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Skolelederforeningen er som mange andre organisationer ved at forberede, hvilke 
krav vi skal stille til de kommende overenskomstforhandlinger. 

Da vi indgik overenskomst for to år siden var det med bøjede hoveder, idet vi hå-
bede, at den økonomiske krise var lettet, når vi igen skulle til forhandlingsbordet. 
Det er som bekendt ikke tilfældet og spørgsmålet er derfor, hvad der stilles i udsigt 
ved de kommende forhandlinger? For at give alle medlemmer indflydelse og komme 
svaret nærmere har vi indkaldt til regionale debatmøder, se mere på s. 48.

Den private overenskomstfornyelse var ikke den store lønfest, nej formodentlig en 
reallønsnedgang. Vi får se. Reguleringsordningen kan i den kommende periode få stor 
betydning for os – også hvis krisen vender, da den tilnærmelsesvis sikrer os en parallel 
lønudvikling med de private.

Desuden vil de kommende trepartsforhandlinger, som også Skolelederforenin-
gen har del i, spille ind. Her er sendt mange prøveballoner op. Og hvor dem fra  
organisationerne signalerer uddannelse, kvalitet og ledelse, står der på dem fra  
arbejdsgiverne: Krise, besparelser, arbejde mere…

Selv om sikringen af reallønnen bliver vanskelig, vil det antageligt være et højt 
prioriteret krav fra KTO. Herudover vil forventningerne være, at der kan leveres re-
sultater på andre områder. Kunsten bliver at gøre en besværlig dagligdag lettere 
for de offentligt ansatte og ledere, hvor arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og tryg-
hedsfremmende foranstaltninger kan gøre en forskel. 

Vi har selvfølgelig i OK’13-forløbet også fokus på vores arbejdsvilkår og på, at 
vores LC-lederoverenskomst fungerer optimalt. Bl.a. må vi sikre, at alle ledere i 
folkeskolen, som det er beskrevet i overenskomsten, også omfattes af den. 

Så mød op på de regionale møder! Vi ser frem til den kommende medlemsdebat, 
hvor alle gode input skal være mere end velkomne!

PS: Tak for nogle gode dage i København før Påske. Her holdt vi repræsentantskabs-
møde, hvor bl.a. en ny hovedbestyrelse blev valgt, og vi holdt et meget velbesøgt og 
vellykket årsmøde. Læs om det i bladet og på hjemmesiden.

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

moderne skoleledelse

{ NR.03 APRIL 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

     netværk     klumme     portræt     ny hb     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

    Den Der 
 blinker først  
er en fattigrøv

MORTEN STRUNGE   Nul-fejl -kulturen 

duer ikke, hvis unge iværksættere 

skal turde satse, mener den unge 

mangemillionær 

OK’13-debat
Repræsentantskabsmøde
Årsmøde

Når 
Netværk
Nytter

rullende
Skolestart

Se videoen, hvor formanden 
sparker OK’13 igang!



  nummer 03 / april 20124

indhold

{ NR.03 APRIL 2012  }

14  Krusninger på overfladen
  Stor debatlyst, timeout og flere 

afstemninger på årets repræsen-
tantskabsmøde.

23  Mere kosmos end kaos
  1½ døgns årsmøde i Bellacentret 

bød på mange gode oplevelser!

32  Skal folkeskolen lytte?
  Kritikken er konstant, og flere og 

flere bruger de private skoler, så er 
der noget, der skal laves om?

35 Netværk giver tryghed 
  Det handler om at finde rum for 

refleksion, afprøvning af idéer og 
personlig udvikling.

44 Fleksibel indskoling
  Med god forberedelse giver rullen-

de skolestart glade børn, bedre  
læsefærdigheder og tilfredse  
medarbejdere  – såmænd!

50 Center for Skoleledelse
  Koblingspunkt for ledelsespraksis, 

forskning, privat og offentligt, 
hjemligt og udenlandsk.

56  Fokus på undervisningen
  Analyse: Det virker at være tydelig 

om konkret undervisningsindhold 
og undervisningsmetode...

06

I dette nummer:
32 Klumme
34 Lektier afskaffes?
61 Ledelsesværktøjer
62 Bøger 
64  Danske sprogformer
66 Stillinger

Ny viden,
kurser og
oplæg?
Side 61

44

OK’13 KRAv
Kom til de regionale møder om 
opstilling af krav til de kommende 
overenskomstforhandlinger.
Side 48

50

inde i 
magasinet

eget firma i 8. klasse
MORTEN STRUNGE  Mens ældre gymnasieelever 

knoklede med havearbejde, drak han kaffe, skrev 
regninger og scorede kassen.

Side 06

23



• Test dig selv – ved DU nok om mobning?
• Find god praksis og værktøjer
• Få 9 anbefalinger til en handlingsplan
• Book et besøg af Rejseholdet*

på frastresstiltrivsel.dk/mobning

Forebyg mobning
Forebyg mobning

på arbejdspladsen

Mobning
foregår ikke kun

i skolegården

*Rejseholdet kommer ud på offentlige arbejdspladser med viden og inspiration
til at skabe bedre fysisk og psykisk trivsel på jobbet.

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

35202_MobningsAd_205x285mm_Plenum.indd   1 13/03/12   08.15



  nummer 03 / april 20126

 Den der 
  blinker 
først, 
  er en 
fattigrøv

Den 25-årige Morten Strunge blev bogstaveligt talt mangemillionær over 

night, da han efter et dramatisk teleeventyr solgte firmaet Onfone til sin 

største konkurrent TDC for et beløb på 300 mio. kr. Han fortæller nu åbent 

om både sine fiaskoer og successer, og hvad der skal til, for at man som 

ung tør kaste sig ud i vilde projekter, hvor millioner står på højkant.

 E 
jendommene langs 
Sortedamssøens vest-
bred ligger klistret op ad 
hinanden som for at 
danne en falanks med 
våbnene rettet bagud for 

at holde alle de andre huse stangen. 
Her i første række bor jakkesættene, de 
lige og helt igennem konventionelle 
slips med perfektionerede knuder om 
guldhalsene. Og de stjæler al sol og 
henviser de bagvedliggende huse til 
skygge, kulde og kedsommelig udsigt.  

Men et enkelt sted er der hul i 
frontlinjen. Et mindre hus, som kun er 
lille i sammenligning med de større, 
ser ud som om det bagfra er brudt 
igennem frontlinjen, har lavet et bredt 
hul og har skubbet de store i vandet for 
selv at få plads langs bredden af søen, 
hvor formiddagssolen kan bære varme 
helt ind i husets hjertekule.

Her bor Onfone. 
Mens man i resten af frontlinjeejen-

dommene kvitter smøgerne og vrænger 
næse ad den gamle lugt, der stadig 

sidder i træværket bag de messingbe-
slåede dørhængsler, ser det ud til, at 
der bliver røget igennem her i det lille 
hus, der har fået udsigt. I hvert fald 
ligger der bunker af cigaretskod lige 
uden for døren, og de første, jeg mø-
der, er et par unge gutter, der trækker 
lidt ”frisk luft”.

Onfone-kulturen styrer for vildt
De fortæller, at der er fuld tryk på, når 
nye kunder vælter ind i ”butikken” og 
de gamle skal have regninger og ryk-

ud med   { tekst: Kay Flinker / foto: Lars H. Laursen }
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kere og daglig service. Man mærker en 
vis begejstring i deres stemmer, når de 
fortæller om den særlige Onfone-kultur, 
der hersker i huset:

”Vi er sådan en slags familie. Og 
det fede er, at der ikke er langt til che-
fen. Han sidder bare lige overfor i sam-
me rum som de andre ledere, og man 
kan let komme til at tale med ham”.

Indenfor bliver jeg mødt af en re-
ceptionist, der byder velkommen og vi-
ser mig hen ad en halvmørk gang, så 
jeg bare kan tage kaffe, te og kakao ef-
ter ønske. Jeg er kommet lidt tidligt og 
spiser en medbragt sandwich stående 
ved kaffeautomaten. Bagefter venter 
jeg under hattehylden i den beskedne 
foyer på, at Morten Strunge skal indfin-
de sig. Det gør han snart, og vi begyn-
der interviewet før tid. Han viser mig 
op ad en smal trappe til et lokale oven-
på, hvor der på mødebordet ud over 
varm kaffe og krus også står brugte 
kopper og lunkne danskvand. Morten 
Strunge smiler og slår ud med armene:

”Sådan noget ville man aldrig se på 
TDC. Vi har stort set også kun jakkesæt 
på, når vi skal til møde hos dem”. I da-

gens anledning, hvor han også skal fo-
tograferes, har han dog taget sit gode 
tøj på. 

Så fortæller han sin eventyrlige hi-
storie om, hvordan han i 2006 allerede 
kort tid efter gymnasiet stifter virksom-
heden Onfone, der starter op med at 
sælge IP-telefoni uden den store suc-
ces. Hvordan han siden indleder et 
samarbejde med mangemillionæren 
Peter Wilmar Christensen som investor 
og bestyrelsesformand. Hvordan de så 
begynder at sælge mobiltelefoni ved at 
leje sig ind på TDC’s mobilnet – en for-
retning, der heller ikke kaster noget 
særligt af sig. 

Lars Bom brager igennem
Først i 2010 begynder tingene for alvor 
at flaske sig for Morten Strunge og 
hans kapitalstærke kompagnon. De 
skifter TDCs net ud med Telenors og 
begynder at sælge mobiltelefoni i let-
fordøjelige fastprispakker til 30-50-åri-
ge danskere. De vil have fat i hr. og fru 
Danmark. Fra januar til august stiger 
de fra et indtag på 800 nye kunder om 
måneden til omkring 4000 – ganske 
pænt sammenlignet med så mange an-
dre i branchen. Men så gør de en vild 
satsning, laver en kæmpemæssig kam-
pagne, hvor de bruger Lars Bom som 
trækplaster og fyrer op til 9 mio. kr. af 
bare på en enkelt måned. Og dansker-
ne ser ud til at knuselske konceptet. 
Pludselig kan Onfone rå-mejetærske 
telemarkedet for 18-20.000 nye kun-
der hvert af de følgende måneder, ind-
til de i løbet af ingen tid runder 
100.000 kunder.

Den markante succes skaber røre i 
teledammen. De store selskaber imø-
deser gigantiske tab på bundlinjen. 
Men kritiske teleanalytikere er skepti-
ske og hævder, at Onfone ikke har en 
chance for at tjene de mange millioner 
hjem igen, og at de snart vil køre sig 
selv i sænk. Morten Strunge er ikke i 
tvivl om, at kritikken i virkeligheden er 
spilfægteri fra konkurrenternes side. 
Han tror på sin forretningside og fort-
sætter som planlagt.

”Vi blev en meget stor hovedpine for 
de etablerede selskaber. Det var et 
stort problem for dem, at det blev ved 
med at gå godt for os. Vores strategi 
gik ud på at skabe et stort brand meget 
hurtigt, og at det ikke bare skulle gå 
fra mund til mund, sådan som andre 
lavprisselskaber ofte gjorde. På kort tid 

opbyggede vi de brandmæssige musk-
ler, vi havde brug for. Da andre selska-
ber så begyndte at bruge vores kon-
cept, ”fuellede” det bare vores vækst 
yderligere, fordi de på den måde indi-
rekte godkendte vores fastprisstrategi. 
Der var stort set ikke den uge, hvor der 
ikke var noget om os i pressen. Nogle 
af historierne havde vi naturligvis selv 
plantet, så vi sikrede fuld opmærksom-
hed fra alle interessenter i teleindustri-
en og positionerede os selv mest for-
delagtigt i forhold til et eventuelt 
fremtidigt salg”.

Pokerspil om telemarkedet
Da Onfone runder de 175.000 kunder 
bider TDC på krogen, og der indledes 
forhandlinger om salg i maj 2011. 
Morten Strunge fortæller oplagt:

”Vi mødtes mandag morgen om et 
stort mahognibord, nok 4 gange så 
stort som det her. Vi medbragte en hel-
vedes masse rådgivere, og det gjorde 
TDC også. Så gik de rundt med plastik-
poser, hvor vi alle skulle skille os af 
med vores mobiltelefoner. Og alle com-
putere skulle lægges væk. Herefter gav 
jeg en 3½ times præsentation, hvor jeg 
gennemgik virksomheden fra A til Z. Så 
gik tiden ellers mest med at stirre hin-
anden dybt ind i øjnene indtil kl. 4 næ-
ste morgen”. 

Morten Strunge smiler for sig selv:
”Det var ret sjovt. Det var som et 

langt pokerspil. Vi havde sammen med 
KPMG beregnet, at det på sigt ville be-
tyde et stort tab for konkurrenterne på 
telemarkedet, hvis de ikke fik os ind-
dæmmet. I pressen havde TDC hele ti-
den sagt, at de ikke var interesseret i 
at købe os, men vi satsede på, at de 
nok hellere ville bruge 300 mio. kr. nu 
end tabe langt større beløb på lang 
sigt. Før vi gik ind til mødet, havde vi 
skrevet en minimumspris på et stykke 
papir og puttet det i lommen. Det tal 
huskede vi så på hele vejen igennem 
forhandlingerne. Vi startede højt. Og de 
virkede absolut ikke interesseret. Så 
forsøgte de at tale prisen ned til en 
tredjedel af det, vi ville have, men så 
virkede vi ikke interesseret. Det gik 
frem og tilbage som en harmonika. Luft 
ind, luft ud. Til sidst nåede vi dertil, 
hvor det var take it or leave it – for beg-
ge parter. Jeg tror, at jeg og cheffor-
handleren for TDC på et tidspunkt sad 
og stirrede hinanden i øjnene i 5 min 
uden at blinke og uden at sige et ord. 

blå bog

Morten Strunge

2011- 
Formand for bestyrelsen i 
Stronzo Brewing Co, hvor 
Kristian Strunge, bror til 
Morten, er direktør

2006- 
Direktør for Onfone. Solgt 
til TDC i maj 2011, men fort-
sætter som direktør.

2005 
Student fra Hillerød Han-
delsskole

2002-2005  
Direktør for Mobile-World 
ApS med salg af mobiltele-
foner i Europa og Mellem-
østen.

1986 
Født 23. april i Birkerød
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nul-fejl-kulturen

»Mange unge er ikke vant til at få så meget ansvar. 
Men når de så får det, vil de fandeme løbe 300 km i 
timen for ikke at skuffe dig. Og jeg vil gøre alt, hvad 
jeg kan, for ikke at skuffe dem.« 
{ Morten Strunge, 25 år, millionær og iværksætter }

Han ville se, om jeg bluffede. Til sidst 
sagde han: ”Vi tager lige 5 minutters 
break”, og jeg vidste, at de havde købt 
os”.

Den unge iværksætter fik selv om-
trent 120 mio. kr. ud af handelen på i 
alt 300 mio. kr. Han vil ikke ud med 
det nøjagtige tal. Samtidig kunne han 
fortsætte som direktør for Onfone, som 
nu fungerer som et datterselskab under 
TDC.

Hyggede sig mens andre 
knoklede for ham
Jeg er interesseret i at finde ud af, 
hvad det er, der får en ung mand uden 
penge og uden uddannelse ud over sin 
htx-eksamen til at turde satse så højt. 
Regeringen, ledende økonomer og er-
hvervsledere fortæller os konstant, at vi 
skal tænke iværksætteri, hvis vi i læng-
den skal klare os i den internationale 
konkurrence. Allerede på folkeskoleni-
veau og i gymnasierne skal der satses 
på at gøre unge parate til innovation og 
iværksætteri. Jeg spørger til, hvornår 
han startede virksomhed første gang?

”Jeg begyndte allerede med mit 
eget hjemmeservicefirma i 8. kl. Det 
var ikke stort, men det gik fint. Jeg 
havde faktisk en dækningsgrad på 50 
%. Det er der ikke mange virksomhe-
der, der har. Bortset fra teleselskaber”, 
smiler han og fortsætter: ”Jeg kørte na-
bolaget tyndt med min slåmaskine ef-
ter skoletid og i sommerferierne. Men 
så blev der statstilskud til hjemmeser-
viceordningen, og det gav blod på tan-
den. Der var bare det problem, at man 
skulle være over 18 for at få tilskuddet. 
Så jeg ansatte nogle gymnasieelever 

over 18, som jeg gav en hundrede-
mand i timen. Jeg kunne så selv ind-
kassere et tilsvarende beløb i statstil-
skud. Så jeg tog rundt og hyggede mig 
og drak kaffe med de ældre damer og 
herrer, mens gymnasieeleverne svedte i 
haven udenfor. Når vi var færdige, 
skrev jeg en faktura og sagde farvel og 
tak”.

Om han er parat til at fortælle sin 
historie til danske unge, så de måske 
selv kan finde inspiration til at blive 
iværksætter?

”Normalt tager jeg ikke rundt og 
holder foredrag, for jeg synes let, det 
ender med at blive alt for selvhøjtide-
ligt, men jeg gjorde det faktisk for ikke 
så længe siden. Jeg var i Odense på en 
iværksættermesse, hvor jeg havde et 
oplæg for 450 gymnasieelever. Her for-
talte jeg om en virksomhed, som jeg 
startede, mens jeg gik i gymnasiet. Jeg 
solgte mobiltelefoner og abonnementer. 
Det gik fint, så længe jeg holdt mig til 
internetsalg, men da jeg åbnede en bu-
tik på hovedgaden i Birkerød, gik det 
galt. Jeg tabte 2 mio. kr., som jeg hav-
de lånt af min mor og far. Min bror var 
også involveret som ansat i butikken. 
Det var en svær tid. Jeg arbejdede kon-
stant. Det var direkte fra skolen og ind 
til butikken, hvor jeg arbejdede til langt 
ud på aftenen. Jeg kæmpede virkelig  
og gik på røven alligevel. Et tab på 2 
mio. kr. var virkelig mange penge for 
en helt almindelig familie. Men det gav 
mig hår på ryggen”.

Normalt siger man ”hår på brystet”, 
men den usædvanlige metafor passer 
måske meget godt til Morten Strunge, 
for han er virkelig en af de sjældne få, 

der har gjort mange ting anderledes – 
og i sidste ende sluppet godt fra det. 

Ud med nul-fejl-kulturen
Det var vigtigt for den unge iværksætter 
at komme ud med det budskab til de 
endnu yngre, at det er ok at fejle. De er 
også nødt til at høre om dem, det går 
dårligt for, og at man ikke behøver at 
gå med bøjet nakke, selv om det går 
galt. 

”Det skal være legitimt ikke at få 
succes med det samme. Men faktisk 
har jeg ikke selv turdet fortælle det før 
nu, altså før jeg fik solgt og fik succes. 
Det vigtigste er, at man kommer op at 
stå igen. Men hvis der skal være plads 
til de vilde idéer, og man skal have no-
gen til at gå forrest, skal vi ændre vores 
nul-fejl-kultur!”.

Morten Strunge skynder sig at tilfø-
je, at han naturligvis ikke opfordrer 
unge til letsindig omgang med andres 
penge. Han mener, at alt konkursrytteri 
er noget svineri, og at man skal handle 
ansvarligt hele vejen igennem. Han fik 
da også lukket sin underskudsgivende 
butik kontrolleret uden rigtigt at gå 
konkurs, men det kostede altså famili-
en en mindre formue.

Jeg gyser ved tanken om allerede 
som gymnasieelev at stå med et milli-
ontab, og jeg undrer mig over, hvordan 
han turde springe ud i nye forretnings-
eventyr med millioner af kroner på spil? 
Morten Strunge fortæller om Onfone:

”Jeg troede på min idé, og jeg troede 
på mig selv. Man skal have en god ma-
vefornemmelse. Jeg har ofte troet på 
min mave. Den taler sgu ret sandt man-
ge gange. Og så skal man holde fast, 
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også selv om der er en risiko forbundet 
med det. Man skal selvfølgelig være yd-
myg og ansvarlig over for banker og in-
vestorer, for det er noget rigtig lort, hvis 
man rammer ved siden af. Men hvis du 
bare har styr på forretningens processer 
og økonomien, så er beløbsstørrelserne 
faktisk helt irrelevante. For mig er det li-
gegyldigt, om det handler om 100.000 
kr. eller 10 mio. kr.”.

Om han ikke mange gange er vågnet 
med kold sved på panden om natten?

”Nej, jeg har altid kunnet holde en 
distance til det, jeg lavede. Også selv 
om vi har kørt på kanten mange gange. 
Vi har eksisteret i 6 år, men det var jo 
først i 2010, vi for alvor fik succes. 
Men vi havde samme risiko meget af 
tiden. Så det har kørt op og ned, mens 
vi prøvede mange ting af. Vi ramte ikke 
rigtigt første gang. På et tidspunkt hav-
de vi en negativ egenkapital på 20 
mio. kr., før det gik den rigtige vej”.

Er den samme, men nyder livet
Jeg vil gerne have en fornemmelse af, 
hvordan sådan en omvæltning påvirker 
en ung mand – at ligge under stregen 
med millioner af kroner den ene dag og 
den næste være mangemillionær?

”Det var selvfølgelig en rigtig fed 
oplevelse. Og jeg vil gerne prøve det 
igen. Men selv om det var helt sinds-
sygt, er det ikke sådan, at hele verden 
ændrer sig på en gang. Jo, der kom 
pludselig mange penge ind på konto-
en, men alt andet fortsætter. Man kan 
leve privilegeret, men man bliver ikke 
pludselig en anden. Jeg festede selv-
følgelig med alle mine medarbejdere 
dagen efter salget. Jeg brændte 
45.000 kr. af på en cocktailbar. De 
var euforiske, og alle drak godt til, så 

der ikke var nogen af dem, der kunne 
tale rent til sidst. Men det var også en 
rigtig god løsning, at vi kunne fortsæt-
te som hidtil, at ingen skulle fyres”. 
Han fortsætter:

”Jeg fik også en helveds masse nye 
venner på Facebook. Hvis man virkelig 
ville, tror jeg godt, at de mange penge 
kunne give adgang til et helt andet 
miljø. Men det har jeg ikke været inte-
resseret i. Jeg har beholdt mine gamle 
venner. Vi går i byen de samme steder 
som før og spiser de samme steder. 
Jeg har også fået en fed lejlighed og 
en fed bil – en Aston Martin, en rigtig 
James Bond-bil. Og så er jeg ur-fanati-
ker, så jeg har købt nogle fede ure. 
Pengene skal heller ikke bare ligge 
der, jeg skal have noget ud af dem. 
Jeg vil have det sjovt. Jeg vil have no-
get ud af livet. Men jeg har den hold-
ning, at pengene skal holde. Jeg skal 
virkelig dumme mig, hvis ikke penge-
ne skal holde hele livet. Men jeg har 
selvfølgelig gang i andre projekter, og 
hvis jeg er heldig, kommer jeg til at 
tjene flere penge”.

Han fortæller videre, at han har 
valgt at satse en del af formuen som 
risikovillig kapital, men bestemt ikke 
det hele. Han vil ikke risikere at miste 
alt. Jeg går ham lidt på klingen for at 
finde ud af, om han har den type sam-
fundssind, som kunne få ham til også 
at satse på et andet ungt menneske, en 
folkeskoleelev eller en gymnasieelev 
med en god idé?

”Jo, det kunne godt tænkes, men 
jeg ville kun hjælpe en ung, hvis jeg 
selv kunne tjene penge på det. Jeg vil 
godt rådgive, men idéen skal være så 
god, at jeg selv virkelig tror på den. Og 
jeg skal forstå konceptet, for jeg vil 
ikke sidde og være blank i forhold til 
investerede penge”.

Giv ansvar – så løber de  
300 km i timen for dig
Morten Strunge mener selv, at en af de 
væsentligste årsager til hans succes er 
hans evne til at gå foran og vise vejen. 
Han har ikke taget nogen formel leder-
uddannelse, har kun læst få bøger om 

ledelse, men hver måned tager han en 
ølkasse og stiller sig op foran medar-
bejderne og fortæller om, hvordan det 
går. Folk vil gerne være med i en suc-
ces, forklarer han, og når han har ført 
virksomheden igennem en rivende 
fremgang og har været nødt til at træk-
ke voldsomt på medarbejdernes res-
sourcer, skal de også have stor aner-
kendelse. Og det giver han dem:

”Når det har brændt allermest på, 
har jeg selv sat mig til telefonen i kun-
deservice. Det giver energi til medar-
bejderne, også selv om de skal rydde 
op efter mig bagefter, fordi jeg har sagt 
noget i telefonen, som jeg ikke ved en 
skid om. Jeg giver ansvar til det enkel-
te individ. Jeg er god til at sætte ram-
merne, udpege retningen, så ingen er i 
tvivl om vejen, vi skal gå ad. Men så 
skal de selv udfylde rammerne. Og så 
KAN folk. De leverer. Mange unge er 
ikke vant til at få så meget ansvar. Men 
når de så får det, vil de fandeme løbe 
300 km i timen for ikke at skuffe dig. 
Og jeg vil gøre alt, hvad jeg kan, for 
ikke at skuffe dem. Jeg er slet ikke ty-
pen, der råber og skriger efter folk. Det 
har der ikke været brug for. Folk ved 
selv, når de ikke har performet!”.

Morten Strunge kan ikke pege på 
nogen ledelsesguru, som han har valgt 
at følge:

”Men jeg beundrer min bedstefar, 
som jeg ser op til på ”en sjov måde”. 
Han var direktør i Anton Berg i 50 år, 
et rigtigt røvhul, som direktører kunne 
være i gamle dage – ingen empati. Det 
er nu ikke sådan jeg vil være, men han 
stod altid ved sine holdninger. Og det 
har jeg respekt for. Jeg synes også, at 
Henrik Poulsen, direktøren for TDC, har 
en fed profil. Han kan gå lige ind i et 
rum og få folk til at følge efter sig. Det 
er noget af det samme, jeg kan. Jeg 
behøver fx ikke lave tvungent overar-
bejde. Jeg spørger pænt, og der er 
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Øl til milioner

I november 2011 lancerer 
Morten Strunge sammen 
med sin bror Kristian Strunge 
deres nye øl under navnet 
Stronzo, som bliver brygget 
på et mikrobryggeri i Kød-
byen i København.

Brødrene brygger nu i alt 7 
forskellige øl, af hvilke 3 ude-
lukkende sælges på udvalgte 
barer og caféer, mens andre 
4 kan findes på hylderne 
hos Føtex, SuperBest og 
Bilka. Med den nye ølserie vil 
Strunge-brødrene middel-
mådigheden hos det danske 
ølpublikum til livs og samtidig 
bide Carlsberg i haserne.

straks et hav af hænder, som vil være 
med. Jeg tager udgangspunkt i menne-
sker. Hvis man tror det bedste om 
mennesker i stedet for det værste, så 
følger de efter dig”.

Livsglæden er det vigtigste
Jeg ved egentlig ikke, hvorfor jeg føler 
det nødvendigt at spørge Morten Strun-
ge, om han nogensinde tænker over dø-
den, men det er vel fordi jeg som mid-
aldrende selv får en stadig tydeligere 
fornemmelse for, at livet er endeligt og 
at al succes slutter en dag.

”Nej, jeg tænker sgu ikke over dø-
den. For mig gælder det om at have en 
meningsfuld hverdag, hver dag at glæ-
de sig til at gå i gang med dagen. Det 
ville være et helvede, hvis man ikke 
havde appetit til at stå ud af sengen. 
Og jeg går meget op i at have det sjovt. 
Også i mit forhold til min kæreste. Vi 
griner meget sammen. Det drejer sig 
om livsglæde. Pengene ændrer ikke 
meget på ens livsglæde. Jeg har en 
sjov bil, jo, men det er ikke det, der 
virkelig batter. Nu vil jeg også ud at se 
verden. Alle mine venner rejste rundt 
efter gymnasiet, men det havde jeg 
ikke selv tid til. Det vil jeg nu. Ikke no-
get med at sætte livet på spil op ad 
stejle klipper, men jeg vil gerne se Ne-
pal og Tibet. Og måske vandre igennem 
Kasakhstan. Senere vil jeg have masser 

af børn, men ikke nu!”
Han slutter med en cadeau til sin 

gamle skole: 
”Folkeskolen var utroligt støttende. 

Min dansklærer sagde engang til mig, 
at jeg nok skulle blive millionær inden 
jeg blev 25. Det holdt stik!”. 

Under den efterfølgende fotosessi-
on, hvor vi også går udenfor, passerer 
vi hovedindgangen på vej om til bag-
gården, hvor vi håber at kunne skyde et 
forsidefoto, før det bliver for mørkt. 
Selv om det er en kold dag, har en le-
der hevet en stor gruppe medarbejdere 
ud på parkeringspladsen foran hoved-
trappen. De står og tripper for at holde 
varmen, men har ikke desto mindre 
blikket stift rettet mod lederen, mens 
han giver sine instruktioner. Mens vi 
tager billeder, hører vi pludselig en 
række høje råb, der mest af alt minder 
om håndboldherrernes taktfaste svar 
efter en timeout med Ulrik Wilbek: 
Hvad går vi efter? 

SEJR!
Jeg hører ikke, om det faktisk er det 

de råber, men Mortens Strunges kamp-
tropper pønser tilsyneladende på at 
bryde endnu en falanks af mastodon-
ter. Måske rykker det ”lille” hus snart 
helt ud til kanten af søen for derefter 
at glide gennem vandet og helt ind i 
centrum af byen.  



planlæg ET 
SUnDT SKOlEÅR

’Sund ven’ er en ny landsdækkende indsats, som 
på en enkel måde giver inspiration til sundheds-
undervisningen og arbejdet med sunde rammer 
på skolen.

Hjemmesiden sundven.dk, som åbner til sommer, 
hjælper med at opfylde de mål, der er fastsat i fag-
hæfte 21. På sundven.dk findes konkrete forslag til 
at involvere klassen eller hele skolen i et fælles 
sundhedsprojekt fx som en temauge eller dag, 
uanset om fokus er kost, rygning, alkohol, fysisk 
aktivitet, sex eller sol. 

Sundven.dk henvender sig både til lærere, elever, 
sundhedstjeneste, forældre og skolebestyrelser. 
Den har en guide til, hvordan skolen kan arbejde 
med en sundhedspolitik, der involverer alle parter 
omkring skolen. Derfor kan den være et godt ud-
gangspunkt for et bredt samarbejde omkring at 
skabe sunde rammer for eleverne.

Tag allerede nu ’Sund ven’ med i din planlæg-
ning af skoleår 2012/2013!

Tilmeld dig løbende nyheder om ’Sund ven’ på 
www.sundven.dk/tilmelding og få besked, når 
sundvend.dk åbner samt hver gang, vi har nyheder 
om sundhed på skolen.  

Du velkommen til at kontakte projektleder i 
 Sundhedsstyrelsen, Anne Rygaard Hjorthøj for 
yderligere information. Tlf. Tlf. 72 22 77 47 eller 
arb@sst.dk. 

www.sundven.dk/tilmelding
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repræsentantskabsmøde   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }

Debatlysten på årets ordinære repræsentantskabsmøde var stor, og under drøftelsen af 

de fremlagte forslag måtte der flere gange bevilges timeout og man måtte til afstemning.  

Desuden betød  kampvalget til HB et goddag til fire nye bestyrelsesmedlemmer

repræsen-
 tanternes 

HUS
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8. marts 2012. En ka-
non forårsdag i yderkan-
ten af København i den 
modernistiske bydel 
Ørestad med glas, stål, 
metro, boliger og mega-

centret Fields på den ene side og på den 
anden Amager Fælleds grønne vidder 
med fuglefløjt og køer på græs. 
 Områdets nye vartegn – de krydsede 
tårne, der tilsammen udgør Hotel Bella 
Sky – var den flotte arkitektoniske ram-
me, der i år lagde lokaler til repræsen-
tantskabsmødet i Skolelederforenin-
gen. Her var foreningens lidt over 100 
lokalt valgte repræsentanter, hovedbe-
styrelsen og sekretariatet forsamlet og 
blev kyndigt styret gennem dagen af 
dirigenten, LC’s sekretariatschef Mari-
ann Skovgaard.
 Målet var at gøre status over for-
eningens virksomhed og tegne de poli-
tisk-organisatoriske linjer for forenin-
gen fremover. Foruden en række mere 
formelle ting som fx regnskab og bud-
get, var der i år indkommet en række 
forslag til behandling. Desuden skulle 
der afholdes valg til formandskab og 
hovedbestyrelse. 

Formanden beretter
Repræsentantskabsmødet blev indledt 
ved, at formanden Anders Balle aflagde 
beretning over foreningens arbejde, ak-
tiviteter og politik i det forløbne år, der 
for mange skoleledere ikke har været 
lutter lagkage.
 ”Arbejdet på skolerne er på nogle 
områder blevet vanskeligere, mere kon-
fliktfyldt og mere udfordrende. Mange 
skoleledere arbejder i helt andre struk-
turer, end vi har kendt tidligere, med 
færre ledere til at udføre arbejdet”, 
sagde Anders Balle, men mente samti-
dig, at der var grund til at være impo-
neret over, at ledergruppen og lokalfor-
eningerne står distancen.
 ”Jo sværere tider, jo vigtigere er det 
at kæmpe for de grundlæggende værdi-
er vi har i vores forening om sikring af 
de danske skolelederes vilkår og mulig-
heder. Jeg oplever i den forbindelse en 
stærk sammenhængskraft i vores for-
ening og et stort engagement i alle led. 

Det er vi helt afhængige af, og det skal 
I alle både lokalt og centralt have tak 
for”, sagde han.
 I sin beretning pegede Anders Balle 
også fremad med bl.a. håbet om, at 
det partnerskab om folkeskolens udvik-
ling, ministeren har sat i gang, og som 
Skolelederforeningen er inviteret med 
i, vil sikre øget kontinuitet og en mere 
langtidsholdbar politisk og folkelig op-
bakning til folkeskolen. Måske der lige-
frem kan ske et paradigmeskift?
 ”En ny styringsdebat er ved at tage 
form. Vi skal væk fra den dagsorden, 
der har været præget af mistillid og 
deraf følgende kontrolforanstaltninger. 
Som alternativ til national detailstyring 
skal vi have udviklet og styrket tilliden 
hele systemet igennem. Men ikke som 
blind tillid, snarere seende. Det gælder 
i relationerne mellem stat og kommu-
ner, kommuner og skoler og mellem le-
dere og medarbejdere”. 
 Formanden fastslog, at skolelederne 
så omvendt skal gøre sig fortjent til til-
liden ved at stå på mål for resultaterne 
og sikre, de er synlige. Det sker bl.a. 
ved, at vurderingen af undervisningen 
og dens resultater bliver en vigtig del 
af ledelsesopgaven.
 Han pegede i den forbindelse på be-
hovet for at i højere grad at kunne ud-
fordre skolens grundstruktur. Så under-
visningen tilrettelægges endnu mere 
fleksibelt. Så fokus skifter fra service-
mål til effektmål. Og så der udvikles et 
langt tættere personalesamarbejde, fx 
ved at alle medarbejdere er til stede på 
skolen, mindst i den tid hvor eleverne 
er der. Det vil give bedre resultater og 
et bedre arbejdsmiljø. 
 Formanden gennemgik foreningens 
mange aktiviteter i det forløbne år, her-
under styrkelsen af sekretariatet og for-
søget på hele tiden at optimere den 
centrale/decentrale opgavevaretagelse.
Han berørte også forberedelsen af 
OK’13 forhandlingerne, der nok bliver 
vanskelige, men alligevel vil blive fulgt 
tæt til dørs (se mere i lederen s. 3). Og 
om arbejdet med en strategi for for-
eningens placering i organisationsbille-
det hed det:
 ”Vi arbejder på, at skolelederne 

fremover ikke er almindelige medlem-
mer af DLF, ikke er en almindelig kreds 
i DLF, og på at kontingentet til DLF re-
duceres. De tre forhold er i flere om-
gange drøftet med DLF’s formandskab 
med den tidshorisont, at de nødvendi-
ge vedtægtsændringer kan vedtages på 
DLF’s kongres sept. 2012”, sagde An-
ders Balle.
 Formandens mundtlige og skriftlige 
beretning ligger på hjemmesiden. 

Debat på repræsentantskabsmødet 
I forlængelse af aflæggelsen af for-
mandens beretning var der åbent for 
spørgsmål, kommentarer og indspark 
fra repræsentanterne. 

Der var ros til formanden og besty-
relsen for arbejdet i året, der var gået 
og ikke mindst for, at foreningen har en 
arbejdsgang og mødestruktur, så man 
lokalt rigtig godt kan følge med – det 
giver tillid til, hvad der sker centralt. 
Flere kom herudover til orde, og det 
følgende er kun et pluk fra debatten:

Der blev spurgt til dilemmaet med 
hensyn til organiseringen af ledere i 
indskolingen, hvor også pædagogud-
dannede sætter sig på stillingerne. Fle-
re pointerede, at ændringerne i skole-
strukturerne overhaler virkeligheden, og 
at det haster med at få afklaret disse 
lederes situation. 

”Ja, det er noget roderi, for KL har 
indgået en funktionsoverenskomst med 
os, der betyder, at alle ledere i folke-
skolen, der har med undervisningen at 
gøre, skal ansættes på vores overens-
komst. Men de har så gjort noget til-
svarende med BUPL, og deri ligger 
misæren. Vi er i dialog med KL om det, 
men vi er også både parat og på vej til 
at køre en sag over for kommunen/KL 
om det”, sagde Anders Balle.

Fra salen blev det pointeret, at den 
prøvesag gerne må komme snart – en 
afklaring skal ske, for tingene ændrer 
sig hurtigt, og de pågældende ledere er 
i klemme. Der blev også spurgt til, om 
der er forsøgt samarbejde med BUPL 
på det område?

”Vi har et godt formelt samarbejde 
med BUPL’s lederforening og med sy-
geplejerskelederne, bl.a. om at pres-
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»Alle snakker om ledelse, men ingen gør noget ved 
det, bortset fra mange kommuner, som nedlægger 
lederstillinger. Det betyder, at så må vi gøre noget ved 
det! Så må vi manifestere ledelsesdagsordenen!« 
{ Anders Balle, formand, Skolelederforeningen }
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Hovedbestyrelsen i Skolelederforeningen anno 2012 f.v.:  

Jørgen Mandrup Nielsen, Axel Bech, Anders Balle (formand), 

Ole Stavngaard, Michael Rasmussen, Claus Hjortdal (næstformand),

Torben Mørup, Birgit Henriksen, Dan Christensen og Lars Olsen.

Økonomi og regnskab 

Næstformand Claus Hjortdal præsentererede 2011-regnskabet, der med erstatningen på 4,5 mio. kr. for svig-
tende revisionsopfølgning ifm. underslæb mod Danmarks Skolelederforening udviste et klækkeligt overskud 
og desuden i sig selv løb fint rundt, hvilket repræsentantskabet kunne godkende.
 Næstformanden lagde tillige budgettet for 2013 frem til orientering samt til beslutning: fastsættelse af 
ydelser til hovedbestyrelsesmedlemmerne, fastsættelse af midler til de lokale afdelinger og fastsættelse af 
kontingent for 2013 til beslutning. På alle tre områder havde hovedbestyrelsen foreslået et uændret niveau, 
hvilket blev godkendt af repræsentantskabet. 
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se på for, at der i FTF dannes en selv-
stændig ledersøjle. Men det store sam-
arbejde i retning af fx at få lavet en 
fælles lederoverenskomst med BUPL 
har et længere perspektiv. Ligesom vi 
gør, afventer de situationen omkring 
indskolingen”, sagde Anders Balle.

En repræsentant fremhævede, at 
foreningen lokalt også må gøre alt for 
at ansætte de rigtige i indskolingsstil-
lingerne – og hvem så end ’de rigtige’ 
er, være målrettet på, at de kommer på 
LC-Lederforums overenskomst. En an-
den nævnte, at BUPL, FLS og andre 
pædagog-organisationer omvendt kun-
ne være barske modspillere – men det 
er vi også, som det blev sagt.

OK 13, hvad med souscheferne, 
blev der spurgt? Her sagde formanden, 
at de pågældende normeringskrav i vo-
res overenskomst kunne være en fordel 
nogle steder, men også skaber vanske-
ligheder på mindre skoler. Det er derfor 
en af de ting, som der skal kigges på 
sammen med en række andre forhold i 
underviserlederoverenskomsten, allere-
de nu i dialog med KL op til OK’13.

Formanden blev også bedt om at 
uddybe de målsætninger, der var linet 
op i beretningerne vedrørende relatio-
nerne til Lærerforeningen:

”Skoleledergruppen varetager allere-
de helt vores egne interesser. Og skal vi 
i givet fald ikke længere være alminde-
lige medlemmer og en kreds i DLF, har 
det derfor ikke stor organisatorisk, men 
det har symbolsk værdi. Og det giver et 

øget fundament for at få et andet kon-
tingentniveau end DLF-kredsene. Det 
sidste kan så være svært at rykke ved, 
og man kan diskutere formuleringerne, 
men der er ikke tvivl om, hvad vores  
målet og retningen er”, sagde forman-
den.

Foreningens politik på en række for-
skellige områder blev også drøftet, fx de 
nye ændringer i folkeskolens afgangs-
prøve, om reformer af læreruddannel-
sen, teamsamarbejde, udfordringen af 
skolens grundstruktur, lærer/leder-ratio 
en mere intervenerende lederrolle, A’08 
og øget tilstedeværelse. Og Ny Nordisk 
Skole, hvad ligger der i det, og går for-
eningen bare med i det?

Anders Balle pegede på, at forenin-
gen er efterspurgt og bliver lyttet til, 
fordi skolelederne anerkendes som 
dem, der har ansvaret for hele skolens 
virke. Det forpligter selvfølgelig retorik-
ken. Vigtigst er, at mange af de skole-
faglige og skole- og ledelsespolitiske 
initiativer, der knyttes an til, er større 
og længerevarende, så der er mulighed 
for at påvirke og udvikle indhold, be-
slutninger og politik

Herefter blev formandens beretning 
enstemmigt godkendt.

Indkomne forslag
Der var indkommet fire forslag til be-
handling på repræsentantskabsmødet. 
Det første gik på, at foreningen skal 
oprette et medlemssystem og overgå til 
selvstændig opkrævning af medlem-

mernes kontingent, så snart det er ad-
ministrativt muligt – dog senest ved 1. 
kontingentopkrævning 2013.

Forslaget blev fremlagt af Kolding 
lokalforening på vegne af formænd for 
20 lokale afdelinger og blev motiveret 
bl.a. med henvisning til, at det vil un-
derstrege Skolederforeningens selv-
stændige profil indadtil og udadtil. Vi 
skal ud af DLF’s skygge; vi vil selv og 
kan selv, hed det bl.a.
 I debatten kom forskellige syns-
punkter frem, der afspejlede, at forsla-
get både har en praktisk-administrativ 
og en politisk-ideologisk dimension. 
Der blev argumenteret for, at der ingen 
grund er til at realisere det og bruge så 
mange penge på det nu, når foreningen 
i forvejen er i forhandlinger med DLF 
om øget selvstændig profil, til at for-
eningens selvstændige opgavevareta-
gelse indeholder så meget hjerteblod, 
at selv små forandringer er vigtige.
 Formanden Anders Balle anerkend-
te symbolværdien i forslaget, og at det 
ville lægge pres på forhandlingerne 
fremover. Men han pegede også på 
den bevægelse, der er i gang, og på at 
DLF vil fortsætte med deres medlems-
system, uanset hvad der ellers sker, 
således at der vil blive tale om et dob-
beltarbejde.
 ”Det vigtigste, sagde han, er at vi 
har et 100 % sikkert opdateret med-
lemssystem, og derfor vil jeg foretræk-
ke, at tage det meget kraftige signal, 
der her er givet med, i de fortsatte 
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forhandlinger, og så vente med at reali-
sere forslaget senere”, sagde han
 Der var så en timeout på 5 minutter, 
hvorefter forslagsstillerne vendte tilba-
ge. Vi skal have vendt pengestrømmen, 
så den går fra Skolelederforeningen og 
til DLF – og ikke omvendt som nu. Men 
et kompromis blev fremlagt, således at 
forslaget stod ved magt, men først ef-
fektueres efter DLF-kongressen, alt ef-
ter, hvilket resultat der i givet fald bli-
ver opnået.

Næstformand Claus Hjortdal beto-
nede vigtigheden af at gå efter størst 
mulig selvstændighed, hvilket ikke er 
det samme som uafhængighed. Vi har 
allerede fuld suverænitet og egen pro-
fil, men vi er også en del af aftale- og 
forhandlingssystemet, og det er det, 
der pt. koster skolelederne ca. 10½ 
mio. kr. årligt. Det er for meget, så der 
skal lægges pres på. Men vi presser 
også os selv med yderligere arbejde, så 
han støttede kompromisforslaget. 

Anders Balle gav tilsagn om, at in-
tentionerne i forslaget bliver inddraget 
i forhandlingerne med DLF, men ønske-
de samtidig, at vurderingen af resulta-
terne af forhandlingerne burde vente til 
det næste ordinære repræsentantskabs-
møde. Ny timeout, nyt forslag med let 
ændrede formuleringer.

Der blev derpå stemt om det sidst 
fremsatte forslag. Det blev forkastet. 
Og dermed bortfaldt også næste for-
slag, fremsat af samme stillere om, at 
hvis foreningen etablerede eget med-
lemssystem og selvstændig kontingent-
opkrævning, så skulle det månedlige 
kontingent øges med 10 kr./md.

Tredje forslag var også fremlagt af 
Kolding på vegne af her formænd for 
18 lokale afdelinger om, at repræsen-

tantskabet pålægger Skolelederforenin-
gen at flytte årsmødet fra afholdelse i 
marts måned til afholdelse i oktober/
november måned, så snart det er mu-
ligt i forhold til indgåede aftaler. Det 
blev motiveret med, at forårsperioden 
er den nok mest travle i skoleåret. For-
slaget blev vedtaget.

Fjerde og sidste forslag handlede 
om, at bestyrelsen frem mod repræsen-
tantskabsmødet i 2013 analyserer  
mulighederne for at etablere en pensio-
nistafdeling i Skolelederforeningen – 
herunder de økonomiske konsekvenser. 
Det blev fremsat af Skanderborg lokal-
forening med den motivation, at mange 
skoleledere, der trækker sig tilbage, 
gerne vil fortsætte deres tilknytning til 
foreningen.

Næstformand Claus Hjortdal rede-
gjorde for muligheder og barrierer for at 
realisere forslaget, som tingene ser ud 
nu. En af dem er, at gruppelivsordnin-
gen forsvinder, hvis forslaget indebæ-
rer, at man bryder helt ud af DLF’s 
pensionisttilbud. Derfor kan der være 
behov for den analysegruppe, som for-
slaget også lagde op til, og som Hjort-
dal gav tilsagn om ville blive nedsat. 
Forslaget blev vedtaget.

Ny bestyrelse
I år var der valg til alle hovedforenin-
gens politiske poster. Formanden An-
ders Balle og næstformand Claus Hjort-
dal opnåede genvalg for de næste to år, 
begge uden modkandidater. Til gen-
gæld var der kampvalg til de øvrige po-
litiske pladser i hovedbestyrelsen, idet 
der havde meldt sig 10 kandidater til 8 
pladser. 
 Alle kandidater har i Plenum og/el-
ler på hjemmesiden haft lejlighed til at 

præsentere sig selv og sit valgprogram 
og fik på repræsentantskabsmødet mu-
lighed for yderligere at motivere deres 
kandidatur i en kort mundtlig valgtale. 
Der var mulighed for at stille op helt 
frem til valghandlingen, men der var 
ikke flere, der meldte sig – og den nye 
hovedbestyrelse kom herefter til at se 
således ud:

•	 	Formand	Anders	Balle	(Ikast-Bran-
de), genvalg

•	 	Næstformand	Claus	Hjortdal	(Mor-
sø), genvalg

•	 	Axel	Bech	(København),	NY
•	 Dan	Christensen	(Nordfyn),	NY
•	 Birgit	Henriksen	(Glostrup),	genvalg
•	 Torben	Mørup	(Esbjerg),	genvalg
•	 	Jørgen	Mandrup	Nielsen	(Århus),	

genvalg
•	 Lars	Olsen	(Vesthimmerland),	NY
•	 	Michael	Rasmussen	(Kalundborg),	

genvalg
•	 Ole	Stavngaard	(Rudersdal),	NY

Fire nye blev det altså til i HB, der til 
gengæld nu kun tæller en kvinde. Der-
næst var der valg til posterne som HB-
suppleanter, hvilket blev: Peter Nelle-
man (Randers) og Allan Lundby-Hansen 
(Frederikssund).

Sidst, men ikke mindst, skulle der 
vælges to revisorer, hvilket blev Claus 
Larsen (Varde) og Finn Guldberg Han-
sen (Middelfart) genopstiller, samt en 
revisorsuppleant Ole Lindholm (Aal-
borg). 

Tillykke til alle! Og en særlig tak til 
Axel Bay-Pedersen (Odense), Sinne Pe-
dersen (Rebild) og Lis Spang-Thomsen 
(Brøndby), der ikke ønskede genvalg og 
forlader bestyrelsen.  



ALLE DINE 
FORSIKRINGSBEHOV 
SAMLET I EN APP!

LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING G/S

Kære medlem
Vi har lavet en app til dig, så du nu kan have LB med dig i lommen døgnet rundt og verden rundt.

Adgang til Mit LB. Med den nye LB App kan 
du bl.a. få adgang til “Mit LB”, hvor du nemt og 
hurtigt kan danne dig et overblik over dine for-
sikringer, skadehistorik og justere på forsikringen, 
så den dækker dine behov.

Hjælp til rejsen. Vi er også med dig, når du 
rejser, og har gode råd og vejledning til, hvad 
du skal gøre, hvis du f.eks. bliver syg, mister din 
bagage eller bliver udsat for tyveri.

Download app’en. App’en er udviklet til både 
Apple og Android telefoner. Du kan hente den 
ved at scanne QR koden, eller ved at downloade 
den fra App Store eller Android Market.

Læs mere om app’en og dens fordele på 
www.lb.dk/app

LB_APP_Folkeskolen_172x261_2012.indd   1 30-03-2012   10:42:58



ÅrsmøDe
 2012

årsmøde   { tekst: Karen Lindegaard & Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }

  nummer 03 / april 201222



2012

1. Del

  moderne skoleledelse 23

Politikere 
krydser klinger 
Der er mange dyre ord, når det gælder folkeskolens fremtid, og tillidskrisen mellem 
skole og omverdenen skal afblæses, men hvordan? Skolepolitikerne blev konfronteret 
med ’levende’ skoleledere. Efter den politiske duel fulgte en perlerække af oplæg, og 
som noget nyt flere af dem i parallelsessioner... 

 T 
illidskrise og manglen-
de prestige, pædago-
gisk nærvær midt i om-
siggribende bureaukrati 
og inklusionens udfor-
dringer – det var nogle 

af de emner, der blev ivrigt debatteret, 
da børne- og undervisningsminister 
Christine Antorini, KL’s børne- og kul-
turudvalgsformand Jane Findahl og 

skolelederformand Anders Balle tørne-
de sammen i debatten om folkeskolens 
tilstand.

Belastning og begejstring
Kåre Quist fra DR-programmet Kontant 
dirigerede slaget og indledte med at 
invitere årets skoleleder Birgitte Sons-
by fra Ejerslykkeskolen i Odense op på 
scenen. 

Hun kunne betro Kåre Quist og for-
samlingen på i år ca. 1600 skolelede-
re, at hun ikke kunne huske, hvornår 
man sidst havde grinet på lærerværel-
set. Hun havde lige fyret fire lærere og 
skåret dybt. Så hvordan får man begej-
stringen tilbage blandt lærerne? 

Antorinis usentimentale reaktion 
lød, at sådan er virkeligheden på man-
ge arbejdspladser, og det er lederens 
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opgave at genopfinde begejstringen, 
hvis den er gået fløjten i et klima af 
nedskæringer og fyringer. 

”Men det er træls, hvis man føler, 
man hele tiden får at vide fra oven, at 
der ikke er tillid til én”, medgav Anto-
rini. Og tillidskrisen mellem folkeskole, 
forældre og politikere var endnu et 
tema i debatten. 

”Jo mere I slås på Christiansborg, jo 
svagere bliver den folkelige opbakning 
til folkeskolen”, sagde formand Anders 
Balle og efterlyste en langsigtet strate-
gi for folkeskolen som afløser for den 
lavine af lovtiltag – 30 af slagsen på ti 
år – som folkeskolen er blevet mødt 
med. 

Quist bad ministeren give en garanti 
for, at der bliver skruet ned for lov-
mængden, som man har gjort det i On-
tario, Canada, hvor der kun må ske lov-
ændringer hvert 7. år – og folkeskolen 
klarer sig forbilledligt. ”Men succeskri-
teriet er ikke, at vi får færre lovændrin-
ger, men at vi får alle ungerne med”, 
svarede ministeren, der også mente at 
forældrene i dag har langt større tillid 
til folkeskolen, end rygtet siger.

Der er brug for partnerskab
Et andet udfordrende emne i debatten 
var inklusion. Hvordan forhindrer man, 
at så mange børn udskilles fra folke-
skolen, og hvordan kan der omforde- 

les – eller skæres ned – på en udgift, 
der nu er nået svimlende 13 milliarder 
til specialundervisning?

Anders Balle pegede på perspektivet 
i, at når først en elev er ekskluderet i 
folkeskolen, er han/hun tilsyneladende 
ekskluderet resten af livet. ”Vi skal sør-
ge for, at der er folkelig opbakning til 
inklusionsprojektet, så vi ikke har for-
ældre i røret, der protesterer over, at 
deres barn skal gå i klasse med elever 
med særlige behov”.

Jane Findahl fra KL mente, at inklu-
sionsøvelsen bl.a. skulle klares ved, at 
folkeskolen også trækker på andre pro-
fessionelle ressourcer uden for folke-
skolen som f.eks. socialrådgivere. 

Men Gert Andersen, som også be-
søgte de fine gæster på scenen, og som 
er skoleleder ved heldagsskolen på 
Bornholm med 23 elever med særlige 
behov, var dybt bekymret for, om lære-
re og ledere er klædt på til inklusions-
opgaven. ”Tempoet skal skrues ned. 
Lærerne har allerede store problemer 
med inklusion, og nu får de yderligere 
nye elever. Der skal mere ledelseskraft 
til”, lød hans råd til politikerne.

Se hele den politiske duel på video 
på hjemmesiden. Som led i Christine 
Antorinis partnerskabssamarbejde skul-
le folkeskolens parter drøfte inklusion 
senere samme dag. 

Meget og lidt
Skoleborgmester i København i de sidste to år Anne Vang bød deltagerne på 
årsmødet velkommen til hovedstaden og fortalte om den store omstilling,  
skolevæsenet også gennemgår her.  
 
Hun vidst fra sine lærer-forældre, hvor stort ønsket om at få arbejdsro kan være 
blandt folkeskolens professionelle, men udfordringerne med integration, inklu-
sion og økonomi forsvinder jo ikke, hvis vi bare lukker øjnene.  Så 30 ændringer  
er for meget, men 0 er for lidt, som hun sagde.

Hånd-i-hanke

Dirigenter udøver også en slags 
ledelse. Måske ikke af den mest 
moderne, pædagogiske art. Men 
til gengæld ganske effektiv: For 
enten spiller musikken eller 
også gør den ikke…

Dirigent Peter Hanke akkom-
pagneret af et antal professio-
nelle, klassiske korsangere fik 
sat et par hundrede skoleledere i 
svingninger med en række øvel-
ser, hvor deltagerne lærte at 
bruge hænderne og prøve de 
kræfter og den kommunikation, 
der ligger i gestik (uden ord). 

Man fik også lov til at dirigere ko-
ret (læs medarbejderne) og prø-
ve, hvordan styring og bevægel-
ser forplanter sig, skaber klarhed 
eller det modsatte. Hurtigere og 
håndfaste bevægelser, rytme og 
hastighed svarer til beslutninger 
og ledelse. Klangen og sangen, 
der kommer tilbage gør, at man 
opdager lag i sig selv, kan mærke 
om der er kontakt, og om hvem, 
der leder hvem?

Peter Hanke kunne parre kunst 
og lederskab baseret på, at mu-
sik er en form for organisation 
og styring, der har mindst 500 
års erfaring at trække på. Spæn-
dende var det at opleve, hvor-
dan koordination, samspil og 
virtuositet  spiller ind – om man 
er dirigent eller leder!
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»Skolen skal være en moderne 
virksomhed, hvor også lærerne 
er mere til stede, sammen med 
kollegaerne og eleverne.«
{ Christine Antorini, Børne- og undervisningsminister }
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Folkeskolen er midt i en historisk 
overgangsperiode. Vi befinder os 
starten af en ændring, så hvis I tror, 
det er ved at være ovre, kan I godt 
tro om! Sådan sagde Ove Kaj Peder-
sen. Han er professor ved CBS og 
forfatter til bogen Konkurrencesta-
ten, der udkom sidste år. 

Den forandring, folkeskolen er en 
del af, er en omvæltning af det dan-
ske samfund væk fra det velfærds-
samfund, vi kender, til en mere 
markedsdomineret konkurrencestat. 

Hidtil har folkeskolen spillet en 
vigtig rolle i skabelsen af dansker-
nes identitet – skolen har skullet 
give alle en følelse af at tilhøre et 
fællesskab, sagde han. Som et lille 
land, der siden 1864 ikke har kun-
net forsvare sig militært, har Dan-

mark måttet overleve ved at skabe 
en ”indre front”, hvor borgernes lo-
yalitet over for staten har været den 
lim, der holdt sammen på samfun-
det.

I denne proces har folkeskolen 
haft en nøgleposition i at skabe en 
af de mest homogene befolkninger i 
verden – noget der ifølge Ove Kaj 
Pedersen både kan være positivt og 
negativt. Positivt, fordi befolkningen 
føler samhørighed – og negativt, for-
di vi også er en stamme, der har 
svært ved at tilpasse os. 

Imidlertid er Danmark ved at be-
væge sig væk fra at være et sam-
menhængende velfærdssamfund til 
at være et samfund, hvor vi hver 
især varetager vores egne særinte-
resser. Og folkeskolens rolle ændrer 

sig hermed også. Folkeskolens for-
mål i dag er at gøre den enkelte klar 
til arbejdsmarkedet – det handler 
om uddannelse frem for dannelse.

Også skoleledernes rolle ændrer 
sig. I dag skal skolelederen være le-
der med stort L – skolelederen skal 
leve op til politikernes ønske om at 
effektivisere og dermed gøre politi-
kernes arbejde.

”Det er bedst, hvis en leder er 
’led”, sagde Ove Kaj Pedersen, der 
dog også stadig så skolelederens rol-
le som den, der skulle medvirke til at 
skabe fællesskabsfølelse. ”Det er en 
enorm byrde, der ligger på skolelede-
ren”, lød hans slutbemærkning.

Fra velfærd til 
konkurrence

Guitarist Billy Cross, opvokset på 
Manhattan, men efter at have gjort 
de fleste danske rockscener og ble-
vet dansk gift er blevet ret så for-
dansket, talte om forskelle og lighe-
der på dansk og amerikansk kultur 
med særlig fokus på skoler og børn.

Der er mange ligheder, begge 
hylder i høj grad individet og indivi-
dets frihed, dets rettigheder og mu-
ligheder. Men med stor forskel på 
den respekt, der også nogle gange 
bør følge med. I USA er det sådan 
set din egen sag om, du går efter at 
blive præsident eller efter at havne 

på gaden. I Danmark er der i langt 
højere grad også en humanistisk di-
mension i individualismen, så du 
ikke bare er din egn lykkes smed.

Billy Cross foretrak 100 % den 
danske kultur og etik, men pegede 
også på, at den har sine bagsider. 
Bl.a. at mange ting ofte i Danmark 
tages for givet.

Fx uddannelse, som er stort set 
gratis og derfor ikke regnes for så 
vigtigt – som måske i USA, hvor det 
fx koster 30.000 dollars årligt at gå 
på Uni. I Danmark ses uddannelse, 
skolegang o. lign. ikke som en gave, 

men nogle gange ligefrem som en 
straf. Og vi stiller herhjemme heller 
ikke så mange krav til vores børn og 
elever, mente Cross.

Vi skal stille krav. Krav om, at man 
skal møde op, møde til tiden, være 
forberedte mv., fordi det har vores 
børn fortjent – de har fortjent at lære, 
at blive uddannet. Desuden er det at 
stille krav en måde at få hul igennem 
til de unge på i en moderne virkelig-
hed, hvor der konstant er tilbud om at 
være online – være andre steder

At stille krav er ikke tyranni, det er 
at vise respekt, sagde Billy Cross.

Stil krav
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 M 
ed masser af ud-
styr indviede Tim 
Frank Andersen 
skolelederne i it-
verdenens state of 
the art og tryllede 

med apps, dissekerede en frø – virtuel 
forstås – og fik tredimensionelle biler 
til at poppe op på sin tablet. 

Det er måske nok fremtidsmusik – 
men den er ikke langt væk, sagde han 
og fortalte, hvordan fastnettelefonen 
nu er en håbløs anakronisme. Som 
hans datter forskrækket udbrød, da 
hun så en tidligere, så almindelig hus-
telefon: ”Far, far, de har bundet telefo-
nen til væggen!”

”Den næste store omvæltning, vi 
kommer til at opleve, er, at vores omgi-

velser bliver intelligente”, fortsatte IT-
troldmanden. Han fortalte, hvordan ba-
devægten i en ikke fjern fremtid kan 
melde din vægt direkte ud på din Face-
book-profil, og hvordan en blodtryksmå-
ler kan kobles til mobilen og straks præ-
sentere dig for en graf over dit blodtryk.

Det er blot den virkelighed, der ven-
ter lige om hjørnet. Og at den ny tek-
nologi også rummer perspektiver for 
undervisningen. Eleverne kan ved tek-
nologiens hjælp lære med kroppen og 
ikke kun med hovedet. ”De nye tekno-
logier understøtter de læringsformer, vi 
kender – og de giver mulighed for, at 
eleverne kan lære ved, at de selv kan 
røre ved tingene”, sagde Tim Frank An-
dersen.  

Forandringer er kommet for at blive, erklærede it-eksperten Tim 
Frank Andersen for forsamlingen af skoleledere – en sandhed, de 
måske kender bedre end de fleste

Nye tider 
nyt gear

Retorik og 
volapyk
Volapykfrekvensen på ar-
bejdspladserne kan være rig-
tig høj, og så er der brug for 
retorik, sagde kommunika-
tionsekspert Pernille Steens-
bech Lemée, der selv var ryk-
ket ud med sin retoriske 
lægetaske til adskillige er-
hvervsledere med ondt i 
kommunikationen. 

Kommunikation kommer 
af latin ”communicare”, der 
betyder ”at skabe fællesskab”, 
og det er netop, hvad god 
kommunikation gør, sagde 
hun og gav en opskrift på 
vellykket kommunikation: 

›  Levende og varieret 
stemmeføring – det ud-
stråler engagement og 
fastholder tilhørernes op-
mærksomhed

›  Tydelig og energisk arti-
kulation – det giver tro-
værdighed

›  Intens øjenkontakt – no-
get der dog ikke skal over-
drives

›  Kropsparathed – dvs. tale-
ren udstråler energi og 
handlekraft 

›  Faste, dirigerende gestus 
›  Relevante, konkrete ek-

sempler
›  Elefantriffel – hvis man 

skal nedlægge en elefant, 
skal man ikke skyde med 
spredehagl, men ramme 
præcist – det gælder også 
kommunikation

Pernille Lemée så to store ud-
fordringer for ledere, når de 
skal kommunikere med med-
arbejderne og med offentlig-
heden: Får de delt deres vi-
den, når de kommunikerer, og 
får de givet det rigtige billede 
af sig selv? 
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 H 
vad har Grundtvig og 
rødstrømper til fælles? 
Svaret blæser måske 
ikke ligefrem i vinden, 
men for musiker, fysi-
ker og forfatter Peter 

Bastian var det indlysende: De gjorde 
begge oprør og gik op mod strømmen, 
de stod for et brud med fortiden. 

”Nybrud er den form for udvikling, 
hvor der intet er tilbage af det gamle, 
og det var den form for udvikling, som 
Grundtvig og rødstrømperne stod for”, 
sagde han.

Sådan et nybrud er der også brug 
for i dag, mente han. ”Vi er på samme 
niveau, som da Grundtvig gjorde oprør 
mod degneskolen. Han grundlagde sko-

len for livet og det levende ord. Hvor er 
det blevet af?”, spurgte Bastian og sva-
rede selv: Hvor det levende ord og ev-
nen til fordybelse er forsvundet, er 
selvoptagetheden rykket ind. 

”Men selvoptagethed er fjenden. Og 
er der nogen der ved noget om selvop-
tagethed, er det mig!”, sagde han ikke 
uden selvironi. Dertil kommer, at vi i 
dag til bevidstløshed er pakket ind i 
omsorg.

”Vi er produktet af ubeskrivelig 
mange samtaler. Det har vi haft tid til i 
velfærdsstaten. Vi har fået en psykolo-
gisk identitet og udviklet et sensitivt 
jeg. Selv teenagere behersker psykolo-
giens ordforråd. Vi skal hele tiden kik-
ke indad og realisere os selv. Men vi 

skal holde op med at spørge os selv og 
vores børn, hvordan de har det og i ste-
det spørge: Hvor vil vi hen?”. 

Det var også Bastians budskab til 
skolelederne. En lærer er et menneske, 
der er interesseret i at løfte barnet fra 
et niveau til et andet. Lærer og elev er 
ikke lige. ”Du kan ikke være lærer, hvis 
ikke der er et naturligt hierarki. Du ved, 
hvor barnet skal hen”, sagde Bastian 
og viste, hvor langt man kan nå med 
øvelse og fordybelse, da han gav en 
prøve på bulgarsk musik – spillet på 
sugerør! 

Den store 
Bastian
Peter Bastian svingede krabasken over tilhørerne – vi skal ikke uafbrudt spørge 
os selv og børnene, hvordan de har det, men hvor de vil hen? 

Chr. Stadil går i Hummel-sko, som 
han selv har været med til at produ-
cere, markedsføre, udvikle og bran-
de. Det handler om at drive en forret-
ning, om vækst og om at tjene 
penge, men også om at have tydelige 
værdier. Company Karma, hedder 
hans koncept.

Stadil beskrev de forskellige gene-
rationer efter baby-boom generatio-
nen,	generationerne	X,	Y,	Z	og/eller	I	
for Internet, som alle har (haft) deres 
potentiale til at forandre og forny, 

sprænge etablerede rammer fuld-
stændigt, og som også fremover bør 
have optimale muligheder for at ud-
folde sig.

Ikke mindst til at kunne udfolde 
og udvikle deres kreativitet, som er 
noget, der kan læres, hvis ellers man 
får lov til det. Desværre viser under-
søgelser, at evnen til at tænke diver-
gent, på kanten af boxen for alt for 
mange mistes mellem det 7.-10. år, 
hvor et konvergent, lineært paradig-
me tager over og bider sig fast. 

Det er et tab for individet og for de 
sammenhænge, det senere skal indgå i.

Det handler ifølge Stadil bl.a. om at 
være risikovillig, give plads til selvreali-
sering, minimere angst (der dræber al 
udvikling, kreativitet mv.) indbygge (in-
dre) pauser og kunne mærke samhø-
righeden. I stedet for som i USA at 
have en uafhængighedsdag, så burde 
man fejre en afhængighedsdag.

Zen og kunsten at…
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»Udvikling er: 1) Erkend du er på skideren,  
2) Du har ingen anelse om, hvor du skal hen,  
og ingen kan hjælpe dig, og 3) Du må gøre  
noget ved det...« 
{ Peter Bastian, musiker, forfatter, mm. }
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årsmøde

 U 
dstillingen på årsmø-
det i Bella Centret var 
en summende mar-
kedsplads, hvor skole-
lederne i pauserne 
mellem foredragene 

kunne slentre fra stand til stand, snup-
pe et par snacks eller få en snak over 
en øl med kollegerne hjemmefra eller 
en genfunden seminariekammerat. 

Udstillingen var i år den største no-
gensinde – 2.340 kvadratmeter spæk-
ket med skolebøger, skolefoto, skole-
tavler, skolemøbler, skolemælk og 
skoleskak - og ikke at forglemme: sko-
leledere. Det var dem, udstillerne var 
kommet for at møde face to face – kø-

berne og beslutningstagerne. 109 ud-
stillere, også ny rekord, havde fundet 
vej til Bella Centret – heraf mange, der 
for første gang var med. 

En af dem var Danmarks største for-
lag Gyldendal, der ville vise, hvad det 
gamle forlag kan tilbyde inden for det 
sidste nye online undervisningsmateriale. 

Torben Piil, informationschef fra 
Gyldendal Uddannelse, fortalte, at Gyl-
dendal gerne vil have del i de 500 mil-
lioner kroner, der er afsat af regeringen 
til online undervisning i folkeskolen. 

”Vi er med her for at vise de digitale 
læremidler, forlaget kan byde på. Der 
er jo grøde i luften med de penge, der 
er sat i spil til køb af online læremid-

ler. Vi vil gerne møde beslutningstager-
ne. Skolelederne køber ikke noget her i 
dag, men vi kan få kontakter”, sagde 
Torben Piil. 

På rumtur med astronauten
Også Naturvidenskabernes Hus, NVH, 
var med for første gang. Astrid Carl, 
projektleder og biolog, fortalte, at NVH, 
der ligger i Bjerringbro, er en non-profit 
organisation, som er sat i verden for at 
højne interessen for naturvidenskab 
blandt elever og lærere.

”Vi udvikler materialer og forløb i na-
turfagsundervisningen i folkeskolen og 
gymnasiet. Vi samarbejder med virk-
somheder, for vi tror, at en anvendelses-

Om man var mest til kosmos eller kaos – til legetøj til urolige børn eller til tilbagelænet 
afslapning i en elektronisk lænestol, så var det at finde på årsmødets store udstilling

Powershopping
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orienteret tilgang er vejen frem. Når ele-
verne kommer ud i virksomhederne, kan 
de se relevansen af fag som biologi, ge-
ografi, matematik og fysik” sagde hun. 
Et af NVH’s populære forløb hedder 
”Space Adventure Race” og er udviklet i 
samarbejde med Danmarks første astro-
naut, Andreas Mogensen, og bl.a. den 
danske virksomhed Terma A/S.

Til undervisning blandt de mindste i 
skolen kunne Leika, som er gammel 
kending på udstillingen, tilbyde bl.a. 
materialekasser med farvestrålende tal- 
og bogstavlegetøj eller kæmpe tæpper 
med tal eller verdenskort.  Salgskonsu-
lent Helle Birgitte Ranzau fortalte, at 
materialet er rettet til børn i 5-10 års 
alderen, der med legetøjet kan hoppe, 
kravle og røre sig til læring. 

”Det er blevet mere og mere popu-
lært, at man leger tingene ind hos de 
mindre børn – f.eks. tallege i matema-
tikundervisningen. Det er f.eks. godt til 
urolige børn, der får en bedre indlæ-
ring, når de kan bruge kroppen – men 
børn i det hele taget lærer ofte hurtige-
re, når de både kan se og røre ved tin-
gene”, sagde hun.

Er ulykken ude i skolen, så står 
Dansk Folkehjælp parat med hjælpen. 
Lone Rasmussen, konsulent i den hu-
manitære hjælpeorganisation, delte 
prøver på hjælpeudstyr ud på udstillin-
gen og fortalte, at organisationen har 
den ambition, at alle elever i folkesko-
len skal lære førstehjælp.

”Vi leverer hjælpeudstyr til skolerne 
og uddanner både elever og lærere i 
førstehjælp, og vi har en hjemmeside, 
som vi kan se bliver meget brugt, og 
som vi får positive tilbagemeldinger 
på”, fortalte hun om organisationen, 
der blev stiftet i 1907 efter en stor ar-
bejdsulykke i Cirkusbygningen. 

Således bød årsmødet både på ån-
delig føde og masser af inspiration for 
købelysten. 

varer længst
Filosof, forfatter og erhvervsleder Morten Albæk opfordrede tilhørerne til at 
tage hjem og være mere ærlige: ”Vi har skabt en samtalekultur, hvor vi for-
tæller løgnehistorier for hinanden om, hvor lykkelige vi er”, sagde han. ”Det 
er ikke længere en ambition at skabe ærlige mennesker”. 

I sit eget liv har Albæk, der er uddannet historiker og filosof og i dag di-
rektør i Vestas, tilsyneladende sat sig for at dyrke ærligheden. Så når hans 
børn kommer hjem fra skole med et spækbræt, de har udskåret i sløjdtimer-
ne, og stolt viser det frem, skal de ikke forvente ros fra farmand. 

”Det ligner et stykke mishandlet træ. Du skal øve dig noget mere”, lyder 
den faderlige formaning.

Om det har givet traumer hos børnene eller fyret ekstra op under deres 
ambitioner i sløjdfaget, meldte historien ikke noget om. Men holdningen 
kom ikke fra fremmede. Hans egen far mødte sønnike med samme indstil-
ling, da Albæk stolt kunne fortælle, at han i en alder af 30 var blevet ud-
nævnt til bankdirektør: ”Der må være nogen, der har fortjent det mere end 
dig. Du kan jo ikke regne”, lød farens reaktion.

Morten Albæk mente, nutidsmennesket burde lære af de gamle grækeres 
motto og en af de store læresætninger i 
Vestens filosofi, som lyder: ”Kend dig 
selv”. 

Han var grundigt træt af en pædago-
gisk kultur, hvor vi roser hinanden i et 
væk og rutter med de store tillægsord. 
”Det er en tendens i tiden, at vi aldrig 
nogen sinde har været dårligere til at er-
kende os selv og lære os selv at kende”, 
mente han. 

”Men det at være ærlig over for et an-
det menneske er i virkeligheden udtryk 
for kærlighed”, sagde han i sin af-
skedshilsen til skolelederne.

Årsmøde 2013
Som følge af en repræsentantskabsbeslutning er afholdelsen af årsmødet 
fremover flyttet fra om foråret til om efteråret. Næste årsmøde bliver i Århus 
den 24.-25. oktober 2013. Vel mødt dér!
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klumme   { tekst: Sarah Sohl Rasmussen  / tegning: Tea Bendix }

Et kinesisk ordsprog – som Mao ofte får æren for – siger, at ”når 
forandringens vinde blæser og nye tider venter, vælger nogle at 
bygge læhegn, mens andre bygger vindmøller”. Og på trods af, 
at de kloge ord er ved at være en anelse fortærsket, rammer de 
stadigvæk hovedet på sømmet i en debat anno 2012 – denne 
gang om privatskolen versus folkeskolen.

Den danske folkeskole har været under skarp beskydning 
de seneste år eller nok mere præcist, har en bomberegn af 
kritik haglet ned; ”lærerne er uduelige”, ”eleverne kan hver-
ken læse eller regne”, ”kravet om mængden af undervis-
ningstimer bliver ikke overholdt”, og ”vikarer er hverdags-
kost”. Og er det underligt med et mediebillede som dette, at 

Den danske folkeskole tæller til ti og smider kritikken i skraldespanden!

mange forældre mister tilliden til folkeskolerne og vælger en 
privatskole i stedet?  

Folkeskolens diskrete charme
Det er som om, at den kritik, som rammer folkeskolen, aldrig 
når ind bag det metertykke forsvarsværn af gamle folkelige 
værdier og idealer. Man kan spørge sig selv, hvem det egent-
lig er, som definerer folkeskolen, hvis forældrenes bevidste 
(og stigende) valg af privatskole ikke kan få folkeskolen til at 
se sig selv efter i sømmene?

På den anden side har de også fat i noget, derude på fol-
keskolerne. Mange vil være enige i, at forskellige elevsam-

bang! 
Du er DøD
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lyt til kritikken

mensætninger har betydning for, at alle lærer, når de er i 
skole, og derfor giver det god mening at tale om, hvordan 
man sikrer de mangfoldige klasseværelser. Men diskussio-
nen lugter lidt af en entydig stemme, som ikke vil tale om, 
hvordan man kan indrette skolen, så den rummer og udfor-
drer både den stærke og den svage elev. 

I Danmark har vi ikke tradition for at bruge tvang – som 
det første i hvert fald. Men når gode råd er dyre, og når 
man er dansk folkeskole og ingen penge har, så tyr man 
(åbenbart) til diskussioner, som fjerner det frie valg, fordi 
nogen mener, at det er til alles bedste.

Nok har folkeskolerne ingen penge, men til gengæld, har 
de masser af kloge hoveder og en hulens masse social sam-
menhængskræft (og det er ikke ironisk ment). Det kan der-
for undre nogen, at man ikke, i stedet for nu igen at ville 
tvinge forældre til at placere deres børn i en bestemt skole, 
stikker hovederne sammen, og spørger hinanden: Er folke-
skolen fulgt med tiden? Er der noget, vi kan gøre anderle-
des?

Vores uddannelsesminister, Christine Antorini (S), vil 
diskutere det fri skolevalg, og diskussioner eller dialoger er 
altid et godt udgangspunkt, især hvis man anerkender 
uenigheder som positive forandringskræfter, for forandrin-
ger må der til.

Men hvad gør vi, hvis forældrene til de børn, som folke-
skolerne ønsker at få fingrene i, stadigvæk synes at kvalite-
ten af folkeskolen er for ringe? Der er vel grunde til privat-
skolernes fremgang? Det tyder ikke på, at forældrene 
bevidst vil udhule folkeskolen, men fordi de vil dét, som de 
tror, er det bedste for deres børn. Er det ikke vores alle 
sammens udgangspunkt? Forhåbentligt er det det.

Dyret i åbenbaringen 
Debatten om folkeskole versus privatskole er et mangehove-
det udyr.

For nogle handler det om, at man som forælder til et barn 
i en privatskole, får større mulighed for at få indflydelse på 
barnets skolegang. For andre handler det om, at man har mi-
stet tilliden til folkeskolen, at mediebilledet er af en skole, 
som allerede er udhulet, og at man ikke ønsker at ens egne 
børn skal være ”genopretningssoldater” i mangfoldighedens 
tjeneste. 

Det ER et problem, hvis alle danskere med resurser væl-
ger en privatskole, for det VIL skabe en ond spiral og alt an-
det lige en udhulet folkeskole. Men mange vælger den må-
ske også fordi de kan. Fordi de ”kun” skal betale 27% af, 
hvad det egentlig koster at have et barn i privatskole og ikke 
50 eller 100%. Så nu vi er ved tvang, kunne vi jo også tvin-
ge forældrene til at betale mere i egenbetaling, når de vælger 
en privatskole, i stedet for at lade det offentlige system klare 
regningen.

Så spørgsmålet, om folkeskolen er fulgt med tiden, kan 
med rette efterfølges af spørgsmålet om privatskolerne er pri-
vate nok? Og så kunne man – lidt provokerende sagt – stræ-
be imod at bygge bare en lille vindmølle på det læhegn, som 
ellers ligger ret solidt plantet på den danske folkeskole. 

Sarah Sohl Rasmussen er stud.cand.mag i kommunikation 
og arbejdslivsstudier, RUC. Mor til to børn, som begge er 
skrevet op til privatskole, på trods af forældrenes ”røde” 
stemmesedler, almennyttige bolig, studenterindkomst og ide-
aler om mangfoldighed og ligeværd.  

bang! 
lidt statistik

>  Stigningen i antallet af elever på de danske 
privatskoler fra 2000 til 2010 har været på 
28,6 pct. (Statistisk Årbog).

>  Dvs. at 15,1 pct. af alle danske skoleelever i dag 
går på privatskole (Kommunale Nøgletal 2011).

>  I København er andelen af grundskoleelever, 
som går i privatskole steget med 3,7 procent-
point siden 2007 (Cevea).

>  48,2 procent af privatskoleeleverne kommer 
fra veluddannede hjem, mens det tilsvarende 
tal for eleverne på folkeskolerne er 33,2 pro-
cent (Cevea).

>  Hvis udviklingen fortsætter med sin nuværen-
de hastighed, vil 40 pct. af de københavnske 
elever i 2020 gå i privatskole (Cevea).
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Erfaring er ikke, hvad mennesker oplever. Det er, 
hvad mennesker bruger det oplevede til...
(Albert Einstein, fysiker, nobelprismodtager, 1879-1955)

kort

as t   me 
gOes by
1.727 timer. Så mange timer arbejder en fuldtidsansat dansker årligt  
i gennemsnit. En tysk lønmodtager arbejder i 1.904 timer, mens en 
franskmand er nede på 1.679 timer om året. Danske lønmodtagere er  
nogle af dem i EU, som arbejder mindst pr. år. Ud over franskmændene  
er det kun finner (1.670 timer) og svenskere (1.719 timer) som arbejder 
mindre end os.

Udbyttet af arbejdet afhænger imidlertid ikke kun af antallet af arbejds-
timer, men også af effektiviteten af det udførte arbejde. Det kan være for-
klaringen på, at to af de lande, som har den allerlængste årlige arbejdstid, 
netop er to af de lande, som balancerer på randen af en statsbankerot, 
nemlig Grækenland (1.971 timer) og Portugal (1.877 timer). 

Kilde: Business.dk og Eurostat

Læst på 
lektien?
Et flertal i Københavns Borgerrepræsenta-
tion har nu vedtaget et forslag om at af-
skaffe lektier på udvalgte skoler i et for-
søg over de næste tre år. 

Forsøget skal køre i ni skoleklasser 
fordelt på fjerde, femte og sjette klasse-
trin, hvor lektielæsning integreres i un-
dervisningen. Den/de udvalgte skoler vil 
få en pose penge til fx flere lærere eller 
mere målrettet undervisning.

Målet er bl.a., at ressourcestærke og 
svagere elever får forberedt sig på et mere 
ensartet niveau. Desuden vil man under-
søge, hvad der sker, når ansvaret for lek-
tielæsningen bliver løftet ud af familier-
nes privatsfære og ind i skolen.

I trivslens tegn
Ny forskning fra Aarhus Universitet understøtter 
formodningen om, at børn og unges læring og ud-
vikling forudsætter, at de har et godt selvværd, 
gode sociale relationer og får den nødvendige støt-
te fra de voksne, der er omkring dem. 

I projektet har forskerne målt de pædagogiske 
effekter af aktivt at øge elevernes selvværd og triv-
sel i skolen, og anbefalingen lyder, at lærere og 
skoleledere bør sætte mental sundhed på skole-
skemaet og målrettet udvikle skolens rolle i for-
hold til børn og unges trivsel, deres selvbilleder og 
deres sociale relationer, 

Læs mere i: Trivsel og selvværd – mental sund-
hed i skolen, Reitzels Forlag

pÅ museum
Post & Tele Museum i midten af København huser meget mere 
end Danmarks største frimærkesamling, gamle telegrafer og 
omstillingsborde. Det er Danmarks kommunikationsmuseum. 

Der er fokus på IT, web, smartphones og den moderne tek-
nologi, der lynhurtigt forbinder mennesker, information, tekst, 
billeder, musik mv.  En skoletjeneste arrangerer besøg og til-
byder bl.a. kurser og fremtidslaboratorium. Få fingrene i den 
digitale bolledej!

 
Se mere på www.ptt-museum.dk

FokUS På 
SeNiororDNiNger 
Overenskomstforhandlingerne på det private område har 
som ventet givet lønstigninger på et meget beskedent ni-
veau. Til gengæld lægges der øget fleksibilitet ind på an-
dre områder.

I forlig for 240.000 ansatte i industrien er der fx åb-
net for, at lønmodtagerne i op til fem år før pensionsalde-
ren kan gå på nedsat tid og løn, men til gengæld selv væl-
ge ikke længere betale ind til pension og samtidig få 
arbejdsgiverens pensionsbidrag udbetalt som løn.

Det samme er sket for 50.000 ansatte i transportsek-
toren: Man kan vælge at stoppe pensionsindbetalingen og 
få dem udbetalt som løn. Dertil kommer ret til 22 ekstra 
fridage årligt, som man selv betaler.

Altså øget fleksibilitet for seniorerne, som stort set fi-
nansieres af egne midler. Når pensionsindbetalingerne 
stoppes, må pensionen alene nøjes med at trække renter. 
Men den forhøjes også af den grund, at den kommer til 
udbetaling senere end planlagt. 

#01
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 { tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }   ledernetværk

netværk 
skal give 
trygheD 
Og meningg
Uanset om ledernetværket er formelt eller uformelt, er det ikke til at komme uden 

om for en skoleleder. Et godt netværk fungerer som et fristed, hvor man kan 

drøfte problemer fra hverdagen og give hinanden faglig og personlig rådgivning. 

Tre skoleledere fortæller her om deres netværk
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vi taler

Formelle netværk
Vi har netværk med alle skoleledere i 
kommunen. I Hobro Kommune havde 
vi fra 1993–2006 et netværk mellem 
alle skolerne – syv skoler med i alt ti 
ledere. Vi mødtes tre timer en gang om 
måneden, og det var tilladt at drøfte 
ALT, både stort og småt. Ofte blev nog-
le af drøftelserne brugt som oplæg til 
de ordinære skoleledermøder med sko-
ledirektøren. De første år startede vi 
møderne med sild, øl og snaps.  Vi kom 
til at kende hinanden rigtig godt – og 
turde drøfte og spørge hinanden om alt 
muligt

Efter kommunesammenlægningen 
forsatte vi i Mariagerfjord Kommune 
det månedlige netværk i nogle år, blot 
med lidt udskiftning af skoler. Et kom-
munalt internat med tema om at lave 
forskellige netværk betød nye netværk 
på kryds og tværs. Nogle levede blot i 
perioder – for eksempel deltog jeg i for-
året 2010 i et netværk omkring en ny 
læreraftale. Der var også netværk om 
skolelukninger. Sidste år deltog jeg i et 
netværk, hvor vi var seks skoleledere, 
der helt struktureret drøftede lederud-
fordringer i en refleksiv samtale hver 
anden måned. Et andet formelt net-
værk var med SFO–lederen og de 4 
børnehaveledere, der hørte til mit sko-
ledistrikt. 

Uformelle netværk
Da jeg som ny skoleleder var på leder-
kursus i Grenå, var vi to kvinder og 
seks mænd i en gruppe. Kvinden i min 
gruppe kom fra København. Og som ny 
og ung skoleleder var det rart at have 
en at snakke med, som ikke boede i 
nærheden. Man risikerede ikke at kom-
me til at sige noget, som kom dårligt 
tilbage igen. Den dag i dag er vi venner, 
og jeg kan meget nemt finde på at rin-
ge til hende, hvis det brænder på. 

Nu har jeg været skoleleder i denne 
kommune så længe, at jeg netværker 
helt naturligt med dem, jeg mener, kan 
være aktuelle i en bestemt situation. 

Derfor er netværk vigtigt
Det er godt at have tid til at drøfte ting 
med hinanden. Jeg kan for eksempel 
hente konkret hjælp hos kolleger, når 
det gælder alle de praktiske redskaber, 
vi bruger til regnskaber. Hvordan gør 
du lige der? Også arbejdstidsregler kan 
det være rart at få drøftet med andre 
skoleledere – også selv om vi slet ikke 
gør det samme. Hvad tænker du lige 
der? Hvad kunne være fornuftigt? Eller 
en forælder, hvor man tænker, fik jeg 
nu taklet det rigtigt? Men den slags 
kan jeg selvfølgelig også tage med læ-
rerne eller pædagogerne på skolen. Ge-
nerelt bruger jeg mennesker omkring 
mig i rigtig mange situationer. 

Til den mere fortrolige sparring på 
skolelederplan bruger jeg min føromtal-
te veninde i København – og så selvføl-
gelig min mand, selv om det ikke er 
alt, han forstår. Det er rart, at man ken-
der hinanden godt. Jeg har oplevet, at 
mange yngre skoleledere kontakter 
mig, fordi jeg er den erfarne her i kom-
munen. Både i forhold til praktiske for-
hold eller eksempelvis en konflikt med 
en elev, hvor jeg så øser af min erfa-
ring. Sådan gjorde jeg selv som ung 
skoleleder. Man gør det, der føles na-
turligt. Og sparring er ikke kønsspeci-
fikt.

Det bruger jeg mine netværk til
Sparring, får vendt ideer og tanker, er-
faringsudveksling, afprøvet argumenter, 
hører andres vinkler på en problematik. 

Jeg savner et skoleledernetværk, 
hvor vi har tid til at drøfte det mere 
dagligdags og løse. På grund af mange 
skolelukninger i kommunen har vi ho-

vedsageligt holdt meget strukturerede 
møder med meget stramme dagsord-
ner. Der er nu 14 skoler kommunen. I 
juni 2011 var der 18 skoler, og til som-
mer er der kun 10 skoler tilbage.

Netværk skal nok oprettes i over-
skudstider, så kan de også fungere, når 
der er krise. For mig gælder det, at jeg 
skal sidde ansigt til ansigt med folk for 
at få noget ud af det.

bedste netværksråd 
Brug hinanden og stol på hinanden. 
Jeg tror, jeg kunne ringe til en hvilken 
som helst skoleleder i kommunen og få 
hjælp. Man er aldrig til besvær  – alle er 
interesserede i at hjælpe hinanden. 

   

Karina Bjerregaard 
Rasmussen

Leder på Assens Skole siden august 
2011, 48 medarbejdere og 260 
elever med specialklasserække. 

Skoleledelsen består af skoleleder, 
viceskoleleder og SFO-leder.

Tidligere skoleleder på Hobro Nor-
dre Skole i 18 år og viceinspektør 
på Hadsundvejens Skole i fem år. 
Leder siden 1988.

Gift, 6 voksne børn (egne og sam-
menbragte) samt syv børnebørn.

karina bjerregaarD rasmussen

58 År
skOleleDer 
assens skOle
mariagerfjOrD kOmmune

CV
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Formelle netværk
Silkeborg er opdelt i seks ledernetværk 
med fem skoler i hver. Alle i hvert le-
delsesteam deltager, og vi mødes en 
gang om måneden. Her har vi en høj 
grad af ledelsessparring på tværs af 
kommunen. Vi kender stort set kun 
hinanden fra netværksmøderne – skole-
lederne kender dog hinanden fra de 
månedlige skoleledermøder. Desuden 
har vi Lederakademiet – et frirum for 
diskussion for skolelederne i Silkeborg 
kommune, hvor skolechefen deltager. 
Det er uden dagsorden, finder sted tre–

fire gange om året og har eksisteret i 
tre år. 

Uformelle netværk
Det uformelle er alt det, der opstår ad 
hoc, når man netværker. Jeg har konti-
nuerlig ledelsessparring med en enkelt 
skoleleder fra kommunen og med en 
fra en anden kommune. Det er selvføl-
gelig for at kaste nogle bolde op, når 
man vover sig ud på ny is – det kunne 
være en ny måde at organisere skolens 
specialundervisning på. Hvilke tanker 
kunne man gøre sig her, hvis man ser 

bort fra den måde, man altid har gre-
bet det an? Vi mødes rent fysisk og af-
taler eksempelvis en arbejdsfrokost. 
Min lokale skolelederkammerat er des-
uden min fiskepartner, så vi sparrer 
også med fiskestangen i hånden. Den 
anden gik jeg i sin tid på lederuddan-
nelse med. 

Derudover nyder jeg de faglige net-
værk, der indimellem opstår på tværs 
af fag – f.eks. at snakke med en bank-
leder om evaluering. Hvordan sikrer de, 
at deres processer når frem til målsæt-
ningen osv.? Jeg har boet i Silkeborg 
meget længe og kender derfor mange 
ledere på tværs af faggrænser. At mø-
des med ledere på tværs af fag er no-
get af det, vi skoleledere skal dyrke 
mere. 

Derfor er netværk vigtigt
Jeg ser flere funktioner i netværkssam-
arbejde. Den grundlæggende tanke, når 
det gælder at netværke, er, at det skal 
give mening. Når jeg møder op til et 
netværksmøde, er det, fordi det giver 
mig mening. Det er det, der skaber 
energien og drivkraften i et netværk – 
og i ledelsesarbejdet.

I Silkeborg Kommune har hvert le-
delsesnetværk, der består af fem sko-
ler, en repræsentant i den kommunale 
styregruppe, der er vores skolechefs 
rådgivningstank. Der kan vi afprøve for-
skelligt og bringe det tilbage til det en-
kelte ledelsesnetværk. På den måde 
har vi automatisk alle skoler involveret 
i diskussionen af noget, som måske se-
nere kan blive til værdier. Det er der, vi 
får samlet trådene sammen med skole-
chefen.

Netværk handler om sparring, at få 
luft, refleksion, at få sine tanker sat på 
plads, at kunne gøre det i et lukket 
rum. Vi kender spillereglerne, når vi 
afprøver ideer. Det er også rigtig vigtigt, 
at vi kan støtte hinanden i forhold til et 
hårdt arbejdspres og til de mange svæ-
re beslutninger. Tryghed skal fylde me-
get i netværkstænkningen, for det er 
først der, vi kan trække vejret helt ind. 
Derfor opsøger jeg netværk både af fag-
lige grunde og på baggrund af en social 
dimension og en arbejdsmiljøtænkning.

Det er en forudsætning for min le-
delse, at jeg kan se netværk rundt om 

Chris rævsgaarD hansen 
55 År
skOleleDer 
hvinningDalskOlen
silkebOrg kOmmune

at se  
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artikel

Chris Rævsgaard Hansen 

Leder på Hvinningdalskolen i ni år, 
100 medarbejdere og 735 elever. 

Skoleledelsen består af skoleleder, 
pædagogisk leder, administrativ leder, 
leder af fritidsdelen og afdelingsleder 
af klubben. Desuden leder af kom-
munens inklusionscenter for socialt/
emotionelt belastede børn, hvor der 
også er ansat en afdelingsleder.

Skoleleder gennem 21 år. Ud over 
Hvinningdalskolen leder på en 
specialskole for socialt og emotionelt 
belastede børn, Gjern Skole samt Ikast 
Vestre Skole. 

Gift, 3 voksne børn.

CV

  med andre øjne

mig. Og vi skal have energi med os, når 
vi går fra vores netværksmøder. Jeg del-
tager ikke i netværk, hvor jeg spilder 
min tid – men vil så i stedet forsøge at 
ændre organisation eller indhold. 

Udbytte
Vi får eksempelvis spejlet de initiativer 
og projekter, der kører på egen skole, 
og det er i sig selv udviklende. Der 
kommer andre øjne på, som er med til 
at stille uvante spørgsmål. Hvis vi skal 
tænke ud af boksen, skal vi som ledere 
provokeres på vores faglighed og vores 
traditionelle rutiner. Det kan netværket 
være med til. Andre fagligheder kan 
være med til det. Med en vis ledererfa-
ring kender man spørgsmålene, næsten 
før de er stillet, og det er rart at blive 
provokeret på det, andre kan byde ind 
med både fra andre skoler og andre 
fagligheder.

Netværk jeg savner
Et internationalt ledernetværk – gerne 
et omspændende virtuelt netværk med 
mulighed for at diskutere ledelse som 
profession og måden at tænke læring 
på, gerne guidet af en spændende pæ-
dagogisk tænker som for eksempel Pe-
ter Lang.

Bedste netværksråd
Du skal sikre, at du sidder i det net-
værk, der giver mening for dig. Og et-
hvert møde, du forlader, skal give ener-
gi. Refleksion er nødvendigt som leder, 
og derfor er netværk nødvendigt. 
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Formelle netværk
Lige store skoler fra de tre små kom-
muner, der blev lagt sammen ved kom-
munesammenlægningen, har formelle 
ledernetværk i Hedensted Kommune. 
Så vi har et netværk med skoleleder-
teamene fra to andre skoler. Møder 
hver anden måned.

Uformelle netværk
En gruppe på seks ledere fra min le-
deruddannelse i Grenå for 8-9 år siden 
mødes stadigvæk for at drøfte ledelses-
problematikker og udfordringer. Tilfæl-
digvis er vi i dag samlet i to kommuner. 

Man skaber jo netværk – på Juels-
minde Skole prioriterer vi f.eks. det vi 
kalder vores profilfag, hvor vi har spe-
cielle visioner, nemlig sundhed, natur-
fag og internationalt samarbejde. På de 
hovedområder skaber vi netværk. I øje-
blikket bliver de netværk, vi har med 
UNESCO, Energi Horsens og Forenin-
gen for Entrepreneurship redskaber i 
forhold til en udvikling på skolen. 

Derfor er netværk vigtigt
Som udgangspunkt er det sparring, af-
prøvning, udvikling af ideer og strategi-
er, få opbakning, refleksion m.m. En 
del af at netværke er at få lydhørhed 
over for de udfordringer, man sidder i, 
fælles reflektere og at nå til en løsning, 
handling eller strategi for det videre 
forløb. Det er en vigtig del – også at 
kunne bidrage med sin egen ledelses-
erfaring i netværket.

Jeg vil gerne være med i netværk, 
der gør mig klogere på nogle faglige 
områder. F.eks. indgår vi gennem det 
danske UNESCO-skolenetværk i et 
samarbejde med skoler i andre lande. 
Det har som udgangspunkt med under-
visningen at gøre, men det næste, der 
kunne komme ud af det, er, at man på 

karsten DamgaarD
56 År
skOleleDer
juelsminDe skOle
heDensteD kOmmune

ledelsesniveau drøfter det at drive sko-
le. Det bliver det uformelle netværk, 
hvor man har meget forskellig kulturel 
baggrund, som kan føre til idéer og 
skabe helt nye vinkler for, hvad der er 
vigtigt for vores skole. 

Vi var på besøg hos vores libanesiske 
venskabsskole i efteråret. Jeg drøftede 
med skoleledelsen dernede, hvordan vi 
driver skole, og jeg nævnte de vanskeligt 
målelige kompetencer som innovation, 
omstillingsparathed, kreativitet, entre-

sammen   
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preneurship og hvordan vi arbejder med 
det i Danmark. Og det, syntes de, kunne 
være meget spændende at tage fat i. 
Det udviklede sig så til et UNESCO-pro-
jekt i samarbejde med Foreningen for 
Entrepreneurship, vores libanesiske ven-
skabsskole Danmark, Ungdomsbyen i 
København og os. Overskriften er, at læ-
rere og elever får samme undervisning i 
entrepreneurship. I Libanon skal det ud-
mønte sig i en anderledes måde at un-
dervise på, for os er det yderligere en 
måde, vi giver eleverne mulighed for at 
lære på. Her kombinerer vi flere forskel-
lige netværk på en gang.

Netværk kan bruges til fællesskab 
og samhørighed. Vi sidder i vores ledel-

sesteam på skolen med en samhørig-
hed om den fælles arbejdsopgave, vi 
har at drive skole. Men man bliver tit 
fedtet ind i kulturen og når ikke op i 
helikopterperspektiv. Gennem netværk 
udvikles ”du er ikke alene-tanken”, og 
vi kan spejle os i andre.

Fra mit personlige perspektiv bety-
der mit ledernetværk fra Grenå meget. 
Der føler jeg mig helt tryg, og alt kan 
vendes i det regi. Det kan jeg også stort 
set i det formelle ledernetværk, jeg har 
med de to øvrige skoleledelser, men 
der er en kontekst til kommunen, og vi 
er pålagt nogle opgaver. 

Det er rart at blive bekræftet i, at 
ens tanker indimellem er fornuftige 

nok. Og det er fantastisk at arbejde 
sammen med mennesker, som brænder 
for de samme ting. At have haft den 
sparring er en brændstofpåfyldning, 
som giver mod på at komme videre i sit 
skoleliv. 

Bedste netværksråd
Skab de netværk, du har behov for. Ud-
gangspunktet er dig selv som leder, og 
du skal have det netværk, du er tryg i 
og har brug for. Basis og de basale be-
hov skal være i orden, før man har 
overskud til at etablere andre netværk. 

Den tryghed, mine formelle netværk 
giver, betyder også et overskud til at 
etablere uformelle netværk i forhold til 
mit behov. Det er relationer, der ska-
ber vores hverdag – det er ens egen 
refleksion og fælles refleksioner, man 
får afprøvet og udviklet i de basale 
netværk. 

Hvis jeg skulle kontakte en fra et 
mine skoleledernetværk, ville jeg ringe 
til en af mine kolleger fra mit ledernet-
værk i Grenå, fordi de ikke er en del af 
kulturen og hverdagen her i kommu-
nen. Men mit første valg ville være min 
tidligere chef i Amtscentret i Vejle, 
hvor jeg var ansat som konsulent i 12 
år. Han har stor ledelseserfaring og ind-
sigt, og ham har jeg en grundlæggende 
tillid til.

Man kan spørge: Har du tid til at 
netværke? Jamen, netværk skal også 
hjælpe os med ikke at spilde tiden. 

Karsten Damgaard

Leder på Juelsminde Skole i snart 
ti år, 60 medarbejdere og 570 
elever. 

Skoleledelsen består af skole-
leder, viceskoleleder, afdelings-
leder samt SFO-leder.

Gift, to voksne børn.

CV

og trygge
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Sund fornuft er samlingen af fordomme erhvervet som 
attenårig (Albert Einstein, fysiker, nobelprismodtager, 1879-1955)

kort

Vær med til at sætte dagsordenen! 
 DR Nyheder Analyse søger skoleledere til fagpanel. DR Nyheder 

Analyse foretager ofte forskellige mindre undersøgelser blandt fag-
grupper i Danmark og anvender i den forbindelse forskellige panel-
grupper.

 Panelet vil – ved relevante og aktuelle tematikker – blive tilsendt 
et mindre spørgeskema, hvilket giver skolelederne en stemme i den 
dagsaktuelle debat og DR Analyse en mulighed for at optegne mulige 
tendenser.

 Skolelederforeningen skal opfordre medlemmerne til at melde sig 
til panelet.  Såfremt du ønsker at være en del af skolelederpanelet, så 
skriv venligst til Malene Leiton Jørgensen på mlej@dr.dk.

Bogen går 
i luften
En gennemsnitlig dansker  har I 2011 købt ni bø-
ger. Heraf er de otte gode, gammeldags trykte og 
indbundne (heraf 50 % erhvervet over nettet), 
mens den niende enten er en lydbog eller en e-
bog. 

Pt. udgør e-bøger kun 1 % af omsætningen på 
bogmarkedet herhjemme. Tendensen er imidlertid 
tydelig. På det engelsksprogede marked har e-bø-
ger worldwide en markedsandel på 6 %, og om-
sætningen af e-bøger i Danmark spås at stige me-
get de kommende år.

Det er især udbredelsen af iPad eller Amazon 
Kindle, der åbner for realiteten: Det er lettere, hur-
tigere og noget billigere at få fat i nye bøger. Via 
bibliotekerne er det endda gratis. En prognose for 
udviklingen mht. solgte e-bøger viser følgende:

PS: Samtidig med, at de fleste bøger digitaliseres 
må der forventes øget piratkopiering som i film- 
og musikbranchen. Noget, der sætter nye stan-
darder for udbredelse, ophavsret m.m. 

Ambivalens
Hvis modsætningen til ledelse er fravær af ledelse, må noget af det mest mod-
sætningsfyldte for en leder være oplevelsen af fastlåsthed og ubeslutsomhed. 

Det er imidlertid såre menneskeligt. Selv de største ledere kan fra tid til an-
den blive bremset af tvivl. Den amerikanske coach Steven Berglas giver her fire 
råd til at komme videre: 

1. Lad være med at spille smart  
Der er ikke nogen ingen skam ved at fejle, gøre noget om og starte forfra. At lade 
frygten for at se dum ud dominere er et dårligt valg, kom i stedet frem som du er. 
 
2. Stol på din mavefornemmelse
Den er bedre, end du tror – ens fornemmelser eller intuition trækker ofte på et væld 
af erfaringer i et splitsekund. Ikke nogen dårlig beslutningstager. Tværtimod. 
 
3. Acceptér analysers begrænsning
Du kan planlægge i detaljer og alligevel tabe alt på gulvet på grund af pludselige 
ændringer. Undgå fortænkthed. Gå til handling, vurdér hvad der sker og fortsæt 
frem.  
 
4. Slå plat eller krone  
Hvis du er helt kørt fast, så slå om det, og bryd det psykologiske dødvande. Ofte hel-
lere det, end slet ikke at vælge, hvilket nemlig i sig selv også er et valg. Et fravalg.

I historien om Anders And og platismen beskrev Disneys hoftegner Carl Barks 
for snart 60 år siden, hvordan plat og krone kan være vejviser i livet, herunder 
fænomenets begrænsninger. 

Kilde: Lederne og Anders And nr. 2/1954.

På muSeum
Plakaten fører krig fra gadehjørnet, skrev social-
demokraten Julius Bomholt for 80 år siden. Fra 
dengang og til i dag har de fra mure og lygtepæle 
fungeret som våben i tidens politiske og sociale 
brydninger.

Oplev mere end 12.000 politiske plakater 
fra de seneste 100 års ind- og udland på Arbej-
dermuseet & Arbejderbevægelsens Bibliotek og 
Arkiv. Udstillingen varer frem til 28. maj 2012.

BreAking newS
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Omsætning af e-bøger i Danmark, estimeret andel i 
procent af det totale marked.

Kilde: Politiken.



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



SaLamaN-
DerNe er 

gået i LaND
Børn, pædagoger og lærere på Præstemarkskolen trives, når 

indskolingen begynder rullende, ikke er opdelt i klasser og der er 

en glidende overgang mellem skole og fritid.
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En time, en lærer en klasse eller… 
Plenum ser på, hvordan skoler bryder 
med traditionerne. I første omgang 
sætter vi fokus på  fleksibel indskoling 

rullende   { tekst: Jan Kaare / foto: Simon Jeppesen }
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skolestart
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 H 
an er helt ny. Det er 
derfor han er så stille.

Amalie kigger på 
Sebastian, der sidder 
på den anden side af 
bordet og skraverer 

nogle felter på et stykke papir.
Emily supplerer:
”Det er hans første skoledag i dag, 

men vi har gået her længe. Jeg skal 
snart op i den ældste gruppe, og det 
skal Amalie også”.

”Det passer ikke”, siger Amalie. 
”Du er ikke otte endnu. Der går en, to, 
tre…11 måneder. Jeg er snart ældst”.

”11 måneder er ikke ret meget”.
”Jo det er. Det er næsten et år”.
Sebastian følger samtalen mellem 

de to piger intenst, kigger så ned på sit 
papir og skraverer videre. 

Spændende at være en del af et 
fællesskab med to så kloge piger, men 
opgaven med at fylde felter med farve 
er heller ikke uinteressant.

De tre børn er med i Salamander-
gruppen. Den er opkaldt efter de små 
padder i vandhullet udenfor, og den er 
en af de syv grupper, der udgør indsko-
lingen på Præstemarkskolen i Søften.

Plads til at differentiere
Ordet grupper er vigtigt. Der er nemlig 
ikke tale om klasser, fordi det ord er 
knyttet til den traditionelle skolestruk-
tur med børnehaveklasse, første og an-
den klasse og fordi det er vigtigt at sig-
nalere, at Salamanderne og de andre 
grupper er organiseret helt anderledes.

Et andet vigtigt ord er rullende. Når 
Sebastian er ny i skolesammenhænge, 
selvom kalenderen viser marts, skyldes 
det, at han lige er blevet seks år. Det er 
den udløsende faktor for at begynde i 
en af indskolings-grupperne. Af prakti-
ske grunde begynder de nye den første 
i måneden. Derfor er der 11 første sko-
ledage i løbet af et år.

”Det fungerer rigtig fint”, siger Hanne 
Udengaard Höj. ”Børnene har deres for-
ældre med, og efter et stykke tid tager jeg 

dem så med udenfor og fortæller dem om, 
hvordan det hele er indrettet. Så er det 
overstået, og de nye børn er kommet med 
i gruppen. Det er meget sjældent, at no-
gen er kede af at komme sammen med 
større børn eller har svært ved at finde ud 
af at blive en del af gruppen”. 
 Hanne Udengaard Høj er en af sala-
mandernes to pædagoger. Udover dem er 
der tilknyttet en lærer, og de tre fordeler 
tiden imellem sig, så læreren er der hver 
formiddag, og pædagogerne skiftes til at 
være der formiddag og eftermiddag.

”Det fungerer godt, at der er to 
voksne om formiddagen, når der er un-
dervisning. Så kan vi splitte gruppen 
op. Dermed bliver det lettere at diffe-
rentiere og at tage en lille gruppe ud og 
lave noget helt andet med dem. Hel-
digvis har vi nogle gode smårum, så 
der også er plads til at arbejde på den 
måde”, siger den erfarne pædagog, der 
har været med i indskolingen, siden 
den blev aldersintegreret og rullende 
for 12 år siden indskoling. 

Forlængst på pension
Blandt lærerne er det kun Birthe Han-
sen, der har været med så længe.

”Uden vores indskoling var jeg for 
længst gået på pension. Der er altid 
nogle begyndervanskeligheder, men sko-
len havde gjort et grundigt forarbejde, 
og blandt andet givet os et år til at få 
det på plads. Det er afgørende for at det 
er faldet godt ud”, siger Birthe Hansen.

Et tæt og velfungerende samarbejde 
mellem lærere og pædagoger er vitalt. 
Det samme er, at der er plads til faglig 
op pædagogisk sparring i faggrupperne. 
Hvert gruppeteam har et makkerteam, 
og de otte lærere og de 12 pædagoger i 
indskolingen samarbejder indbyrdes 
næsten hver dag.

”Vi har bevaret det tætte samarbej-
de i lærergruppen, men det mest fanta-
stiske ved vores indskoling er næsten, 
at der altid er tre sæt voksenøjne på 
barnet. Vi er meget mere fælles om 
børnegruppen, end man er i en traditi-

onel indskoling. Er hun ikke lidt stille 
for tiden? Kan man spørge, og så kan 
voksne, der er der både om formidda-
gen og eftermiddagen give deres besyv 
med”, siger Birthe Hansen.

Når den aldersintegrerede og rullen-
de indskoling fungerer godt, hænger det 
sammen med, at skolens ledelse har 
været god til følge op. Det var således 
nødvendigt nogle måneder efter starten 
at tage alle medarbejdere med på et in-
ternatophold på et par dage, hvor an-
svarsfordelingen blev gennemgået.

”Det var nødvendigt at afgrænse, 
hvem der skal tage sig af hvad, og hvilke 
områder der er fælles? Ellers går man og 
bliver træt af, at nogle andre ikke gør, 
hvad der forventes. Siden det er kommet 
på plads, har vi et velsmurt samarbejde”, 
siger Hanne Udengaard Höj.

Regel med undtagelser
Kort fortalt tager pædagogerne sig af un-
dervisningen af de yngste, og læreren af 
de ældste, mens det sociale er et fælles 
område, men der kan sagtens forekomme 
undtagelser. En af dem optræder hver 
onsdag formiddag, når personalet holder 
teammøder, så varetages undervisningen 
af andre lærere på skolen. De tager sig af 
fag som musik og idræt, som ikke alle læ-
rere i indskolingen kan undervise i.

Der kan nemt opstå friktion, når to for-
skellige overenskomster gnider op af hin-
anden, men differencen mellem lærere og 
pædagogers forhold er begrænset, fordi 
Præstemarkskolen følger de arbejdstids-
bestemmelser, som det såkaldte Skive-
protokollat om leg og læring fastsætter.

Når man har vænnet sig til, at tinge-
ne fungerer anderledes, er det dejligt 
at arbejde i indskolingen, og børnene 
er ifølge lærere og pædagoger også gla-
de, så det er til at forstå, at Birthe 
Hansen og Hanne Udengaard Höj ikke 
savner opdelingen i skole og SFO og i 
årgangsdelte klasser.

Salamanderne og deres voksne ven-
ner har det godt med at være gået på 
land. 

rullende 

»Det er rigtigt, at nogle svenske undersøgelser har 
problematiseret aldersintegreret undervisning, 
men de handler om mellemtrinnet. Ingen forskere 
har sagt noget negativt om det i indskolingen.«
{ Flemming Sørensen, skoleleder Præstemarkskolen }
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Med erfaringer gennem 12 år i bagagen er 

ledelsen på Præstemarkskolen sikrer på at 

anbefale fleksibel indskoling til andre, hvis 

forholdene og lysten er til det.

  Planlæg 
ordentligt 
 – så fungerer det

skolestart

 H 
vis ikke der sædvanlig-
vis var ret så travlt på 
Præstemarkskolens 
kontor, kunne skole- 
leder Flemming Søren-
sen og viceskoleinspek-

tør Berit Thaarup passende bruge tid på 
at undre sig. 

Skolen har de sidste mange år haft 
besøg fra en lang række skoler og kom-
muner, der interesserer sig for skolens 
rullende og aldersintegrerede indsko-
ling, men kun få af dem har efterføl-
gende indført noget tilsvarende.

”Jeg ved ikke hvorfor”, siger Flem-
ming Sørensen. ”Det kan ikke være, 
fordi de bliver afskrækket af vores erfa-
ringer. Det svært at finde nogen her på 
stedet, der har noget negativt at sige 
om indskolingen, men selvfølgelig er 
det ikke alle, der har samme forhold 
som os. Vi får børn fra kun to børneha-
ver, og de ligger lige i nærheden, så det 
er nemt at samarbejde og komme på 
besøg, når børnene nærmere sig deres 
første skoledag”.

Erfaringer i kort form
Modellen er udviklet på Præstemarksko-
len. Eneste indblanding fra daværende 
Hinnerup Kommune var en forespørgsel 
om inddragelse af rullende skolestart. 

I dag er den fleksible skolestart for-

mentlig en væsentlig del af forklaringen 
på, at de lokale ejendomsmæglere bru-
ger nærhed til den ”populære skole”, 
som et salgsargument i deres annoncer.

Erfaringerne kan opsummeres:

›  Så godt som alle forældre accepterer 
at skolestarten er rullende.

›  Skolestarten er mindre kompliceret, 
fordi børnene kommer ind i etablere-
de grupper.

›  De større børn er glade for at hjælpe 
de nye, og de fungerer som rollemo-
deller for dem.

›  Eleverne er blevet mere selvhjulpne.
›  Det er nemt at dele børnene op i små-

grupper på samme niveau, når der er 
faglige grunde til det. 

›  Det er nemmere at tage hensyn til det 
enkelte barns udvikling, så ingen fø-
ler sig foran eller bagud.

›  Behovet for specialundervisning er 
reduceret.  

›  Samarbejdet i indskolingens lærer- og 
pædagogteams er gnidningsfrit, og 
det er populært at være medarbejder.

›  Præstemarkskolen har gennem flere 
år ligget i top i tests af de yngste år-
ganges læse- og skrivefærdigheder.

Tingene var ikke på plads fra dag et, 
fortæller Berit Thaarup: ”Vi fandt for 
eksempel nogle måneder efter starten 

ud af, at der slet ikke var styr på hvad 
lærere og hvad pædagogerne havde an-
svaret for. Men det blev der rettet op 
på, og siden det første år har indskolin-
gen kørt fint”.

To forholdsregler
Flemming Sørensen peger på to for-
holdsregler, som skoler, der vil indføre 
fleksibel skolestart, bør følge.

”Det gælder om at forberede skiftet 
godt og om ikke at presse det ned over 
hovedet på medarbejderne. Jo mere, der 
på forhånd er styr på, jo nemmere går 
det, og hvis man tager udgangspunkt i 
de medarbejdere, der har lyst til at være 
med, er det nemmere at lykkes”.

Tilbage til travlheden på kontoret. Kan 
den hænge sammen med, at fleksibel 
indskoling giver ekstra arbejdsopgaver?

”Når først den fleksible indskoling 
er etableret, stiller den ikke større krav 
til lederne. Ledelsen skal være meget 
med og skal følge op med teamsamta-
ler og vejledning for blandt andet at 
sikre, at undervisningen bliver ordent-
ligt differentieret, men det skal ledere 
på skoler med almindelig indskoling 
også”, siger skolelederen.

Favrskov Kommune, som Præste-
markskolen ligger i, er i færd med at 
indføre aldersblandede klasser på flere 
af de øvrige skoler. 

»Vi skulle nok have en ny undersøgelse, men da vi i 
2003 spurgte forældrene, svarede 91 %, at de fore-
trak rullende skolestart. Og der var generelt særdeles 
positive oplevelser med aldersblandende grupper.«
{ Berit Thaarup, viceskoleinspektør Præstemarkskolen }
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 S 
kolelederforeningen lægger 
denne gang op til en æn-
dret form for medlemsde-
bat i forbindelse med op-
stilling af krav til overens-
komstforhandlingerne i 

foråret 2013. 
 Alle medlemmer inviteres derfor til 
regionalt møde, hvor vi debatterer over-
enskomstfornyelse. 
 På mødet vil der være velkomst ved 
foreningens formand eller næstformand, 
oplæg fra foreningens konsulenter, de-
bat, mulighed for at stille spørgsmål og 
endelig det vigtigste: Mulighed for at 
påvirke de krav, som foreningen kom-
mer til at stille ved de kommende for-
handlinger. 
 Den aktuelle økonomiske situation 
sammenholdt med udviklingen på det 
private arbejdsmarked vil højst sand-
synligt have en afsmittende virkning på 

det offentlige arbejdsmarked og der-
med overenskomstforhandlingerne i 
2013.
  Formodningen må derfor være, at vi 
ved OK’13 vil se en gentagelse af forlø-
bet ved OK’11 med en meget smal 
økonomisk ramme. Alene en sikring af 
reallønnen i den situation vil være 
yderst vanskelig, men det vil sandsyn-
ligvis være et overordnet, højt priorite-
ret krav fra KTO.  
 Hvor mange midler, der så er tilbage 
til forhandling om specielle krav (fx fra 
LC-Lederforum) er et åbent spørgsmål. 
 Ved OK’11 valgte parterne en 2-årig 
overenskomstperiode på baggrund af 
den daværende økonomiske situation, 
og et håb om, at vi nu – 2 år senere – 
ville være over den værste krise. Sådan 
er det desværre ikke gået. 
 Det er derfor Skolelederforeningens 
indstilling, at vi går efter en kort overens-

komstperiode på 2 år og håber på, at den 
økonomiske situation er vendt i 2015.
 Med den forventede smalle økono-
miske ramme, vil det være meget vig-
tigt at få prioriteret i kravene og ikke 
mindst have få, men vigtige krav med 
til forhandlingerne. 

Mulige Temaer
•	 Løn
•	 Arbejdsmiljø
•	 Kompetenceudvikling
•	 Arbejdstid
•	 Og	?

Tilmelding
Tilmelding til regionalt OK’13 møde 
skal ske via foreningens hjemmeside
www.skolelederne.org > OK13-debat-
moder. Her kan du også bidrage med 
dine synspunkter, såfremt du ikke kan 
deltage. 

Ok’13
Kære medlem! Du inviteres hermed til regionale debatmøder om OK’13 og om hvilke krav, 
skolelederne skal stille til de kommende overenskomstforhandlinger.

kom til   { tekst: Team Overenskomst og løn / layout: Mediegruppen }

i kl-området
invitation

 til medlemmer kompe-

tencer
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Bemærk

›  At der ikke vil være forplejning på møderne.

›  Transportudgifter dækkes ikke af foreningen 
centralt.

› Disse møder er kun for kommunalt ansatte.

›  At stats- og regionalt ansatte senere vil mod-
tage særligt tilbud om OK-møde.

OK’13 køreplan

Overordnet køreplan for overenskomstforberedelse,  
opstilling af krav og OK’13-forhandlinger i LC-Leder-
forum og Skolelederforeningen:

Maj / juni 2012 
Regionale møder i Skolelederforeningen om OK’13

Tilbud til ledere ved private gymnasiers grundskoler 
om OK’13 oplæg 

Tilbud til regionale ledere om OK’13 oplæg 

Juni 2012 
Skolelederforeningen og LC-Lederforum: Foreløbig  
kravopstilling og aftale om den fortsatte proces 

August 2012 
Hovedbestyrelsesmøde og formandsmøde i Skoleleder-
foreningen om kravopstilling 

September 2012 
Skolelederforeningens endelige kravopstilling

LC-Lederforums forretningsudvalg fastsætter OK-krav, 
der fremsendes til LC for videre behandling og koordi-
nering

Okt /nov 2012
Udveksling af krav med arbejdsgivermodparter

Jan / feb 2013
OK’13 forhandlingerne i gang

Primo april 2013
Ny overenskomst

Medlemsmøder

Der afholdes 4 møder rundt om i landet efter 
nedenstående plan.

københavn
14. juni kl. 14.30 til senest kl. 17.30
Tagensbo Skole, 
Magistervej 4, 2400 København NV

Næstved
21. maj kl. 14.30 til senest kl. 17.30
Lille Næstved Skole, afdelingen på Karrebækvej
Karrebækvej 70, 4700 Næstved

kolding
31. maj kl. 14.30 til senest kl. 17.30
Lyshøjskolen,  Lyshøjallé 1, 6000 Kolding 

viborg
22. maj kl. 14.30 til senest kl. 17.30
Viborg Ungdomsskole, 
Reberbanen 13, 8800 Viborg   

køreplan dato & tid

i kl-området arbejde

debatmøde

lønkompe-

tencer
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veje Og
vilDveje

Viden, erfaring og intuition indgår i mange

lederes GPS. Men hvis målet er den gode 

skoleledelse, der sikrer kvalitet og skaber

resultater, er det ikke altid tilstrækkeligt. 

Der er brug for yderligere præcision 

og systematik i vejvisningen…

at sætte ord   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }
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 I 
hjørnet af frokoststuen bliver et fodboldspil brugt flit-
tigt. Det ligner på afstand to ungersvende opslugt af 
det helt store finaleopgør. Men på vejen forbi bliver det 
tydeligere, at i hvert fald den ene kombattant er pro-
fessor og den anden muligvis lektor. Sådan løses lærde 
uoverensstemmelser måske? 

I alle fald vi er på Institut for Ledelse, Politik og Filosofi 
på CBS – Copenhagen Business School. I hjertet af Frede-
riksberg i en labyrintisk blanding af gamle og nye bygninger, 
ligger blandt andre institutter og centre: Center for Skole- 
ledelse, der er et samarbejde mellem CBS og Professions-
højskolen UCC.

Trods skiltning farer man let vild, og indendørs er det ikke 
lettere. Ned og op af lange gange, forbi cellekontorer, hvor 
der tænkes så det knager.  Vejen fører dog frem til målet, 
nemlig til centrets leder Camilla Sløk for at få svar på spørgs-
målene: Hvad er baggrunden for centret og formålet med 
dets virke? Og hvordan er hun egentlig selv havnet der? Vi 
starter med en kop kaffe.

Ledestjerne og lederstjerner
Målsætningen for Center for Skoleledelse er gennem ”højt 
kvalificeret forskning og praksisviden at bidrage til at løse 
samfundets udfordring med at skabe fremtidens folkeskole”. 
Det er den forkromede overskrift.

Nedenunder ligger antagelsen af, at skoleledelse indgår i 
komplekse sammenhænge, og at der skal mange kompeten-
cer til, for at en skoleleder kan få en skole til at blomstre. I 
forhold til politikeres, forældres og læreres forventninger og 
børnenes dagligdag i en verden bestemt af voksne. Der er 
mange følelser, roller og forventninger på spil. Ikke desto 
mindre har centret sat sig for at afdække: Hvad skal der til 
for, at skoleledelsen lykkes med alt dette? 

”Jeg møder flere hundrede ledere om året, og mange af 
dem er rigtigt dygtige. De kan faktisk det meste, men min 
vision med centret er at inspirere ledere til at blive endnu 
bedre ledere, bl.a. ved at bringe deres erfaringer videre, og 
ved at udfordre eksisterende tankemønstre. Vi ser os selv 
som en slags motor for erfaringsudveksling mellem ledere, 
nationalt og i forhold til den internationale diskussion, hvor 
school-leadership fylder. Der er meget udenlandsk forskning, 
der er interessant at bringe videre til danske skoleledere”, 
fortæller centerleder Camilla Sløk.

Centret er altså et slags koblingspunkt, hvor praksis og 
forskning, privat og offentlig såvel som hjemlig og uden-
landsk viden om ledelse bringes sammen, men hvor det også 
handler om at finde paralleller i oplevelser og erkendelser og 
give den samlede pulje af erfaring og viden retning:

”Mange ledere tænker – når de hører andre fortælle om 
deres skoler: Det har jeg også oplevet, jeg har bare ikke sat 
de ord på. Eller jeg har egentlig ikke overblik over, hvorfor 
jeg sidder med de problemer, jeg har. Det vi i den forbindel-
se kan er at tilbyde en erkendelsesramme for, hvordan de 
kan se deres situation. Ja nogen gange tror jeg ikke, at vi si-
ger noget nyt, men vi sætter ord på de erfaringer de i forve-
jen har. Det beriger forhåbentlig og kan lette det pres, man 
kan føle, som leder”.

Centret er altså budbringer, får synliggjort skjult og tavs 
viden. Men man står vel på et teorigrundlag og knytter an til 
visse modeller, når erfaringerne sættes i system?

”Ja og nej. Det er en klassisk, 300 år gammel viden-
skabsteoretisk diskussion, om teorien eller erfaringen kom-
mer først. Så vi lader empirien tale, som vi fx gør det i det 
4-kommune udviklingsprojekt om ”Ledelse af inkluderende 
læringsmiljøer” (se Plenum 2/12, s. 48 ff.), hvor vi er med 
på forskersiden. Her skubber vi selvfølgelig ikke den viden, vi 
har fra andre projekter om ledelse og inklusion, væk. Men 
når man netop skal udvikle, skal man lede efter nye måder 
at gøre tingene på”. 

”Grundlæggende handler nytænkning og innovation om 
kulturforandringer. På den led analyserer vi som forskere sko-
leledernes input ud fra anerkendte teorier, men ikke nødven-
digvis nogle bestemte. Teori- og metodevalget afhænger af 
sammenhængene, og hvad der kan være relevant at forstå. 
Fx hvilke problemer skolechefer har i forbindelse med at æn-
dre politik og organisation, og hvilke problemer skoleledere 
har i forhold til at få lærerne til at ændre adfærd og udvikle 
forskellige områder”, siger Camilla Sløk.

vidensbank og børs
Indgangene til en dybere forståelse af, hvad der foregår, hvor 
man er på vej hen, og hvordan man agerer som skoleleder 

blå bog

Camilla Sløk

›   45 år
›   Mor til to drenge på 14 og 11 år
›   Bachelor of Arts, Kunstakademiets Arkitektskole 

1992 
›   Cand.theol, Københavns Universitet 1996 
›   Master i Teologi, Princeton Theological Seminary, 

USA 1997
›   Lektor, Blaagaard Seminarium 1998-2001
›   Ekstern lektor, RUC 1998
›   Præst, vikariat, Osted Valgmenighed 1998
›   Forskningsprojekt på Rigshospitalet, under Kø-

benhavns Universitet 2003-04
›   Ph.d.-afhandling om sjælesorg i et systemteoretisk 

perspektiv 2004, Københavns universitet
›   Præst, vikariat, Domkirken i København 2004-05
›   Adjunkt på CBS 2005, lektor 2009-
›   Studieleder for HA/CM (psyk), CBS, 2010 
›   Centerleder, Center for Skoleledelse CBS/UCC 

2008-

Forfatter og medforfatter til en række publikatio-
ner, rapporter, bøger mv.
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at sætte ord 
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kan ske via alt fra feltteori over socialkonstruktivisme og til 
marxistisk orienteret kamp-tankegang. Pointen er, at det 
fundne skal bruges operationelt, som anvisninger, guidelines 
mv., og at det ikke bare er viden, der havner i skuffen.

”Den forskning, vi står for, indgår på den ene side i ph.d. 
afhandlinger og er med til at styrke vores viden om skoleledel-
se ved, at der bliver skrevet en international artikel eller læ-
rebog. På den anden side vægter vi formidlingsdelen højt 
ved, at centret har en vidensbørs for skoleledelse og afholder 
konferencer og temadage. Centrets medarbejdere og jeg selv 
holder endvidere oplæg ude på skolerne og i kommunerne 
ca. en gang om måneden. Desuden bruger vi den nye viden 
og konkrete cases på diplomuddannelsen for ledere og i an-
dre undervisningssammenhænge”.

Camilla Sløk peger på fire særlige fokusområder for cen-
trets forskning og andre aktiviteter: Strategisk skoleledelse, 
professionsledelse, velfærdsledelse og etik i ledelse.

I mere almindelige vendinger handler det om øget be-
vidsthed i ledelsesudøvelsen, om fordele og begrænsninger 
ved at være ledere i en skoleverden præget af en pædagogisk 
sprogbrug mv., som man selv er rundet af. Herudover er der 
fokus på, hvordan ledelsen kan opretholde skolernes velfærds-
tilbud i sparetider samt på de etiske dilemmaer, ledelse af 
mennesker kan skabe. Men hvorfor et Center for Skoleledelse, 
hvorfor ikke for Institutionsledelse eller offentlig ledelse?

”Skolen er prototypisk og så tilstrækkelig stor til, at man 
herigennem kan se mønstre, der kan spejles i ledelsen af an-
dre velfærdsområder. Skolen er desuden et område, som alle 

har en oplevelse af og mening om. Også på CBS, bl.a. fordi 
New Public Management i offentlige institutioner oprindeligt 
er inspireret af private virksomheders måde at styre på, og at 
der også kan være god mening at udveksle privat/offentlig 
viden og erfaring om ledelse”.

”Det er ikke sådan, at det offentlige skal efterligne det priva-
te – eller omvendt. Men en skole er på mange måder en virk-
somhed på linje med alle andre virksomheder. Og den særlig-
hedstænkning, man kan møde i skoleverdenen er svær – fordi jo 
mere særlig du er, desto mindre har andre lov til at sige noget. 
Man kommer til at afskære sig selv for omverdenen, og netop 
derfor kan der være grund for ledere til indimellem at prøve at 
se på både skoler og andre institutioner som en virksomhed 
blandt andre virksomheder”, siger Camilla Sløk.

Ikke hip som hap
Hvor formidlingen på tværs af skoler og sektorer sker i erken-
delsen af, at det kan være bedre at gøre noget frem for noget 
andet, er der også en bevægelse i retning af at gøre skoleud-
vikling mere forskningsbaseret. Hvor står centret på det felt?

”Evidensdiskussionen lider af, at det ikke altid er særlig evi-
dent, hvad viden er og hvornår kan man fx kan præsentere 10 
gode bud om ledelse og skoleudvikling. Der er en forventning 
om at kunne plug and play, men det er mere komplekst end som 
så. På den anden side er evidens vigtigt – ikke kun som politisk 
mantra, men for at styrke praksis. Jeg mener, at det er lærin-
gen, herunder ledernes læringsproces, der er det mest afgøren-
de for, om de og skolerne flytter sig. Det er i øvrigt også vist af 
John Hatties store forskningsprojekt om grundskolen. Det er 
derfor vigtigt, at lederne møder hinanden og gerne i vores regi”.

”Det særlige ved skoleledere er, at de er en slags hybrider 
imellem lærerfaglighed og lederfaglighed. De står på den ene 
side uden for gruppen og den sociale enhed, der i øvrigt fin-
des, og det gælder alle institutioner og organisationer. Men 
især på skoleområdet er der en stærk kollegialitetsstruktur, 
som giver nogle fordele, men også kræver særlige lederegen-
skaber og lederforståelse at kunne distancere sig fra og blive 
løftet ud af – for at det nye kan få plads”. 

Camilla Sløk er ikke bleg ved at rejse spørgsmålet, om det 
overhovedet er godt, at man som folkeskoleleder er lærerud-
dannet. Og i givet fald om læreruddannelsen er god nok, set 
i det perspektiv? Faktum er imidlertid, at sådan er det, og 
derfor bygger Center for Skoleledelse også sine aktiviteter på 
det grundlag, således at man udnytter den styrke, der findes 
i skolernes ledergrupper.

”Når jeg er ude og introducere vores arbejde, giver det 
meget forskellige reaktioner. For at skabe forbindelse er det 
vigtigt at lægge vores forskning åbent frem og spørge, hvad 
’tænker I, når I ser dette’ med indspark og citater fra deres 
kolleger. Og reaktionerne kan være alt fra 100 % genkendel-
se til stærk afstandtagen. Det er læringsdelen i dét, der er 
spændende – og som rykker ved de vaner og tabuer, der altid 
er i en gruppe, ikke mindst hos fagprofessionelle”, fortæller 
Camilla Sløk. 

Centrets mål er altså at få sat processer i gang til egen 
refleksion og udvikling. Ikke at komme med færdige opskrif-
ter og step-by-step løsninger. Det kan da også være noget i 
den retning, men mest som rammer for en diskussion, der 
kan få skolen til at komme videre. I ledelsesteamet eller i 
netværksgrupper. 

fakta

Center for skoleledelse

I maj 2008 blev centret etableret med det mål at 
sætte en ny forskningsmæssig og praktisk dags-
orden på ledelse af fagprofessionelle miljøer – især 
ledelse på uddannelsesinstitutionsområdet.

Centret beskæftiger sig med forskning, videns-
opsamling, uddannelse og undervisning samt 
tilbyder møder, oplæg, kurser, konferencer, net-
værk mv. I perioden 2011-2013 forskes i ledelse 
af inklusion, i et samarbejde med kommunerne 
Hillerød, Nyborg, Århus og Ikast-Brande, og KL. 

I 2011-13 er centret i gang med et stort forsknings-
projekt om ledelse af innovation, sammen med 
Industriens Fond. Der ses på 10 innovative skoler, 
og på hvilken rolle skoleledelserne spiller. Se de 
foreløbige forskningsresultater på www.skolefif.dk

Centrets hjemmeside er www.cefs.dk > Center for 
skoleledelse CBS/UCC
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»Min vision er at inspirere ledere til at blive bedre 
ledere, bl.a. ved at bringe deres erfaringer videre. 
Vi ser os selv som en slags motor til erfaringsud-
veksling mellem ledere.«
{ Camilla Sløk, leder af Center for Skoleledelse, CBS/UCC }

at sætte ord 

Den snoede karrierevej
I dag ses mennesker meget som deres eget livs arkitekter, 
men der er ofte mere på spil, end hvad vi kan fatte. Vi er 
små, tiden går hurtigt, og vi betyder hver for sig kun lidt. 
Men samtidig kan øjeblikket betyde utrolig meget, ikke 
mindst når man som skoleleder bestemmer over andre...

En vis ydmyghed bør der derfor være plads til. Det be-
stræber Camilla Sløk sig også selv på at leve op til, når hun 
præsenterer centrets arbejde over for skolelederne. Bl.a. hu-
sker hun at sige, at hun ikke har forstået alt, men at hun nu 
præsenterer det, hun har forstået, og så kan man diskutere 
det. Vejene til god skoleledelse er mange, og i det hele taget 
er Herrens veje uransagelige. Også selv om det er en stor 
hjælp at sætte retning på.

Det gælder også for Camilla Sløk selv, for hvem det mage-
de sig, at hun blev seminarielærer i 1998 på Blaagaards se-
minarium, da hun var færdig med teologi-studiet på Køben-
havns Universitet. Det skabte en forbindelse til skolen, men 
hvad har ellers pejlet hende til dér, hvor hun nu er i dag som 
leder af Center for Skoleledelse?

”Jeg ved det ikke. Måske engagement i verden. Altså for 
mig er skolen meget mere end bare skole. Skolen er helt 
ufattelig vigtig, det er simpelthen et spørgsmål om, hvilket 
samfund, vi vil have. Skolen spejler på en gang vores samtid 
og skaber vores fremtid. I skolen sker tingene i mødet mel-
lem det personlige og professionelle, ligesom jeg prøver at få 
det til ske i mit nuværende arbejde”. 

Det at undervise er at vise et under, der er også noget hyr-
de over at være leder. Folkeskolen og folkekirken har med 
mennesker at gøre i bred forstand, begge hviler på værdier, 

begge har en mission og vision. Selv har Camilla Sløk i perio-
der virket som præst og er i dag selv leder. Og så er der den 
sløkske familie, som bl.a. tæller teologiprofessor Johannes 
Sløk, der også var en kendt samfundsdebattør. 

 ”Min farfar og hans fætter Johannes kom fra det indre-
missionske miljø, men min farfar brød med det tunge til for-
del for det livsglade grundtvigske. Min farmor, Ruth Sløk, var 
kæmner og leder i det offentlige. Dertil kommer en interesse 
for det politiske gennem højskolemiljøet, og fra min far, der 
som ung var aktiv i Det Radikale Venstre, som min oldefar i 
øvrigt var med til at stifte i 1905. Begge mine forældre har 
været topledere; min mor i sundhedsvæsnet og min far som 
direktør for landbrugets arbejdsgiverorganisation, så der har 
været store saltvandsindsprøjtninger af mellemfolkelig og po-
litisk værdiinteresse i min familie. Det har formentligt præ-
get min indgang til skolen, til ledelse og kirke som noget 
centralt i forhold til at facilitere og diskutere værdier”. 

”Det er den samfundsmæssige kontekst, som interesser 
mig. Hvordan danner man børn og senere borgere, hvad er 
for nogen værdier, vi har haft historisk i vores samfund og 
hvad er det for værdier, vi har nu? Hvordan forvalter man sit 
ansvar? Hvad siger man kan til folk i forskellige livssituatio-
ner, hvor de har modgang, er i forandring? Og hvad er det for 
en kontekst det hele foregår i, hvad er de arkæologiske lag, 
hvad sker der fremover?”.

Camilla Sløk er på vej med en ny bog ”Blod, sved og tå-
rer”, som handler om eksistens og ledelse. Det er hårdt at 
være leder, og det skal det vel også være, når man er forplig-
tet på andet og andre end sig selv, siger hun afsluttende. 
Kaffen er for længst drukket. Den var go’. 

SkolenSputnik  Cand.psych.

Jesper  Tellerup Larsen  Pia Laursen

www.skolensputnik.dk  www.pialaursen.dk

jla@skolensputnik.dk  pl@pialaursen.dk
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facebook.com/Skolelederforeningen{ MøD DE ANDRE SKOLELEDERE PÅ  }

Personligheder bliver ikke formet 
af smukke taler, men af arbejde og 
præstationer (Einstein, 1879-1955) 

Ondt i…
Yngre offentligt medarbejdere har – på især det kommunale område – ad-
skilligt flere sygedage om året end seniorerne, og fraværet ligger desuden 
pænt over private ansatte. Det viser tal fra Danmarks Statistik.

Topscorerne i flest sygedage er de 25-29 årige kommunalt ansatte. De 
nåede i løbet af 2010 op på gennemsnitligt 14,4 sygedage (svarende til næ-
sten 3 arbejdsuger), hvilket ifølge arbejdsgiverne, men også sundhedseks-
perter tyder på, at de unge har en lav tærskel for, hvornår det er OK at mel-
de sig syg.

I hvert fald havde deres grånende forældre over 60 år 10,7 sygedage år-
ligt. Ud over en forskellig ’fraværskultur’ kan de unges højere fravær forkla-
res med hårdt arbejdspres, som nye medarbejdere kan opleve.

Opmuntrende er det på det anden side, at sygefraværet fra 2007 frem 
til 2010 generelt er faldet med ca. 10 %.

fravær stat      kommuner privat
Gennemsnitligt antal sygedage pr. år 
pr. fuldtidsansat (egen sygdom) 
-19 år 8,2 9,8 5,7
20-24 år 9,8 12,9 8,3
25-29 år 7,9 14,4 7,9
30-34 år 7,9 13,5 7,4
35-39 år 7,4 12,6 7,0
40-44 år 7,6 12,2 6,6
45-49 år 7,8 11,8 6,8
50-54 år 8,2 11,8 6,7
55-59 år 8,9 12,0 6,8
60+ år 8,1 10,6 6,6
I alt 7,98 12,31 7,00

Kilde: Danmarks Statistik 2010.

PS: Lærerne havde i skoleåret 2010-11 et gennemsnitligt frævær på 
10,25 dage, mens eleverne lå på ca. 12 dage.

en Direktør
Misundelse er en grim ting. Åbenbart	har	der	
været plads til markante lønstigninger til direk-
tører i det private. En gennemgang af udviklin-
gen i topledernes lønninger i 25 større danske 
industrivirksomheder viser en gennemsnitlig 
lønstigning på årligt 14,5 %.

Det har den været fra 2009 til 2010, og 
uden at alle tal er på plads ser det ud til, at stig-
ningen bliver på samme niveau fra 2010-11. 
Den gennemsnitlige årsløn for direktørerne inden 
for det undersøgte område ligger i dag omkring 
de 8 mio. kr. 

Kilde: Politiken Research. 

kort

på museum 
 Dansk Historisk Fællesråd  har oprettet en 
portal med link til Specialmuseer m.m., der opda-
teres løbende med nye museer eller samlinger.

Oversigten rummer en præsentation af over 
100 specialmuseer, samlinger, historiske byer og 
bydele, fartøjer, klostre, kulturhistoriske centre 
m.fl. Der er dermed rigtig mange muligheder for 
at få syn for sagn, hvis eller der er lærerarbejds-
tid til det…

Se mere her: www.historie-online.dk
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I en udviklingskæde, der går fra inspektion over kontrakter til 

pædagogisk ledelse, er skoleledernes fokus i dag og måske mere 

end nogensinde undervisningen. Ledelsen skal – foruden andre 

ting – være konkret i forhold til undervisningsindhold og under-

visningsmetode

Skoleledelse 
  er pædagogisk 

    ledelse
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 I 
gamle dage betegnede man  
skolelederen som ”overlærer”, 
for lederen var den bedste 
blandt ligemænd. Af samme 
grund hed skolelederforeningen 
de første mange år ”Overlærer-

foreningen”. I 1945 skiftede man navn 
til ”Skoleinspektørforeningen”, for over-
læreren havde fået mere og mere at 
lave som den, der inspicerede at natio-
nale love og forordninger blev overholdt 
på skolerne.

Denne rolle blev endnu mere udpræ-
get ved kommunalreformen i 1970, 
hvor det, lederen skulle inspicere, ikke 
alene var nationale love og forordninger, 
men også den kommunale skoleforvalt-
nings bestemmelser. Ja, der blev så 
travlt, at man i stigende grad fik brug 
for viceinspektører, som derfor også 
skulle have adgang til foreningen. Men 
viceinspektører kan jo ikke være med-
lemmer af en inspektørforening. Ergo 
ændrede foreningen i 1976 navn til 
Danmarks Skolelederforening – i dag 
Skolelederforeningen (Skolelederkrøni-
ken 2007, s. 5-22).

I perioden fra slutningen af 1980’erne 
voksede en ny tendens frem: New Pub-
lic Management. En af konsekvenserne 
for skoleledelse blev, at skoler skulle 
styres via kontrakter. Ergo voksede et 
nyt ideal for skoleledelse frem, nemlig 
den smarte og måske lidt teknokratiske 
”manager”, og for første gang meldte 
behovet sig for en egentlig lederuddan-
nelse: Smarte skoleledere skulle have 
en ”Master in Public Management”.

Men igennem de seneste år er pen-
dulet igen svinget: Den nye tendens er, 
at man ikke skal styre, lede og udvikle 
via kontrakter, men via kompetencer. 
Også forskningen har i stigende grad 
peget på dette. Næst efter social bag-
grund er den vigtigste faktor for elever-
nes læring, at de har dygtige lærere, 
slår flere undersøgelser fast. Men bag 
dygtige lærere står dygtige ledere – ikke 
ledere med fokus korrekt inspektion el-
ler på smarte kontrakter og projekter, 
men ledere med fokus på undervisning 
og pædagogik. Derfor er dagens ledel-
sesideal: Pædagogisk ledelse. 

Hvad siger forskningen?
Efterhånden ved vi en hel del om skole-
ledelse, også i betydningen at vi ved en 
del om, hvad der virker ledelsesmæs-
sigt godt i forhold til det, der er skolens 
mål, nemlig at fremme og stimulere 
elevernes læring. 

Mange af resultaterne blev sammen-
fattet i en stor, international meta-un-
dersøgelse om folkeskolen, som Dansk 
Clearinghouse for Uddannelsesforsk-
ning offentliggjorde i 2010. Blandt en 
række faktorer peger den på skoleledel-
se som en af de afgørende forudsætnin-
ger for at en skole opnår sit mål, nemlig 
at eleverne lærer noget. Men den peger 
også på, hvad der karakteriserer den 
gode skoleleder: 

”Jo mere, han eller hun er tilgæn-
gelig for lærerne, des bedre; jo mere 
ledelsespolitikken handler om lærernes 
udvikling, des bedre. Jo mere, lærerne 
og forældrene er involveret i skolens 
beslutninger, des bedre. Skolelederen 
skal udvise stærkt lederskab, frem for 
alt hvad angår læreplaner og undervis-
ning, og han eller hun skal være i 
stand til at inddrage andre medarbej-
dere i ledelsesaktiviteter. Lederens ad-
færd bør være understøttende og lig-
hedsorienteret og hverken dirigerende 
eller begrænsende, og den skal være 
’ressourcestøttende’, fx hvad angår ud-
vælgelse af lærebøger og undervis-
ningsindhold” (Nordendahl et al. 
2010, s. 10). 

Kort sagt: Skoleledelse er vigtig. Den 
skal have fokus på skolens kerneydelse, 
nemlig undervisning. Den skal sætte 
klare mål og rammer. Den skal støtte og 
ikke begrænse. Og den skal være kon-
kret i forhold til undervisningsindhold 
og undervisningsmetoder.

Skoleledelse er ledelse på 
mange niveauer
En dansk undersøgelse fra 2010 (Mehl-
bye 2010) viser, at når man taler om 
skoleledelse, bør man bruge en bred 
definition af begrebet.

Ud over at bekræfte, at det er vig-
tigt, at skolerne har fagdidaktisk kom-
petente lærere, fastslår undersøgelsen, 
at god ledelse er en afgørende forud-
sætning for at skoler stimulerer læring. 

Det interessante er imidlertid, at un-
dersøgelsen peger på ledelse på tre ni-
veauer:

For det første er det vigtigt, at der  
er en klar og tydelig ledelse på forvalt-
ningsniveau. Danske kommuner organi-
serer deres skoleforvaltninger på meget 
forskellige måder, og skolechefer og 
skoleforvaltninger har forskellige kom-
petencer fra kommune til kommune. 
Undersøgelsen viser, at god skoleledel-
se starter på det kommunale forvalt-
ningsniveau. Udstikkes der klare skole-
politiske mål og rammer, eller er skole-
politikken utydelig eller alene præget af 
økonomiske hensyn? Hvis der udstikkes 
klare skolepolitiske mål og rammer, er 
første forudsætning for at kommunens 
skoler er gode opfyldt.  Hvis ikke der 
gør, er kommunens skoler allerede af 
den grund handicappede.

For det andet er det vigtigt, at der er 
en klar og tydelig ledelse på skoleni-
veau. Skal børnenes læring fremmes 
bedst muligt, er det en afgørende for-
udsætning, at lærerne arbejder i forhold 
til en skoleledelse, der skaber gode 
rammer, formulerer klare mål og under-
støtter den didaktiske indsats.

Endelig peger undersøgelsen på, at 
afdelingsopdelte skoler med selvstyren-
de team alt andet lige klarer sig bedre 
end skoler, der ikke er organiseret på 
denne måde. Oversat til ledelsessprog 
betyder det, at også god teamledelse i 
faglige team eller årgangsteam er vigti-
ge for skolens undervisningsmæssige 
performance.

Pædagogisk ledelse 
Udenlandsk forskning peger i samme 
retning: Ifølge John Hatties bog fra 
2009, Visible Learning, der sammen-
fatter mere end 800 meta-analyser af 
forudsætningerne for at opnå et stort 
læringsudbytte, er pædagogisk ledelse 
mere effektivt end andre former for le-
delse. 

Baggrund

Lars Qvortrup er professor ved 
Institut for Læring og Filosofi, 
Aalborg Universitet og direktør for 
Laboratorium for forskningsbase-
ret Skoleudvikling og Pædagogisk 
praksis ved Aalborg Universitet og 
UC Nordjylland. 

Her udbydes bl.a. en ny masterud-
dannelse i pædagogisk ledelse for 
skole- og dagtilbudsledere.

Se mere på www.lsp.aau.dk

ledelse af undervisning  
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Den gode skoleleder er karakterise-
ret ved, at han eller hun: 

•	 Formulerer	klare	undervisningsmål	
•	 	Udarbejder	klare	undervisningsstra-

tegier, dvs. skaber et analytisk og 
metodisk fokus på skolen

•	 Identificerer	klare	indsatsområder
•	 	Sætter	høje	standarder	og	forvent-

ninger (Hattie 2009, s. 83-85)

Hattie tegner et billede af pædagogiske 
ledere: ”Det er skoleledere, som formu-
lerer udfordrende mål, og som derefter 
skaber trygge omgivelser for lærerne til 
at kritisere, udfordre og støtte andre 
lærere i sammen at nå disse mål – det 
er sådanne skoleledere der har den 
største effekt på elevresultater” (Hattie 
2009, s. 83). 

Samme konklusion peger en helt ny 
engelsk bog på: High Performers, hed-
der den, med undertitlen: The Secrets 
of Successful Schools. Forfatteren Ali-
stair Smith har identificeret 20 skoler 
med særligt højt læringsudbytte, og i 
bogen præsenterer han, hvad der ka-
rakteriserer disse skoler. Blandt resul-
taterne er, at skoler med høj perfor-
mance har et klart, læringsorienteret 
kerneformål, som er kendt af både an-
satte, elever og forældre. At ledelsen 
hele tiden fokuserer på undervisning, 
der skaber god og engagerende læring.

At centrum for skolens aktiviteter er 
det, der foregår i klasselokalet eller i 
skolens andre læringsarenaer. At læse-
planer, lærebøger og pædagogiske kom-
petencer hele tiden skal opdateres. At 
pædagogisk ledelse forudsætter data 
om skolens læringsresultater, der kan 
fortolkes og gøres til redskaber i hæn-
derne på lærerne. Og at skolen opleves 
som et fællesskab, der er engageret om 
ét overordnet fælles mål: At sørge for 
at hver enkelt elev får mest muligt ud 
af sine evner, både hvad angår faglige 
resultater, men også hvad angår demo-
krati, medborgerskab og livsduelighed.

Pædagogisk ledelse – både for 
skoler og dagtilbud
Det, jeg har sagt, har haft fokus på 
skolerne. Men det samme gælder for 
dagtilbud, ikke mindst børnehaver. 
Børnehaver er ikke skoler. Men også 
børnehaver har en pædagogisk opgave i 
retning af det, man kan kalde organise-
ret læring. 

Alt hvad børn foretager sig, når de 
leger, snakker sammen, får læst op, 
spiser, tager på tur, klatrer, gynger, dril-
ler hinanden og snakker med de voks-
ne, stimulerer deres læring, både til 
gavn for deres kognitive og sociale ud-
vikling og som forberedelse af deres 
senere skolegang. Derfor er også ledel-
se i dagtilbud pædagogisk ledelse. 
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Det nye Folkeskolen
på papir, web og mobil
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DLF’s nye hoveDstyreLse
Valget er overstået. Se sammensæt
ningen af DLF’s nye hovedstyrelse.
Side 08

Kæmp For børnene
Lærere skal i højere grad kæmpe bør

nenes sag, mener Børnerådets formand.
Side 34

-
h j e r n e n

Ravage
teenage

i

Teenagehjernen er under ombygning. Den al min

delige teenager bliver på grund af hjerne forandringer 

ramt af ADHD light. Det sætter nogle helt bestemte 

rammer for, hvordan lærere skal undervise teenagere.

Side 14

p01_FS2911_Forside.indd   2 15/12/11   14.28

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

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

  elektronisk kalender på folkeskolen.dk med 
 aktiviteter fra hele landet

  større mulighed for at dele viden via faglige 
 netværk, blogs og artikler fra lærer til lærer med 
gode ideer og erfaringer på folkeskolen.dk
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Prøv ikke at blive en mand med succes, prøv hellere 
at blive en mand med værdier 
(Albert Einstein, fysiker, nobelprismodtager, 1879-1955) 

Rosmarin er siden oldtiden blevet hyldet for sine medicinske egenskaber. 
Nu viser det sig, at en æterisk olie i krydderurten kan forbedre hastigheden 
og præcisionen, når vi tænker. 

Det har hjerneforskere fra Performance and Nutrition Research Centre 
på Northumbria University i England påvist. Præstationsevnen bliver klart 
kognitivt forbedret, når vi har en rosmarinolie-komponent i vores blod.

Derwer tale om stoffet 1,8-cineol, som bliver optaget i vores krop via 
næsen eller lungerne – altså, når vi indånder de æteriske olier, som rosma-
rin udsender. Olien findes også i eukalyptus, laurbær, malurt og salvie.

Kilde: Videnskab.dk

hvert Årti, 
sit fOkus
Siden 2005 er der blevet sat en ny dagsorden for de pædagogiske 
reformer, men uddannelsessystemet hænger stadig fast i 80’erne 
og 90’ernes kvalifikations- og kompetencediskurser.

Det er i hvert fald en påstand; fremsat i en analyse i Ugebrevet 
Mandag Morgen 9/2012, der har skitseret innovationen – eller 
manglen på samme – således: 

plads til ekstra 
aktiviteter
Det kan være uansvarligt, når kommunerne sparer 
mere end nødvendigt på budgetterne, mener Skole-
lederforeningen. 

”Giv plads til ekstraordinære aktiviteter, og vær 
large over for institutioner og områder, som har 
svært ved at spare den sidste krone”, sådan lyder 
opfordringen fra skoleledernes formand Anders 
Balle til de kommuner, der har sparet mere, end 
de behøvede i 2011.

En undersøgelse af kommunernes besparelser 
viser, at der samlet er sparet 6,2 milliarder kroner 
mere, end det var nødvendigt for at overholde afta-
len med regeringen. Det beløb er så stort, at kom-
munerne ifølge Skolelederforeningens opfattelse 
bør tænke over de negative konsekvenser.

”Jeg forstår godt, at kommunerne ønsker at 
have en økonomisk buffer til at imødegå uforudse-
te udgifter, men så store besparelser er udtryk for 
manglende ansvarlighed over for driften. Derfor bør 
de kommuner, der har skudt meget ved siden af, 
slække på besparelserne”, siger Anders Balle.

Formanden for Kommunernes Landsforening, 
Jan Trøjborg, har afvist at kommunerne skal genåb-
ne deres budgetter. De omfattende besparelser har 
ført til, at kommunerne i de seneste år bl.a. har 
nedlagt 4300 lærer- og 200 lederstillinger i folke-
skolen.

BAR U & F udbyder konferen-
cen ’Skab god skoleledelse i van-
skelige forandringsprocesser’, 
hvor tre succesfulde skoleledere 
og tre konsulenter fortæller, 
hvordan man kommer rimeligt 
igennem vanskelige foran-
dringsprocesser, der tæller bl.a. 
afskedigelser, krav om inklusion 
og flere i ungdomsuddannelse. 
Konferencen henvender sig til 
skoleledere i alle dele af uddan-
nelsessystemet: Grundskolen, 
erhvervsuddannelserne, ung-
domsuddannelserne, voksenud-
dannelserne og de videregående 
uddannelser. Tilmelding senest 
23. april 2012, se mere på www.
arbejdsmiljoweb.dk > ledelse.
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artikelkortkort

Skolelederforeningen har udarbejdet en række – 
flere af dem nye – værktøjer til støtte, inspiration 
og refleksion for skolelederne i deres arbejde. 
 
Bemærk kompendiet ”Nye ledelsesformer – æn-
drede skolestrukturer”, hvor man kan få et overblik 
over de lokale skolestrukturændringer og nye ledel-
sesformer i kølvandet på de mange skolenedlæggel-
ser og sammenlægninger. 
 
Det webbaserede videomateriale ”Evidensbaseret 
skoleudvikling” er udviklet bl.a. som en hjælp til de 
skoler/skoleledere, der har interesse i at arbejde 
mere evidensbaseret – altså med at udvikle skolen 
på baggrund af viden og forskning.

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

>  Er du overenskomstansat – og bekymret  
for at blive afskediget

>  Er du tjenestemand – og bekymret for at  
blive afskediget

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

Kursus- og konsulenttilbud
I dette katalog præsenteres en række tilbud fra 
foreningens sekretariat om temadage, kortere kur-
susforløb og oplæg, der er målrettet foreningens 
lokale afdelinger og gratis for medlemmer.
 
De forskellige tilbud kan tilrettes efter nærmere 
aftale mht. indhold og målgruppe – og målet er at 
vi hermed kan styrke skoleledelsen til at komme 
godt igennem forandringsprocesser.

Læs meget MERE 
Alle de forskellige ledelsesværktøjer samt den 
overordnede beskrivelse af foreningens indsatsom-
råde de kommende år, der er beskrevet i pjecen 
”Nye initiativer”, ligger på nettet.

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

ledelses
værktøj

kvalitetsrapporten som

Fra arbejdsopgave

til arbejdsredskab

Fokuspunkter ved

&
observation

vurdering
af undervisning

Ændrede
skolestrukturer

Elektronisk kompendium
September 2011

NYE ledelsesformer

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

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

til forskellige perspektiver.

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

over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.

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

redskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt  

skolelederliv.

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

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

tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.

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

andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i 

samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at 

perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinan-

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

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

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

Skolelederforeningen

Telefon: 7025 1008

E-mail: skolelederne@skolelederne.org

et bedre...
skolelederliv

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

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

Bemærk: Se www.skolelederne.org for 

yderligere oplysninger. Her kan også hentes 

skabelon til logbog samt en Powerpoint- 

introduktion til arbejdet med selvevaluering.

Et par EKstra 
godE råd

om værktøjet
Værktøjet er udarbejdet af Skolelederforeningen i samarbejde med 

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

lederforeningens medlemmer.

Fra Skolelederforeningen deltog Lars Djuraas fra Tune Skole, Lise 

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

konsulent Carsten Ancker og HB-medlem Michael Rasmussen. Fra 

EVA deltog Mia Lange og Sanya Pedersen.

B)   
Analyse og 
vurdering

C)   Praksis som

vi vil udvikle

Det 
uformelle

Det 
formelle

Det formelle

som skal ændres

introduKtion
til

sElvEvaluEring
Et værktøj for skoleledere, 

skolelederteam og leder-TR
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anmeldelse 

bøger
ønsker Skolelederforeningens medlemmer at  
anmelde en bog, så ring til sekretariatet og hør, 
hvad vi har liggende...

Ring på tlf. 7025 1008.

bÅDe-Og

Specialundervisning på 
hovedet
Almene pædagogiske synspunkter
Leo Komischke-Konnerup og 
Niels Buur Hansen (red.)
Forlaget KLIM
168 sider, 229 kr.

Folkeskolens store udfordring er at gå på to ben, et undervis-
ningsfagligt og et socialpædagogisk. Specialundervisning på 
hovedet skriver sig ind i rækken af bøger, der kvalificeret dis-
kuterer, hvordan skolen kan være begge dele.

Bogens udgangspunkt er et udviklingssamarbejde mellem 
13 frie specialkostskoler og forskere og lærere ved Professi-
onshøjskolen University College Syddanmark, hvor skolernes 
praksis er undersøgt, beskrevet og vurderet. Det er forfatter-
nes ambition, at resultaterne kan berige dialogen om forhol-
det mellem specialundervisning, almen pædagogisk praksis 
og skolens opgaveløsning som dannelsesinstitution. 

De frie kostskoler tager alle udgangspunkt i praktisk ar-
bejde og bygger undervisningen på det. Bogen indeholder 
derfor væsentlige overvejelser om forholdet mellem praktisk 
og teoretisk undervisning. Der er flere beskrivelser af konkre-
te undervisningsforløb, hvor undervisningens udgangspunkt 
er praktisk orienteret. Beskrivelserne kan bruges som appe-
titvækkere, men lever ikke op til intentionen om, at det prak-
tiske udgangspunkt kan løftes til teoretisk undervisning. 

Bogens stærkeste indlæg er de teoretiske overvejelser, hvor 
især anvendelsen af den tyske pædagogiske filosof Dietrich 
Benners tanker om forholdet mellem special-, social- og almen 
pædagogik er inspirerende. Det vil kunne danne grundlag for 
et frugtbart møde mellem lærer- og pædagogprofessionerne. 
Benner citeres for at sige, at ”Det er ganske let at skelne mel-
lem undervisning og socialpædagogik. I undervisningen drejer 
det sig altid om en sag, som man vil forstå. I socialpædagogik-
ken drejer det sig om den måde, hvorpå eleven forholder sig”.

Forholdet mellem undervisning og læring diskuteres un-
dervejs, og der redegøres for en forståelse af disse to begre-
ber som komplementære fænomener, der ikke kan udledes af 
hinanden, men står i et komplekst og paradoksalt forhold til 
hinanden i skolen. Forfatterne skriver afslutningsvist, at ”en 
skole, der ikke er socialpædagogisk, anerkender ikke for alvor 
eleven som fremtidig borger, og en socialpædagogik, der ikke 
er undervisende, anerkender ikke eleven som et frit og selv-
bestemmende menneske”. 

Alt i alt en velskrevet bog med nuancerede diskussioner 
af forholdet mellem almen-, special- og socialpædagogik 
samt nogle ansatser til et bud på en sammenhængende sko-
leteori. Bogen kan varmt anbefales som baggrund for diskus-
sioner om folkeskolens almene virke og som baggrund for 
mere målrettede udviklingsarbejder; fx samarbejdet mellem 
lærere og pædagoger i indskolingen eller samarbejdet mel-
lem normal- og specialklasser.

Niels Petersen

Skoleinspektør

Sølystskolen

Egå, Århus

stir anD fry

Håndbog i anerkendende 
udforskning
Ideer til forandringsledelse
David L. Cooperrider, Diana 
Whitney og Jacqueline M. Stavros
Dansk Psykologisk Forlag 
412 sider, 468 kr. 

Der er i Danmark ikke tradition for kogebøger i feltet organisa-
tionsudvikling. Bøger der indeholder en forskrift med efterføl-
gende opskrift. Forskriften beskriver de ingredienser, der skal i 
retten. Opskriften beskriver efterfølgende fremgangsmåden. 
Håndbog i anerkendende udforskning er en kogebog.

David L. Cooperrider er en af opfinderne af appreciative 
inquiry. Metoden og tilgangen er nu fordansket under navnet 
anerkendende udforskning. 

Metoden bygger på den kendsgerning af de fleste rent fak-
tisk har lyst til deres fag og arbejde, ligesom den tager ud-
gangspunkt i den kendsgerning, at alle har behovet for at ud-
vikle deres arbejde og organisation. 

Uden hensyn til filosofiske overbygninger leder bogen igen-
nem den anerkendende metode. Begyndelsen er forankringen, 
i det bedste af det vi kender. Det vi lykkes med og drømmen/
visionen – som vi vil frem imod. 

Bogen	gennemgår	metoden	fra	A	til	Å.	Læseren	bliver	ta-
get ved hånden gennem meget deltaljerede spørgeskemaer 
der er lige til at kopiere – og det er hensigten! Efterfølgende 
kan man bearbejde dem til eget brug. Den eneste anke er, at 
spørgeskemaerne burde have ligget på nettet eller cd.

Læs bogen i ledelsesteamet og brug metoden på en pæda-
gogisk dag. Skolelederforeningens udviklingsmaterialer bygger 
i vid udstrækning på tankesættet i anerkendende udforskning.  
Bogen kan derfor være en god baggrundslæsning. 

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

D a v i D  L .  C o o p e r r i D e r

J a C q u e L i n e  M .  S t a v r o S
D i a n a  W h i t n e y

h å n D b o g  i  a n e r k e n D e n D e 
     u D f o r S k n i n g

Ideer  t i l  f ora nd r i ng s ledel se
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    skole-
lederjob.dk.dk

FIND DIT 
NyE JOB PÅ
NORDJYLLAND
Viceskoleleder
Vesthimmerlands  
Kommune
9600 Aars
Ansøgningsfrist ?/?-2012

Skoleleder
Boddum	Ydby	Friskole
7760 Hurup Thy
Ansøgningsfrist 18/4-2012

MIDTJYLLAND 
Viceskoleleder
Horsens Kommune
8700 Horsens
Ansøgningsfrist 7/5-2012

Viceskoleleder
Voel Skole,  
Silkeborg Kommune
8600 Silkeborg
Ansøgningsfrist 27/4-2012

SYDJYLLAND
Skoleleder
Bredagerskolen
7300 Jelling
Ansøgningsfrist 25/4-2012

Skoleinspektør
Bredsted Danske Skole
Bredsted
Ansøgningsfrist 23/4-2012

Skoleinspektør
Husum Danske Skole
Flensburg
Ansøgningsfrist 23/4-2012

FYN
Skoleleder
Svanninge Skole
Faaborg-Midtfyn
Ansøgningsfrist 30/4-2012

SJæLLAND
Skoleleder ved Fladsåskolen
Næstved Kommune
4700 Næstved
Ansøgningsfrist 16/5-2012

Musikskoleleder
Kultur og fritidsafdelingen
2800 Kongens Lyngby
Ansøgningsfrist 16/4-2012

Musikskoleleder
GLOSTRUP MUSIKSKOLE
2600 Glostrup
Ansøgningsfrist 2/5-2012

Viceskoleleder
STENO SKOLEN
4900 Nakskov
Ansøgningsfrist 19/4-2012

Se ALLE de ledige jobs på det  nye skolelederjob.dk Nu i samarbejde med ofir.dk

Stor succes med drikkevandskølere 
på Skoleledernes Årsmøde

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

Vi sælger nu de sidste Fontemagna Light 80 og 150 til 
vores messepris. Vi har kun et begrænset antal tilbage, 
så tilbudet gælder først-til-mølle.

Fontemagna 80  : kr. 12.000,- kr. - SPAR 4.500,-  
Fontemagna 150: kr. 16.000,- kr. - SPAR 4.500,-

Ring allerede i dag på 4648 0390 eller besøg aqualine.dk TILLYKKE
Vinderen af vores ELITE 

drikkevandskøler blev
Hampelandskolen i Ølstykke
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fra kyst 
til kyst

 B orrijnholmsk hár vared 
på tebágegong i flera 
slæjtled. Og hva mæ de 
synnejysk språch? Så går 
det måske møj bæjèr i 
Nordjylland, for hwis 

noen å jær trænger noen å snaek mæ, så 
ska de åltijer wæ welkommen? Eller hold 
jul Sydsjælland, hvor grej’sen skål slawts. 
De’ wå grøwsåm’t. 

Det ka’ i ål fald æt bli møj værre. 
Ellers ta’ te’ Fyn og O’ense Bol’klub. 
Øens stolthed i hviii og blååå. I vil arller 
ku’ forstå, at O’ense u’en striber vil forgå! 
Årh	så’n	ku’	A	bli	ve’.	Forstår	du,	eller	ær	
do fatsvag? Hjarndø? Eller hur?

Erasmus Montanus
Eller Rasmus Bjerg? Hvor det danske ta-
lesprog har været rig på dialekter, der 
knyttede an til geografi og demografi, har 
tendensen været stærk nedadgående. I 
dag regner man med, at der er 30 danske 

dialekter tilbage, hvortil kommer socio-
lekter, etnolekter og dansk med accent.  

Det danske sprog har gennem tiden 
været under pres og har gennemgået sto-
re forandringer. Sprogstammen er som 
bekendt germansk, men latin har sat sit 
præg. I den sene middelalder kom påvirk-
ningen fra såkaldt nedertysk, senere i 
1600-tallet fra højtysk.

I 1700-tallet havde fransk en stærk 
indflydelse på det danske sprog. Og fra 
og med 1900-tallet er det først og frem-
mest engelsk, som har påvirket dansk. 
Jeg er en dansk mand, der drikker dansk-
vand, som Shubidua synger med let over-
dreven amærikaaansk accent.

Så indblanding i det danske sprog er 
ikke et nyt fænomen. Til gengæld – og 
måske modsat dialekterne – er det ikke 
meget, der tyder på, at det danske sprog 
som sådan foreløbigt vil uddø. Næh, 
tværtimod ser dansk ud til at være ’en 
overlever’. 

l RIGSDANSK

l DANSK SKRIFTSPROG

l  GØTUDANSK 
Særlig skandinavisk udtaleform  
på Færøerne

l SOCIOLEKTER
 > Højkøbenhavnsk (Bre´gade) 
 > Lavkøbenhavnsk (Grønnegade) 

Danske dialekter:

l JySK
 Vestjysk 
 > Thybomål
 > Morsingmål 
 > Sallingmål
 > Hardsysselsk
 > Fjandbomål
 > Sydvestjysk

 Østjysk
 > Vendelbomål
 > Hanherredmål
 > Læsøsk
 > Himmerlandsk
 > Ommersysselsk
 >  Djurslandsk (med Samsø og Anholt) 
 > Midøstjysk 
 > Sydøstjysk

 Sønderjysk
 >  Vestsønderjysk (med Mandø og 

Rømø) 
 > østsønderjysk (med Als) 
 >  Mellemslesvigsk (syd for grænsen) 
 > Angelmål (syd for grænsen) 
 > Fjoldemål (syd for grænsen) 

l ØMÅL
 Amagermål

 Sjællandsk
 > Nordsjællandsk
 > Nordvestsjællandsk
 > Sydvestsjællandsk
 > østsjællandsk
 > Sydsjællandsk

	 Fynsk
 > østfynsk
 >  Vestfynsk (nordvest- og   

sydvestfynsk) 
 > Sydfynsk
 > Langelandsk
 > Tåsingsk (med Thurø) 
 >  Ærøsk (med Lyø, Avernakø, Strynø, 

Birkholm og Drejø) 

	 Sydømål 
 > østmønsk 
 > Vestmønsk
 > Nordfalstersk
 > Sydfalstersk
 > Lollandsk

l ØSTDANSK
 Bornholmsk 

  Skånsk  
Forsvensket > særligt efter 1900 

  Listermålet i Blekinge  
Forsvensket > særligt efter 1900

  Hallandsk  
Forsvensket > særligt efter 1900

Prøv dialektservice

Dialekter er først og fremmest talesprog 
og skal derfor HøRES. Vil man ha’ eksem-
pler, så:

>  Besøg www.dialekt.dk, følg forskningen 
på feltet, herunder Institut for Dialekt-
forskning eller Center for Sociolingvisti-
ske Sprogforandringsstudier…

>  Eller gå på www.youtube.com, hvor 
komikerduoen Rytteriet tilbyder deres 
dialektservice…

Dialekter, ord og sprog ender gerne på 
museum – gå ind på www.sprogmuseet.
dk eller slå op i jysk ordbog og ømålsord-
bogen.

} Jysk
Nørrejysk Østjysk

Vestjysk
Sønderjysk

Ømål

Østdansk

{ {

dialekter   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Mediegruppen }
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Efteruddannelse på universitetet udfordrer din praksis, så du 

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

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

begreber  og få dit verdensbillede udfordret.  
 

Vi har blandt andet masteruddannelser inden for: 

Kontakt

Syddansk Universitets Efteruddannelse, Campusvej 55, 5230 

Odense M, på tlf. 65 50 10 54 eller ➜ efteruddannelse@sdu.dk

$

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

vi udfordrer 
din viden

Studiestart

Vi starter nye hold til september. Forløbene er tilrettelagt på 

deltid, så studiet kan kombineres med jobbet. 

Ansøgningsfrist

Søg nu! Du kan stadig nå det. Tjek fristen på den konkrete  

masteruddannelse på  ➜   www.sdu.dk/master

❚   Naturfagsundervisning

❚   Projektledelse

❚   Offentlig ledelse

❚   Public Management

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

3503_SDU_Ann.205x285_Plenum_01.indd   1 11/04/12   08.56
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www.naestved.dk/job

Skoleleder ved Fladsåskolen
Fladsåskolen søger ny skoleleder med tiltrædelse 
den 1. august 2012, da skolelederen gennem de 
sidste 12 år har valgt at gå på pension. Har du le-
delseserfaring og ønsker et spændende og udfor-
drende job, så er dette måske lige jobbet for dig.

Skolen har netop afsluttet en værdidebat i forbindel-
se med sammenlægning af to selvstændige skoler 
og pr. 1. august 2012 bliver alle aktiviteter samlet i 
Mogenstrup, hvor der bygges ud.

Skolen ligger i naturskønne omgivelser tæt ved 
svømme- og idrætshal. Der er gode muligheder for 
at inddrage naturen og udvikle nye undervisnings-
former fx udeskoleundervisning.

Skolerne i Næstved Kommune har selvforvaltning, 
hvor også økonomien og ansvaret for distriktets børn 
med vidtgående behov er udlagt til den enkelte skole.

Du kan finde yderligere oplysninger om Fladså
skolen på www.fladsaaskolen.dk

Vi ønsker en leder, der
•  kan tegne skolens profil og forestå kvalitets og 

udviklingsplaner
•  har ledererfaring og er visionær og innovativ
•  kan uddelegere og give sparring
•  kan tage og gennemføre beslutninger
•  har pondus, humor, empati samt stor lydhørhed
•  har økonomisk flair og overblik
•  er helhedsorienteret med et tværfagligt fokus.

Vi tilbyder
•  en skole med gode faglige resultater
•  en engageret forældregruppe og medarbejderstab

•  en skole der arbejder efter LPmodellen
•  et tæt samarbejde mellem undervisning og SFO
•  et skolevæsen med fokus på kvalitet, udvikling, 

dialog og samarbejde.

Løn- og ansættelsesvilkår
Grundlønsindplaceringen er trin 49 plus et trin for 
forventning til erhvervet kompetenceniveau.

Som leder i Næstved Kommune er det obligatorisk, 
at du har gennemført eller gennemfører Den Offent-
lige Lederuddannelse eller en lignede uddannelse. 
Uddannelsen skal påbegyndes indenfor 2 år.

Vil du vide mere
Du er velkommen til at kontakte skolebestyrelses-
formand Michael Eintoft på telefon 5588 4650 eller 
skolechef Aase Schmidt på telefon 3053 0307. 
Eventuelt besøg på skolen kan aftales med vicesko-
leleder Gert Wulff på tlf. 5152 3565.

Stillingen ønskes besat pr. 1. august 2012. Samtaler 
forventes afholdt i to runder den 31. maj og den 13. 
juni 2012.

Ansøgningsfrist  onsdag den 16. maj 2012.

Næstved Kommune behandler kun ansøgninger, der 
er modtaget elektronisk. Du kan søge elektronisk 
via www.naestved.dk/job. Her kan du også se, hvor 
du kan få hjælp til elektronisk ansøgning, hvis du 
har behov for det.

Du sender din ansøgning ved at trykke på knappen 
„Send ansøgning“ neden under selve stillingsopsla-
get og udfylde den formular, som kommer frem. Det 
er også muligt at vedhæfte bilag som f.eks. CV i be-
grænset omfang. 

Har du oplyst e-mail-adresse,  
vil du få besked her.

stillinger
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PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har 
indsigt i og/eller mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder.  
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og  
få rådgivning. 

vEJLEDNING MED LEDERvINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks 
› dine arbejdsvilkår som leder 
› dine løn- og ansættelsesvilkår 
› dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
› arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
› godtgørelse for merarbejde 
› folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
› SU/MED-samarbejdet 
› personaleledelse 
› udviklingssamtaler og konflikthåndtering 
› arbejdsskader 
› arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
› andre relevante emner fra lederens dagligdag

SEKRETARIATET ER ÅBENT 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

POLITIKERE OG PERSONALE

Formand Anders Balle
Næstformand Claus Hjortdal
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 Henning Søby Okholm
hsok@skolelederne.org

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

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

Bøger til anmeldelse

AKT-KRAP
2012-13 i skive

PsykologCentret ApS udbyder igen i 
2012-2013 flg. uddannelser:

3-årig AKT-KrAP uddAnnelse
For lærere og pædagoger.

AKT-KRAP uddannelsen kvalificerer til 
arbejdet som AKT-vejleder og afsluttes med 

eksamen som psykologcertificeret 
AKT-vejleder.

Hovedunderviser er psykolog lene Metner, 
PsykologCentret ApS.

Uddannelsen består af 3 års-moduler med 11 
dage pr. år - alle moduler starter aug. 2012.
Pris pr. år 8.600 kr. + moms - inkl. fuld forpl.

Max 24 deltagere.

ForTsæTTeruddAnnelsen 
For AKT-vejledere, lærere og pædagoger, 
som har afsluttet den 3-årige AKT-KRAP 

uddannelse.

Hovedunderviser er psykolog lene Metner, 
PsykologCentret ApS.

Pris 5.900 kr. + moms   – inkl. fuld forpl.

Hent udførligt program på vores hjemmeside
www.krap.nu/kurser

www.psykologcentret.dk



Hele verden – kort og godt

Top Maps giver klassen hele verden på et 
øjeblik. Over 80 gennemarbejdede og op-
daterede digitale kort formidler sammen 
med det digitale leksikon skarp og faktuel 
viden om alverdens emner. Lige til at bruge 
i undervisningen. Du skaber spændende 
præsentationer og forløb ved at klikke 
lag fra og til.

Alle informationer opdateres løbende af 
fagfolk. Det giver korrekt viden om hele 
verden – kort og godt!

Få gratis demonstration på din skole, 
kontakt os på tlf.: 3969 4666.

• Opdaterede kort og faktuel viden er kun et klik væk

•	 Til brug på IWB-tavler og pc’er med UNI-Login

•	 Lige til at bruge i undervisningen
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Tyskland efter 2. verdenskrig 1945

Top Maps kan særligt 
bruges sammen med 
Top Leks i fagene:
•	 Historie
•	 Samfundsfag
•	 Geografi
•	 Fysik/kemi
•	 Biologi
•	 Kristendomskundskab

– Digitalt atlas og leksikon

Søg på landefakta og meget andet

alinea.dk · tlf.: 3369 4666

Gå	på	opdagelse	på	
topmaps.dk, og få gratis 
prøveabonnement.
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