvor også følelserne er 
med. I dette tilfælde var det medarbej-
dernes oplevelse, at det havde en posi-
tiv effekt, at det det samlede ledelsessy-
stem deltog. To medarbejdere udtaler:

”Det handler også om, at ledelsen 
sidder ude i blandt os, og at det ikke er 
dem, der styrer slagets gang. Det at der 
kommer en udefra der er ordstyrer, for 
derved bliver ledelsen også en del af 
fællesskabet. De får stillet de samme 
svære spørgsmål som os. De skulle 
også sidde og gruble og svare over de 
svære spørgsmål”... og ikke hvad tæn-
ker du med ledelsesbriller, eller hvad 
tænker du med ansættelsesbriller”.

Medarbejderne siger endvidere: ”Der 
var ingen tvivl om, at det var et fælles-
skab vi havde. Det her var noget, vi alle 
mødte til og var parate til at investere i. 
Egentlig nærmest for nogens vedkom-
mende med blod, sved og tårer, for det 
var hverken nemt eller fedt at krænge 
de ting ud, som man synes var rigtig 
svære men vi formåede det faktisk”.

Leder- og konsulentrollen 
Det er vigtigt, at fokus hele tiden er på 
at udforske kompleksiteten for at blive 
klogere, at få indsigt og for at få ro på i 
forhold til at kunne handle.

Det er også vigtigt at forberede alle 
deltagerne grundigt på denne måde at 
arbejde på – ved at lederen laver et 
godt procesdesign. Hvis man ønsker at 
udvikle metoden på skolen i forskellige 
fora, skal tænketankene planlægges og 
gøres synlige som et forløb. Tiden er 
vigtig for etablering af tillid og tryghed 
til arbejdsmetoden.

Skoleledelsen var trygge ved at have 
en konsulent med i opstarten. På den 
måde minimeres magtaspektet som er 
en vanskelig faktor, når udgangspunk-

dynamisk dialog
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tet er kritik og spørgsmål om trivsel, og 
hvor det kan være vanskeligt bevæge sig 
derud, hvor man eksperimenterer og 
prøver nyt, indtil det tager form og bliver 
brugbart.

Som skolelederen siger: ”For at 
komme videre er det vigtigt, at alle tør 
give slip og eksperimentere. Der er risi-
ko for rollekonfl ikt, hvis ledelsen indgår 
i processen om team og hvis skolelede-
ren gøres ’neutral’ konsulent. Det er 
dog også vigtigt selv at lære at mestre 
teknikkerne, idet det er ledelsen der 
skal udføre opgaverne”.

”Når man mestrer metoden, kan 
den bruges i andre sammenhænge, 
som ledelsesmøder, afdelingsmøder el-
ler gruppesammenhænge, hvor delta-
gerne er afhængige af hinanden og har 
brug for løbende at koordinere deres 
samarbejde og forståelse af opgaven”.

”Metoden og tænkningen kan også 
bruges i en præventiv sammenhæng, 
men det er umiddelbart ikke muligt, at 
skolelederen indtager samme rolle som 
konsulenten i den problemløsende pro-
ces, idet successen her ofte sker under 
forudsætning af en, der tør stille de 
farlige og svære spørgsmål og en, der 
bevirker, at gruppen fremstår hel frem 
for at lederen træder ud fra fællesska-
bet og bliver processtyrer”. 

Alligevel mener skoleledelsen – på 
trods af fordelene ved at benytte ekstern 
bistand – at det er muligt at lave en 
kontinuitet i udviklingen af metoden, så 
skolens egen ledelse selv kan gå ind og 
være dirigent i situationer, hvor tænke-
tanken kan bruges til at udforske ”kon-
fl iktfyldte situationer” på skolen.

Perspektiver på forløbet 
Metoden er anvendelig i fl ere sammen-
hænge på skolen, når man har arbejdet 
med den et stykke tid. En deltager siger:

”Vi har fundet ud af, hvor vi står. 
Man tør mere og er tryg ved at sige 
nogle ting, der er ikke noget, der ikke 
bliver sagt. Jeg er tryg ved den form 
(tænketanken, red.). Vi mødes faktisk i 
det forum ved afdelingsmøder. Nu sy-
nes jeg, der er fl ere, der melder sig på 
banen og tør sige sin mening. Jeg sy-
nes, det er en fi n måde at arbejde på”.

En anden deltager: ”Vi fi k opklaret 
nogle ting omkring ledelsesstrukturer, 
som vi ikke var klar over inden. Vi fi k 
begrundet, hvorfor det er, som det er. 
Det var nok egentlig begge steder det 
kom fra (...) Jeg synes, det var helt rart 

Figur 4. Rammer for gennemførelse af processerne i en tænketank.

•  Accept af at virkeligheden er kompleks, så bevarer man nysgerrigheden og en undersø-

gende tilgang til livet.

•  Accept af at polarisering og stærke følelser kan virke skræmmende, men dog noget man 

kan undersøge.

•  Accept af at der er meget man ikke kan se – selv i en gruppe der virker stærk og sikker, 

er der noget man ikke kan se.

• Insistér på at man kan undersøge virkelighedens kompleksitet.

• Insistér på at den enkelte i gruppen taler for sig selv om egne sansedata.

• Skab en containende struktur om gruppeprocesserne og dialogerne.

•  Få ambition om, at når man taler om ”det, der er svært”, så give det ny ilt og lade reali-

teterne folde sig ud, og det svære bliver konkret. Når livet er konkret og man taler om 

det konkrete liv, tager man livtag med det.

•  Acceptér at når man ikke kan overskue at gennemskue hvad der sker, at man selvfølgelig 

bliver frustreret, så skaber man fantasier. Fantasier kan man undersøge og fi nde deres 

konkrete udspring i virkeligheden.

• Ikke føle sige som en dårlig leder, fordi der opstår en brand.

•  Ethvert problem mellem en gruppe og en afdeling er et fælles ledelsesproblem, som 

man sammen kan undersøge up-front med gruppen og afdelingen.

det blev fortalt, fordi det skulle fortæl-
les. Fordi jeg kunne se, at mine kolle-
ger havde det rigtig skidt og vi skulle 
have noget, vi kunne handle på”.

En barriere var, at hvor der nok var 
enighed om, at metoden er virksom, og 
at man gerne vil benytte den, var der 
også kritik af varigheden. Således følte 
nogle medarbejderne, at posen blev åb-
net, men lukket igen, uden at der skete 
en reel videre håndtering af problemet. 

Perspektivet for ledelsen af samska-
bende processer i skolen er derfor pri-
mært, at man på et både rationelt og 
irrationelt plan sammen får undersøgt 
og beskrevet det, der er svært, og at 
der dermed skabes en indsigt, som gi-
ver forandringer i hverdagens samar-
bejde – også selvom man ikke får aftalt 
handlinger på alt. 

Artiklen er skrevet af skole-
leder i Skanderborg John Møl-
ler, erhvervspsykolog, cand.
mag. og cand.pæd.psyk. Palle 
Isbrandt, Århus, og stud. 
psych. Kirstine Buch Poulsen, 
Århus Universitet.

Se mere på www.isbrandt.dk, 
hvor bl.a. denne undersøgelse 
ligger i sin fulde længde 
med fl ere detaljer og 
mere baggrunds-
information.

analyse og metode
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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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kort 

Kapitalisme er den forbløffende overbevisning, at selv 
de ondeste mennesker vil gøre ting til alles bedste…

John Maynard Keynes, 1883-1946, engelsk økonom

 Nu er det muligt  på nettet at finde en masse gratis 
bøger, som større børn selv kan læse. Målet med sitet 
er at hjælpe flere børn til at knække læsekoden.

Se mere på http://læsbøgeronline.dk

 Aftalen mellem KL og regeringen  om den 
kommunale økonomi, der blev indgået før 
sommer, indeholder en række mål for folke-
skolen, men der er ikke øremærket penge til 
at opfylde dem. Til gengæld gives et løft til 
dagtilbud på 500 mio. kr. samt 300 mio. kr. 
til at styrke den sundhedsfremmende ind-
sats i kommunerne.

Regeringen og KL er enige om at arbejde 
på mere inkluderende folkeskole, samtidig 
med at alle elever sikres et højt fagligt ud-
bytte af undervisningen. Regelforenkling og 
bedre resurseudnyttelse skal understøtte 
mere og bedre undervisning til eleverne. 
Over de kommende år skal: 

•  Andelen af elever i almindelig undervis-
ning i 2015 være 96 % af det samlede 
elevtal i folkeskolen mod 94,4 % i dag.

•  Andelen af elever, der får 2 eller derunder 
i læsning, retstavning og matematisk pro-
blemløsning i 9. klasses afgangsprøve, 
skal være reduceret i 2015 og reduceres 
yderligere frem mod 2018.

•  Desuden står der i aftalen, at elevernes 
trivsel skal fastholdes i takt med omstillin-
gen til øget inklusion.

Parterne er enige om at følge udviklingen 
inden for centrale fokusområder: kompeten-
cer, inklusionsfremmende styringsmodeller 
og opbakning til inklusion.

Det sker ved, at der skal foregå en årlig 
afrapportering af status på omstillingen til 
øget inklusion. Omstillingen følges foreløbig 
i en periode over tre år. I den forbindelse er 
regeringen og KL enige om at gennemføre 
en tilbagevendende repræsentativ undersø-
gelse af omstillingen til øget inklusion i 10-
12 udvalgte kommuner, herunder på bag-
grund af data om supplerende undervisning.

Skolestrukturen i kommunerne skal til-
passes for at skabe stærkere faglige miljøer 
og sikre bedre resurseudnyttelse ved, at der 
i stigende grad anvendes digitale lærings-
midler. Regeringen og KL er også enige om, 
at der er behov for at få mere undervisnings-
tid for de nuværende lærerressourcer. 

Den samlede økonomiaftale ligger på  
www.fm.dk

Sproget.dk
klik ind og få svar på næsten alt om det 
danske sprog. Bag sitet står Dansk Sprognævn 
og Det Danske Sprog og Litteraturselskab.

gratIS på Nettet 

mere 
under-
visning

fysisk aktivitet kan have positive effekter på indlærin-
gen, men også på børn og unges kognitive, motoriske, 
sociale, mentale og emotionelle udvikling… det ved 
næsten enhver.

Dansk Skoleidræt har i den forbindelse udgivet et 
hæfte med ideer til, hvordan man omsætter denne vi-
den til praksis i skolen.

Hæftet ligger som e-paper > epaper.mediegruppen.net/
mdg/skoleidraet/12/1

LærinG i 
bevæGeLse

”en lang og 

ørkenløs 

krig”
se flere ”smuttere” på sproget.dk



  nummer 05 / august 201260

artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager } kortkort

S
kolelederforeningen har udar-
bejdet en række – fl ere af dem 
nye – værktøjer til støtte, inspi-
ration og refl eksion for skolele-
derne i deres arbejde. 

 
Med kompendiet ”Nye ledelsesformer – 
ændrede skolestrukturer”, får man et 
overblik over de lokale skolestrukturæn-
dringer og nye ledelsesformer i kølvandet 
på de mange skolenedlæggelser og sam-
menlægninger. 
 
Det webbaserede videomateriale ”Evidens-
baseret skoleudvikling” er udviklet bl.a. 
som en hjælp til de skoler/skoleledere, der 
har interesse i at arbejde mere evidensba-
seret – altså med at udvikle skolen på bag-
grund af viden og forskning.

løn- og ansættelse
For at sikre en så redelig proces som mulig 
i forbindelse med afskedigelser af skolele-
dere i forbindelse med strukturændringer 
og i andre sammenhænge, har foreningen 
udarbejdet to pjecer:

>  Er du overenskomstansat – og bekymret 
for at blive afskediget

>  Er du tjenestemand –  og bekymret for at  
blive afskediget

Målgruppen er foreningens lokale leder-
TR, som medlemmerne bedes rette hen-
vendelse til hurtigt, hvis situationen er ved 
at opstå.

kursus- og konsulenttilbud
I dette katalog præsenteres en række til-

bud fra foreningens sekretariat om tema-
dage, kortere kursusforløb og oplæg, der er 
målrettet foreningens lokale afdelinger og 
gratis for medlemmer.
 
De forskellige tilbud kan tilrettes efter nær-
mere aftale mht. indhold og målgruppe – 
og målet er at vi hermed kan styrke skole-
ledelsen til at komme godt igennem foran-
dringsprocesser.

læs meget mere 
Alle de forskellige ledelsesværktøjer samt 
beskrivelse af foreningens indsatsområde 
de kommende år, ligger på hjemmesiden.

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

LEDELSES-
VÆRKTØJER 

Vejledning 

til skoleledelsen

pecial-
og anden specialpædagogisk 

bistand i folkeskolen

undervisning

NyHed
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Ny pjece 
Vejledning til skoleledere om specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

Med dette nummer af Plenum følger Skolelederforeningens seneste pjece til medlemmerne 
med en gennemgang af de nye regler om specialundervisning i folkeskolen.

Pjecen fortæller om den nye defi nition af specialundervisning samt om formål, ind-
hold og organisering af specialundervisningen. Der er desuden afsnit om de centrale 
bestemmelser om proceduren i forbindelse med iværksættelse af specialundervisning, 
om forældrenes rettigheder og pligter i specialpædagogiske forløb, samt om skolelede-
rens rolle og ansvar. 

I forbindelse med de nye bestemmelser om Klagenævnet for specialundervisning er 
der desuden et afsnit om forældrenes klageadgang samt om proceduren i forbindelse 
med evt. klager over skolelederens afgørelser, herunder en huskeliste vedr. nødvendig 
dokumentation i forbindelse med sagsbehandlingen.

Det foreningens håb, at pjecen kan medvirke til at give medlemmerne en oversigt 
over ændringerne i folkeskoleloven vedr. inklusion og specialundervisning.
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artikel
Hjemmesiden er altid 

et besøg værd: gå ind 

på skolelederne.org

•   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.
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bøger
Ønsker Skolelederforeningens medlemmer at anmelde en 
bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

anmeldelse 

I bogen gives indtil fl ere bud på didaktikken 
efter og med Web 2.0. 

Web 2.0 defi neres som den del af nettet, 
der i vid udstrækning er udarbejdet af bru-
gerne og muliggør interaktion i forhold til 
materialet. Materiale, som eleverne møder, 
når de søger informationer.

Lærerens og dermed også skolelederens 
udfordring er tabet af kontrol. Kontrol med 
kvaliteten af materialet og kontrol med ud-
vælgelsen af materialet.

I gamle dage kunne en lærer læse en hi-
storie om ræven og bede eleverne udarbejde 
enten et referat eller en genfortælling med de 
genrekrav de to typer stiller. I ro og mag kun-
ne læreren medbringe elevernes hefter til pri-
vaten og rette dem. I dag er det både blevet 
sværere og sjovere med en øjeblikkelig tilgang 
til et væld af informationer – som for en stor 
dels vedkommende er usorterede. 

Bogen giver et solidt bud på den ændre-
de tænkning, der må styre undervisningen i 
hvert fald i de større klasser. Hvilket bered-
skab og hvilken forberedelse elever og lære-
re skal have, når de kaster sig ud på nettet. 
Eleverne skal have en udpræget kritisk 
sans; og lærerne skal i endnu højere grad 
v ide, hvor de vil hen!

Transformationen af information til viden 
er bogens svageste afsnit. Når alle er udsty-

ret med en Smartphone – er det så nødven-
digt med paratviden overhovedet. Men ve 
den stakkel der står foran en bagers vindue 
og har lyst til en spandauer og kommer ud 
med en grovbolle.

Ifølge bogen er skolen ved at skifte para-
digme. Bogens relevans for skoleledelsen er 
diskussionen af dette. Kan man se bort fra 
basale færdigheder? Hvilke kulturelle udfor-
dringer er det i anvendelsen af udprægede 
angelsaksiske kilder på nettet? Kan man 
med nogen rimelighed opretholde en ske-
malagt skoledag? Er undervisningen i de 
store klasser mere projekter end fag?

Bogen bygger på forfatternes undersøgel-
ser og iagttagelser i to skolevæsener – det 
er befriende og lærerigt!

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

eN udfordrINg

didaktik 2.0 
Læremiddelkultur mellem tradition 
og innovation 
Karsten Gynther 
Akademisk Forlag 
249 sider, 192 kr. 
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Identifi kation, undervisning 
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Poul Nissen, Ole Kyed og 
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Dafolo
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Claes Nilholm
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Niels Egelund 
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folkeskolens udfordringer
Niels Egelund
Aarhus Universitetsforlag 

konstruktiv forhandling
Jan Schrøder med Birte Bruc
Samfunds Litteratur

lederskabsreformationen
Preben Melander
DJØF Forlag
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Nye muligheder med 
performance management 
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artikelbøger

Medledelse signalerer, at det har noget med medarbejderne 
at gøre, det har det ikke. Medledelse handler om, hvordan 
institutionslederen inddrages i den overordnede ledelse, altså 
skolelederens relationer opad i systemet. Institutionslederen 
er udgangspunktet med henblik på at synliggøre de strategi-
ske ressourcer og muligheder, som institutionsledelse i of-
fentlige organisationer kan tilføre organisationen.

Bogen er ikke let læst og forfatterne giver måske selv for-
klaringen: ”Abstraktionsniveauet er højt og niveauet for den 
umiddelbare genkendelighed er lavt, fordi der ikke i forvejen 
eksisterer et sprog for erkendelsen af den samtidige innovati-
ve emergens af usamtidighedernes kreative synergier”.

Det kan være uretfærdigt at plukke en sætning ud af en 
sammenhæng, men det er sætninger som denne, man skal 
kunne refl ektere over, når man læser bogen: ”Begreber, der 
søger at betegne en anderledes konsistent reference til samti-
dighedens kompleksitet, eller som forsøger at betegne det 
ubetegnelige ved at beskrive usamtidighedens samtidighed”.

Bogen arbejder med det forfatterne kalder et diskursivt pa-
radoks mellem identiteten som styrende og identiteten som 
styret mellem selvstyring og fremmedstyring.

Et vigtigt område i bogen er efter min opfattelse paradig-
mehjulet, der er en diskursiv model over principielt forskellige 
centrale New Public Management tænkninger og forståelser. 
Her gives et værktøj til ny og anderledes refl eksioner. Netop 
NPM er det ledelsesfelt og den ledelsestækning bogen bevæ-
ger sig i og forholder sig til.

Forfatterne refererer ofte til deres tidligere bog: ”Ledelse 
med mening”, der har været en del brugt på diplomuddannel-
serne i ledelse. Jeg er sikker på, at bogen her også har sin 
berettigelse i denne verden. Den er særdeles teoretisk og en 
læsning uden for et studie vil sandsynligvis være en stor 
mundfuld for de fl este, men mange kapitler vil sandsynligvis 
blive brugt af undervisere på diplomuddannelserne.

John Møller

Skoleleder

Skanderborg 

En fortrinlig bog, som leverer en væsentlig indføring og ud-
dybning af aktuelle begreber, diskussioner, problemstillinger 
og forskning vedrørende kultur og identiteter.

Bogen er en antologi opdelt i tre dele, som gennem teore-
tiske – og pædagogisk praktiske perspektiver fra danske og 
udenlandske forskere og teoretikere anskueliggør en række 
centrale temaer i en dansk kontekst. 

Først belyser forfatterne sproglige og teoretiske diskussio-
ner om kultur og identifi kation, herunder begreberne kultur, 
multikulturalisme, etnicitet og racisme. Siden tydeliggøres de 
pædagogiske udfordringer for professionelle i praksis, og sidst 
tematiseres udfordringer for professionsuddannelserne. 

De mangfoldige bidrag belyser og centrerer sig om kultur-
møders kompleksitet, om begreberne interkulturel kompeten-
ce og kommunikation, majoritet og minoritet, in- og eksklusi-
on. Bogen kan med fordel læses i uddrag, men også som 
helhed. 

I et pædagogisk perspektiv er bogen et væsentligt bidrag 
til en indføring i ”kulturelle identiteters ABC” i det senmoder-
ne danske samfund.

Antologien kunne konstruktivt anvendes i KLM-faget, psy-
kologi, og pædagogik ved lærer- og pædagoguddannelserne. 
Institutionelt kan antologien benyttes til pædagogisk selveva-
luering – refl eksion, bevidstgørelse og omtænkning af pæda-
gogisk praksis i og på tværs af det danske uddannelsessy-
stem.

I et sprogligt perspektiv kunne antologien med fordel have 
været tildelt en mere overbevisende og refl ekteret titel, idet 
titlen ”Kultur og etnicitet på arbejde” sprogligt betoner at 
kultur og etnicitet kan agere selvstændigt.

Det synes jo præcist være formålet med bogen at pointere, 
at det er os mennesker i pædagogiske praksisser, der skal ar-
bejde bevidst og sprogligt refl ekteret med kompleksiteten 
vedrørende kultur og etnicitet.

Ib Kristensen

Skoleleder

Odden Børneakademi

Odsherred Kommune

relatIoNer 
opad

IdeNtIterNeS 
abC 

Medledelse med muligheder
Institutionsledelse og det 
anderledes mulige
Jørgen Danelund og Tue Sanderhage
Forlaget Metropol 
380 sider, 450 kr.

Kultur og etnicitet på arbejde 
Professionelt arbejde i det 
fl erkulturelle samfund
Red. Jette Barbara & Jette Steensen
VIA Systime
296 sider, 298 kr.

bøger til 
anmeldelse
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– om professionelt arbejde i det flerkulturelle samfund

redigeret af 
barbara day & jette steensen

Globalisering og internationalisering giver nye kulturelle udfordringer. Den danske 
befolkning består i stigende grad af mennesker med forskellig etnisk baggrund,  
og mange mennesker søger arbejde og uddannelse på tværs af landegrænser.

Gennem temaerne etnicitet, etnisk udvikling, kultur, multikulturalitet og racisme 
behandler bogen emnet interkulturel kompetence fra såvel et teoretisk som et 
praktisk perspektiv. Teorierne giver dermed et indblik i en lang række praksis felter 
såsom socialt arbejde, skole-hjemsamarbejde, demokratisk udvikling, integra tion 
og uddannelse. 

Initiativet til antologien er taget af en række forskere ved Center for Globalisering 
og Regionalisering, VIA University College. Derudover er bogens bidragsydere til-
knyttet universiteter i såvel Danmark som Norge, Sverige, Pakistan og USA. Den 
kulturelle problematik bliver dermed behandlet i både nationalt og internationalt 
perspektiv.

Sikunder Ali Baber 
Heidi Biseth 
Maribel Blasco 
Laid Bouakaz
Barbara Day 

Lisa D. Delpit 
Thomas Gitz-Johansen 
Claus Haas 
Claus Iversen 
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Torsten Ulsig 
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Med bidrag af:

redigeret af Barbara Day &
 Jette Steensen

  moderne skoleledelse 63



  nummer 05 / august 201264

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

  nummer 05 / august 201264

Begrebet ”kompetence” anvendes efterhånden i mange kontekster 
og med det fælles udgangspunkt, at det handler om ”at kunne no-
get”. Samtidigt er det også et begreb, der debatteres, da der ingen 
tydelig enighed er om defi nitionen.

”At have kompetence til” har tidligere mere entydigt betydet at 
kunne bedømme og træffe beslutninger på andres og egnes vegne. 
I løbet af de sidste årtier har begrebet indtaget nye betydninger og 
er tæt knyttet til uddannelse og undervisning. Samtidig er begre-
bet også blevet en del af den politiske dagsorden, og det kan efter-
hånden forekomme lidt slidt, da det er et nemt begreb ”at alle 
skal have fl ere kompetencer”. Men det afholder heldigvis ikke 
kompetente forskere i at undersøge og arbejde med begrebet, og 
den seneste, som giver sit bud, er Knud Illeris, der stiller spørgs-
målene: Hvad, hvorfor og hvordan? 

Det er tre relevante spørgsmål, som vi også kan stille os selv i 
diverse folkeskolesammenhænge. Læringsudbyttet opdeles i tre 
overordnende kategorier: Viden, færdigheder og kompetencer. Her 
kommer Knud Illeris’ bog som et godt bidrag om kompetencebe-
grebet. 

Illeris har naturligvis sin defi nition: ”Kompetence udgøres af 
helhedsbetonede fornufts- og følelsesmæssigt forankrede disposi-
tioner, potentialer og kapaciteter, der er relateret til mulige hand-
lingsområder og realiseres gennem vurderinger, beslutninger og 
handlinger i relation til kendte og ukendte situationer” (p. 64). 
Det er altså egenskaber, man har tilegnet sig, som er forudsætnin-
ger for, at man kan handle i nye sammenhænge. 

Illeris lægger yderligere de elementer på, at vi hhv. har disposi-
tioner ”for” og potentialer ”til” noget. Dispositioner har, ifølge Ille-
ris, deres forankring i generne, men udvikles i individets kontekst. 
Potentialer til noget handler derimod om de forudsætninger, vi har 
udviklet for at tage vare på bestemte handlinger og opgaver. Set 
fra et undervisningssynspunkt er potentiale-elementet interessant, 
fordi det sætter fokus på, hvordan vi understøtter udviklingen af 
handlingskompetence i vores arbejde på skolerne med eleverne. 
Og netop, hvordan kompetencer udvikles, er fokus for kapitlerne 
6-8 i bogen. Hovedkonklusionen er, ikke overraskende, at udviklin-
gen af kompetencer forudsættes af læringens tre dimensioner: 
Indhold, motivation og samspil. 

Fokus på handlingsorientering og praksiserfaring sætter nye 
perspektiver på udviklingen af undervisningen, og bogens væsent-
ligste bidrag er, hvor Illeris formulerer ”Kompetenceformlen” i to 
udgaver (p. 105). Her udpeges tre nøgleord – engagement, praksis 
og refl eksion – som udgør grundformlen i kompetenceudvikling. 
Illeris erkender selv, at formlen kan forekomme upræcis, men den 
ganske simple model beskriver meget fi nt igangsættelsen af lære-
processen, den praksis der understøtter kompetencetilegnelsen og 
endelig de afsluttende processer, der skaber overblik over proces-
sen og opnåelsen af de mål, der er blevet sat. Illeris har to model-
ler i erkendelse af, at ikke al undervisning har et praksisfelt, og 

praksis derfor er udskiftet med problem. Illeris understreger, at det 
ikke er uden problemer, idet visse praksiserfaringer ikke kan er-
stattes. 

Det er en enkel model, men den er ganske brugbar, og kan fi nt 
sidde som en lille huskeseddel på opslagstavlen, inden undervis-
ningen forberedes. Vi lærer ikke, uden vi er engagerede og har ac-
cepteret præmisserne, vi lærer ved den direkte handling, og vi skal 
altid forholde os til vores handling gennem refl eksion herunder 
ikke mindst feedback og feedforward. Lærerne skal være med til 
at fi nde engagementet, tydeliggøre præmisserne, skabe grundlaget 
for handlinger til at øve sig på og ikke mindst give feedback/feed-
forward og understøtte elevernes refl eksion over handlinger og det 
lærte. 

Illeris introducerer sin version af en ”kompetenceblomst”. Den 
fremstår ikke som et konkret værktøj, men er en visualisering af 
elementer, der udgør en bred handlingskompetence eller det at 
kunne handle i bestemte situationer. I kapitel 2-5 gennemgår Ille-
ris den række af kompetenceelementer, han medtager, og som han 
opdeler i generelle og udvidede kompetencer. Under de generelle 
fi nder vi elementer så som kundskaber og selvstændighed og af 
udvidede kompetencer nævnes bl.a. empati og modstandspoten-
tiale. En sådan liste kan altid debatteres, men den giver et solidt 
billede af ”alt det andet”, som vi måske overser. 

Illeris har altid fremhævet motivation som et afgørende para-
meter og understreger det her i en enkelt linje: ”Det drejer sig ikke 
om at skabe motivation, men om at fi nde den” (p. 92). 

Den største udfordring for en skole og uddannelsesinstitution 
er Illeris’ konklusion, at kompetencer ikke kan måles. Fordi de er 
konkret handlingsorienterede, vil en eksamen/prøve aldrig kunne 
verifi cere den buket af kompetencer, mange handlinger vil kræve. 
Vi kommer ikke væk fra eksamen/prøver som evalueringsform, men 
da vi også debatterer og udvikler undervisningen, skal vi også fort-
sat forholde os til, hvad eksamen/prøver kan og skal. Og det vil 
være ganske udbytterigt, hvis vi også accepterer, at ikke al læring 
kan og skal måles. Det er processen (etablering af engagement, 
praksis og feedback/feedforward), som er vores fremmeste opgave 
som undervisere, og dette bør også åbne op for nye og læringsun-
derstøttende evalueringsformer. 

Illeris’ bog om kompetencer er et solidt bidrag til både debat-
ten om kompetencer og forståelsen af, hvordan vi lærer. Den er 
nem at gå til, og bogens tre afsnit kan læses separat. Den kan an-
befales som oplæg til debat og inspiration, når undervisningen 
planlægges rundt omkring på landets skoler.

Henning Rasmussen

Skoleleder

Xclass
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Kompetence
Hvad? Hvorfor? Hvordan?
Knud Illeris
Samfundslitteratur
170 sider, 195 kr.

  

HVAD er kompetence? I de senere år er kompetencebegrebet 
blevet centralt inden for uddannelse og ledelse,  men det er stadig 
uklart, hvad begrebet dækker over. Denne bog gennemgår omhygge-
ligt, hvad  der ligger i begrebet, og udvikler herigennem det ordinære 
og det udvidede kompetencebegreb, der tilsammen grafi sk illustre-
res ved hjælp af kompetenceblomsten.

HVORFOR er kompetencebegrebet så udbredt? Fordi det langt 
bedre end f.eks. viden, kvalifi kationer og dannelse fokuserer på, 
hvad der skal til for at håndtere både tilværelsen og arbejdslivet i det 
moderne samfund. Kompetence er potentialet til at handle hensigts-
mæssigt såvel i kendte som i nye og uforudsigelige situationer.

HVORDAN udvikles kompetence? Hvis læring skal have karakter 
af kompetenceudvikling, må processen have nogle særlige kvaliteter. 
Dette drejer sig ikke om at anvende bestemte metoder, men om selve 
læringsgrundlaget. I denne bog udvikles en enkel kompetenceformel 
med de centrale elementer, som muliggør kompetenceudvikling. Des-
uden diskuteres de centrale problemer omkring kompetencemåling.

KOMPETENCE – HVAD, HVORFOR, HVORDAN er en 
kortfattet og lettilgængelig redegørelse for kompetencebegrebet og 
dets konsekvenser og udfordringer. En nødvendig bog for alle, der 
beskæftiger sig med skole, uddannelse og management.

KNUD ILLERIS har en lang 
karriere bag sig som professor i 
uddannelsesforskning ved Roskilde 
Universitetscenter og i livslang 
læring ved Danmarks Pædagogiske 
Universitet. Nu er han professor 
emeritus og international uddan-
nelseskonsulent i fi rmaet Simonsen 
& Illeris, Råd givende Pædagoger 
(www.simil.dk). Han har især arbej-

det med ungdoms- og voksenuddannelse og har ikke mindst 
bidraget til udviklingen af projektarbejde som et pædagogisk 
arbejdsmønster. Hans sammenfattende læringsteori er kendt 
over det meste af verden, og hans mange bøger og artikler er 
oversat til adskillige sprog. Han blev i 2004 æresprofessor ved 
Columbia University i New York, i 2006 medlem af The Inter-
national Adult Education Hall of Fame, i 2010 fi k han tildelt 
The Chris Argyris Award of Organizational Learning og samme 
år Gymnasielærerforeningens uddannelsespris.
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artikel

Forfatterne har skrevet en fremragende bog om en række rum, 
som er vigtige for den engagerede leder at indtage, hvis man vil 
opnå succes med sin ledelse. Der er både praktiske eksempler, 
teori og refl eksionsværktøjer.

Der lægges op til, at lederen skal refl ektere eller snarere pro-
fl ektere (dvs. kigge fremad frem for bagud) over sit eget kryds-
pres. Prioritere tid og engagementet i krydspresset. Vilkåret for 
sin ledelse, sin lederrolle, sin autoritet, sine kommunikations-
evner, sine følelser på jobbet, sin faglige og ledelsesmæssige 
udvikling og sin hverdagsledelse. 

Hovedbudskabet er, at lederen anno 2012 skal skaffe rum til 
refl eksion over sit ledelsesrum og skabe høj kvalitet i samspil 
med medarbejderne. Lederen skal beslutte sig for den organisa-
tion, lederen ønsker at stå i spidsen for, og den retning i ledel-
sen, der udvikler og giver størst mulig kerneydelse for pengene.

Hvis du vil undgå at løbe spidsrod mellem andres mange 
dagsordener, så læs denne bog. Skab dit eget ledelsesrum til en 
mere udviklende, effektiv og resultatorienteret ledelse.

Bogen kan klart anbefales, hvis man ønsker sig et afklaret 
personligt forhold til sit ledelsesrum i en overordnet og persona-
lestrategisk ledelse af medarbejderne. Personaleledelse må al-
drig blot handle om daglig drift og ad-hoc-opgaver.

Den perfekte leder fi ndes ikke. Men mange ledere med perso-
naleansvar bliver udfordret af overspringshandlinger, fordi kon-
fl ikter trænger sig på i krydspresset, og fordi ledelse kræver prio-
riteringer og gentagne forventningsafstemninger.

Hvis man ikke vil være en slave af andres forventninger, domi-
nans eller fortidens lønmodtagerkultur, så kan bogen være et 
godt sted at tage ophold i. Det er en kompetent bog, som man 
får lyst til at vende tilbage til i det konstante arbejde med at op-
bygge eller genetablere det personlige ledelsesrum.

Ib Kristensen

Skoleleder

Odden Børneakademi

Odsherred Kommune

rumfordelINg 

dit personlige ledelsesrum
Lederskabet især i den offentlige sektor 
Dorte Cohr Lützen og Birgitte Lønborg
Gyldendal Public
190 sider, 300 kr.
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kort nytstillinger

Vi søger en skolechef, der vil være med til at:
•	 videreudvikle kommunens velfungerende skolevæsen,
•	 arbejde for at Varde Kommune ligger i front med hensyn til tidssva-

rende læringsmiljøer m. udnyttelse af blandt andet IT og digitalisering, 
•	 sikre helhed og sammenhæng i børnenes samlede tilbud, 
•	 at arbejde for at Varde Kommune er den reneste, sundeste og mest 

digitalt tilgængelige kommune.

Skolechefen skal være i stand til at sikre fortsat kvalitet i skolevæsenets 
udvikling.

Som skolechef er nogle af dine opgaver at: 
•	 koordinere, styre og udvikle eget område samtidig med, at du med til at 

sikre helhed og sammenhæng i Varde kommune som en del af chefgrup-
pen på børne- og ungeområdet,  

•	 sikre driften og udviklingen af skoleområdet, 
•	 fastholde et godt arbejdsmiljø kendetegnet af lavt sygefravær, høj mo-

tivation og effektivitet blandt medarbejderne,      
•	 give sparring til direktøren med hensyn til skoleområdet og give spar-

ring til og servicere det politiske fagudvalg. 

I Varde kommune bliver du en del af en organisation præget: 
•	 en værdibaseret tilgang til opgaveløsningen 
•	 en god dialog mellem det politiske niveau og det decentrale niveau 

formaliseret gennem ’Aftalestyringen’ 
•	 et aktivt og vedfungerende MED-system. 

Ansættelsen sker i henhold til ”Aftale om aflønning af chefer” som over-
enskomstansat. Lønnen udgør årligt ca. 625.000 kr. eksklusiv pension. Der 
vil være mulighed for forhandling af kvalifikationsløn, ligesom der evt. vil 
være mulighed for kontraktansættelse.

For yderligere oplysninger kan du kontakte direktør for Børn og Unge Loui-
se Raunkjær på telefon 7994 7815 eller via mail: lora@varde.dk
Ansøgning sendes til Varde Kommune, Bytoften 2, 6800 Varde, mkr. Skole-
chef att.: Birthe Laustrup Carstensen eller på mail bilc@varde.dk

Ansøgningsfrist: fredag den 31. august 2012 kl. 10. Første samtalerunde 
finder sted onsdag den 5. september 2012. Ansøgere, der går videre til 
anden samtalerunde, skal gennemgå profiltest. 

Skolechef

Se jobprofil på www.vardekommune.dk/job

Kompetencegivende
efter- og videreuddannelse

Kan vi lære noget af skolerne i Ontario?
Uddannelsesudvikling, helhedstænkning, forpligtende handling, inklusion og forandringspolitik er bare nogle  
af nøgleordene på  konferencen om skolen i forandring. Hør bl.a. professor Ben Levin og dekan Michael Fullan  
fortælle om den revolution af uddannelsessystemet i Ontario, der har rykket den canadiske delstat fra en 
middel  mådig placering i de internationale undersøgelser til en plads helt i top.

Læs mere og tilmeld dig på phmetropol.dk/capacitybuilding

Konference om skolen i forandring
Mandag d. 1. oktober 2012 på Scandic Copenhagen

FIND DIT NYE JOB PÅ

    skole-
lederjob .dk

se ALLE de ledige jobs på det 
nye skolelederjob.dk

Nu i samarbejde med ofi r.dk
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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 konfl ikthåndtering 
› 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
Axel Bech
Dan Christensen
Birgit Henriksen

Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
Lars Olsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

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 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  

Administration
Sekretær Kristine Petersen
kipe@skolelederne.org

HoVEdBESTyRELSEN

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

hUrTiG 
KonTAKT

7025 1008

Få dine ældste elever 
ud af klasselokalet og 
giv dem færdigheder til 
fremtiden. 

Med deltagelse i den 
gratis projektkonkurrence 
NextLevel bliver 
kreativitet, innovation og 
iværksætteri ikke 
længere fremmedord, 
men redskaber som 
dine elever kan bruge 
i hverdagen og i 
undervisningen.

Læs mere på 
www.ffe-ye.dk/nextlevel

Take it to the 

NextLevel!



A
l h

en
ve

nd
el

se
 t

il:
 S

ko
le

le
de

rn
e,

 K
om

pa
gn

is
tr

æ
de

 2
2

, 
2

. 
sa

l, 
1

2
0

8
 K

øb
en

ha
vn

 K

S
O

R
TE

R
E

T 
M

A
G

A
S

IN
P

O
S

T

Tid:   24. oktober 2012

Sted:   Odense Congress Center
   Ørbækvej 350
  5220 Odense SØ

Gebyr:   1650,- kr. ex. moms

Tilmelding 
senest:   31. august 2012

Se hele programmet og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

24. oktober 2012 
i odense

Praksisnær 
kursusdag 
digitale medier i 
undervisningen

Faglig læsning med iPad

Digitale medier i 

sprogundervisningen

Inkluderende undervisning med IT

Sms-noveller

”Bring your Browser” – matematik

... og flere andre. 

Vælg mellem 
workshopper som...

sammensæt selv din dag og få...

 •  Inspiration og konkrete ideer

 •  Digitale mediers betydning for praksis

 •  Afprøv forskellige digitale medier

 •  Dialog og vidensdeling 

 •  Ideer til udvikling på din skole


