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Vær med i 
GoCook 
konkurrencen 
Eleverne kan dele deres 
oplevelser med ”GoCook 
smagekassen” på gocook.dk. 

De tre bedste besvarelser 
vinder en restaurantdag med 
en kok.

”GoCook smagekassen” er et samarbejde mellem FDB og Hjemkundskabslærerforeningen 

GRATIS!

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

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

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

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

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

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

Undervisnings-
materiale til 6 
dobbeltlektioner

SKOLEKONTAKTEN

GoCook
smagekassen

D
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Tilmelding sker  på 
skolekontakten.dk

Hjemkundskabslæreren
får en GRATIS*smage-
kasse med elevhæfter, op-
skrifter, lærervejledning og 
råvarer til 24 elever.

*Egenbetaling på omkring 100 kr. til 
supplerende råvarer må påberegnes
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leder

ledelse Fra 0 til 18 år
Vi må holde op med at betragte årene i vuggestue og børnehave som isolerede for-
løb og med at se elevernes sidste år som udskoling, hvor de sendes bort efter af-
gangsprøven.

Vi skal se børnene og de unges opvækst, institutionsliv, skolegang og fritid som 
en helhed, hvor de hele tiden er på vej videre, til nye, spændende etaper i livet 
med skolegang, uddannelse og udvikling. Så der er tale om translokation, ikke di-
mission! Det skal være sådan, at børnene profi terer af de skift, der sker! 

Vi skal blive bedre til at sikre, at hullerne så sige bliver fyldt ud – og undgå at 
nogle børn kommer skidt fra start og at andre taber pusten undervejs, fx i overgan-
gene fra førskoleårene til skolestart eller fra folkeskole til ungdomsuddannelse. Vi 
skal sikre stærke sociale fællesskaber blandt børnene og de unge, så alle er med 
og får plads. Ikke mindst de udsatte børn har brug for mere sammenhæng og hel-
hedstænkning.

Vi skal have et fælles kommunalt ledelsesmæssigt fokus hele vejen gennem det 
0-18 årige børne/unge-liv og sikre en fælles opgaveløsning og ansvarsfordeling i 
overgangene og på tværs mellem alle institutions- og uddannelsestilbuddene. 

Alle etaper og sfærer i børne/unge-livet bør derfor indgå i et samlet, organisato-
risk perspektiv, hvor nogle har styrken og kompetencen til at koordinere og udvikle 
indsatsen. Sagt med andre ord: Der er brug for ledelse. Skolelederforeningen har 
derfor bragt disse synspunkter om øget sammenhæng på indsatsen og ledelsen fra 
0. til 18. år på banen i det partnerskabssamarbejde, som fortsætter under børne- 
og undervisningsminister Christine Antorini. 

Måske kunne man begynde med at nedlægge børnehaveklassen, gennemføre 
fuld integration af undervisning og fritidsaktiviteter og indføre 12 års undervis-
ningspligt?

Claus Hjortdal, næstformand, Skolelederforeningen 
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VIND 

10.000 KR. 

til klassekassen - 

og mange andre 

fede præmier

Tilmeld jer 
Batterikampagnen 2012  

– og lær eleverne om korrekt håndtering af brugte batterier 

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

Eleverne lærer, hvad batterier indeholder, 
hvordan de virker, og hvad de brugte batterier 
bruges til, når de afleveres til genanvendelse. 
 
Dansk 
Opgaverne lægger op til at arbejde med

- skriftlig fremstilling
- layout
- debat og argumentation

Natur/teknik 
Opgaverne lægger op til at arbejde med

- kredsløb
- den nære omverden
- formidling af egne undersøgelser
- geografisk opgave om udvinding af råstoffer
 
Matematik 
Opgaverne lægger op til at arbejde med

- statistik
- grafisk fremstilling af data
- formidling af resultater

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

Hent oplægget på 
www.batterikampagnen.dk
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længe leve

Z Skuespilleren Søren Østergaard er kendt for roller i både fi lm, på 
teateret og revyscenerne. Mest kendt er han dog for sin crazy-
optræden, hvor han i hæsblæsende tempo skifter fi gurer – først 
er han Bager-Jørgen, der danser vals med wienerbrød, så Smadre-
manden, der aldrig får smadret noget, så fi skedomptøren, der får 
fi sk til ingenting… og sådan bliver det ved… og ved!

 B ruun Rasmussen ligger 
i gadeplanet her i 
Bredgade og har en 
stor baggård, hvor der 
er en livlig trafi k af 
kunstgenstande ind og 

ud af det fi ne gamle auktionshus. Foto-
grafen og jeg kigger stedet an for egne-
de fotobaggrunde. Søren Østergaard 
bor i samme ejendom og har på for-
hånd gjort det klart, at vanvittig travl-

hed her op til årets cirkuspræmi-
ere gør, at han ikke vil længere 

ud i byen end til baggården 
for at stille op til fotos. Vi 

skal være hurtige og ef-
fektive, hvis vi skal nå at 
fange ham i forbifarten. 

 Skønne sager
Da Søren Østergaard med en 

telefon ved øret lukker os ind på 
øverste etage, træder vi ind i en lejlig-

hed, der ved første øjekast nærmest 
ligner en udvidelse af auktionshuset 
nedenunder. Væggene i den store kø-
benhavnerlejlighed er på det nærmeste 

dækket af oliemalerier, smukke skitser 
og anden kunst. Hylderne bugner af 
skønne sager og mærkværdigheder – 
kunst og kulturgenstande af fi neste 
slags blandet med mere almindelige 
brugsting. Denne for kunstelskere så 
overdådige samling af artefakter ville 
være et helvede for neurotiske minima-
lister og folk med rengøringsvanvid. 
Tanken strejfer mig, at der i køkkenet 
måske er en middelstor madelevator, 
der går ned til bunden af ejendommen 
med direkte adgang til Bruun Rasmus-
sens kunstdepoter, og hvormed der 
dagligt foregår udveksling af værdifulde 
genstande. 

”Undskyld telefonen” siger Søren 
Østergaard og viser os ind på sit ar-
bejdsværelse, hvor det også bugner 
med kunst og ting og sager. Vi har lige 
sat os, da det ringer på døren. ”Und-
skyld, må jeg lige…!” – han går for at 
åbne. Det er et bud med købmandsva-
rer. ”Hvor Fanden er det, jeg har set 
dig henne?”, siger buddet. ”Det ved 
jeg sgu ikke!”, svarer Østergaard først. 
Så forbarmer han sig og forklarer, at 
det måske er i fjernsynet, som cirkus-
direktør, som skuespiller, i en revy eller 
noget lignende. Buddet er hørligt til-
freds og lukkes høfl igt ud igen. Øster-
gaard kommer ind igen og sætter sig 
ned – ”Undskyld, jeg er nødt til lige…”, 
han gør hurtigt noget færdigt på com-
puteren. 

Fra det øjeblik han vender sig mod 
mig og samtalen er i gang, har jeg hans 
fulde og udelte opmærksomhed.

alt på en uge
Jeg har på forhånd bestemt mig til, at 
jeg vil gøre meget ud den innovative 
proces. Hvordan søren får han de 

teateret og revyscenerne. Mest kendt er han dog for sin crazy-
optræden, hvor han i hæsblæsende tempo skifter fi gurer – først 
er han Bager-Jørgen, der danser vals med wienerbrød, så Smadre-
manden, der aldrig får smadret noget, så fi skedomptøren, der får 
fi sk til ingenting… og sådan bliver det ved… og ved!

 B
ud af det fi ne gamle auktionshus. Foto-
grafen og jeg kigger stedet an for egne-
de fotobaggrunde. Søren Østergaard 
bor i samme ejendom og har på for-
hånd gjort det klart, at vanvittig travl-

hed her op til årets cirkuspræmi-
ere gør, at han ikke vil længere 

ud i byen end til baggården 
for at stille op til fotos. Vi 

skal være hurtige og ef-
fektive, hvis vi skal nå at 
fange ham i forbifarten. 

 Skønne sager
Da Søren Østergaard med en 

telefon ved øret lukker os ind på 
øverste etage, træder vi ind i en lejlig-

hed, der ved første øjekast nærmest 
ligner en udvidelse af auktionshuset 
nedenunder. Væggene i den store kø-
benhavnerlejlighed er på det nærmeste 

»Jeg har ikke sådan været fornuftig…, siger folk og 
i hvert fald min revisor. Det har jeg det godt med, 
for jeg synes, man skal leve nu og her, og så må man 
tage det sure en dag. Men det går sgu nok, for det har 
det jo gjort hidtil. Vi tager en god dag ad gangen.«
{ Søren Østergaard, skuespiller og cirkusdirektør }
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vanvittige indfald, som udgør rygraden 
i hans skøre cirkus-shows? Jeg spørger, 
hvor langt han er med forberedelserne 
til premieren her i maj?

”Jeg har lavet rækkefølgen af num-
rene, men vi laver det hele på en uge. 
Vi har kun en uges prøver. Vi er nok de 
eneste i dansk underholdning og teater, 
der laver så stort et show på så kort 
tid”.

Han forklarer, at han og hans sam-
arbejdspartnere – først Anders Lund 
Madsen, siden Anne Sofie Espersen og 
Tom McEwan, og nu Peter Frödin – al-
drig bruger nogen form for manuskript:

”Hvis vi skulle lære det hele uden-
ad, kunne vi slet ikke nå det på en uge 
med alle de ord. Vi ved, hvilke figurer 
vi vil lave - hvilke nye, og hvilke gamle, 
og hvilke drømme jeg har. Vi snakker 
det hele totalt igennem, får lavet tøj og 
parykker, men egentlig laver vi først 
nummeret, når vi står der, og publikum 
er der. Det er en del af charmen ved 
forestillingen, at jeg går ind til præmi-
eren og laver et nummer, som jeg al-
drig har lavet før. Man kan roligt købe 
billet i Vejle og så igen i Odense, for 
det er to forskellige forestillinger”.

Jeg undrer mig over, at det hele kan 
fungere, hvis strukturen ikke er stram-
mere?

”Når det hele er så pjattet, som det 
nu er, så skal alt omkring det være top-
professionelt. Jeg ved præcist, hvordan 
jeg vil have det med lys, lyd og orke-
ster. Og overgangene mellem numrene 
er vanvittigt vigtige. Vi bruger mange 
artister, som adskiller vores egne num-
re. Alligevel er der en hel masse små 
sjove steder, som vi skal opfinde. Men 
det er denne særlige blanding af det 
totalt styrede og det improviserede, 
som er hele tilbuddet i showet, som 
gør, at det bliver både professionelt og 
sjovt og mærkeligt og skørt at kigge 
på”.

Han uddyber det med improvisatio-
nen hen over en sæson.

”Jeg begynder måske med at bruge 
6 minutter til Bager-Jørgens nummer 
og slutter med at bruge 19 minutter. 
Udviklingen sker, fordi jeg hele tiden 
tager chancer. Publikum kan se, at vi 
leger i manegen, at vi leger cirkus - og 
så leger de med. Vi skal netop ikke 
kunne det samme udenad hver aften. 
Vi kigger aldrig hinanden desperat i øj-

nene: Gud, hvad er det, vi skal sige, for 
det ved vi faktisk aldrig”.

Før interviewet har jeg netop set 
ham som figuren Bager-Jørgen på You-
Tube og bemærket, hvordan han totalt 
river sit publikum med i sine skøre ind-
fald. Han interagerer med publikum, 
taler til dem og med dem, skælder ud, 
charmerer dem. Det er selvfølgelig hel-
ler ikke planlagt. Og alligevel:

”Men det er logisk, når vi laver et 
nummer 96 gange på en sæson, at vi 
så tager det bedste med os. Jeg prøver 
selvfølgelig at huske det, der ikke fun-
gerer, så det ikke kommer med igen, og 
det, der fungerer, så det er med til at 
udvikle nummeret. Men det er vigtigt 
for alle numre, at man ved præcist, 
hvordan man starter, og hvordan man 
slutter”. 

Skør forargelse
Det betyder meget for den skøre cirkus-
direktør, at hans forestilling har sin helt 
egen karakter. Derfor bruger han ikke 
andre professionelle manuskriptforfat-
tere:

”Nogle har forsøgt at skrive til mig, 
men de fleste har efterhånden fundet 
ud af, at man ikke kan skrive til mig. Vi 
bruger kun mine grundidéer. Mine 
samarbejdspartnere skal lige vænne sig 
til, at de ikke må skrive noget ned, og 
at der ikke er noget pointehysteri hos 
mig… som der er i en revy. I en revy 
skal de være satiriske, nutidige og lave 
humor ud af den tid og den verden, vi 
er i lige nu. Jeg skal bare lave sjov og 
ballade – dybest set. Jeg skal ikke tage 
stilling til noget. Nogle anmeldere har 
skrevet lange udredninger om, hvor sa-
tiriske vi nogle gange er. Det er ikke 
noget, jeg tænker på. Det er et mirakel, 
når det sker. Jeg tænker kun på at lave 
en rigtig god cirkusforestilling. På mine 
præmisser. Vi skal lave et nummer, 
fjolle rundt, skabe en figur, vise noget 
frem”.

I år har han bestemt sig til at tage 
både søløver, en lille pony og en zebra 
med i manegen:

”Det bliver altid sjovere, når man 
har noget med ind. Det kan være en 
hund, som skal stå på 4 ben…, og så 
er det fantastisk. Når folk først har 
vænnet sig til det, synes de som regel, 
det er sjovt. Nogle bliver også forarge-
de. Der er hvert år, nogle der går. Det 

blå bog

Søren Østergaard

› Født 1957 i Esbjerg

›  Uddannet skuespiller fra 
Statens Teaterskole 1980

›  Gift med skuespiller Lisbet 
Lundquist siden 1993

›  Været med i en lille snes 
film, adskillige tv-produkti-
oner, improvisatorisk teater 
og revy

›  Priser: 1993 en Bodil og en 
Robert for bedste mandlige 
hovedrolle i Niels Malmros-
filmen Kærlighedens 
smerte; 2006 Harlekin 
Prisen

›  Direktør og idémand for 
Zirkus Nemo siden 1999.

›  Biografi fra 2011 af Jens 
Korse: Danser med wiener-
brød – en bog med og om 
Søren Østergaard

›  Årets Zirkus Nemo-forestil-
ling lander i Vejle, Aarhus, 
Horsens, Esbjerg, Svendborg, 
Nykøbing Sjælland, Køben-
havn og Odense fra maj til 
september

crazyness 
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første år udvandrede folk. Rekorden var 
efter 15 minutter, hvor et ægtepar gik. 
Jeg har aldrig set nogen så vrede. Men 
det glæder mig kun, at mit show ikke 
er mainstream. Her i eftermiddag skal 
jeg mødes med Peter Frödin for at 
”braine”. Vi skal også lige slå om, 
hvem af os der skal kysse søløven. Der 
er ingen, der tror på, at vi har en rigtig 
zebra med i år, men det har vi fak-
tisk…, hvis vi da nogensinde får den 
ind i manegen. Vi har kun en uge til at 
lære den at komme ind… jeg ved sgu 
ikke, om jeg tør tage den med”.

I ”gamle dage” lavede Søren Øster-
gaard selv revy. Han var ikke altid lige 
glad for de sketch, han fik:

”Her står man pludselig med noget, 
man ikke selv synes er sjovt, som man 
faktisk synes er rigtig dårligt. Derfor vil 
jeg kun være mig selv og kun lave det, 
jeg synes er sjovt. Så må folk synes om 
det eller lade være. Publikum kommer 
i anden række. Hvis min makker siger: 
Det synes jeg simpelthen ikke er sjovt, 
så kommer det ikke med, selv om det 
er min yndlingsidé. Det vigtigste er, at 
vi har det sjovt med det, vi laver. Og 
det har vi!”.

Hjerne, der løber over af ”ingenting”
Søren Østergaard forklarer, at de bed-
ste idéer kommer til ham, når han er 
helt frisk i sin snørklede hjerne, og når 
han er ude at rejse:

”Jeg får altid mine bedste idéer, lige 
når jeg vågner. Og så tænker jeg: Gud, 
der var den, og så bliver jeg helt glad 
over, at der stadig er noget. I år rejser 
jeg til Thailand, hvor jeg så vil skrive 
på nye idéer. Men bare overskrifter. Det 
er rigtig godt at isolere sig. Jeg har 
også været i Burma. Området var fanta-
stisk smukt. Her sad jeg oppe på et 

bjerg, der hedder Mount Papa. Dér blev 
jeg sgu godt nok inspireret, og idéerne 
væltede ned i hovedet på mig. Den der 
ro, får man ikke her, selv om man sid-
der og kigger over på Marmorkirken…, 
guuud, kravler der ikke en mand rundt 
derovre… jo, det gør der, … og så bli-
ver man distraheret. Og folk ringer, og 
der kommer varer op ad trappen”. 

Også kunsten inspirerer ham i hans 
egen kreative proces:

”Vi er også kommet meget i Rom – 
min kone og jeg. Jeg elsker kunst og 
går meget op i det. En af gangene blev 
det kun til at se Caravaggio. Jeg ville 
se alle hans kunstværker i Rom, så det 
brugte jeg 3 uger på. Det var skide 
sjovt… Jeg kan ikke rigtig forklare, 
hvad det er, jeg bruger det til. Men det 
giver en ro, en inspiration, en tøm-
ning…, man kommer til at tænke på 
noget andet. Jeg tror, at man først får 
de gode idéer, når man tænker på no-
get helt andet”. 

Bager-Jørgen bedst
Jeg spørger ham, om der er nogle af 
hans figurer, som han er gladere for 
end andre?

”Det er klart, at Bager-Jørgen står 
mit hjerte nært. Han er den eneste fi-
gur, som jeg har lavet hvert eneste år, 
selv om jeg da også har overvejet at 
springe ham over. Men folk kræver at 
se ham. Og han er sgu sjov at lave. Det 
er også enormt sjovt at lave Smadre-
manden. Selv om det er en figur, som 
er langt væk fra den, jeg selv er, så kan 
det jo alligevel være, at man, ved at 
lave ham, får sluppet noget ud, som 
man på en måde har lyst til. Han bliver 
mit alibi for at smadre noget. Men jeg 
synes altså også, at han er sød, selv om 
han er en stakkel og utrolig selvopta-

get. Sjovt nok er det ham, der er mest 
populær hos børnene. Men han får nu 
en pause i år. Til gengæld har jeg en 
tjekkisk mimer med, som er meget ner-
vøs. Alt går galt for ham. Han har ikke 
været med i mange år. Ham glæder jeg 
mig rigtig meget til at lave”.

Cirkusdirektøren kan blive helt træt 
ved tanken om de mange skift, der skal 
være gennem en forestilling. Han ser i 
sin lille notesbog og tæller:

”1, 2, 3, 4… jeg skal lave 9 numre 
før pausen… og 8, 9… det bliver 10 
efter pausen. Man kan godt blive svedt 
over alle de lynomklædninger og alle 
de parykker, man skal have på og af 
igen…, og så er det alligevel pissesjovt, 
når det kører. Men nervøs, det er jeg 
ikke. Jo, lidt den første aften med pub-
likum på. Jeg skal lige ind og mærke 
tingene og finde ud af, om det nu også 
virker. Jeg har virkelig alle sanser og 
ørerne åbne, så når jeg står og skifter, 
tænker jeg hele tiden – er det for 
langt? – spiller orkesteret rigtigt?... og 
så prøver jeg at huske det hele til bag-
efter. Vi har den gode tradition at mø-
des i forteltet efter hver forestilling til 
en øl eller en vand, måske vin. Vi siger 
tak for i aften, griner, hilser på gæ-
ster… og laver vores lille evaluering. 
Det er sindssygt hyggeligt, mange har 
været med i mange år, vi er som en fa-
milie, der rejser rundt”.

Underholdning skal være et  
overflødighedshorn
Søren Østergaard er ikke bare entertai-
ner. Han er også direktør og skal få tin-
gene til at hænge sammen. Også øko-
nomisk. Han har prøvet at gå fallit med 
et hundeshow sammen med Flemming 
Jensen. På trods af sin store succes er 
det ikke helt let at få enderne til at 

»Jeg kan ikke rigtig forklare, hvad det er, jeg bruger 
det til. Men det giver en ro, en inspiration, en tøm-
ning…, man kommer til at tænke på noget andet. 
Jeg tror, at man først får de gode idéer, når man 
tænker på noget helt andet”«
{ Søren Østergaard, om den kunstneriske proces bag Nemo }

længe leve
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mødes. Men han vil heller ikke gå på 
kompromis med kvaliteten i sine fore-
stillinger:

”Vi havde også underskud i år. Det er 
fuldstændig sindssygt efter en omsæt-
ning på over 11 mio. kr. Men det går 
nok, for vi har også lavet mange investe-
ringer. Jeg håber, at vi nu har fået købt 

– og når vi så står der, er der udsolgt. 
Det er en hård måde at gøre det på. 
Samtidig er det netop det sjove, at man 
hele tiden kæmper for noget”. Han fort-
sætter, mens han banker under bordet:

”Zirkus Nemo er mit livsprojekt, og 
jeg kunne godt tænke mig, at det skulle 
give overskud. Jeg tror måske det kom-
mer til det, hvis den positive udvikling 
fortsætter. Jeg har sgu ellers ikke mare-
ridt, jeg er kun enormt nervøs for, om 
Zirkus Nemo skulle gå neden under og 
hjem. Der har jeg været én gang før. Det 
ville være forfærdeligt, fordi det er mit 
andet barn. Men det er alligevel ikke 
noget, jeg gider gå og bruge energi på, 
for det ville være dumt”.

Kunst giver ro og stor glæde
Når man kigger rundt i Østergaards 
hjem, er der ingenting, der antyder no-
gen form for underskud. Som hans 
shows skal være et overflødighedshorn 
af skøre indfald, smukke ting, gennem-
ført design og perfekt timing, skal helt 
åbenbart også hans hjem være et over-
flødighedshorn – af kunst.

”Min revisor og min bank får grå hår 
i hovedet, fordi jeg har brugt for mange 
penge på kunst, men det er jo min pen-
sion, som jeg prøver at sige til dem. Så 
synes de nogle gange, at jeg skal sælge 
min pension, men det kan jeg jo ikke. 
Den hænger og venter. Det er farligt at 
bo her oven på Bruun Rasmussen, når 
man interesserer sig så meget for kunst. 
Jeg kan jo gå derned i morgenkåbe”.

Det er nu langt fra kold investering, 
der kendetegner Østergaards forhold til 
kunsten, det er også en tabt drøm, som 
han alligevel realiserer i sin fritid:

”Hvis jeg kunne lave mit liv om,  
ville jeg gerne være kunsthistoriker. 
Kunst interesserer mig rigtig meget, 
det er både sjovt og vidunderligt. Jeg 
har lige holdt foredrag på Nivaagaards 
Malerisamling om guldalderkunsten. 
Både min kone og jeg elsker det, også 
moderne kunst. Det er fantastisk at gå 
på museer. Vi har Davids Samling lige 
om hjørnet. Det er mit yndlingsmuse-
um, for det er det smukkeste, der fin-
des. At gå der ind giver mig stor ro og 
tilfredsstillelse. Stor glæde. Og inspira-
tion. Og der er gratis adgang”, siger 
han med et bredt smil. Han peger over 
på væggen i arbejdsværelset:

”Hvis man kigger på sådan en 
Svend Johansen – et billede af to ne-

anekdote

En skoleanekdote

”Engang en kammerat og 
jeg…, det var frygteligt…, min 
mor, der var lægesekretær, 
havde en dag et ugeblad med 
hjem, hvor bagsiden var fyldt 
med kuponer. Så kunne man 
bestille sprogkurser, dobbelt-
senge, hele sovemiljøer … en 
masse ting og sager. Så gik 
vi helt amok…, der var vi sgu 
lige ved at komme i fæng-
sel…, og udfyldte kuponer for 
alle de lærere, vi ikke kunne 
lide. Efter 3 uger var der vild 
opstandelse på skolen, for 
mange lærere begyndte at 
få underlige ting. Der var en 
der fik et kæmpe sovemøb-
lement…, men Henrik, den 
klovn, kunne ikke holde sin 
kæft med, at det var os, der 
havde gjort det, for det var jo 
en sejr og en kæmpe succes. 
Så blev vi kaldt til kontoret og 
fik verdens største skideballe 
af skoleinspektøren, Kjeld 
Kabel. Men så sluttede han af 
med at sige: Hej, lige før I går, 
hvad sendte I til Brink? Sådan 
var han, et stort menneske. 
Han havde stor forstand på 
sådan nogle som os, som var 
fjollede. Han havde i øvrigt 
høreapparat. Jeg var tit på 
hans kontor, og når der så var 
en, der ringede, som han ikke 
gad snakke med, så slog han 
bare sit høreapparat fra. Det, 
syntes jeg, var så sjovt, han 
var enestående”.

crazyness 

de sidste lastbiler. Men så er der en 
vogn, der går i stykker, eller en artist, 
der lige skal have en campingvogn. Jeg 
kunne godt få billigere artister til at lave 
numrene mellem mine egne, men det 
vil jeg jo ikke. En god artist koster 400-
800 Euro pr. aften. Søløver koster. Det 
mest latterlige er, at kommunerne tager 
penge for at give os plads i byerne. Kun 
Horsens gør det gratis. Vi kommer ikke 
til Gentofte mere, fordi de er blevet  
for dyre. En tur over Storebælt koster 
22.000 kr. Og jeg skal betale det hele. 
Det ville være meget billigere for mig at 
leje mig ind i Falkonér Centeret og så 
spille i 3 uger. Så ville jeg selv tjene 
mange flere penge og have det meget 
nemmere, og jeg kunne holde sommer-
ferie oven i købet. Men det er jo ikke 
det, jeg vil. Jeg har det sjovt, så jeg har 
ingen medlidenhed med mig selv. Og vi 
nærmer os da også et overskud.

Jeg har hørt i byen, at Søren Øster- 
gaard får lidt for mange idéer og gerne vil 
realisere dem hurtigt, og at det er derfor, 
han har svært ved at få overskud. Sådan 
ser han ikke selv på det:

”Du må aldrig blive en fedterøv, når 
du laver underholdning. Mange af de an-
dre, der rejser rundt, laver noget helt nyt 
hvert 4. år. Jeg laver et nyt show hvert 
år. Og jo, det koster mange penge. Og 
hvert år skal der også LIDT mere til, der 
må aldrig være mindre end året før. Lidt 
mere, folk skal synes, der sker noget… 
Gud, nu er der en zebra med, Gud, nu to 
søløver, Gud, nu 4 mand i orkesteret – vi 
startede med 1, så 2, så 3 og nu 4. At 
lave underholdning må aldrig blive næ-
rigt. Det skal være et overflødigheds-
horn, specielt det jeg laver skal være et 
overflødighedshorn. Samtidig er jeg lidt 
af en hysteriker, jeg kan godt lide ting, 
og de skal se godt ud. Og en æstetiker, 
det skal være gennemført. Hvis jeg køber 
en ny lastbil, kan jeg ikke lade være 
med at male den, selv om det koster 
40.000 kr. Det skal stå med rødt og 
sort: ZIRKUS NEMO. Det er min revisor 
ved at blive sindssyg over, men det er 
der ikke noget at gøre ved. Det er dyrt at 
lave 96 shows i 9 forskellige byer på en 
sæson – sindssygt dyrt i annoncering, 
hele tiden nye annoncer på nye steder. 
Og plakater. Jeg kan godt få ondt i ma-
ven, for billetsalget starter først, når vi er 
i byen. Jeg tænker altid: Nej, det går 
ikke – men så siger min kone: Det har 
du sagt nu i, jeg ved ikke hvor mange år 
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gerdamer, så bliver man da glad, eller 
Birkemose, den er mærkelig – den har 
jeg kun hængende, fordi det var mit 
første køb på auktion overhovedet. Og 
Robert Storm Petersen – en mand, der 
spiller violin til en nøgen dame. Det 
giver også et billede, som man næsten 
kunne få lyst til at lave på scenen. 
Hvad Fanden betyder det? MEGET! Et 
skønt billede betyder virkelig meget. 
Og det her fandt jeg på nettet – det 
kunne være min kone…, der løber hen 
ad en strand”. Men guldalderen er 
hans hjertebarn:

”Guldalderen er noget specielt. Med 
tiden er jeg blevet dygtigere og dygtige-
re til at se, om et maleri er godt eller 
dårligt. Det, man måske engang syntes, 
var godt, er det måske i virkeligheden 
ikke, fordi man har lært at SE, og fordi 
man nu forstår baggrunden for maleri-
erne. Nogle gange kan man måske bed-
re lide skitsen frem for det færdige bil-
lede, fordi maleren i det færdige maleri 
rettede på landskaberne for at gøre 
dem endnu smukkere og flottere end i 
virkeligheden. Men i skitserne får man 
tingene råt for usødet. Her er virkelig-
heden, som den nu er. Derfor er skitser-
ne ofte enormt interessante. Jeg tror 
næsten, at jeg er ved at være så dygtig, 
at jeg kan sige, hvem der har lavet et 
billede uden at vide det på forhånd. Det 
er sjovt at blive dygtig til noget. Der er 
jeg ikke så dum igen. Måske er det det 
eneste, jeg rigtig ved noget om”. 

Han afslører, at han og konen havde 
200 indramninger, der skulle hænges 
op, da de flyttede ind i lejligheden. 

”Det er ret mange, og det er svært at 
hænge dem op, så de spiller sammen. 
Men jeg er ikke perfektionist. Det vil 
nogle måske kalde mig. Men så er det i 
hvert fald på en ret afslappet måde. Der 
må godt være lidt virvar i det”.

Det gode liv er også en  
pisseirriterende hund
Søren Østergaard taler let og ubesværet 
om alt. Man kan næsten få en fornem-
melse af, at man har kendt ham længe.

”Det gode liv? Jo, det er bl.a. at sid-
de uden for min cirkusvogn eller i som-
merhuset. Det er også at sidde her og 
kigge ud på Marmorkirkens kuppel og 
vide, at jeg har en dum hund, som er 
pisseirriterende, og som jeg gerne vil 
have i Den Blå Avis, så den kan blive 
afhentet. Og så en sød kone, som glæ-

der sig til at se mig og ditto, og at få et 
godt glas rødvin. Og have tid. Og huske 
at snakke sammen. Så kan det ikke gå 
helt galt. Og netop følge med i, hvad 
der sker i åndslivet, så man ikke synker 
hen i sådan en total åndløshed, som jeg 
måske synes, vores samfund har en ten-
dens til for øjeblikket. Og når jeg sidder 
på min lille traktor oppe ved sommerhu-
set og kører rundt og samler brænde i 
min lille trækvogn – så er jeg sgu glad”. 
Han vender tilbage til sit cirkus.

”Og når jeg sidder i min cirkusvogn, 
som er fantastisk. Eller ude foran den 
på terrassen, og alle er ved at gå i seng 
efter en glad forestilling…, der er så-
dan en underlig ro, der sænker sig…, 
og der er sådan et lysskilt med Zirkus 
Nemo, der står og blinker i det fjerne 
og lyser op. Så tænker jeg: Hold kæft, 
hvor er det fantastisk, at jeg har bygget 
et cirkus – så er jeg lykkelig”. Han er 
alvorlig på sin helt egen måde, en slags 
legende let alvor…, og han fortsætter:

”Og at være omgivet af skønhed, og 
at have haft et godt liv. Men jeg lever 
jo nu og her, det er på lånt tid, det er 
mærkeligt…, det er det jo. Jeg har jo 
ikke nogen kæmpe opsparing og pensi-
on…, jeg har meget hængende på væg-
gene, men jeg har ikke sådan været 
fornuftig…, siger folk og i hvert fald 
min revisor. Det har jeg det godt med, 
for jeg synes, man skal leve nu og her, 
og så må man tage det sure en dag. 
Men det går sgu nok, for det har det jo 
gjort hidtil. Vi tager en god dag ad gan-

gen”. Men han er ikke færdig med at 
tale om det gode liv:

”Også det at rejse væk. Vi rejser 5 
uger til Italien, når cirkussæsonen er 
færdig. Så sidder vi på et bjerg uden 
aviser og fjernsyn. Det er fantastisk at 
være så forkælet, at man kan melde sig 
ud i nogle uger hvert år af livets gang i 
Lidenlund…, det er sgu ikke dårligt”. 

Men den melankolske tone slås an til 
sidst. Jeg nævner, at der på Zirkus Ne-
mos hjemmeside er et billede af ham 
med klovnenæse på, hvor han længsels-
fuldt kigger ud i det tomme sorte rum:

”Jeg er bestemt også en stille mand, 
jeg er ikke noget frembusende væsen. 
Jeg tror alle mennesker har en melan-
kolsk side, man kan jo ikke bare gå rundt 
og være jublende lykkelig hele tiden. 
Man bliver tænksom, når ting sker rundt 
omkring en, hvor man tænker: Hvorfor nu 
det? Venner begynder at dø. Billedkun-
sten kan også sætte gang i den slags fø-
lelser af længsel og melankoli”.

Tavsheden indfinder sig. 
Desværre kan vi ikke hvile i den. Der 

skal tages billeder, og Søren Østergaard 
har et cirkus, der skal passes. Vi får ikke 
engang tid til den rundvisning i hans 
private galleri, som han ellers har stillet 
os i udsigt. På vejen ud passerer vi den 
lirekasse, han har stående lige uden for 
døren. Gad vide, om det bare er en skør 
ting, et impulskøb hos Bruun Rasmus-
sen… eller om den faktisk kan spille en 
melodi, der passer til hans liv med sav-
smuld, skønhed og kærlighed?  

længe leve
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Fra børn og fulde folk skal man høre sandheden... 
Ordsprog med kommentar  (hør efter på elevrådsmødet!)  

legende 
læring 
Inklusion kan være løftestang for 
et endnu bedre samarbejde mel-
lem lærere og pædagoger…

En ny undersøgelse foretaget i 
et samarbejde mellem RUC og 
professionshøjskolerne UCC og 
Metropol viser, at det er i det kon-
krete arbejde med inklusion, at de 
forskellige kompetencer og faglig-
heder for alvor befrugter hinan-
den. Et klart ledelsesfokus, god 
tid og struktur er samtidig helt 
afgørende for, at inklusionsopga-
ven og samarbejdet lykkes.

I takt med udbredelsen af sko-
lefritidsordninger, arbejder der i 
dag ca. 15.000 pædagoger i fol-
keskolen. Det er derfor pinedød 
vigtigt, at samarbejdet fungerer 
optimalt, og i undersøgelsen pe-
ges der på fi re vigtige faktorer i 
den henseende: 

1.  Drag nytte af hinandens styrker 
og kompetencer

2. Supplér hinandens fagligheder
3.  Tænk didaktik og læring på 

alternative måder
4. Skab en klar rollefordeling

Inklusionsarbejdet styrkes med 
forskellige tilgange. Det er fx en 
stor styrke, at pædagogens viden 
om barnets fritidsliv kan inkorpo-
reres i undervisningen. Et stærkt 
ledelsesfokus skaber indholdet i 
samarbejdet og giver det retning. 

Undersøgelsen er sammenfattet i 
pjecen ”Det gode samarbejde”, 
kontakt RUC, UCC eller Metropol

Sunny side up 
Siden 2010 har den el, der produceres på et vedvarende energianlæg placeret på 
ikke-momsregistrerede institutioner, været omfattet af den såkaldte nettomålerord-
ning.

Det betyder, at den producerede mængde el kan modregnes i institutionens for-
brug, hvilket giver så god en økonomi, at anlægget kan afskrives på en halv snes år.

Regnestykket ser sådan ud: Hvis skolen bruger 100.000 kilowatt timer om året og 
producerer lige så meget el på sit solcelleanlæg, kan man spare, hvad det vil koste at 
købe strømmen hos et elselskab plus diverse afgifter. Med dagens priser vil det være 
omkring 200.000 kr. 

Da prisen på solcelleanlæg er faldet i de senere år, og da anlæggenes effektivitet 
er steget, kalkulerer energieksperter med, at et solcelleanlæg kan afdrages og forren-
tes på 10 år, og da mange producenter garanterer en levetid på anlæg på 25 år med 
kun en halv procent faldende effektivitet om året, er der udsigt til store besparelser 
på energibudgettet.

Læs mere om nettomålerordningen på energitjenesten.dk

FaM     en 
på kursus
Familiekurserne København (FKK) er et tilbud til børn fra gråzo-
nen mellem almen- og specialtilbud i alderen 6-15 år. Det er for-
ankret i Børne- og Ungdomsforvaltningen og en del af ”Tidlig 
indsats og Inklusion” under specialreformen. 

FKK-Kompetencecenter tilbyder kurser, vejledning, sparring 
og workshops, der støtter inklusionsfremmende metoder og ar-
bejdsformer, som lærere og pædagoger i skoler og institutioner 
ønsker hjælp til. Henvisning til Familiekurserne København sker 
via skolelederen.

Under overskriften ”Enhver gør til enhver tid sit bedste ud fra 
egne præmisser” arbejdes der her med børn og deres familier for 
at forbedre forståelsen af barnets bevæggrunde – altså værdier og 
præmisser – og de sociale mekanismer, som skaber dem. Det kan 

være børn, som er uden for, og som optræder bedrevidende, provo-
kerende og forstyrrende for undervisningen og den sociale trivsel.

På FKK ses børns problematiske adfærd som en invitation til 
omgivelserne om at forstå baggrunden for handlingerne – i stedet 
for at betragte barnet som problembærer. En forståelse, der bl.a. 
bygger på den systemiske teori om, at alle mennesker er en del 
af systemer. 

De mest betydningsfulde voksne inddrages i kursusforløbet, 
fordi de er en del af systemet og dermed en del af løsningen. For-
ældrenes inddragelse betyder også, at de mødes med familier i 
lignende situationer, refl ektere og give hinanden feedback.

Se mere på www.fkk.kk.dk

kort
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artikel

På MAVEN, RYGGEN, HOVEDET, siDDENDE, liGGENDE, 
HOPPENDE, iNDE, uDE! sACK iT TilGODEsER DEN 
iNDiViDuEllE lÆRiNGssTil.

Making life better at work

Original iT - Kampagnepris 810,00 DKK, spar 309,20 DKK
anywhere iT (OuTdOOr) - Kampagnepris 1.295,00 DKK, spar 466,20 DKK 
JuniOr iT - Kampagnepris 575,00 DKK, spar 467,20 DKK
druM iT MediuM - Kampagnepris 345,00 DKK, spar 174,20 DKK

Fragt 90,00 DKK ved køb under 10 stk.
Kampagnen gælder til og med fredag den 13. juli 2012.

For mere information kontakt os på 70 15 10 10 eller info@kinnarps.dk.

Priserne er excl. moms.

• Indeholder kun giftfri first quality EPS kugler 
• Kraftigt nylonstof som er nemt at rengøre
• Smart strop til transport og ophængning

nyhed

JuniOr iT

Original iT

anywhere iT 
(OuTdOOr)

SOMMer
KaMPagne



  nummer 04 / juni 201218

I en tid, hvor det ellers gælder om at markere sig og råbe op, slår 
den amerikanske forfatter Susan Cain et slag for de introverte. 
De har talenter, der risikerer at blive spildt, hvis man holder fast 
i det stereotype billede af, at man skal være udadvendt for at 
være succesfuld.

Denne marginaliserede befolkningsgruppe kan nemlig være 
en kilde til innovation og kreativitet, som kan blive guld værd for 
arbejdspladsen, hvis den bliver bedre til at udnytte deres styrke. 
Som bl.a. tæller eftertænksomhed og helt nye vinkler på pro-
blemstillinger og udfordringer.

Men vores skoler, arbejdspladser og institutioner er designet 
til udadvendte – og de indadvendte er for de udadvendte, hvad 
kvinder var for deres mænd i 1950’erne: Andenrangsborgere, si-
ger Cain. 

Vi tror, vi værdsætter individualitet, men vi beundrer først og 
fremmest de individer, der har det godt med at “bringe sig selv i 
spil”. Og på samme måde som dengang er det historien om et 
kæmpe potentiale, der venter på at blive sluppet fri.

Som eksempel på, at vi har indrettet samfundet på de udad-
vendtes præmisser, nævner hun gruppearbejde, som i skoler og på 
arbejdspladser ofte betragtes som vejen til at forløse innovative og 
kreative processer, hvor meninger brydes og ideer opstår.

Reelt er det omvendt, påpeger Cain. Når ideudvikling presses 
ind i en social struktur, bliver den styret af sociale forventninger 
og konventioner. Mere eller mindre umærkeligt bliver vi tilbøjeli-
ge til at sige det, vi forventes at sige og mene noget, der ikke lig-
ger milevidt fra resten af gruppens holdning.

Normalt forbinder vi den gode leder med karaktertræk som 
udadvendt, selvsikker, direkte og dominerende. Men Susan Cain 
fremhæver det også som en udbredt misforståelse, at indadvend-
te mennesker ikke er gode ledere. 

Især ikke, når medarbejderne er selvstændige og initiativrige. 
I disse tilfælde er indadvendte ledere meget bedre til at lade 
medarbejderne udfolde deres kompetencer og kreativitet. Også 
fordi de ikke i samme grad har behov for hele tiden at fastslå de-
res autoritet. De er i mindre grad motiveret af ego og trang til at 
være i centrum og i højere grad af deres pligtopfyldenhed i for-
hold til et højere formål.

Det stille vand, den dybe grund?

Kilde: Mandag Morgen og Susan Cain, forfatter til bogen “Quiet. The Power of 
Introverts in a World That Can’t Stop Talking”, www.thepowerofintroverts.com 

Gammel kærlighed ruster ikke...
Ordsprog med kommentar (Skolelederforeningen har 
105 år på bagen)

Hvad udad tabes… 

?

Overgreb
Ca. 2 % af en årgang udsættes for seksuelle 
overgreb, fremgår det af en analyse, som Syd-
dansk Universitet har lavet på basis af interview 
med unge og voksne ofre, indsamlet af det 
Nationale Center for Velfærd, SFI.

202 mistanker om incest, pædofili og van-
røgt af børn blev sidste år anmeldt til politiet. 
Det er mange – for mange – men dog færre end 
i 2010, da politiet fik 265 anmeldelser. Også 
antallet af sigtelser er ifølge Rigspolitiet faldet 
fra 313 til 219 fra 2010 til 2011.

2500 børn i en årgang udsættes for over-
greb, der ikke er fysisk synlige. Det viser nye tal 
fra Syddansk Universitet, og det er langt flere 
end myndighederne tager sig af hvert år. 

Bag hvert tal er et menneske...

Mindre mobning
Folkeskolen får stor ros i en ny WHO-undersøgelse om skole-
børns sundhed og trivsel i 39 lande.

Det skyldes bl.a., at mobning siden sidste undersøgelse for 
fire år siden har været kraftigt på retur. Professor Bjørn Holstein 
fra Statens Institut for Folkesundhed fremhæver, at mobning, 
som for få år siden var et væsentligt problem i Danmark og stør-
re end i de øvrige nordiske lande, er blevet bekæmpet, og at det 
især er folkeskolens fortjeneste.

Andre positive resultater: Danske børn og unge ligger nu i top 
som frugtspisere. Desuden begynder de ikke at drikke tidligere 
end børn og unge i andre lande, og de drikker ikke så ofte som 
børn og unge i mange andre lande, men er dog stadig helt pænt 
med på det felt.

  

kort



KONFERENCE 21. juni 2012:

Den gode overgang
- fra grundskole 
til ungdomsuddannelser
med uddannelserne og vejledningen som 
nødvendige medspillere!

Oplægsholdere:
Niels Egelund · Per Fibæk Laursen
Torben Pilegaard Jensen · Rita Buhl
Per Christensen · Signe Mette Jensen

KONFERENCE 28. august 2012:

Den gode skole og 
gode relationer
Oplægsholdere:
Thomas Nordahl · Niels Egelund
Per Fibæk Laursen · Jannie Moon Lindskov
Ulla Nedergaard · Ole Juhl

Odense Congress Center
Nationalt Center for Erhvervspædagogik
Tilmeld dig på www.phmetropol.dk/nce

Oplægsholdere:
Rita Buhl

Niels Egelund
Per Christensen

Signe Mette Jensen
Per Fibæk Laursen

Torben Pilegaard 
Jensen

2/3 husstande i Danmark har fjernvarme. Fjernvarme er i dag 48 % CO
2-neutral og produceres bla. på vedvarende energikilder.

bla. på vedvarende energikilder.

»Vi har lært om hvilke opvarm-

ningsformer, der er gode for  

vores miljø« ElEv i 7. klassE

Vil du sætte fjern-
varme på skemaet?

Fjernvarmeskolen.dk  

- et gratis undervisningsmateriale 

målrettet 7.-9. klasse.

Energi og forsyning fylder både på 
den globale politiske dagsorden 
og på undervisningsplanerne for  
folkeskolen. Derfor tilbydes nu et 
gratis undervisningsmateriale, der:
 

  Beskriver forskellige  
energikilder

  sætter energien i et  
miljøperspektiv

  Giver indblik i CO
2
 og  

global opvarmning

  Gør eleverne klogere på,  
hvad fjernvarme er

  Forklarer, hvordan fjernvarme 
bliver produceret

  lærer eleverne at bruge  
energien fornuftigt

  Opfylder specifikke trinmål i 
naturfagene for 7.-9. klasse

 
Materialet kan gennemgås på to 
måder: et kort forløb på 2 lektio-
ner; et tværfagligt forløb på 12-14 
lektioner. Desuden er der indlagt 
filmklip, øvelser, quiz og spil.
 

 FIF Marketing, Merkurvej 7, 6000 Kolding,  
tlf. 76308000, fif-marketing.dk
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leder med   { tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }

med hjerte 
 og hjerne

ledelse 

Rollen som skoleleder kræver en stadig udvikling, både personligt og i forhold til 

krav og udfordringer fra omgivelserne. Det er moderne ledelse, der kræver både 

hjerte og hjerne. Her fortæller tre skoleledere blandt andet, hvorfor de blev skole-

ledere, om lyspunkter på posten og om deres hemmelige våben i rollen.
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Derfor blev jeg skoleleder
Jeg blev opfordret til at søge en stilling 
som viceskoleinspektør, og efter lidt over-
vejelse blev jeg enig med mig selv om, at 
skoleledelse var et spændende område at 
stifte bekendtskab med. Jeg er nok gået 
en traditionel vej til at blive skoleleder: 
Har været tillidsrepræsentant, mødeleder 
for pædagogisk råd og efterfølgende vice-
skoleinspektør. Efter at have været 15 år 
som viceskoleinspektør var det helt na-
turligt at søge en stilling som leder. Det 
har jeg ikke fortrudt.

Jeg er glad for at møde på arbejde 
hver dag.  Det er en udfordring med 
mange aspekter at sætte pædagogiske 
udviklingsprojekter i gang og arbejde 
med personalet.

Mine lyspunkter som skoleleder
Hver dag er et lyspunkt. Jeg er glad for at 
møde på skolen hver eneste dag og møde 
personale, elever og forældre. Lyspunkter 
er også at kunne sige, at man har gjort 
en forskel. Når man sætter noget i værk, 
og der sker et skred og en udvikling. Det 
har jeg oplevet fl ere gange. 

Som for eksempel en tidligere elev, 
som var ude i noget snavs – og som 
blandt andet i kraft af vores arbejde, 
har et godt liv i dag. 

Eller at gøre en forskel i forhold til 
medarbejderne, også når de personligt 
har brug for hjælp. 

Det kan godt være, at jeg er i top-
pen af kransekagen, men jeg tænker 
meget skoleledelsen som teamet. Selv 
om det i sidste ende er mit ansvar, gør 
jeg meget brug af de andre i ledelsen. 

Den person har lært mig 
mest som skoleleder
I al min aktive tid som ansat i folkesko-
len har jeg oplevet fi re forskellige skole-

ledere, og de har naturligvis alle sam-
men påvirket mig, både i den ene og 
anden retning. Jeg har hverken en 
mentor eller guru. Vi lever jo i en ver-
den af relationer, og når man arbejder i 
denne humanistiske verden, så påvir-
ker vi automatisk hinanden. 

Mit hemmelige våben som leder
Ud over at være professionel og vareta-
ge sit job efter bedste evne er det vig-
tigt, at man som skoleleder også er pri-
vatmenneske. For man skal lade sig selv 
op, hvad enten man er lærer eller skole-
leder. Jeg får mange gode tanker og nye 
ideer gennem sport. Min hjerne bliver 
renset lidt, jeg kan se en sag på en 
anden måde eller nye muligheder.

Da knæet ikke kunne holde, måt-
te jeg fi nde noget at erstatte fodbold 
og løb med, og det blev golf. Når 
jeg spiller golf – eller om sommeren 
kører på min racercykel – lader jeg op. 
Jeg er på nedtrapning med golf, men 
tilstræber at spille tre gange om ugen – 
også for at pleje mit handicap, der er 
på 5,9.

Når jeg spiller golf med andre skole-
ledere, så snakker vi da skole, men det 
er ikke det, der er i centrum. 

Sådan bliver jeg bedre 
rustet til lederrollen
Jeg er meget optaget af og prioriterer 
ledelse i team højt. Det kan godt være, 
at jeg er den øverste leder, men for 
mig er ledelse også ledelse i team. 
Den sparring, der foregår i ledelses-
teamet, er for mig uvurderlig. Det 
er rart både at få input i forhold 
til, hvad der kan og skal gøres, 
både for fremtiden og i nuet. 
Ledelsesteamet gør mig til en 
bedre leder. 

moderne skoleledelse 21

ledere, og de har naturligvis alle sam-
men påvirket mig, både i den ene og 

Jeg har hverken en 
 Vi lever jo i en ver-

den af relationer, og når man arbejder i 
denne humanistiske verden, så påvir-
ker vi automatisk hinanden. 

Mit hemmelige våben som leder
Ud over at være professionel og vareta-
ge sit job efter bedste evne er det vig-
tigt, at man som skoleleder også er pri-
vatmenneske. For man skal lade sig selv 
op, hvad enten man er lærer eller skole-
leder. Jeg får mange gode tanker og nye 
ideer gennem sport. Min hjerne bliver 
renset lidt, jeg kan se en sag på en 
anden måde eller nye muligheder.

Da knæet ikke kunne holde, måt-
te jeg fi nde noget at erstatte fodbold 
og løb med, og det blev golf. Når 
jeg spiller golf – eller om sommeren 
kører på min racercykel – lader jeg op. 
Jeg er på nedtrapning med golf, men 
tilstræber at spille tre gange om ugen – 
også for at pleje mit handicap, der er 

Når jeg spiller golf med andre skole-
ledere, så snakker vi da skole, men det 
er ikke det, der er i centrum. 

Jeg er meget optaget af og prioriterer 
ledelse i team højt. Det kan godt være, 
at jeg er den øverste leder, men for 
mig er ledelse også ledelse i team. 
Den sparring, der foregår i ledelses-
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Skoleleder, Aalykkeskolen, Kolding, 52 år.

Leder på Aalykkeskolen siden 2008, 54 medarbejdere og 475 elever. 

Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, SFO-leder og SFO-souschef.

Tidligere viceskoleleder på Lyshøjskolen i 15 år.

Gift, to voksne børn.

Jan Poulsen

med hjerte 
 og hjerne

ledelse 

overblik
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lederens

Derfor blev jeg skoleleder
Som lærer fi k jeg oplevelsen af at være 
kommet på den rette hylde. Jeg brænd-
te for faget. Den del med at ville be-
stemme, at have indfl ydelse og påvirke 
tingene, er ikke som sådan et kald, 
men en oplevelse af at have troen på at 
gøre en forskel. 

Der var ingen lille stemme, der sag-
de, nu skal du være leder. Det kom 
bl.a. efter fi re år som projektleder og et 
år som afdelingsleder på ungdoms-
skolen. Da jeg vendte tilbage til 
skolesystemet, var det natur-
ligt at gå efter et lederjob. 
Første lederjob var på en 
mindre skole, hvor jeg var 
solo i ledelsen. 

Mine lyspunkter som 
skoleleder
Bøvl og begejstring har 
præget mit skoleliv. Både i 

forhold til at lykkedes med differentie-
ring i undervisningen, dynamisk hold-
deling og blive dagens succes i Jyske 
Vestkysten – avisen fremhæver hver 
dag noget positivt i regionen. Baggrun-
den for at bliver dagens succes var, at 
vi på Nordvangskolen opdelte elever i 
hold efter deres faglige niveau, hvilket 
gav gode resultater. 

Der var også Søren i femte, der kon-
stant røg ud i konfl ikter og 

problemer med 
alle. Hver gang 
endte han på 
mit kontor.  Vi 
vidste ikke, 
hvad vi skulle 
gøre med Sø-
ren, så sagde 
jeg til ham: 
Søren kan vi 

ikke aftale, nu 
får jeg en bok-

sebold op, som du kan komme ned og 
afreagere på, når du får lyst til at slå 
på nogen, og så opfører du dig ordent-
ligt. Så stod han der med sine tynde 
spagetti-arme og et par store bokse-
handsker. Om det var det, der hjalp, 
ved jeg ikke, men han blev taget alvor-
ligt, og det var altafgørende. Sidste 
sommer kom han her og viste mig stolt 
sin studenterhue og fortalte, at han vil 
være lærer – så bliver man rørt. 

Et lyspunkt er også et møde, hvor vi 
vender tingene på en anden måde, og 
deltagerne bagefter kommer og siger, 
det var et godt møde, vi snakker om 
det stadigvæk. Når man rent fysisk fl yt-
ter sig rundt i en beslutningsproces, 
bliver alle udfordret og tager beslutnin-
ger, og ikke kun dem, der plejer at 
være i front. Jeg kan godt lide det 
uventede og anderledes og at være kre-
ativ i den boldgade. Det er godt at fl yt-
te perspektivet og mødes i nye omgi-
velser – frem for i et kedeligt 
mødelokale på en skole. 

Den person har lært mig 
mest som skoleleder

Ledelsesmæssigt har jeg 
fl ere gange haft stor for-

nøjelse af konsulent 
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Skoleleder, Kvaglundskolen, Esbjerg, 57 år.

Leder på Kvaglundskolen siden august 2011, 60 medarbejdere og 450 elever. 

Skoleledelsen består af skoleinspektør, viceskoleleder og en afdelingsleder. 

Tidligere skoleinspektør på Nordvangsskolen i 10 år og på Guldager Skolen i seks år.

Gift, tre voksne børn.

torben Mørup
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stuegang

Gunnar Ørskov, Skjern, der stod for en 
intern lederuddannelse i begyndelsen 
af min skolelederkarriere. Han er i 
stand til at få mig til at tænke over 
mange aspekter ved ledelse. Et af hans 
slogans er: ”Det ligger i ledelsen”. Det 
er ligesom med børn. De gør ikke det, 
man siger, men det de ser. Som leder 
er man også nødt til at gå foran med 
det gode eksempel. Hvis man vil have 
teamsamarbejde hos lærerne, er man 
nødt til også selv at praktisere team-
samarbejde i ledelsen. Hvis man vil 
have lærerne til at bruge intranet eller 
andre medier, er man nødt til selv at 
gøre det. Det ligger i ledelsen. 

Gunnar Ørskov har også været med 
til at få mig til at tøjle det store barn, 
jeg har i mig og få det bragt på et vok-
sen/voksen niveau. At blive bevidst om 
det og agere efter det. 

Mit hemmelige våben som skoleleder
Jeg har fl ere. Jeg går morgenstuegang, 
som jeg kalder det. Jeg begynder i per-
sonalerummet – og derefter runder jeg 
alle 20 klasser og siger godmorgen til 
samtlige elever og lærere og forældrene 
i indskolingen. Hver dag, når jeg er på 
skolen, bruger jeg en halv time på det. 
Jeg lærer eleverne at kende, og de læ-
rer mig at kende. Synlighed og fi ngeren 
på pulsen. Det minder mig dagligt om, 
at det er børn, det handler om. 

Når jeg bevæger mig med min 
hund, tænker jeg tanker og skaber 
plads inde i hovedet. Jeg er jæger, og 
det giver mig et frirum.

Hvert år kårer jeg årets medarbejder, 
som har gjort en forskel eller gjort sig 
bemærket. Jeg maler et billede, som 
bliver brugt til et kort til min personlige 
julehilsen til medarbejderne. Originalen 
får årets medarbejder. En af lærerne på 
min nye skole sagde: Nu har jeg været 
lærer i 36 år, og det er første gang jeg 
får en hilsen til jul fra min leder. I virke-
ligheden er det banalt – det handler om 
opmærksomhed og anerkendelse. Det er 
noget af det, jeg arbejder meget med 
også i forhold til mig selv. Vi kan let bli-
ve en fejlfi nderkultur. 

Jeg har en god mavefornemmelse 
med at turde gøre ting, som jeg måske 
godt ved, nogen kan rynke på næsen 
af. Det må de fi nde sig i, når jeg er 
chef. 

Hvert år når vi starter op, har jeg et 
citat, som skal præge det kommende 
skoleår. Det hænger på min dør til kon-
toret.

I år var det fra Peter Bastians nye 
bog – Den svage er alles ansvar – den 
stærke er alles stolthed. Det forpligter, 
og det kan jeg godt lide. 

Sådan bliver jeg bedre rustet til 
lederrollen
Jeg læser meget og sørger for at være 
opdateret på, hvad der foregår – for ek-
sempel ved at sidde i hovedbestyrelsen 
for foreningen. Jeg kaster mig også ud i 

nyt – også når jeg er bange for, om isen 
kan bære. Det kan den som regel. 

I ledelsesteamet sørger jeg hele ti-
den for, at vi drøfter og diskuterer, hvad 
vi gør og hvorfor.

Jeg arbejder med det personlige le-
derskab. Ikke mindst i forhold til, hvor-
dan det virker på drengen i mig.

Det handler også om, at man er be-
vidst om sin egen personlige udvikling 
som leder – og det tror jeg, nogen for-
sømmer. Vi skal huske at spørge os 
selv, hvordan vi fremtræder, hvordan vi 
løser konfl ikter og hvad vi kan lære for 
at blive bedre skoleledere.
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at snakke 

Skoleleder, Englystskolen, Børkop, Vejle, 51 år.

Leder på Englystskolen siden 2009, ca. 80 medarbejdere og 630 elever. 

Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder 

og en ledende pædagog.

Tidligere viceskoleleder samme sted i otte år. 

Gift, to voksne børn

Dorthe terp
Skoleleder, Englystskolen, Børkop, Vejle, 51 år.

Leder på Englystskolen siden 2009, ca. 80 medarbejdere og 630 elever. 

Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder 

Tidligere viceskoleleder samme sted i otte år. 

Derfor blev jeg skoleleder
Da jeg søgte nye udfordringer som læ-
rer, sagde min leder ikke ja til min øn-
skede diplomuddannelse i psykologi, 
men til diplomuddannelsen fra lærer til 
leder. Med mange tillidshverv bag mig, 
tænkte jeg okay, jeg prøver det. 

Jeg har altid gerne ville have den 
psykologiske tilgang til mit arbejde, og 
jeg mener stadig, at skoleledelsens for-
nemste opgave er at tilføre psykologisk 
ilt til lærerne. Det er også mit mantra 
som leder. Hvis lærerne trives, yder de 
også en god undervisning og rummer 
børnene bedre. Med folkeskolen under 
pres kan det naturligvis være svært at 
fastholde den psykologiske ilt, men det 
er faktisk den opgave, der gjorde, at jeg 
blev leder. 

Den dag, jeg ikke længere kan have 
mit mantra med at differentiere psyko-
logisk ilt til personalet, er jeg ikke sik-
ker på, at jeg skal være leder. Jeg har 
dog været nødt til at ændre mit syn på 
min opgave og give afkald på en lille 
smule af det, jeg brænder for, fordi der 
skal være plads til den strategiske le-
delse. 

Det er svært at fi nde balancen mel-
lem at være aktiv lyttende og så forstyr-
re tilpas. Man kan nemt komme til at 
presse for hårdt, og det optager mig. 
Jeg vil gerne have mere tid til perso-
naleledelse, men det er ikke nemt i en 
verden, hvor vi i højere og højere grad 
skal være strategisk ledende.

Mine lyspunkter som skoleleder
Når relationen lykkes, når man går fra 
den svære samtale og tænker ”Yes”, vi 
fi k både leveret et budskab på en or-

dentlig måde og lavet en hand-
lingsplan, som vi kan se virker,  
og alle føler sig som vindere. 
Og man møder hinanden med 
respekt.

Eller når et lærerteam sø-
ger hjælp og sparring hos le-
delsen, og man føler, at man 
gør en forskel. Det kan være 
børnesager, som er ved at vok-
se lærerne over hovedet, og vi 
kan bibringe dem nye tanker 
og refl eksioner. Det ved jeg, at 
jeg er god til det. 

Når man sætter en 
udvikling i gang, som 
også personalet kan 
se, er det den rigti-
ge vej at gå. Der er 
meget ”vi plejer” i 
folkeskolen. Na-
turligvis skal vi 
kunne se et mål 
med det, vi 
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med en makker

gør, men med de nuværende vilkår er vi nødt til 
at tænke anderledes. 

Den person har lært mig mest 
som skoleleder
Min gamle teammakker, skoleleder Tage Jør-
gensen, som jeg overtog stillingen efter, over-
talte mig til at søge skolelederstillingen. Vi 
havde et meget ligeværdigt teamsamarbejde 
gennem syv år og supplerede hinanden utrolig 
godt. Jeg lærte meget af det. Det har betydet, 
vi stadig er hinandens sparringspartnere, når 
der er noget, vi har brug for at få løftet lidt op 
og vendt. Det kan være, han ringer og siger: 
Fru Terp skal vi ikke ud og gå en tur, jeg har 
lige brug for at få vendt nogle sten. 

Mit hemmelige våben som skoleleder
Jeg er stadig på jagt efter et hemmeligt våben. 
Det er svært at lade op og lægge alle de ting 
fra sig, som fylder i hverdagen. Vi kan ikke al-
tid vælge bedste pædagogiske løsninger, fordi 
det ofte handler mere om kroner og øre end 
pædagogik. 

Jeg fastholder at løbe i naturen og stresse 
ned med motion. Det kan jeg stadig som gam-
mel håndboldspiller med en knæskade. Løbe-
turen efter arbejde giver verden et helt andet 
perspektiv. Pulsen er kommet ned, jeg har fået 
et helt andet overskud. Man er nødt til at be-
slutte sig for at gøre noget. For mig er det mo-
tion. Og så bruger jeg min gamle makker Tage. 
Vi går ture, når det snerper til. Jeg er blevet 
meget optaget af nødvendigheden for mentalt 
at arbejde med egen psyke, at blive bedre til at 
coache sig selv og tage frakken med lederiden-
titeten af, når du kommer hjem. Men det er 
svært i perioder. 

Sådan bliver jeg bedre rustet til lederrollen
Det er tid for mig at lære mere coaching og su-
pervision for at blive bedre til at skabe den for-
styrrelse hos medarbejderne. Ikke bare lytte og 
lytte, men stille de rigtige spørgsmål. 

Vi har i teamet tilmeldt os til et kursus i for-
andringsledelse. 

Og jeg er nødt til at få fyldt på for at fast-
holde mig selv i den strategiske ledelse. Jeg 
har altid vidst, at jeg som skoleleder skulle op i 
helikopterperspektiv, men jeg mangler den reb-
stige, der skal få mig derop. Den er jeg nødt til 
at fi nde for at lykkes i min lederrolle. Det er 
ikke noget, du kan af dig selv, det kræver du 
bliver fyldt op med kursusvirksomhed.  

Ta’ sundhed med 
i din undervisning

Den nye landsdækkende indsats ’Sund ven’ er nu i luften!  
Målet er på en enkel måde at inspirere fagpersoner og ledere 
til at tage sundhed med i undervisningen og arbejde med at 
skabe sunde rammer på skolen. 

Indsatsens omdrejningspunkt er hjemmesiden sundven.dk, 
der henvender sig både til lærere, elever, sundhedstjeneste, 
forældre og skolebestyrelser. Den del, der henvender sig til 
fagpersoner, er nu åbnet og fyldt med spændende materialer. 

Faghæfte 21 – på den nemme måde
For lærerne hjælper sundven.dk med at opfylde de mål, der 
er fastsat i faghæfte 21. På sundven.dk findes konkrete vej-
ledninger til at integrere sundhedsundervisningen i en ræk-
ke fag. Desuden findes 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. Alt er nemt og lige til at gå til!

Frem mod skoleårets start vil elev- og forældredelene af 
hjemmesiden blive tilgængelige, lige som der kommer en 
sundheds app og en Facebook side til de ældre elever.

Tilmeld dig nu!
Tilmeld dig de løbende nyheder og få direkte besked, når de 
øvrige aktiviteter i indsatsen sættes i gang.  

www.sundven.dk/tilmelding 



KURSUS 
   FOR NYE 
SKOLELEDERE

2012

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

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

 INDHOLD 

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

Overordnet prioriteres ledelses-
områderne i kurset derfor således:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Velkommen til årets 
kursus for nye skoleledere!

Skolelederforeningen tilbyder 
igen i år et kursus for nye 

skoleledere den 
19. - 21. september 2012
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 KURSUSLEDERE 

Konsulenter i Skolelederforeningen, 
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger

 TID 

19. – 21. september 2012

 STED 

Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 
Middelfart. 

 09.30 – 10.00 
Ankomst, morgenkaffe

 10.00 – 12.00 

Velkommen. Præsentation og 
indledende gruppedrøftelser af 
skolelederrollen 

 12.00 – 13.00 

Frokost

 13.00 – 17.00 

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

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

 17.15 – 18.45 

”Den gode skoleleder”; 
Krav og forventninger 

 19.15 

Middag

 09.00 – 12.00 

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

V/ skoleleder René Glud Jensen 

 12.00 – 13.00 

Frokost 

 13.00 – 14.00 

Casestudie

 14.00 – 15.00 

Walk and talk – parvise refl eksioner

 15.30 – 17.30 

Grundlæggende indføring i årets 
gang med budget og regnskab mv. 

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

 18.00 – 19.30 

Middag

 19.30 – 21.00 

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

 09.00 – 10.30 

Lærernes arbejdstidsaftale, 
ledelse og samarbejde 

V/ formand for Skolelederforeningen, 
Anders Balle

 11.00 – 12.00 

Nyt fra foreningen 

V/ formand for Skolelederforeningen, 
Anders Balle

 12.00 – 13.00 

Frokost

 13.00 – 15.00 

Aktuelle problemstillinger fra 
dagligdagen 

Praktiske øvelser med refl ekterende team

 15.00 – 15.15 

Evaluering, herefter afrejse

1. DAG
19. SEPTEMBER

2. DAG
20. SEPTEMBER

3. DAG
21. SEPTEMBER

PROGRAM

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

 BINDENDE TILMELDING 

Tilmeld dig hurtigst muligt - og senest 
8. august 2012. NB! Max 25 deltagere

Tilmelding skriftligt vha. link på 

www.skolelederne.org > 
Kurser og konferencer

 PRIS (MEDLEMSTILBUD) 

Kr. 1995,-
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rum til forskellige   { tekst: Peter Rewers / foto: André Andersen }
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 D 
en rejser 
sig stolt i 
det åbne 
rum, ”Vi-
denstrap-
pen”, som 

de kalder den på Køge Han-
delsskole. Tvinger en til at 
hæve blikket og indbyder til 
at blive besteget. 

Fysisk som symbolsk er 
den et billede på den om- 
og nybygning, som Køge 
Handelsskole har gennem-
gået, og som stod færdig i 
september sidste år; den 
forbinder helt konkret den 

eksisterende ombyggede 
bygning med den 3600 
kvadratmeter store nye til-
bygning, der begynder for 
enden af trappens øverste 
trin. Nyt og gammelt mødes 
her.

Trappen læner sig til den 
ene side opad en kæmpe-
mæssig glasvæg, mens den 
anden side indrammes af et 
enkelt stålgelænder. Lyset 
strømmer ind af vinduespar-
tierne, der er inddelt i rek-
tangulære rammer – påfal-
dende asymmetrisk, ikke to 
partier er ens.

”Det skal symbolisere 
fleksibilitet, mangfoldighed 
og individualitet”, forklarer 
udviklingschef Merete Han-
sen, der sammen med direk-
tør Tim Christensen viser 
rundt.

”Ligesom de løse sidde-
puder”, siger hun og peger 
med punktvise bevægelser 
ud over trappen. 

På de brede trin ligger 
flade farverige puder tilsyne-
ladende tilfældigt fordelt og 
ovenpå flere af dem sidder 
studerende i små klynger. At 
dømme ud fra deres tonele-

je, armbevægelser og mimik 
tales der om alt fra weeken-
dens udskejelser til Kinas 
brusende tigerøkonomi.

”Måden vi tænker på er 
naturligvis lige så tæt for-
bundet med de konkrete 
omgivelser, som de menne-
sker vi taler med og de bø-
ger, vi læser”. Sætningen fra 
Knausgårds ”Min Kamp”,  
tidens mest omtalte skandi-
naviske romanværk, springer 
på sinde. Her på trappen 
tænkes der øjensynligt på 
mange forskellige måder. 
Det lægger rummet lige-

læringsaktiviteter

»Vi kan mærke, at folk føler et medejerskab af de nye rum og det smitter 
positivt af på deres anvendelse af dem, som jo er det, de er her for: at udnytte 
faciliteterne til at skabe læring«
{ Tim Christensen, direktør Køge Handelsskole }

taler 
bredt og
bygger 
Højt

 Tendenserne inden for skolebyggeri går op ad. Bogstaveligt  talt. Vejen til rejse-

 gildet er til gengæld fladere end tidligere. Det kan så være både godt og skidt…
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som op til med sine mange 
varierende muligheder for ud-
sigt og udsyn alt efter hvilken 
afsats, man placerer sig på. 

”Trappen er også symbol 
på den læringsmæssige be-
vægelse gennem livet”, sup-
plerer Tim Christensen.

”Her på stedet kan man 
starte fra brobygningsuddan-
nelse i 8., 9. og 10. klasse 
og fortsætte over Erhvervs-
skole eller gymnasium frem 
til en bachelor- og master-
grad. Det hele hænger sam-
men, og man kan stå af og 
på undervejs”. 

På tre søjler ti meter fra 
trappens nederste trin er  
der monteret nogle lodrette 
skinner. På dem kan en væg 
køres ned og lukke af til det 
bagvedliggende caféområde, 
hvorved trappen omdannes 
til et auditorium.

”Det må i grunden være 
ret fedt at stå der og fyre 
den af over for en fyldt trap-
pe”, kommer det spontant 
fra Tim Christensen.

Med oplevelse skal  
skoler bygges
Nybyggeriet på Køge Han-
delsskole er et blandt mange 
skolebyggerier for tiden. På 
www.godtskolebyggeri.dk, 
som er etableret af BAR&UF, 
lyder det, at der ”… i disse 
år bliver der bygget skoler og 
undervisningsinstitutioner i 
et tempo, som ikke er set si-
den 70’erne”. Og Merete 
Hansens ord om rum med 
fleksibilitet og individualitet 
genlyder på mange skolebyg-
gemøder landet over.

Winie Ricken er arkitekt 
og Ph.D. med speciale i pæ-
dagogik og arkitektur. Hun 
forsker i læringsrum i skolen 
og fungerer som rådgiver/
konsulent på flere skolebyg-
gerier. Ifølge hende er netop 
en trappe som den i Køge 
karakteristisk for måden at 
tænke skolerum i dag.

”Siddetrapper er et godt 
billede på tiden. Der skabes 
flere af den slags uformelle 
læringsrum”, siger hun.

”Vi er mere projektorien-
terede og demokratisk foku-
seret. Det betyder, at der er 
mere vægt på mobile rum, 
der kan tilpasses det aktuel-
le behov end på statiske 
samlingssteder som klasse-
lokalet”.

Samme pointe går igen 
hos Erhvervs- og Byggesty-
relsen, der sammen med 
Realdania står bag projektet 
Modelprogram, der tilbyder 
vejledning og inspiration i 
forbindelse med offentlige 
institutionsbyggerier. På pro-
jektets hjemmeside fremgår 
det, at udviklingen i folke-
skolerne går i retning af fær-
re, men større lokaler med 
større fleksibilitet. Rumme-
ne lægger op til samarbejde 
på tværs af klasser og i det 
hele taget er det traditionel-
le klasselokale under afvik-
ling. I stedet bliver reference-
punktet et såkaldt hjemme-
område. 

Den retorik beskriver me-
get godt en anden fremher-
skende tendens i skolerum-
mene: Det oplevelsesorien-
terede.

Ifølge Winie Ricken er det 
kropslige og sanselige meget i 
fokus, når man planlægger 
nye rum, og den vurdering 
bakkes op af professor ved 
Institut for Uddannelse og 
Pædagogik, Århus Universi-
tet, Ning de Coninck-Smith, 
der er historiker med speciale 
i skolens historie. Hun er for-
fatter til bogen ”Barndom og 
arkitektur – rum til danske 
børn gennem 300 år”, der 
bl.a. beskriver oplevelseskul-
turens indtog på skolerne.

”Det er en logisk konse-
kvens af den tid, vi lever i. 
Og det står jo direkte i folke-
skolelovens formålsparagraf, 
at folkeskolen skal skabe 
rammer for oplevelse. Det 
viser sig nu i bygninger, der 
fx har fordybelsesrum og le-
geplads på taget”, siger 
Ning de Coninck-Smith. 

Stort er godt, blot der  
også er småt
Legepladser på tagene er 
dog ikke udelukkende et ud-
slag af øget fokus på ople-
velsen, forklarer professo-
ren. De er også i høj grad 
betingede af den demografi-
ske udvikling, hvor folk sam-
ler sig i byerne og flere og 
flere skal dele de samme 
kvadratmeter. Landsbyskoler 
lukker og byskoler må udvi-
des, men da de ofte ligger i 
bebyggede områder er der 
kun en vej at udvide: Opad. 
De opadstræbende skoler 
har dog, ifølge Ning de 
Coninck-Smith, nogle ret 
jordbundne ulemper.

”Der mangler uderum. 

Det er problematisk med tan-
ke på den øgede overvægt 
blandt børn og unge, at man 
i skolerne kun har begrænse-
de områder til fysisk udfol-
delse. Det er fint nok med 
smarte New York-legepladser 
på tagene, men der er behov 
for større rum til leg”.

Winie Ricken ser de stør-
ste rumlige udfordringer i de 
store indendørsarealer, der 
både skal fungere som socialt 
mødested, men også kunne 
inddrages i undervisningen.

”Der er stadig brug for at 
nuancere steder til forskel-
lige former for læringsaktivi-
teter. Det er et dilemma, når 
der lægges op til at fordybel-
se skal foregå i et fælles-
rum; at man skal ud i et hal-
voffentligt lokale, når man 
skal være alene med sine 
tanker. De store rum er 
gode, men der er stadig et 
stort behov for de helt små 
rum også”, vurderer hun.

Inklusion i ekspansion
Ligesom bygningerne har 
selve byggeprocessen også 
undergået en forandring. 
Tidligere bestilte kommunen 
en bygning hos arkitekten, 
og først da den stod færdig, 
kunne man begynde at for-
holde sig til den.

I dag betyder skoleverde-
nens inklusionstanke, at alle 
brugere inddrages og deres 
ønsker og behov er forsøgt 
medtænkt i hver en streg på 
arkitektens tegninger.

Således også på Køge 
Handelsskole, hvor man alle-
rede i efteråret 2009 holdt 

rum til forskellige

»Det står jo direkte i folkeskolelovens formålsparagraf, at folkeskolen skal 
skabe rammer for oplevelse. Det viser sig nu i bygninger der fx har fordybel-
sesrum og legeplads på taget.«
{ Ning de Coninck-Smith, professor, Århus Universitet }
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læringsaktiviteter

Rum og 
rummelighed
Fremtidens skole vil i højere grad komme 
til at arbejde med forskellige typer af 
læringsrum som skal supplere hinanden 
og understøtte læringsfleksibilitet og dif-
ferentiering: 

Formidlingsrum
Base for fællesskabet (tryghed og nær-
vær). Fungerer som pædagogisk rum for 
samling, undervisning, oplæg, evaluering, 
samt at søge vejledning (hierarkisk for-
hold lærer-elev). Eksempler på forskellige 
former for formidlingsrum kunne være et 
auditorium og en siddetrappe.

Fordybelsesrum
Øvelse og refleksion fælles eller alene. 
Fungerer som pædagogisk rum for at øve 
færdigheder med hensyntagen til indivi-
duelle læringsstile samt vejledning som 
dialog (horisontale lære- og refleksions-
processer mellem deltagerne). Eksempler 
på forskellige former for fordybelsesrum 
kunne være en læsesal eller stillenicher 
med lydafdæmpning.

Projektflade
Projekt- og værkstedsarbejde. Fungerer 
som pædagogisk rum for diskussion, 
samarbejde og kreativ udforskning af 
projekt, emne mv. Fokus er på at skabe ny 
viden og vejledning foregår som læring 
i praksisfælleskaber og netværk (ikke-
intenderende og meningsdannende). 
Det vil ofte give mening at indrette en 
projektflade med fleksible faciliteter i fæl-
lesrum og/eller i tilstødende grupperum.
Kilde: Winie Rickens bud på 3 forskellige læringsrum. 
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de første møder i afdelinger-
ne. Alle faggrupper blev in-
volveret – rengørings- og 
køkkenpersonalet, pedeller-
ne og underviserne, sekre-
tærer, afdelingsledere og di-
rektion. Man brugte byggeriet 
til også at sætte fokus på 
organisationsudvikling og 
nye læringsmiljøer. Og arki-
tekterne var med til alle mø-
der.

”Det var en meget omfat-
tende proces”, forklarer Me-
rete Hansen. 

”Men det var vigtigt for 
os dels at sikre medarbej-
derinvolvering, dels at un-
dersøge alles behov og øn-
sker og for at finde ud af, 
hvad vi helt konkret ville 
have ud af det nye byggeri. 
Dernæst var det vigtigt, at 
arkitekterne også forstod, 
hvad vi ville. Og arkitekterne 
siger selv, at de aldrig kunne 
have lave det uden den vi-
den, møderne med de for-
skellige faggrupper gav”.

”Det gav et interessant 
og ligeværdigt forhold mel-

lem arkitekten og organisa-
tionen”, uddyber Tim Chri-
stensen.

”Ofte kommer arkitekten 
med smartudseende bygnin-
ger og så vælger ledelsen 
dem, og så brokker alle med-
arbejderne sig. Her kan vi 
mærke, at folk føler et med-
ejerskab af de nye rum og det 
smitter positivt af på deres 
anvendelse af dem, som jo er 
det, de er her for: at udnytte 
faciliteterne til at skabe læ-
ring”.

Samtalens svære kunst
Selv om erfaringerne er gode i 
Køge, er netop samspillet 
mellem arkitekter og institu-
tion typisk den største udfor-
dring i tidens byggeprocesser, 
vurderer både Winie Ricken 
og Ning de Coninck-Smith.

”Jeg oplever ofte, at det 
kan være svært for parterne 
at forstå hinanden på tværs 
af deres fag”, fortæller Wi-
nie Ricken og tilføjer, at der 
kan være stor forskel på 
hvad en lærer og en arkitekt 

forstår ved et fleksibelt rum.
Ning de Coninck-Smith 

har fulgt arkitekter på arbej-
de i forbindelse med et so-
cialpædagogisk institutions-
byggeri og også hun opleve-
de, at samarbejdet led af, at 

de to faggrupper talte forbi 
hinanden. Hun opfordrer til, 
at læreruddannelsen giver 
en basal introduktion til sko-
lens rum og arkitektur, så-
dan at lærerne er rustet til 
at deltage konstruktivt i en 
byggeproces.

”Det handler om at kvali-
ficere dialogen mellem de 
involverede faggrupper. Det 
er jo ret svært at læse en ar-
kitekttegning, hvis man ikke 
har prøvet det før. Det ville 
styrke byggeriet, hvis lærer-
ne og lederne var klædt bed-
re på – og det samme gæl-
der for arkitekterne i forhold 
til pædagogisk og didaktisk 
indsigt”, lyder det fra Ning 
de Coninck-Smith.

På Køge Handelsskole er 
der dog fuld tilfredshed; 
gennem en lang inkluderen-
de proces fandt man frem til 
en fælles forståelse af ord 
som rummelighed og fleksi-
bilitet. Resultatet blev en ny 
bygning og dermed en ny 
skole, som har forbedret un-
dervisning og trivsel. Og ikke 
mindst en trappe, der ikke 
bare er en trappe.  

baggrund

Materiale i øvrigt

•	 Godtskolebyggeri.dk	 
BAR & UF’s vejledning med hjælp til kommende 
byggeproces og med eksempler på andre ny- og 
ombyggede skoler.

•	 Modelprogram.dk	 
Erhvervs- og Byggestyrelsen og RealDanias 
vejleder og rådgiver i forbindelse med offentligt 
institutionsbyggeri – herunder folkeskolen.

•	 NY	Skole 
Snapshot af flygtige øjeblikke – bog om byg-
geriet på Køge Handelsskole.

rum til forskellige
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kort

Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i 
et glashus... Ordsprog med kommentar  (det bør KL huske?) 

For ca. 1200 kr. og lidt kropsvæske tilbyder 
amerikanske firmaer overblikket over din kom-
plette DNA-profil, herunder risiko for at få/
udvikle over 100 sygdomme. 

Graviditet, barnets køn, Downs syndrom m.v. 
har længe kunnet fastslås. I dag er det så muligt 
at få de ufødte testet for anlæg for sukkersyge, 
kræftsygdomme, Alzheimer, fedme, øjensygdom-
me, tidligt hårtab etc. Og det er kun et spørgs-
mål om tid, før det også kan påvises, om barnet 
får blå eller brune øjne, om der er anlæg for ord-
blindhed, måske ADHD og andre forstyrrelser.

Dermed lægges sporene for fremtidig skole-
gang, livsduelighed mv. Spørgsmålet er ikke, om 
det kan lade sig gøre, men om man vil benytte 
sig af muligheden? 

Efter lidt forvirring om, hvornår skoleledernes magasin Plenum så 
dagens lys, har et dyk i arkivet afsløret, at det skete januar 1997  
under navnet ”Forum for Skoleledelse”, som blev udgivet af den da-
værende fælles forening for ledere i folkeskolen, Danmarks Skole- 
lederforening.

I premierenummeret, som skoleleder Anker Mikkelsen assisteret  
af Finn Nygreen var redaktør af, var der bl.a. fokus på, om ’F-tid er 
lærerens tid… eller tid til læring’, på den ’pædagogiske samtale  
mellem lærerne og ledelsen” og på ’Kvalitet i folkeskolen”. Lyder  
det bekendt? 

Resten er historie, som man siger. Skoleledernes blad kommer i 
hvert fald nu på 15. årgang. I starten 5 gange om året á 16-24 sider, 
det blev senere opgraderet til 10 numre/ hvert år á 48 sider og i dag 
7 gange årligt, hvor hvert nummer er på 68 sider. 

Ungdomsarbejdsløsheden er den mest presserende udfording, lyder vur-
deringen fra knap 1.000 danske velfærdsledere. De frygter en reprise på 
1980’erne og 90’erne, hvor en hel generation af unge fik en dårlig start på 
arbejdsmarkedet, hvilket stadig trækker skræmmende spor i dag.

I Mandag Morgens velfærdspanel, som bl.a. tæller kommunaldirektø-
rer, offentlige afdelingschefer og institutionsledere peger over halvdelen 
på bekæmpelse af ungdomsarbejdsløsheden, som den højest prioriterede 
udfordring. Derefter følger bedre uddannelse, bekæmpelse af den gene-
relle arbejdsløshed samt øget inklusion af udsatte grupper på arbejds-
markedet. 

 Meget tyder på, at arbejdsløsheden blandt de 15-29-årige i dag er på 
niveau som i 1980’erne og 90’erne, Og ledigheden har stort set ikke flyt-
tet sig de sidste par år. Det konkluderer Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd i en analyse om ungdomsarbejdsløsheden fra marts i år.

En anden kortlægning foretaget af AE fra januar i år viser, at ud af en 
million unge imellem 15 og 29 år er knap 150.000 hverken under ud-
dannelse eller i job. De er f.eks. ledige, førtidspensionister, ikke arbejds-
markedsparate kontanthjælpsmodtagere uden offentlig forsørgelse. 

Kilde: Mandag Morgen.

Den første udgave af det traditionsrige leksikon 
Encyclopedia Britannica blev trykt i 1768. Nu er 
det slut. Papirudgaven på i dag 32 bind forsvin-
der helt. Fremover udkommer leksikonet kun i 
digital form som svar på nettets muligheder og 
bl.a. Wikipedia. 

Den seneste printversion fra 2010 er solgt i 
mindre end 8.000 ekspl., og der er stadig 4.000 
på lager, som venter på dem, der vil betale den hef-
tige pris på næsten 10.000 kr. for alle 32 bind.

Britannica havde sit bedste år i 1990, hvor der 
blev solgt 120.000 sæt leksika med gyldne bog-
staver på omslaget. Den digitale udgave af Ency-
clopedia Britannica skal fortsat sælges til forskel-
lige platforme – også iPad og iPhone – til den 
overkommelige pris af 400 kr. om året.  

1 9 9 7

tabte generationer

deoxyribonukleinsyre

Amager Fælled Skole, københavnsk storby-
skole, har nu forvandlet dele af skolegården til 
en have med drivhus, højbede og bistader. Tan-
ken er, at haven ikke alene skal være til fornø-
jelse, men til nytte. 

Grøntsagerne skal bruges i skolens produkti-
onskøkken, og skolehaven bruges som led i un-
dervisningen.  Ideen om i højere grad at under-
vise uden for i walk-and-talk stil i forskellige fag 
og dermed samtidig arbejde mere inkluderende 
og differentieret synes at brede sig for tiden…

Rule Britannica 

UdeSkOle 
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tre gode apps
Dropbox
Den nemmeste måde at arbejde på filer på tværs af platforme 
er med en dropbox, hvor dine filer ligger gemt i skyen og en-
ten synkroniseres med dine enheder eller blot tilgås online.

Evernote
Supernemt note-værktøj, der håndterer både billeder, tekst og 
tale, og automatisk synkroniserer dine noter mellem din tab-
let, smartphone og pc.

Skitch
Virkelig enkelt stykke software, der gør det meget nemt at føje 
noter og kommentarer til billeder, kort med videre, uden at 
skulle åbne regulære billedbehandlingsprogrammer.

repræsentantskabsmøde

gear & 

gadgets

elektronik  { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

gør din tablet 
til en arbejdsplads
Der skal ikke særlig meget ekstraudstyr til for at 
forvandle din tablet til en ordentlig arbejdsplads.

Til tasterne
Skærmtastaturet på en tablet er fint, så længe der 
ikke skal tastes længere tekster. Til det formål er 
der behov for et bluetooth-tastatur som fx Logitech 
Tablet Keyboard, som forbindes trådløst med din 
tablet, og ikke fylder alverden i tasken.

Pris: 499 kr.
Link: kortlink.dk/ape9

I stor størrelse
Det er svært at samles mere end et par  
stykker om en præsentation på i tablet,  
men nemt at slutte den til en fladskærm el-
ler projektor. i iPads tilfælde kan en HDMI-
adapter anbefales, Apples officielle af slag-
sen har endda plads til strømstik, så 
maskinen ikke går død på batteri midtvejs.

Pris: 299 kr.
Link: kortlink.dk/apaq

Slå en streg
I langt de fleste tilfælde er det langt det nem-
meste at betjene en tablet med fingrene, men 
så er der lige de situationer, hvor det fungerer 
bedre med en pen mellem fingrene – fx når 
der skal tegnes. Targus har kombineret en tab-
let stylus med en almindelig kuglepen, så skal 
du blot huske at bruge den rigtige ende.

Pris: 149 kr.
Link: kortlink.dk/ape7

Masser af plads
En tablet har vælter sig sjældent i en overka-
pacitet af lagerplads, hvorfor en trådløs hard-
disk som Seagates Go Flex Satellite kan 
være en stor hjælp. Den har en kapacitet på 
500 GB, og kan via Wi-Fi streame sit ind-
hold direkte til en tablet. Den har endda et 
indbygget batteri med fem timers levetid.

Pris: 1.800 kr.
Link: kortlink.dk/ape8 Biograf i lommen

Det er ingen katastrofe, hvis der ikke er en projektor i mø-
delokalet – ikke når du kan have en i lommen. Philips Pico-
pix fylder ikke mere end en kriminalroman, men kan levere 
et billede på 80 tommer, og har en lysstyrke på 30 lumen.

Pris: 2.000 kr.
Link: kortlink.dk/apea



til tasteglade

Markedet for bærbare computere er blevet presset 
gevaldigt i takt med at tablets er blevet populære, 
og det er en udvikling, der har it-giganten Intels 
bevågenhed – ikke så overraskende, da en stor 
del af fi rmaets indtjening stammer fra salg af 
computerprocessorer.

Intel har imidlertid haft svært ved at få en fod 
indenfor på markedet for tablets, og valgte derfor 
i forbindelse med computermessen Computex 
sidste sommer at søsætte planerne for Ultrabooks. 
En klasse af bærbare computere, som skal over-
holde en række krav fastsat af Intel. Således må 
en Ultrabook ikke være mere end 21 millimeter 
tyk, ikke veje mere 1,4 kilo og have en batteritid 
på mellem fem og otte timer.

Intels planer for Ultrabooks hænger samtidig 
tæt sammen med deres såkaldte roadmap, der 
er en plan for udvikling og lancering af processo-
rer. Den nuværende generation af processorer 
kaldes Sandy-bridge, men i løbet af april skulle 
de nye Ivy-bridge chips lande på markedet, og 
betyde en ydelsesforbedring på mellem 20 - 30 
procent.

At Intel mener Ultrabooks alvorligt understre-
ges af, at selskabet har placeret 300 millioner 
dollar i en fond, der skal fremme udvikling inden-
for feltet de næste tre til fi re år. Der skal produkt-
udvikles, både i forhold til hvordan forbrugerne 
interagerer med computerne gennem berørings-
følsomme fl ader, sensorer med videre, men også 
indenfor batterier, lagring og design.

”Ultrabooks bliver et vigtigt område for innova-
tion i den globale computerindustri”, lød det fra 
Arvind Sodhani, der er en af Intels mange vicedi-
rektører, i forbindelse med fondens etablering.

Intel har med andre ord sendt stafetten af 
sted, og at alverdens computerproducenter er vil-
lige til at løbe videre med den, var tydeligt at se 
på teknologimessen CES i Las Vegas i januar, 
hvor blandt andet HP, Asus, Samsung, Dell og Le-
novo kunne vise kommende slanke bærbare frem 
for offentligheden.

”Ultrabooks tager de bedste teknologier og pa-
rer dem med slankere design og lang batteritid, 
og giver dermed en helt ny computeroplevelse”, 
udtalte Lenovos produktdirektør Peter Hortensius.

En række af de nye Ultrabooks lander i de 
danske butikker i de kommende måneder.

CoMputerspil; 
det er noget 
vi bygger
Minecraft Lego
Intet computerspil handler så meget om at
bygge som det populære Minecraft, og det 
appellerer direkte til alles Lego-gen. Således lanceres det 
første Lego-sæt baseret på Minecraft til sommer, men det vil kun 
være til salg online og i Legos egne butikker.

World of Warcraft
Den amerikanske legetøjsproducent 
Mega Bloks har skævet godt og grun-
digt til den danske legetøjsklassiker, 
og så indgået en aftale med spilfi r-
maet Blizzard om legetøj baseret på 
spillene StarCraft og World of War-
craft. De første produkter kommer på 
markedet i løbet af foråret.

FreMtidens bærbare 
er ultra
Det er ikke et tilfælde, at det lige nu vælter frem med tynde 
bærbare computere i frække designs. Det er en del af en vel-
tilrettelagt plan, som it-giganten Intel står bag.

3 grunde til, at du skal Have en ultrabook
>  Livet er for kort til grim hardware – det er sjovere at arbejde på 

en computer der også ser godt ud.
>  Strømforbruget er lavere end i en traditionel bærbar, og dermed 

er en Ultrabook i teorien mere miljøvenlig på den lange bane.
>  Har mindst ti gange så meget regnekraft som en tablet.

3 grunde til, at du ikke skal Have en ultrabook
>  Du får langt mere computerkraft for pengene med en alminde-

lig bærbar, hvor du ikke skal betale ekstra for et lækkert design.
>  Fordi en Ultrabooks skal være så slank, er der også sparet på 

antallet af USB-stik med videre.
>  Rigtig mange Ultrabooks har kun en 13 tommer skærm, 

det er alt for småt at arbejde på.

TIPS
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nuova scuola   { tekst: Michael Diepeveen / foto/illustration: Colourbox/Mediegruppen }

 {s
ko

le
n} Er vi på vej væk fra ettallernes regimente med  

1 klasse, 1 time og 1 lærer, kan vi til gengæld være 
på vej mod 1 kommune, 1 skole og 1 skoleleder? 

 G lostrup hører 
hverken areal- el-
ler befolknings-
mæssigt (22.000 
indbyggere) til de 
største i landet. 

Men til den københavnske om-
egnskommune knytter sig en lang 
historie, kulminerende de sidste 
100 år, hvor fremkomsten af en 
moderne infrastruktur, virksomhe-
der og offentlige institutioner har 
fortrængt det oprindelige landsby-
præg. 

Sådan da. For strukturrefor-
men rykkede ikke ved Glostrups 
kommunegrænser, og der hersker 
her stadig en egen, lokal identi-
tet. Til gengæld dikteres der som 
i mange andre kommuner større 
enheder, hvilket bl.a. giver noget 
af en omlægning af kommunens 
skolevæsen. Således har kommu-
nen fra næste skoleår og som 
foreløbigt eneste sted i landet 
kun én skole. Fordelt godt nok på 
fire matrikler (med en annekssko-
le), men som én enhed og med 
én øverste skoleleder.

Navnet på den nye skole bli-
ver – næppe overraskende – Glo-
strup Skole. Planen var, at filial 
erne skulle omdannes til tre basis-
skoler for 0.-6. klasse og en over-
bygningsskole. Men det fik en 
gruppe forældre sat en kæp i hju-
let for – med argumenter om, at 
eleverne ville få for langt til skole 
ad farlige veje samt at små og 
store børn vil have godt at være 
sammen. Så de fire undervis-

ningssteder fortsætter nu med at 
have elever fra 0.-9. kl.

Kompromisernes kompromis
Overordnet etableres der for den 
nye skole en fælles ’strategisk’ 
ledelse, bestående af den øverste 
skoleleder og to ledere for under-
visningsstedernes tilbud om hhv. 
indskoling/mellemtrin 0.-6. kl. og 
for udskolingen 7.-9. kl. Det nye 
ledelsesteam får desuden et eget 
sekretariat med bl.a. en fælles 
administrativ funktion, og teamet 
skal samlet stå i spidsen for Glo-
strups nye skole og have fast base 
på en af matriklerne.

På hvert undervisningssted 
skal der fremover være to afde-
lingsledere for 0.-6. kl. og for 7.-
9. kl., hvor begge refererer til den 
overordnede ledelse for den nye, 
fælles skoles tilsammen 2200 
elever og dermed på papiret en af 
landets allerstørste skoler. Sådan 
at den ene afdelingsleder dog får 
en lidt større kasket på end den 
anden som daglig ’driftsleder’ for 
undervisningsstedet. 

 Så enkelt kan dét gøres, eller 
hvad? Skoleledernes lokalformand 
Birgit Henriksen fortæller, at pro-
cessen omkring strukturændrin-
gen nok har været acceptabel, 
men også på visse punkter har 
været svær at sluge. Ikke mindst 
for ledergruppen.

”Det er kompromisernes kom-
promis. Drøftelserne om vores sko-
ler startede efter sidste kommu-
nalvalg, og det har været grundig 
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proces, som også har været lovlig 
langtrukken. Det er også klart, at 
den nye struktur betyder, at ad-
skillige skoleledere får udsigt til 
at blive degraderet til afdelingsle-
der på egen skole, og det er ube-
hageligt”, fortæller Birgit Henrik-
sen, der foruden at være lokalfor-
mand og leder-TR i Glostrup selv 
er konst. skoleleder på en af de 
kommende filialer.

Hun hæfter sig dog mest ved, 
at den samlede ledelseskraft på 
skolerne ikke bliver reduceret. 
Den gældende normering for 
skoleledelsen i kommunen beva-
res på som nu 9,95 lederstillin-
ger fordelt på 12 personer. En 
række nuværende lederstillinger 
inden for administration og tek-
nisk service, som pt. er besat af 
HK’er og andre uden lærerbag-

grund bliver til gengæld ned-
lagt, idet styringen af 

disse funktioner samles 
i det nye fælles sekre-
tariat.

På hvert undervis-
ningssted vil der 
være en SFO-afde-
lingsleder, hvoraf 
én vil have perso-
naleansvar for de 
tre øvrige SFO-
ledere – med 
reference til 
den øverste 
skoleleder.

Stort er godt 
Også for-
manden 
for Glo-
strup 
Kommu-
nes børne- 

og skoleud-
valg Ina-Maria 
Nielsen (V) 

hæfter sig ved, at kommunens 
beslutning om ny skolestruktur er 
blevet til efter studiebesøg, hø-
ringer, dialog med ansatte og 
skolebestyrelser, borgermøder 
mv. Dertil kommer, at det ende-
lige forlig er tiltrådt af en enig 
kommunalbestyrelse, som også 
den lokale lærerforening og 
BUPL har nikket til.

”Nu handler det om at fylde 
rammen ud, så vi sikrer os, at 
den nye struktur også skaber den 
udvikling for vores børn og unge, 
som er vores ambition: At styrke 
det faglige niveau, kvaliteten af 
undervisningen, sikre en bedre 
elevsammensætning i klasserne 
og at flere fortsætter i ungdoms-
uddannelse. Vores helt overord-
nede drøm er at få Glostrups sko-
le op blandt de bedste i landet”, 
siger Ina-Maria Nielsen. 

Hun peger på, at den nye sko-
lestruktur skal frigøre midler, der 
ikke skal spares væk, men skal 
bruges til fx at øge elevernes un-
dervisningstid, bruge lærerassi-
stenter og undervisning i små 
grupper. Midlerne skal bl.a. fin-
des ved at optimere klassedan-
nelsen, hvilket der naturligt nok 
bliver mulighed for, når der med 
den nye skole også følger ét nyt 
skoledistrikt.

Styrkelsen af udskolingen skal 
altså ikke ske ved at oprette en 
overbygningsskole, men ved, at de 
ældste elever får mulighed for at 
vælge mellem forskellige fag og 
linjer, eksempelvis håndværk, mu-
sik, business og idræt. Men det er 
endnu uvist, om de fire skoler skal 
have hver sin overbygningsprofil, 
eller hvordan valgmulighederne 
skal præcist designes. Det er også 
uvist, hvordan udskolingen skal se 
ud. Man er stadig i en fase, hvor 
alt er til diskussion.
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”Det er et mål at få fordelt kommu-
nens tosprogede elever, så der bliver en 
mere ligelig fordeling af elever med an-
den etnisk baggrund end dansk på sko-
lerne og ikke som nu, hvor der er 10 % 
på en skole og 50 % på en anden. Glo-
strup Skole skal også være mere inklu-
derende, så 1/3 af skolebudgettet ikke 
længere skal anvendes alene til at eks-
kludere elever, som sjældent eller al-
drig vender tilbage til normale skolefor-
løb”, siger Ina-Maria Nielsen.

Den nye ledelsesstruktur skal ses i 
sammenhæng med ønsket om øget fag-
lighed og bedre resultater. Fagligheden 
skal styrkes ved, at samarbejdet øges 
på tværs af filialerne og ved, at der 

kommer mere fokus på fleksibilitet, 
ressourceanvendelsen og ny udviklings-
tiltag. Men hvad er det én stor skole 
kan, som 4-5 mindre ikke kan, og hvad 
er fordelene ved, at ledelsesstrukturen 
bliver mere centraliseret, hierarkisk (og 
med flere ledelseslag) end før?

”En stor skole er en ny vej, der kan 
frigøre midler, der kan sættes i spil på 
en ny måde til forbedring af undervis-
ningen. Ikke fordi vi vil kritisere det 
nuværende, men på baggrund af bl.a. 
PISA-undersøgelser står det klart, at 
der er nødt til at ske noget nyt. Både 
vores verden og elever er anderledes, 
og der er behov for, at vi vender det 
hele på hovedet og starter forfra”.

”Vi har valgt en struktur, der både 
satser på den strategiske, tværgående 
udvikling af vores skole, og som skal 
sikre synlig og nærværende ledelse over 
for de ansatte. Den øverste ledelse skal 
stå for den overordnede udvikling, og 
ved på den måde at løfte en række op-
gaver bort fra det enkelte undervis-
ningssted er det vores ambition at ska-
be øget mulighed for, at medarbejderne 
på undervisningsstederne rent faktisk 
oplever pædagogisk ledelse”, siger Ina-
Maria Nielsen.

Ny centraliseringsbølge? 
Den lokale skolelederforening i Glo-
strup sættes som nævnt ikke direkte i 
forbindelse med forliget. Men det er 
bevidst, siger lokalformand Birgit Hen-
riksen: 

”Det er et politisk forlig, og det er 
svært at være uenig i visionen: At vi skal 
ha’ en bedre drevet skole, øget faglig-
hed og flere i ungdomsuddannelse.  Og 
da det er os som skoleledere, der kom-
mer til at skulle føre mange af intentio-
nerne med den nye struktur ud i livet, 
har jeg det fint med, at vi ikke er alt for 
fedtet ind i den overordnede proces”.

Hun understreger, at den lokale skole-
lederforening ikke bare har budt sig til i 
alle dele af processerne, men også er 
blevet inddraget og hørt. Desuden er 
skolelederne parat til at gå nye veje og 
stå i spidsen for forandringerne:

”Det handler om man tror på forde-
lene ved at centralisere. Hele skolevæ-
senet og ledelsesstrukturen i Glostrup 
får nu en tydeligt klarere pyramidestruk-
tur. Det kan man så reflektere over. Vi 
sagde jo tidligere, at det gav større ener-
gi og medejerskab at lægge beslutninger 
ud, og jeg kan da have min bekymring, 
om vi nu får en for stor organisation 
med for mange lag, men der er også for-
dele ved at samle kræfterne”.

»Målet er at skabe en endnu bedre folkeskole med 
et øget fokus på faglighed, fleksibilitet, anvendel-
sen af resurserne og spændende undervisnings-
tiltag på tværs af undervisningsstederne.«
{ Ina-Maria Nielsen, formand for Glostrup Kommunes børne- og skoleudvalg }

fakta

Glostrup kommunes nuværende fire folkeskoler nedlægges som selv-
stændige skoler ved udgangen af dette skoleår. I stedet bliver det én 
ny skole med ét samlet skoledistrikt og én skolebestyrelse.

Der skal fortsat være undervisning på alle de nuværende undervis-
ningssteder fra 0.-9. klasse og SFO og fra 0.-3. klasse samt SFO på 
en lille filial. Specialklasser og gruppeordningerne fortsætter som 
udgangspunkt med samme placering, som de har i dag.

Udover den overordnede struktur er der truffet beslutning om klasse-
størrelse og kriterier for elevernes placering på undervisningssteder 
i børnehaveklasse. I børnehaveklassen skal der planlægges ud fra en 
klassestørrelse, som lever op til lovens maksimum på 28 elever.

Klassestørrelsen skal sikre, at der ikke sker klassesammenlægninger 
før efter 6. klasse. Der etableres holddannelse, tolærerordning, forde-
les børn på undervisningsstederne ved skolestart og ved klassesam-
menlægninger efter en række nærmere aftalte kriterier.

nuova scuola 
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”Der vil således stadig være råde-
rum på den enkelte afdelingsskole til 
at tage initiativ, og skal vi være ærlige, 
har vi også på de enkelte skoler indtil 
nu lidt kørt vores egen biks. Derfor kan 
der også være fordele ved at komme 
under samme tag og prøve at skabe en 
mere overordnet, samlet kultur”, siger 
Birgit Henriksen.

I forbindelse med ændringen af skole-
strukturen er der besluttet en imple-
menteringsplan over 3 ½ år, hvor del-
elementer vil blive implementeret 
løbende. Dvs. at der vil blive arbejdet 
videre med de mange forhold en ny 
skolestruktur vil medføre, ligesom der i 
planen også er indlagt evaluering af 
strukturen, så der hen af vejen kan ju-
steres i forhold til evt. uhensigtsmæs-
sigheder. 

Også ny chefstruktur 
I skrivende stund er de tre nye øverste 
skolelederstillinger ved at blive besat, 
og her sidder Birgit Henriksen med i 
ansættelsesudvalget som repræsentant 
for skolelederne. 

Rygtet vil vide, at stillingerne er ble-
vet slået op med mere eller mindre in-
direkte bemærkninger om, at man øn-
sker ’nye vinde’, altså med et vink til 
de fire skolers nuværende ledere om 
ikke at søge stillingerne. Det har hun 
ingen kommentarer til. 

”Til gengæld kan jeg være bekymret 
for, hvis alle toplederstillinger bliver 
besat med kandidater udefra. For så 
bliver der skoleledere til overs, og skal 
nogle så afskediges? Med hensyn til 
fordelingen af mellemlederjobsene på 
skolerne, er det sådan, at man skal 
søge sine egne stillinger i en runde 
med kommunens forvaltningschef. Så 
her har vi en stor opgave i at sikre, at 

kabalen går op på en rimelig måde”, 
siger Birgit Henriksen.

Hun fortæller, at sammenholdet i 
den lokale skoleledergruppe bliver prø-
vet af, men at det indtil nu står distan-
cen. Så må man se, hvad der sker. Og 
for hende selv er det ret specielt at 
skue frem mod en virkelighed, hvor 
hun – når hun fortsætter som afde-
lingsleder og lokalformand, hvilket er 
planen – også skal være leder-TR for de 
tre øverste skoleledere i kommunen. 

”Vi får med strukturændringerne 
nogle superledere af en meget stor sko-
ler og med beføjelser, der i hvert fald 
her kan minde om en skolechefs. Det 
og det forhold, at vi får flere ledelses-
lag – vi går fra nu to til fire – stiller 
også nye krav til vores forening”, be-
mærker Birgit Henriksen, der i øvrigt 
ikke er imponeret over lønniveauet, der 
for den øverste skolelederstilling som 
udgangspunkt ligger 75-100.000 kr. 
under sammenlignelige stillinger. 

Ansættelsen af det nye strategiske 
lederteam falder sammen med, at Glo-
strups flerårige skolechef står over for 
at skulle på pension. Så det er nærlig-
gende at spørge, om der med struktur-
ændringen er brug for at genbesætte 
den stilling. Men ud over at hele kom-
munen gennemgår en stor organisati-
onsændring, hvor man gør op med ”vi 
plejer mentaliteten” og vil tænke i nye 
baner, er der ikke taget officielt stilling 
til det spørgsmål endnu. 

»Med hensyn til fordelingen af mellemlederjobsene 
på skolerne, er det sådan, at man skal søge sine 
egne stillinger i en runde med kommunens  
forvaltningschef…«
{ Birgit Henriksen, lokalformand for Glostrup Skolelederforening }

fakta

Mange bække små...

Hvor Glostrup foreløbigt er 
eneste kommune med kun 
én skole, fortsætter skole-
sammenlægningerne ufor-
trødent over det resterende 
land. 

Top-10-listen over skole-
sammenlægninger siden 
strukturreformen ser pt. 
sådan ud:

>  Holbæk: 21 skoler lægges 
sammen til otte.

>  Haderslev: 20 skoler lagt 
sammen til ni.

>  �Hjørring: 15 skoler lagt 
sammen til fem.

>  Skive: 14 skoler lagt sam-
men til seks.

>  �Vordingborg: 13 skoler 
lægges sammen til fem.

>  Bornholm: 13 skoler lagt 
sammen til fire.

>  Lolland: 13 skoler lagt sam-
men til fire.

>  København: 12 skoler lagt 
sammen til seks.

>  �Helsingør: 12 skoler læg-
ges sammen til fire.

>  �Tønder: 12 skoler lagt sam-
men til fire.

Kilde: Folkeskolen m.m. 

o solo mio
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ommøblere   { tekst: Morten Fisker / foto: iStock }

Som bygherre, skoleprofessionel og arkitekt m.fl . kommer 

man let i klemme mellem fysiske rammer, organisatoriske, 

økonomiske og pædagogiske intentioner, hvordan snor man 

sig ud? Hvordan fi nder man plads uden at bygge nyt?

    skolens 
  Mentale 
    og Fysiske 
oMbygninger
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hjerne og rum

 R 
egeringen har for nylig igangsat arbej-
det med sin ambitiøse, dialogbaserede 
reformindsats ”Ny Nordisk Skole”, 
som på tværs af dagtilbud, folkeskole 
og ungdomsuddannelser skal styrke 
fagligheden blandt praktikere på bør-

ne- og uddannelsesområdet. Et vigtigt fokus for denne 
diskussion er, hvordan skolens nye rum kan indrettes, 
så de bedst muligt imødekommer den ønskede fremti-
dige praksis. 

Uret tikker: Vedligeholdelsesefterslæbet er kendt 
stof. Demografi en udgør en anden stor udfordring. Sta-
dig fl ere danskere i de større byer vælger at blive boen-
de, når børnene kommer. Som konsekvens har mange 
skoler i de større byer i de senere år været udfordret på 
kapacitet. På landet er situationen mange steder om-
vendt den, at de unge fl ytter væk for at læse og arbejde 
og ikke vender tilbage eller erstattes af nye tilfl yttere. 
Det betyder færre børn i lokalområderne. Og mange 
skoler bygget til en anden demografi  står halvtomme 
hen.  

Uret tikker også, fordi skolen, som vi kender den, er 
i klemme mellem sine fysiske rammer og sin pædagogi-
ske og organisatoriske intention. I sin fysiske fremto-
ning vil den ofte ligne sig selv, næsten halvdelen af vo-
res skoler er 50 år eller ældre, men som organisation er 
den i disse år i dramatisk forandring: Fra faste klasser 
til fl eksible holdstørrelser, fra mindre hold til årgangs-
baseret undervisning. Selve skoledagens inddeling går 
typisk mod længere timeblokke, afvikling af det klassi-
ske frikvarter og ringeklokke, og i stedet mere fl eksible, 
behovsbaserede ”breaks” fra undervisningen. 

IT bliver et allestedstilgængeligt arbejdsredskab for 
stadig fl ere lærere og elever, og interaktive tavleforma-
ter og bærbare pc’ere afl øser de gamle, funktionsfastlå-
ste IT-lokaler. Lærerne planlægger og udfører i stigende 
grad deres arbejde i teams, og denne indsats forsøges 
imødekommet med forskellige modeller for grupperum 
og voksenarbejdspladser som supplement til det klassi-
ske lærerværelse. Kamskolernes lange gange afl øses 
ved om- og tilbygninger af mere kompakte strukturer 
med andre rumlige koblinger.

På tværs af de seneste års skolebyggeri er en gen-
nemgående klar målsætning at opnå større rumlig og 
funktionel fl eksibilitet, og at skabe rum og rumlige 
samspil, som ikke blot matcher nutiden, men som også 
i højere grad kan tilpasses og justeres, så de matcher 
en endnu ukendt fremtid. 

De nye skoleløsninger skal fi ndes i en tid, hvor der i 
de seneste år er blevet sparet betragteligt og i de kom-
mende år forventeligt skal spares mere. Det handler 
derfor ikke mindst om, hvordan vi kan bruge de rum, 
bygninger og samspilsmuligheder, vi allerede har, klo-
gere. 

I forbindelse med vores arbejde med udvikling af 
”Modelprogram for Folkeskoler” initieret af Erhvervs- 
og Byggestyrelsen og Realdania (link til Modelprogram-
met) samt en lang række rådgivningsopgaver på skole-
området, kan vi se at mange kommuner ud over at 
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ommøblere

store demografiske udsving, som stiller 
høje krav om fleksibilitet og elasticitet i 
bygningsmassen, står overfor en række 
ensartede udfordringer:

•	 	Små	skoler	nedlægges	og	større	sko-
ler skal rumme flere spor.

•	 	Et	gennemgående	ønske	om	at	ryk-
ke undervisningen ud af de gamle 
funktionsfastlåste klasselokaler og 
udvide læringsmiljøet og hermed 
skabe bedre muligheder for at diffe-
rentiere undervisningen og tilgodese 
forskellige måder at lære på.

•	 	Et	gennemgående	ønske	om	at	styr-
ke muligheder og incitamenter for 
teambaseret samarbejde og viden-
deling mellem undervisere og for at 
skolen bliver heldagsarbejdsplads 
for sine ansatte. 

•	 	Mange	skoler	er	kendetegnet	ved	lav	
kapacitetsudnyttelse og tidlig lukke-
tid. Hvordan kan man skabe større 
kapacitetsudnyttelse – alene eller 
ved at åbne op for andre brugere.

Før en kommune igangsætter store am-
bitiøse ombygninger, nybygninger, skole-
lukninger eller fusioner, kan det imid-
lertid være en rigtig god idé at se 
grundigt på sine skolers eksisterende 
m2. og på de funktioner, som udspiller 
sig her. I langt de fleste skoler vil der 
nemlig være overraskende mange kva-
dratmeter at arbejde med, når demogra-
fiske ændringer skal imødekommes, li-
gesom der typisk er mange muligheder 
for at etablere nye funktioner i gamle 
rum gennem anden eller mere fleksibel 
brug af eksisterende kvadratmeter.

Der kan på baggrund af analyser af 
skolers kapacitetsudnyttelse af forskel-
lige ”gennemgående” rum som under-
visningsrummet/klasselokalet, gruppe-
rum, gange og fællesarealer, SFO’er 
mm. konstateres, at der i løbet af en 
skoledag, ligger ganske mange ubrugte 
kvadratmeter hen. Hvor det er utopisk 
at forestille sig en 100 pct. udnyttelse 
af skolens forskellige rum, fordi en skole 
netop skal have flere rum at spille på, er 
der med kapacitetsudnyttelser nede på 
20-30 pct. i en række af skolens rum, 
oplagte muligheder for at optimere på 
eksisterende kvadratmeter, jf. box. 

Uden mental ombygning,
flytter nissen med 
En anden meget væsentlig udfordring/
erkendelse for de kommunale bygherrer 
og skoleledere, der vælger at engagere 
sig i større, ambitiøse nybyggerier eller 
ombygninger er, at ”nissen flytter med” 
ind i det nybyggede, hvis der ikke sam-
tidig arbejdes meget målrettet med 
skolens ”mentale ombygning”.  

Gennem arbejdet med udvikling af 
Modelprogram for Folkeskolen samt an-
dre rådgivningsopgaver, har vi haft rig 
lejlighed til at studere brugen af og ad-
færden i skolens forskellige nye og 
gamle rum. Og vi kan konstatere, at 
den nybyggede skole langt fra altid ud-
nyttes efter hensigten, fordi der ikke 
samtidig er foregået de ønskede æn-
dringer i den måde lærere og elever ar-
bejder i og med skolens nye rum: 

•	 Klasselokalet	stadig	anker
 Eksempelvis har vi i forbindelse 
med observationer på nybyggede 
skoler, bygget med en klar intention 
om at rum og rumlige samspil skal 
understøtte og facilitere mere fleksi-
ble undervisningsformer, set hvor-
dan klassen stadig er den gennem-
gående enhed, hvordan klasse- 
lokalet stadig er det faste fysiske 
omdrejningspunkt, og hvordan de 
rumlige koblingsmuligheder med 
foldedøre eller lignende typisk er 
lukkede. Vi har set lærere, der i ste-
det for at stå foran tavlen, tager op-
stilling foran foldedøren, og bruger 
foldedøren som en slags opslagstav-
le. Fordi den fysiske ombygning ikke 
er fulgt til dørs af en ”mental om-
bygning”, hvor lærere i det ny eller 
ombyggede aflærer sig gamle vaner 
og arbejdsformer, opnås ikke hen-
sigtsmæssige sammenhænge mel-
lem ny praksis og nye rumløsninger 
men snarere uhensigtsmæssige 
modstande mellem nye rumløsnin-
ger og gammel praksis. 

•	 Underudnyttede	fællesrum
  Vi har set, hvordan mange af de 

større fællesrum, som ofte i forbin-
delse med ombygninger eller nybyg-
gede skoler placeres i umiddelbar 

nogle tal

RUM & Ressource-
fuldhed i Folkeskolen

UnderviSningSlOkAler
Indskoling / 29 % gennemsnitlig 
fri kapacitet

Mellemtrin & udskoling /36,5 % 
gennemsnitlig fri kapacitet

gAngAreAler & 
FælleSrUm
85,5 % gennemsnitlig fri  
kapacitet

grUpperUm
84,5 % gennemsnitlig fri  
kapacitet

FAglOkAler
71 % gennemsnitlig fri  
kapacitet

kAntine 
74,5 % gennemsnitlig fri  
kapacitet

bibliOtek
28,25 % gennemsnitlig fri 
kapacitet

SFO inden kl. 13.00
72 % gennemsnitlig fri kapacitet

Nøgletal er indsamlet af SIGNAL som 
observationsstudier på tværs af en række 
folkeskoler. På hver skole er samtlige døre 
åbnet i alle rum på skolen 3 gange dagligt 
over mindst 3 dage mellem 8.15 – 13.30. 

Tænk hvad dette 
potentiale 
kunne bruges til:

›  Forberedelsespladser  
til lærerne

› Projektmiljøer til elever

›  Rum der understøtter forskel-
lige læringsformer / fokus på 
mangfoldighed i kodning af 
rum til læring

›  Samling af en række institu-
tioner som giver nye tilbud til 
børn & forældre i velfærdssam-
fundet (kobling mellem skole 
og fritidstilbud)

› Og ?
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sammenhæng med en gruppe klas-
selokaler, og som målsætning skal 
være den rumfleksible skoles pulse-
rende hjerte, i realiteten ofte er et 
underudnyttet rum, som udfordres 
af konflikterende brug. Selvom her 
typisk er etableret arbejdsstationer, 
hvor elevarbejde kan foregå i grup-
per eller solo, bruges rummet ofte 
samtidig at elever fra andre klasser, 
som er sendt på ”fleksibelt frikvar-
ter” fra en timeblok. Deres leg for-
styrrer og dekobler, og hermed har 
skolerne måske mest af alt fået en 
overdækket skolegård. Den vigtige 
fleksibilitet, som skoleledelsen taler 
om, er ikke nødvendigvis reel i hver-
dagens brug, og konsekvensen kan 
være, at fællesrummet fravælges i 
læringssituationer.

•	 Dyre,	underudnyttede	faglokaler
  En tredje iagttagelse er, at nyindret-

tede faglokaler, eksempelvis natur-
fags-, musik-, husgerningslokaler 
eller værksteder til træ og metal, er 
populære blandt de lærere og ele-
ver, som bruger dem, men at kapa-
citetsudnyttelsen af skolens dyreste 
rum er overraskende lav. I forbindel-
se med større indsatser for at opgra-
dere faglokaler og værksteder, er det 
derfor en god idé, at, at man på 
tværs af kommunernes skoler kigger 
på, hvad der ligger af muligheder 
for at etablere nye opdaterede faglo-
kaler på én matrikel men give en 
eller flere naboskoler adgang og 
brugsret til faciliteterne, så man 
skaber basis for en højere forretning 
af investeringerne. 

•	 Voksenarbejdspladser	–	en	 
 svær kabale
  En fjerde iagttagelse er, at de fleste 

skoler i disse år arbejder med at 
skabe attraktive voksenarbejdsplad-
ser på skolen i et ønske om at fast-
holde lærere på skolerne igennem 
en hel arbejdsdag. Fordelene er ind-
lysende: bedre basis for samarbejde 
og videndeling mellem lærere, bed-
re muligheder for samarbejde og 
dialog mellem lærere og elever, ulti-
mativt bedre muligheder for at ska-

be en stærk enhedskultur på skolen. 
Der har imidlertid også fra lærerside 
været fokus på, at skolerne typisk 
fattes attraktive lokaler til varetagel-
se af disse formål: Grupperum til 
planlægning af teambaseret under-
visning, som ligger ud over lærervæ-
relse. Adgang til pc’er, printere og 
fotokopiering. Adgang til sikker op-
bevaring af forberedelsesmaterialet, 
et ”referencebibliotek” og lignende. 
En lavpraktisk udfordring er af ske-
mateknisk natur. Det kan være gan-
ske svært at sikre at ”tavletimer” for 
de forskellige lærere, der indgår i 
fleksible og skiftende undervisnings-
teams starter og slutter samtidig. Jo 
mindre fokus, der er på at få den 
organisatoriske kabale til at gå op, 
jo større risiko for at få lærere, der 
skal vente længe på deres kolleger, 
hvis intentionen om at planlægge 
forløbene sammen skal indfries. 

Skolens ombygning skal med andre ord 
også i høj grad foregå mellem ørerne. 
Skal en ambitiøs nybygning, tilbygning 
eller ombygning lykkes, er det derfor 
helt afgørende vigtigt, at fokus på sam-
spillet mellem rum og funktion fasthol-
des og styrkes. 

Brugerinvolvering uden designprincipper
I den proces, der ligger mellem en poli-
tisk beslutning om at gennemføre et 
nyt skolebyggeri eller en større ombyg-
ning, er det efterhånden mere reglen 
end en undtagelse, at der gennemføres 
forskellige former for brugerinddragel-
sesprocesser og behovsundersøgelser 
blandt skolernes nøglebrugere, som 
ofte også involverer repræsentanter fra 
forældrebestyrelser samt lokale idræts-
klubber, kulturorganisationer mm.

Udfordringen er imidlertid, at disse 
ganske ressourcekrævende processer 
meget ofte har fokus på lærernes og 
elevernes og de andre brugeres ønsker 
og forestillinger om, hvad der skal kun-
ne udspille sig inden for skolens (nye) 
rum, mens arbejdet med at udvikle 
mere konkrete design principper for, 
hvordan skolens forskellige nye rum og 
rumlige samspil skal understøtte for-
skellige eksisterende og nye funktioner. 

Heroverfor har arbejdet med at over-
sætte samspillet mellem funktion og 
rumligheder til visuelle designprincip-
per eller funktionsbeskrivelser typisk 
ikke fået meget plads.

Resultaterne af brugerinvolveringen 
bliver derfor ofte en kort syntese af de 
involveredes ønsker skrevet ind i konkur-
rence- eller byggeprogrammet i et ikke-
arkitektfagligt metasprog eller et bilag 
med en uprioriteret bruttoliste af bruger-
ønsker og forventninger. Konsekvensen 
er, at de arkitekter, som byder ind på op-
gaven, ikke rigtig ved, hvad det er for en 
målskive, de skal sigte efter.

Eller værre endnu, at de ikke ople-
ver de beskrevne brugerbehov som en 
binding. Det har arkitekterne typisk 
ikke nødvendigvis noget imod. Det giver 
større frirum og ”innovationshøjde”. Det 
er mere problematisk for de kommunale 
bygherrer, som har investeret sine med-
arbejderes tid og engagement i sagen, 
men som kan have svært ved at genfin-
de ønskerne fra brugerinddragelsesforlø-
bene, og derfor må vælge projekterende 
arkitekt på nogle andre præmisser. Og 
det kan være en frustrerende oplevelse 
for de medarbejdere og andre nøgleinte-
ressenter, som har deltaget og engageret 
sig i processen, at de ofte har ganske 
svært ved at gense deres ønsker og krav 
i den færdigbyggede skole.

Målsætningen for den tidlige rådgiv-
ning, der ligger mellem idé og bygge-
program, er derfor ikke mindst at klæ-
de bygherre på til at give denne be- 
hovsafdækning og brugerinvolverings-
proces et klart kommissorium, der kan 
sikre det ønskede output – designprin-
cipper og funktionsbeskrivelser for den 
skole, man ønsker ombygget, nybygget 
eller fusioneret.  

Morten Fisker er chefanalytiker hos 
SIGNAL Arkitekter, som rådgiver i inno-
vation og udvikling af nye strategier for 
rum til læring. SIGNAL har bl.a. udar-
bejdet et Modelprogram for byggeri i 
Folkeskolen og gennemført optimerings-
analyser for en række af landets folke-
skoler, se mere på www.signal-arki.dk 

hjerne og rum
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En fugl i hånden er bedre end ti på taget...
Ordsprog med kommentar (OK’13 forhandlingerne er startet)

Filmene ”Opdagende skrivning - en vej til at knække koden”, ”Den sprog-
lige dimension i alle fag - 6 eksempler på god praksis”, ”Cooperative lear-
ning i praksis” og ”Hvad skal vi med idræt i skolen” ligger alle gratis til 
afspilning på nettet.

Marianne Rasmussen, Filmkompagniet, har de seneste 12 år produce-
ret film fra folkeskolen, der formidler god praksis. Det er nu blevet til 18 
film i alt om alt fra læringsstile, autisme i skolen, løbende evaluering, den 
finske folkeskole og til film om relationskompetence og mindfulnessøvel-
ser i skolen. Varighed ca. 30-60 min. pr. film. 

Flere af filmene er gratis at se, fordi de er finansieret af Undervisnings-
ministeriets Tips & Lottomidler – og der kommer løbende nye til. Seneste 
film er om ”Opdagende skrivning i børnehaveklassen”. Snart kommer en 
film om talentpleje. 

Marianne Rasmussen har også produceret et materiale for Skoleleder-
foreningen om Evidensbaseret skoleudvikling. Den findes også på skole-
lederne.org under ”Ledelsesværktøjer”.

Se mere på www.filmkompagniet.dk

Det er lige efter bogen, at en skoleleder i Skanderborg Kommune 
får tæt på 1,5 mio. kroner i forbindelse med, at hun er blevet af-
skediget fra sit job.

Skolelederen var åremålsansat på en fireårig kontrakt, og det 
store beløb svarer til lønnen i de to år, som hun mangler at være 
ansat plus løn for de to gange en måned, som hun optjener om 
året.

”Der er ikke mange åremålsansatte skoleledere, men når en 
kommune vælger denne ansættelsesform, skal de selvfølgelig følge 
reglerne”, siger Anders Balle, formand for Skolelederforeningen.

Skolelederforeningen/LC-Lederforum har kørt sagen for den af-
skedigede skoleleder.

Når nutidens børn er på nettet, ser film og tv, 
bruger deres smartphones mv., udsættes de 
konstant for markedsføring. Og med mediefor-
liget, der trådte i kraft 1. januar 2011, blev 
det endda lovligt for danske film- og tv-produ-
center at placere logoer og varer i deres film 
og programmer.

Påvirkningen sætter tidligt ind. Videnska-
ben vil vide, at babyer i 18-månedersalderen 
kan genkende logoer – fx McDonald’s gyldne 
buer. Når de fylder tre kan de i snit nævne 
100 mærkenavne. Og ikke alene genkender 
børn mærkevarerne; de får også hurtigt præfe-
rencer for dem.

I en amerikansk undersøgelse blev 63 før-
skolebørn således bedt om at smage på to ver-
sioner af fem identiske fødevarer – burgere, 
fritter, nuggets, mælk og gulerødder. Den før-
ste udgave var pakket neutralt ind, mens den 
anden var indhyllet i McDonald’s emballage. 
Børnene gav konsekvent smagen af fødevarer 
højere karakterer, hvis de troede, de var fra 
McDonald’s – selv gulerødderne.

De fleste danske børneværelser er fyldt 
godt op, og mange børn har også ganske om-
fattende forbrugsmuligheder. Et gennemsnit-
ligt dansk barn får 70 stk. legetøj om året – og 
en ny undersøgelse fra Nordea dokumenterer, 
at deres forældre giver dem 1½ milliard kr. i 
lommepenge hvert år. Der er altså tale om en 
købedygtig målgruppe, som producenterne 
gerne vil appellere til.

Markedsføringen foregår på mange platfor-
me, men tv-reklamer er stadig en af de vigtig-
ste veje til børnenes pengegrise. Og ifølge en 
analyse, som Tænketanken Cevea har gennem-
ført på baggrund af data fra Mediestatistik-
banken, stiger antallet af fjernsynsreklamer 
også eksplosivt i disse år.

I 1999 rullede der 1.315 reklamespots 
hen over skærmene pr. dag. I 2009 var dette 
steget til 5.114 pr. dag. Det er rundt regnet 
en firedobling på ti år. Antallet af timer, der 
dagligt sendes tv-reklamer på danskernes 15 
foretrukne fjernsynskanaler, er steget fra 9,6 
timer i 1999 til 34,2 timer i 2009.

Børn ser i snit 10 tv-reklamer hver dag, 
mens voksne ser 22. Omregnet betyder det, at 
en gennemsnitlig dansker bruger 200 hele 
døgn eller 6,6 måneder i løbet af sit liv på at 
se på reklamespots.

Se mere på cevea.dk

Bille      ligt 
talt

reklaMens 

Magt Åremålsafskedigelse
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  tilkendes 
erstatning

Da en sag om afskedigelse ikke kunne bilægges ved 

forlig, måtte en der en opmand til at skære igennem, 

hvilket blev til Skolelederforeningens medlems fordel

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



 I en sag om usaglig opsigelse 
indbragt for Afskedigelsesnæv-
net er Odder Kommune dømt til 
at betale et medlem af Skole- 
lederforeningen en godtgørelse 
på tre måneders løn. Det er re-

sultatet af en opmandskendelse, afsagt 
for nylig i en afskedigelsessag fra Odder. 

Kendelsen betyder, at den afskedi-
gede viceskoleinspektør nu får en godt-
gørelse på 130.000 kr. svarende til tre 
måneders løn. Skolelederforeningen/
LC-Lederforum har kørt sagen for den 
afskedigede viceskoleinspektør.

Klokkeklar afgørelse
Den afskedigede leder blev ansat som 
viceskoleinspektør på Vestermarkskolen 
i Odder i 2003 og har udført sine opga-
ver uden nogen form for påtale.

Alligevel valgte kommunen at afske-
dige hende i foråret 2010 med den be-
grundelse, at der skulle ske besparel-
ser, og at ”det tilbageværende personale 
er det personale, som er bedst kvalifice-
ret til at varetage de tilbageværende og 
fremtidige opgaver”. 

Imidlertid blev jobbet som viceskole-
inspektør efterfølgende genbesat af en 
af skolens lærere. Og den går ikke. For 
nok har arbejdsgivere ved nedskæringer 
et vidt skøn til at vælge, hvem der bedst 
kan undværes, men der er ikke fuld fri-
hed til at agere, som det passer en. 

I en situation som fx denne, hvor 
stillingen genbesættes med en anden 
lærer på skolen, påhviler det arbejdsgi-
veren at godtgøre, at den opsagte ikke 
ville kunne have varetaget viceskolein-
spektørstillingen med det ændrede ind-
hold på tilfredsstillende måde. Og det 
var ikke tilfældet her. Medlemmet er 
meget tilfreds med afgørelsen, og det 
samme er Skolelederforeningen:

”Afgørelsen er klokkeklar og uden 
form for forbehold. Det betyder, at 
kommunerne skal give saglige begrun-
delser i afskedigelsessager og ikke bare 
kan skalte og valte med deres ansatte 
og ledere. Og det vil vi selvfølgelig bru-
ge fremover i arbejdet for sikre med-
lemmernes interesser”, siger forenin-
gens formand Anders Balle.

Undervisningstid og overenskomst
I sagen indgår flere elementer, bl.a. et 
om undervisningstid. Da medlemmet 
blev ansat som viceskoleinspektør havde 

hun undervisning om ugen svarende til 
ca. 60 % af arbejdstiden, mens hun ud-
førte ledelsesopgaver i de resterende ca. 
40 % af arbejdstiden. Bl.a. som opfølg-
ning på en arbejdspladsvurdering og ef-
ter hendes eget ønske blev hendes un-
dervisningstid siden reduceret, så hun 
kunne bruge mere tid på ledelsesopga-
verne. 

Op til afskedigelsen havde byrådet i 
Odder Kommune besluttet, at der skul-
le spares på skoleområdet, herunder på 
Vestermarkskolen, og det blev i den 
forbindelse skønnet, at vicesinspektør-
stillingen skulle have nyt indhold med 
mindre tid til ledelse.

Det var dér, at kommunes formule-
ring om den påtænkte opsigelse var 
nærmere begrundet i en samlet vurde-
ring af, at man dels anså det tilbage-
værende personale var det personale, 
der var bedst kvalificeret til at varetage 
de tilbageværende og fremtidige opga-
ver, og dels at der i den vurdering ind-
gik såvel medarbejdernes faglige og 
personlige kompetencer som den frem-
tidige personalesammensætning.

På et møde mellem LC Lederforum/
Skolelederforeningen og Odder Kom-
mune i anledning af den påtænkte af-
skedigelse af medlemmet, gjorde LC-
Lederforum indsigelse mod afskedigelsen 
og påpegede, at hvis stillingen blev 
genbesat til anden side, forbeholdt  
LC-lederforum sig ret til at forfølge  
sagen for usaglig afskedigelse. 

Som det fremgår opretholdt kommu-
nen imidlertid opsigelsen, og en lærer 
ved Vestermarkskolen blev efter opsigel-
sen konstitueret i stillingen som vice-
skoleinspektør, for siden efter et stil-
lingsopslag at blive udnævnt i stillingen. 

Her kommer så et andet element 
ind, idet LC-lederoverenskomsten i § 2, 
stk. 3 slår fast, at ”Ved skoler/instituti-
oner, hvor skolelederen (skoleinspektør/
forstander) er indplaceret på grundløn 
lig med løntrin 48, 49 eller 50, opret-
tes en mellemlederstilling på minimum 
løntrin 46”, hvilket betyder, at kommu-
nen på den måde ikke kunne komme 
uden om at skulle opslå en viceinspek-
tørstilling på den ca. 380 elever og 25 
lærere store skole.

Opmandens tilkendegivelse
Da sagen ikke kunne bilægges ved for-
lig, måtte Afskedigelsesnævnets op-

mand skære igennem, hvilket blev til 
Skolelederforeningens medlems fordel.

Efter overenskomsten skulle der 
være en viceskoleinspektør (mellemle-
der) på den pågældende skole, og stil-
lingen blev også genbesat med en an-
den efter opsigelsen af medlemmet. 
Opsigelsen havde således ikke til for-
mål at spare løn til en viceskoleinspek-
tør, og den var heller ikke begrundet i, 
at der ikke længere var arbejdsopgaver 
for en viceskoleinspektør. 

Ved afskedigelsen af medlemmet 
rykkede en lærer på skolen op i vice-
skoleinspektørstillingen, uden at der 
blev ansat en ny lærer til erstatning for 
den lærer, der var blevet viceskolein-
spektør. Herved sparede kommunen 
udgiften til almindelig lærerløn. Og op-
manden lagde til grund, at opsigelsen 
var funderet på, at der skulle spares på 
lønudgifterne til lærerne, og at viceskole-
inspektøren derfor skulle stå for noget 
mere af undervisningen, end medlem-
met havde gjort.

Arbejdsgiverne har ved nedskærin-
ger et vidt skøn med hensyn til at væl-
ge, hvem der bedst kan undværes. Der 
er dog ikke tale om et helt frit skøn, og 
i denne situation, hvor der er tale om 
en mellemlederstilling, der ikke ned-
lægges, men hvor stillingen genbesæt-
tes med en anden lærer på skolen, på-
hviler det som nævnt arbejdsgiveren at 
godtgøre, at den opsagte ikke fortsat 
ville kunne have varetaget viceskolein-
spektørstillingen tilfredsstillende.

Det forhold, at medlemmet i de se-
nere år af sit job kun havde haft en lil-
le andel undervisning, så hun kunne 
bruge langt størstedelen af sin arbejds-
tid på ledelsesopgaver, gav ikke i sig 
selv grundlag for at fastslå, at hun ikke 
ville være i stand til at varetage vice-
skoleinspektørstillingen på de ændrede 
vilkår med mere undervisningstid. 

I opmandens afgørelse indgik endvi-
dere det forhold, at foreningens medlem 
havde 2003 bestridt viceskoleinspektør-
stillingen uden påtaler af nogen art. Så 
under disse omstændigheder og samlet 
set, fandt opmanden, at Odder Kommu-
ne ikke havde godtgjort, at afskedigelsen 
af medlemmet var sagligt begrundet.

Godtgørelsen, som Odder Kommune 
måtte betale, blev fastsat til 130.000 
kr. med renter fra opsigelsestidspunk-
tet, svarende til ca. 3 måneders løn. 
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 i tråd Med 

leave it   { tekst: Torben Svane Christensen / foto: Hung Tien Vu }
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 G PS’en kan ikke finde 
Bøgebjergskolen. Tra-
fikskilte med skole-
børn er det eneste, 
der indikerer, at her 
ligger en skole i den 

lille by Vester Aaby på Sydfyn. 
Skolen er en sammenbygning af  

forskellige former for arkitektur, der er 
skudt op gennem årene. En stor rød 
gavl vender ud mod den vej, der fører 
op til skolen.

”Her kunne jeg godt tænke mig at 
få noget op, der fanger folks opmærk-
somhed, så skolen bliver mere synlig”, 
siger Jørn Christensen, der er skole- 
leder på skolen med 84 elever. 

Han har kun siddet på posten siden 
august sidste år, og det var ikke et job, 
han havde søgt. Man kan vel godt sige, 
at det var et take-it-or-leave-tilbud, da 
den skole, han var på før, blev lagt 
sammen med en anden, og kommunen 
ville have nye friske lederkræfter ind.

”Jeg følte mig da vraget, og der var 
nogle ting på min tidligere arbejds-
plads, jeg ikke var færdige med. Men 
det var en fagchefs beslutning, og når 
jeg ser rationelt på det, så var det jo i 
orden, at de ville have en helt ny ledel-
se på den sammenlagte skole”, siger 
han.

Inde på hans kontor er det billeder 
med sejlermotiver, der præger vægge-
ne. Jørn Christensen har sejlet det me-
ste af sit liv, og nyder stadig at stævne 
ud med vind i sejlene.

”Jeg håber ikke, du er kuldskær. Jeg 
har lige skruet op for radiatoren. Vi skal 
jo spare på varmen, ja vi skal jo faktisk 
spare på alt”, siger han med et smil.

Radiatoren kommer med mærkelige 
lyde, da den bliver sat på overarbejde. 
Ude i forkontoret fører skolesekretæren 
en samtale med en af byens borgere. 
Det er noget med et sponsorløb, og 

Jørn Christensens navn, bliver bragt på 
banen.

”Det skal jeg lige høre, hvad er”, 
siger han og går ud i forkontoret.

Løbet skal være med til at skrabe 
penge ind til nye stole til byens idræts-
hal, der ligger lige ved siden af skolen. 
Det bliver foreslået, at skolen stiller med 
et hold af ansatte og skolelederen, og 
den er sidstnævnte med på. Tilbage på 
sit eget kontor, fortæller Jørn Christensen 
om sit forhold til denne motionsform.

”Jo, jeg løber da en gang imellem, 
men de første fem minutter er altid et 
helvede. Jeg er den type løber, der sæt-
ter mig små mål, hvor jeg tænker, nu 
skal jeg hen til den første lygtepæl på 
ruten, og så tager jeg den derfra”, siger 
han. 

Nej, så vil han hellere ud at gå med 
sin hund, en schæfer, der kommer, når 
navnet Nadja bliver råbt. En vandskål 
står i et hjørne på kontoret, men hun-
den er ikke med på arbejde i dag. Det 
er den ellers tit, og den bruger Jørn 
Christensen også i pædagogiske sam-
menhænge.

”Hvis der er en elev, der trænger til 
at få brændt noget krudt af, så går de 
en tur med hunden. Der er faktisk gået 
lidt status i det at lufte min hund. En 
dag kom jeg ind på mit kontor, og så 
var Nadja væk. Der lå en seddel på mit 
skrivebord, hvor en elev fra 3. klasse 
havde skrevet, ”jeg har taget Nadja”. 
Det er ok. Det eneste problem er, at 
Nadja gerne vil have fat i drengenes 
fodbold, når de spiller i frikvartererne, 
men så har jeg hundens egen bold 
med, som den kan lege med”, siger 
han. Til daglig pendler han mellem sin 
bopæl i Odense og sin nye arbejds-
plads. Børnene er flyttet hjemmefra og 
konen pensioneret, så han bruger med 
god samvittighed meget af sin fritid i 
arbejdet på at profilere skolen.

Med et smil
Det banker på døren. Et par drenge vil 
høre, om de må få deres fodbold. Det 
får de lov til.

”De spiller fodbold, så snart de kan 
komme til det. Men der var problemer 
med, at de kom op at skændes den an-
den dag midt i en kamp, og så tog jeg 
bolden”, siger Jørn Christensen.

I det hele taget indbyder omgivelser 
med boldbaner og stor legeplads til 
udeliv. Der er også lavet en motionssti 
rundt om skolen, der hedder, den Røde 
Tråd. Den vedligeholdes af en pensio-
nist fra byen. Her motionerer elever og 
ansatte tit, og her går skolelederens 
personlige ”Røde Tråd” gennem et 
langt arbejdsliv, der nu har ført ham til 
Bøgebjergskolen, opfylder faktisk en af 
hans drømme.

”Jeg var i sin tid på en skole, hvor 
man snakkede om at samle børnehave 
og skole under samme tag, men det 
blev aldrig til noget. Det har vi her. Jeg 
går altid gennem børnehaven og mor-
genen og hilser med et smil på børne-
ne. Ingen kan jo være sure på en, der 
smiler. Jeg gør meget ud af at være 
synlig på skolen, og det er jo fint, hvis 
forældrene til børnene i børnehaven 
vælger, at deres børn skal gå på skolen, 
når den tid kommer”, siger han.

Målet er at komme op på 100 ele-
ver, så der skal flere ”kunder” i butik-
ken. Da Jørn Christensen satte sig i le-
derkontorstolen, var der en del branding-
arbejde at gøre. 

”Der florerede mange rygter og dår-
lige historier om skolen. Noget hang 
sammen med en lærer, der nu er afske-
diget. Nogle forældre flyttede deres 
børn til andre skoler. Men det tager tid 
at vende det. Der skal som bekendt 10 
gode historier til at dræbe en dårlig. En 
af mine største arbejdsopgaver er at 
markedsføre skolen påny”, siger han. 

Jørn Christensen fik et ultimatum, da hans arbejdsplads blev sammenlagt med en anden 
skole: Tag et job på en anden skole udpeget af den øverste ledelse. Han kunne selvfølgelig 
også trække sig tilbage fra en lang karriere som leder eller stille sig op i den lange jobkø af 
aldrende skoleledere, der kæmper om stadig færre stillinger. Han tog imod udfordringen 
med at profilere en lille skole med et blakket ry og forhåbentlig gøre den så uundværlig, at 
den i fremtiden bliver vanskelig at lukke for spareivrige politikere

leave it
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Der er da også mange gode historier 
at fortælle om skolen, siden han blev 
leder. Pensionister fra byen har renove-
ret legehuse med sponsorede materia-
ler. Elevrådet foreslog en fest, der ud-
viklede sig til en regulær gallafest med 
rød løber, smoking, gallakjoler og li-
mousine-kørsel. Fællesspisning på sko-
len for byens borgere trækker folk til. 
Den første gang med 230 mennesker 
til banko, der også faldt i de ældre fra 
byens plejehjems smag. Efter sommer-
ferien tager hele skolen på en tre-dages 
tur til et naturområde ved Silkeborg for 
at dyrke det sociale.

”Der er en tendens til, at skolelede-
re går med bøjet hoved, når det ikke 
går så godt. Vi skal som skoleledere i 
højere grad ranke ryggen og stå ved, at 
vi kan det her. Ledelse er vores metier. 
Det har før været lidt uhørt, at skole-

ledere skal brande deres skoler, men 
det er vi nødt til at være gode til i 
dag”, siger han.

Jørn Christensen er åben for, hvis 
en virksomhed vil være sponsor, så han 
kan få gennemført nogle af de ting, 
han gerne vil lave på skolen.

”Jeg vil gerne have iPads i børneha-
ven, og det er vi i gang med at fi nde 
penge til”, siger han. En af hans styr-
ker som leder er netop at få anderledes 
ideer, og så forsøge om det ikke kan 
lykkes.

”Før jeg kom hertil, var der også ini-
tiativer, men man stod lidt i et vade-
sted, og de ansatte vidste ikke, hvor-
dan fremtiden så ud i forhold til ledelse, 
så det battede ikke så meget. De an-
satte på skolen var lidt skeptiske over-
for mig i begyndelsen. Jeg var jo ikke 
blevet udvalgt af skolebestyrelsen til 

»Selv om vi er en lille skole, så ligger vores faglige 
niveau ikke under landsgennemsnittet. Vi er godt 
dækket ind, og vi skal blive ved med at udfordre 
vores elever og os selv. Man skal bevare den faglige 
stolthed, ellers er det ikke mig, der skal være leder.«
{ Jørn Christensen, skoleleder på Bøgebjergskolen }

stillingen. Jeg var blevet placeret her”, 
siger Jørn Christensen, der er blevet 60 
år. 

Så han kunne jo godt have trukket 
sig tilbage og brugt tiden på sejlads og 
hundetræning i Dansk Politihundefor-
enings afdeling i Odense, hvor han er 
formand, men i stedet har han taget 
mod sin karrieres måske største ledel-
sesmæssige udfordring på en af lan-
dets mindste skoler. Der i øvrigt snart 
tager i mod lærer- og pædagogstude-
rende fra Japan, der skal i praktik på 
skolen.

”Det er en udfordring at få pengene 
til at slå til. Der er fl ere ting, der træn-
ger til en renovering, men der er ikke 
råd til det. Men jeg er nødt til at se po-
sitivt på tingene, så det smitter af på 
personale og forældre”, siger Jørn Chri-
stensen. 

no take it

Husk du kan søge medarbejdere hele sommeren.

På lærerjob.dk holder vi ikke sommerferie, vi
lægger løbende annoncerne på nettet.

Du får en e-mail, når dit stillingsopslag er lagt på. 
Nemt og enkelt!

Sommerferie?
 du kan søge medarbejdere hele sommeren.

Sommerferie?
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Store bunker på skivebordet og uafsluttede sager kan ødelægge 
ferien, fordi du ikke slipper arbejdet i tankerne. Og ledere er sær-
ligt udsatte… 

Det er derfor en go’ ide at gøre sig nogle bevidste overvejelser 
om, hvordan ferien skal holdes og planlægge, hvordan man star-
ter igen:

Det kan du gøre inden ferien: 
>  Skær ned på antallet af møder, så du kan nå at rydde op
>  Skriv det rigtige autosvar. Du kan kun nås, hvis det er ABSO-

LUT nødvendigt 
>  Sæt evt. autosvar på mailen to dage før og frem til to dage ef-

ter ferien, så der er ro til at lukke ned og komme i gang igen
>  Læg en plan for opfølgning af akutte opståede situationer, 

mens du er væk 
>  Skriv en liste over, hvad du og dit team har nået det sidste hal-

ve år, så du i ferien har fokus på det, I har nået, i stedet for 
det, I ikke har nået 

>  Bestem, hvilken opgave du skal tage hul på, når du kommer 
tilbage. Så har hjernen et svar på, hvad den skal, og behøver 
ikke at beskæftige sig mere med det

Det kan du gøre efter ferien: 
>  Sæt de første dage af til at besvare mails og til at planlægge 

efterårets gøremål 
>  Sæt tid af til opdatering fra en kollega eller sekretær 
>  Undgå møder den første uge 
>  Start op stille og roligt. Tag de nemmeste opgaver først. Det 

tager tid at komme op i gear 
>  Hold dig fra overarbejde. Det giver bagslag. Start hellere med 

nogle korte dage. I længden giver det mere energi og overskud 
>  Book nogle mødefri perioder ind i kalenderen i løbet af efter-

året, så du får luft. Der dukker altid uforudsete ting op

Kilde: Magasinet Lederne

Når katten er ude, danser musene på bordet...
Ordsprog med kommentar (skole uden ledelse?)  

Hvor det længe har været  relativt let at højne undervisningen ved at inddrage litteratur, musik og 
film, har det knebet med at få adgang til teatrets verden. Det er der lavet om på nu!

Skoler kan fremover for små penge streame professionelle filmversioner af udvalgte teaterfore-
stillinger og får dermed muligheden for hurtigt at kunne se klassisk teater, ballet, stand-up, opera, 
børneteater m.m. Det tilbyder produktionsselskabet Seeatre.

Teaterforestillingerne er optaget live i optimal kvalitet med ekstra materiale i form af inter-
views, baggrund, materialer til skole- og undervisningsbrug. Eksempler på forestillinger:

>  Hov! Tjek? Tjekhov!? (Mikkel Boe Følsgaard, Mikkel Kaastrup-Mathew, Morten Klode m.fl.)
>  Fobiskolen del 1, komedie (Kristian Ibler, Morten Hauch-Fausbøll, Tina Gylling Mortensen m.fl.)
>  Zirkus Nemo 2010 show (Maiken Marie Wessberg, Laura Kvist Poulsen og Søren Østergaard)
>  The Bollywood Trip, teaterkoncert (Janus Nabil Bakrawi, Thomas Corneliussen, Laura Müller 

m.fl.)
>  Kvinde kend din krop (Maria Rich og Kasper Leisner)
>  Tvillingerne, børneteater (Jeanette Lindbæk Larsen, Steffen Eriksen, Bolette Schrøder m.fl.)
>  Spelar du ikväll? Are You Playing Tonight? (Ghita Nørby og Erland Josephson)
>  Don Juan, klassiker (Nicolas Bro, Morten Kirkskov, Signe Egholm Olsen m.fl.)

Og der er mange flere genrer inden for teatrets verden for forskellige aldre, forskellig smag mv., 
der kan supplere undervisningen, lægge op til debat mv.

Se mere på www.seeatre.com

Under den motiverende 
overskrift ”Det skal 
være sjovt at være 
sund” finder en af de 
store sundhedskampag-
ner for 0.-10. klasse 
sted i ugerne 39-41.

Sidste år deltog 
140.000 skoleelever 
fordelt i 7.000 klasser 
på mere end halvdelen 
af landets skoler. I år 
kommer eleverne på en 
dannelserejse, hvor de 
møder forskellige fan-
tasidyr, fx Burgerdyret, 
Sallysukkertop eller 
Dovendyret, der på en 
humoristisk måde re-
præsenterer diverse 
yderpunkter i sundhed. 

Se mere på 
www.aktivrundti.dk

dramatisk input

Ferie uden s ress

vane-
dyr
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kortkort

Skolelederforeningen har udarbejdet en række – 
fl ere af dem nye – værktøjer til støtte, inspiration 
og refl eksion 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.
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Det 
formelle
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Hjemmesiden er altid 

et besøg værd: Gå ind 

på skolelederne.org

LEDELSES-
VÆRKTØJER 

nyHed

1

overenskomstansat

afskediget
er du

Skoleleder og

overenskomstansat

og bekymret for at blive 

SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

17423_Overenskomstansatte.indd   1 07/11/11   12.38

1

tjenestemand

afskediget

er du

Skoleleder og

tjenestemand

og bekymret for at blive 

SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

17423_Tjenestemænd .indd   1 09/11/11   13.06

inspiration 

viden · handling

 udvikling · dialog  

fællesskab 

kommunikation  

kompetencer  

relationer

kursus- og
   konsulent-

tilbud
2012

 det gode   
skolelederliv eViDeNS-   

BaSeRet 
skoleudvikling

overenskomstansat

afskediget
er du

Skoleleder og

overenskomstansat

og bekymret for at blive 

SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

tjenestemand

afskediget

er du

Skoleleder og

tjenestemand

og bekymret for at blive tjenestemand
og bekymret for at blive tjenestemand

SÅ KONTAKT ALTID SKOLELEDERFORENINGEN

inspiration 

viden · handling

 udvikling · dialog 

fællesskab

kommunikation 

kompetencer 

relationer

kursus- og
   konsulent-

tilbudtilbud
2012

Skoleleder og

tjenestemandSkoleleder og

tjenestemand

 det gode    det gode   
skolelederliv  det gode   
skolelederliv  det gode   eViDeNS-   eViDeNS-   

BaSeRet 
skoleudvikling

nyHed

nyHednyHed nyHed

Ændrede
skolestrukturer

Elektronisk kompendium
September 2011

NYE ledelsesformer

Ændrede
skolestrukturer

Elektronisk kompendium
September 2011

NYE ledelsesformer



på rette   { tekst: Peter Cort og Michael Diepeveen  / foto: Colourbox/Mediegruppen }
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hylde

ledere Og leder-
OverenSkOmSt

Først efter trusler om sag om overenskomstbrud og intervention fra KL erkendte kommune, at 

lederstilling på undervisningsområdet hører under LC-lederoverenskomsten 

 D er opstår ofte et dilem-
ma med hensyn til or-
ganiseringen af ledere 
i indskolingen, hvor 
enheder slås sammen 
på tværs fagområder, 

og hvor stillingerne besættes af ledere 
med forskellig baggrund.

Dilemmaet går ikke på det menings-
fulde i at samle ledelsen af fx SFO og 
indskoling. Det giver pædagogisk god 
mening, og Skolelederforeningen har 
ofte peget på det potentiale, som ligger 
i et tættere samarbejde mellem netop 
undervisningen og SFO. 

Spørgsmålet er imidlertid, hvilken 
overenskomst de pågældende skal hen-
føres til med hensyn til fastlæggelse af 
løn- og arbejdsvilkår for den enkelte og 
hvilken organisation, der overordnet 
har forhandlingsretten og overenskom-
sten for lederstillingerne.

Det er kommunerne tit ikke skarpe 
på, og de pågældende ledere kommer i 
klemme, mens de venter på at få afkla-
ret deres situation.

For Skolelederforeningen er sagen 
klar: Vi anerkender arbejdsgiverens ret til 
at ansætte den bedst kvalificerede, men 
samtidig forlanger vi, at alle lederstillin-
ger i folkeskolen med ansvar for undervis-
ning omfattes af LC’s lederoverenskomst.

Aalborg retter ind
I en sag fra Aalborg Kommune om en 
fælles leder af indskoling og SFO (i 
Aalborg betegnet DUS-leder for ”Det 
udvidede samarbejde”), har kommunen 
nu måttet acceptere, at stillingen blev 
henført til LC-Lederforums/Skoleleder-
foreningens lederoverenskomst.

I forbindelse med den pågældende 
DUS fællesleder stilling var det klart 
beskrevet, at lederen af fritidsordnin-

gen også stod for ledelsen af indsko-
lingsafdelingen. Og stillingen blev be-
sat med en læreruddannet afdelingsle-
der, der kom fra en anden kommune.

Alligevel forhandlede Aalborg Kom-
mune i første omgang stillingens indpla-
cering med BUPL og nægtede at aner-
kende Skolelederforeningens krav om, at 
den pågældende stilling kom på LC’s un-
derviserlederoverenskomst. Ja, kommu-
nen ville endda ikke i dialog om sagen. 

Skolelederforeningen begærede der-
efter fælles møde med KL for overens-
komstbrud. Og efter pres fra KL accep-
terede Aalborg Kommune så, at LC 
lederoverenskomsten dækkede den på-
gældende stilling, dog kun fordi ved-
kommende var læreruddannet.

Skolelederforeningen har derfor 
meddelt kommunen og KL, at vi er gla-
de for at der er rettet ind. Men forenin-
gen har måttet fremhæve, at lederover-
enskomsten på undervisningsområdet 
er en funktionsoverenskomst – det vil 
sige, at KL og kommuner laver en fejl-
slutning, når de lader uddannelseskri-
teriet være udslagsgivende for, hvilken 
overenskomst der dækker.

Det er Skolelederforeningens opfat-
telse, at overenskomsten for ledere m.fl. 
inden for undervisningsområdet dækker 
ledere og mellemledere ansat som pæ-
dagogisk-administrative ledere i folke-
skolen med ansvar for undervisning i 
henhold til folkeskoleloven, uanset de-
res uddannelsesmæssige baggrund.

På denne baggrund har Skoleleder-
foreningen meddelt KL, at foreningen 
forbeholder sig ret til at forfølge alle 
sager, uanset de pågældendes uddan-
nelsesmæssige baggrund.  

 
Gordisk knude
Der har på overordnet niveau været 

kontakt mellem LC, BUPL og KL om 
overenskomstdækningen af de leder-
stillinger, hvor der er ledelse af under-
visnings- og fritidsaktiviteter. Forhand-
lingerne har foreløbigt ikke ført til 
noget resultat.

Også på trods af, at Skolelederfor-
eningen har et godt formelt samarbejde 
med BUPL’s lederforening. Men man 
må erkende, at også de afventer situa-
tionen omkring indskolingen, og at et 
udvidet samarbejde i retning af fx at få 
lavet en fælles lederoverenskomst med 
BUPL, hvilket kunne være en løsning, 
har et længere perspektiv. 

Situationen er bl.a. rodet, fordi KL 
har indgået en lederoverenskomst med 
Skolelederforeningen/LC-lederforum på 
den ene side, men at KL samtidig har 
så gjort noget tilsvarende med BUPL 
for deres ledere.

”Vi forsvarer selvfølgelig vores over-
enskomst, og det er vi i dialog med KL 
om. Alle ledere af undervisning i folke-
skolen er omfattet af LC-lederforums 
overenskomst. Det er det, vi håndhæ-
ver. Det er vi klar til om nødvendigt at 
køre sager på overfor kommunen og 
KL”, siger Skolelederforeningens for-
mand Anders Balle.

Der er i øjeblikket flere mulige kom-
muner i søgelyset for at finde en prøve-
sag. Så som den gordiske knude, der 
ikke kunne løses op, er det muligt, at 
knuden må hugges over.

Skolelederforeningen/LC-lederforum 
og dermed i sidste ende LC vil i hvert 
fald fortsat håndhæve LC-lederoverens-
komsten. Det indebærer også, at forenin-
gen lokalt må gøre alt for at sikre, at alle 
stillinger med ledelse af undervisning 
henføres LC-Lederforums overenskomst, 
uanset hvem der får stillingen.  
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Tekst og musik: Donald ‘Don’ McLean

A long long time ago 
I can still remember 
How that music used to make me smile
And I knew if I had my chance 
That I could make those people dance 
And maybe they’d be happy for a while 
But February made me shiver 
With every paper I’d deliver 
Bad news on the doorstep 
I couldn’t take one more step 
I can’t remember if I cried 
When I read about his widowed bride 
But something touched me deep inside 
The day the music died 

So bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good old boys were drinking whiskey and rye 
Singing this’ll be the day that I die 
This’ll be the day that I die 

Did you write the book of love 
And do you have faith in God above 
If the Bible tells you so? 
Now do you believe in rock and roll? 
Can music save your mortal soul? 
And can you teach me how to dance real slow? 
Well, I know that you’re in love with him 
Cause I saw you dancing in the gym 
You both kicked off your shoes 
Man, I dig those rhythm and blues 
I was a lonely teenage broncin’ buck 
With a pink carnation and a pickup truck 
But I knew I was out of luck 
The day the music died 
I started singing

American Pie 
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Bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good old boys were drinking whiskey and rye 
Singing this’ll be the day that I die 
This’ll be the day that I die 

Now, for ten years we’ve been on our own 
And moss grows fat on a rolling stone 
But that’s not how it used to be 
When the Jester sang for the king and queen 
In a coat he borrowed from James Dean 
And a voice that came from you and me 
Oh and while the king was looking down 
The Jester stole his thorny crown 
The courtroom was adjourned 
No verdict was returned 
And while Lenin read a book on Marx 
The quartet practiced in the park 
And we sang dirges in the dark 
The day the music died 
We were singing 

Bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good old boys were drinking whiskey and rye 
Singing this’ll be the day that I die 
This’ll be the day that I die 

Helter skelter in a summer swelter 
The birds fl ew off with a fallout shelter 
Eight miles high and falling fast 
Landed foul on the grass 
The players tried for a forward pass 
With the Jester on the sidelines in a cast 
Now the half-time air was sweet perfume 
While sergeants played a marching tune 
We all got up to dance 
Oh, but we never got the chance 
Cause the players tried to take the fi eld 
The marching band refused to yield 
Do you recall what was revealed 
The day the music died? 
We started singing



  moderne skoleledelse 57

artikel

American Pie Bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good old boys were drinking whiskey and rye 
Singing this’ll be the day that I die 
This’ll be the day that I die 

Oh, and there we were all in one place 
A generation lost in space 
With no time left to start again 
So come on Jack be nimble, Jack be quick 
Jack Flash sat on a candlestick 
Cause fi re is the devil’s only friend 
And as I watched him on the stage 
My hands were clenched in fi sts of rage 
No angel born in hell 
Could break that Satan’s spell 
And as the fl ames climbed high into the night 
To light the sacrifi cial rite 
I saw Satan laughing with delight 
The day the music died 
He was singing

Bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good old boys were drinking whiskey and rye 
Singing this’ll be the day that I die 
This’ll be the day that I die 

I met a girl who sang the blues 
And I asked her for some happy news 
But she just smiled and turned away 
I went down to the sacred store 
Where I’d heard the music years before 
But the man there said the music wouldn’t play 
And in the streets the children screamed 
The lovers cried, and the poets dreamed 
But not a word was spoken 
The church bells all were broken 
And the three men I admire most 
The Father, Son, and Holy Ghost 
They caught the last train for the coast 
The day the music died 
And they were singing

Bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good old boys were drinking whiskey and rye 
Singing this’ll be the day that I die 
This’ll be the day that I die
they were singing

Bye, bye Miss American Pie 
Drove my Chevy to the levee but the levee was dry 
And them good old boys were drinking whiskey and rye 
Singing this’ll be the day that I die 
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nb nedtur?

Ifølge forfatteren til ’American Pie’ Don McLean (1971) sigter sangen og 

ikke mindst strofen ”The day the music died” til musikeren Buddy Holly’s 

død i et fl ystyrt tilb
age i 1959, der kom som et chok for den på det tids-

punkt 14-årige McLean og mange andre. 

 McLean har også sagt, at sangen kommenterer historien om den for-

vandling, der skete fra de politisk og musikmæssigt mere uskyldige ame-

rikanske 50’ere til de spraglede, eksperimenterende 60’ere. Sangen star-

ter således i mono og går gradvist over i stereo.

 I 80’erne blev McLean spurgt for antageligt 1000. gang, hvad betyder 

American Pie for dig, til hvilket han svarede: At jeg ikke behøver at arbej-

de mere resten af mit liv… 

 Senere er sangen blevet taget op af andre musikere og har – med sine 

referencer til ungdomsoprøret, mange forskellige begivenheder, forfattere,  

rockmusikere og deres værker – været genstand for analyser, fortolkninger 

og ikke så lidt mystik.

 Bl.a. er den kædet sammen med oliekrisen i starten af 70’erne (Drove 

my chevy to the levee, but the levee was dry) og atter i disse tiders apo-

kalyptiske fi nanskrise, hvor Madonnas version ikke sjældent spilles. 

 Bye, bye Miss American Pie... 
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kort 

Man kan ikke både blæse og have mel i munden... 
Ordsprog med kommentar  (det går da ellers meget godt!)

Byrådene  overtog i alt 1600 folkeskoler, dengang da kommunalreformen 
trådte i kraft 1. januar 2007. Ifølge Undervisningsministeriet er det tal her 
i foråret faldet med 212 til i alt 1388 folkeskoler.

Til sommer kommer yderligere 177 skoler fra 36 kommuner til at mær-
ke politikernes interesse for antallet af skoler, og dermed vil hver femte 
skole være enten nedlagt eller lagt sammen med andre skoler siden refor-
men. Til sommer bliver:

>  41 skoler nedlagt.
>  120 skoler bliver slået sammen med en eller flere naboskoler til i alt 50 

skoler med afdelinger på flere matrikler.
>  16 skoler beholder deres selvstændighed, men får fælles ledelse med en 

naboskole.
>  To skoler mister en afdeling på en anden matrikel.
>  Fire nye skoler er ved at blive bygget som erstatning for lukkede skoler.

Det viser bladet Folkeskolens opgørelse af nedlæggelser og sammenlægnin-
ger i 2012, der har Danmarks Lærerforenings kredse som kilde.

Årets Rebild-konference i det jyske, der traditio-
nelt trækker mange deltagere, handler om, hvor-
dan den vågne, opmærksomme leder slipper 
medarbejdernes kreativitet og innovationskraft  
fri i organisationen…

•	 	Rammesætning	og	frihed	under	krydspres:	
Om at tage ansvar og sætte kræfter fri i en 
kompleks skolehverdag v/ Klaus Majgaard, 
konsulent med speciale i styring og velfærds-
udvikling, adj. professor i offentlig styring og 
ledelse på CBS samt en lang karriere i offent-
lig styring.

•	 	Skoleledelse	i	lyst	og	nød,	på	arbejde	”over	
og under overfladen” og på vej mod next 
practice v/ Palle Isbrandt, cand.mag & cand.
pæd.psych, forfatter til en række bøger, kon-
sulent i ledelse og skoleudvikling, indehaver 
af Isbrandt Erhvervspsykologi, Århus.

•	 	Hvordan	integreres	medarbejdere	i	skolens	
ledelsesprocesser – og hvorfor? v/ Mads Ole 
Dall, cand.mag. i samfundsfag og idéhistorie, 
forfatter til en række bøger, proceskonsulent 
med fokus på bl.a. organisations- og ledelses-
udvikling, partner i Perspektivgruppen, Århus.

•	 	Råderummets	paradokser	i	samskabende	pro-
cesser v/ Lotte Lüscher, cand. psych. aut. 
PhD, ekstern lektor ved Århus Universitet, le-
delseskonsulent og forfatter til en bog om le-
derskabets paradokser, erhvervspsykolog og 
indehaver af Clavis Erhvervspsykologi.

•	 	Hvordan	leder	skoleledelsen	i	forhold	til	ram-
mer og kvalitet? v/ Knud Nordentoft, skole- 
leder på Søgårdskolen og koordinator for ”in-
klusion og fællesskab”, Gentofte Kommune. 
Tidl. pædagogisk udviklingschef samme sted 
og tidl. næstformand i Skolelederforeningen.

•	 	Fælles	kurs,	koordinering	og	commitment	i	 
ledelsesteam v/ Anders Trillingsgaard, cand. 
psyk. PhD, oplægsholder, forfatter og undervi-
ser, organisationspsykolog, chefkonsulent og 
partner i konsulentfirmaet Udviklingskonsu-
lenterne A/S, Brabrand.

Konferencen finder i år sted den 27. og 28. 
september 2012 på Hotel Rebild Bakker.

Se mere på www.conferencemanager.dk/
Rebild2012

Nu kan  der påny indstilles kandidater til Den Kommunale Leder-
pris 2012, der uddeles i forskellige kategorier.

I år er der fokus på innovation, på hvordan ledere i landets 
kommuner støtter op om innovation og hjælper medarbejderne 
til at bære innovative emner og projekter ind i organisationen. 
Der er deadline for indstillinger den 29. juni 2012.

De indstillede ledere modtager en mail om indstillingen og  
godkender sin deltagelse, inden profilen bliver offentliggjort på 
www.lederprisen.dk.

Prisen, som sidste år bl.a. blev vundet af skoleleder Birgitte 
Sonsby, uddeles i slutningen af 2012.

-20%
 

rammesætning 
der frisætter

lederpris 2012



Alle har mulighed for at modtage 
plenum+ på egen mail og ipad

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

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

klik ind på 
skolelederne.org

elektronisk nyhedsbrev

Alle Børn Cykler
arrangeres af:

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.01 JAN. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

          klumme     sparring     portræt     inspiration     analyse    horoskopdenne gang

moderne skoleledelse

hold
  det
åbent

PER ARNOLDI   Opgav som

formand for  Kunstrådet efter 

bare 7 måneder. Er nu tilbage i 

sit atelier med ny inspiration

Mer Zornig
Janusgrupper
Afmagtens muligheder

Hold hovedet   koldt 
og lær at handle modent 
under stærkt pres

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

IS

Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

på www.skolelederne.org

{ NR.05 SEP. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 klumme     portræt     kontoret     nyheder     kritik     folketingsvalgdenne gang

moderne skoleledelse

 I       med 
landets 
  Indre 

PIA JETTE HANSEN   At være leder 

og sætte en dagsorden kræver

personlige ofre

Nye skoleledere
Kontorlandskaber
Nye bøger

Inklusion knækker 
kurven for løbsk 
specialundervisning

IT-MILLIARDER
SpIld af peNge eller 
lærINgSbooSt?

dialog

moderne skoleledelse

{ NR.07 NOV. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

     ledelse     rapport     ny viden     klumme     småstof     inspiration   denne gang

moderne skoleledelse

   fikseren & 
 udvikleren 

Lisbeth Zornig Andersen   Et livseventyr

om store succeser og personlige dæmoner. 

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

slut med
gætværk
Kvalitet nÅr vi Kun med 
evidenSBaSeret viden

bedste

Årets    julegave
en værktøjskasse 
af højeste kvalitet

Årsmøde:Plakat til digvedlagt

på www.skolelederne.org

{ NR.04 JUNI 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

grøn idealist 
 og rå kapitalist 

DITLEV ENGEL   Chefen for 

vindmøllegiganten Vestas er måske

 mindre engel end en djævel til tal

skole-
lukninger
Sammenbrud eller
ny begyndelSe

hjælp!

er der 
plads til 
de svage 
børn?

anmeldelser
Kursus for nye skoleledere
debat

{ NR.06 okt. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 venner     fjender     portræt     mirakler     inspiration     stillinger   årsmøde
denne gang

moderne skoleledelse

      frans 
forføreren 

FRANS RASMUSSEN   Dirigenten lokker 

skønheden frem og får sit orkester 

til at bevæge sig som sort sol

Konference for ledere
Gear & Gadgets
Sekretariatets nye profil

skal skolen
altid hade 
kommunen?

når ulykken
rammer 
taG anSvar oG KommuniKer 
åbent oG ærliGt

moderne skoleledelse

på www.skolelederne.org

{ NR.03 APRIL 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

    mange 
roller, men 
  sig selv

PETER SØRENSEN   En cheftræner 

skal få holdet til at yde sit 

optimale.  Han har måske 

kun én chance

moderne skoleledelse

Ny minister
Talent for ledelse
Anmeldelser

Jammer-
selvsving 
nytter 
ikke

FRIGGASKOLAN
BLIVER 
INTERNATIONAL
SVENSKERNE SAMLER FRISKOLER 
I INTERNATIONAL KONCERN



debat   { tekst: Grethe Andersen og Kirsten Birkving / tegning: Tea Bendix }

 L edelse af folkeskolerne er 
afgørende for elevernes 
læring, trivsel og alsidige 
udvikling. Rollen som 
pædagogisk leder, det vil 
sige som leder af kvali-

tetsudviklingen af undervisningen, er 
helt central.

Et stort antal caseundersøgelser af 
skoler, hvor eleverne præsterer gode 
faglige resultater, eller hvor skolerne 
har vendt en stærk negativ udvikling, 
udpeger skoleledelsen som helt afgø-
rende for disse skolers resultater – der 
er ikke fundet en eneste case om en 
skole, der har vendt en negativ udvik-
ling, hvor der ikke findes en talentfuld 
leder. Ansættelse af den rette skole- 
leder er med andre ord den vigtigste 
beslutning, som enhver kommune må 
tage for en skoles fremtid. 

Det er en kendsgerning, at skole- 
lederen har en væsentlig rolle i forhold 
til kvalitetsudviklingen af den enkelte 
skole. Det gælder særligt, hvis skole- 
lederen formår at sætte en klar retning 
for skolens arbejde, hvis skolelederen 
involverer sig i medarbejdernes udvik-
ling og sørger for gode strukturer og 
kulturer, der fokuserer på elevernes  
læring. 

Det er imidlertid et paradoks, at 
danske skoleledere på den ene side 
vurderer, at mål og værdier for elever-
nes faglige viden og færdigheder har 
meget stor betydning, men på den an-
den side i begrænset omfang sætter 
mål for undervisningen og følger op på 
dem. Ud fra den viden, vi har i dag, 
ligner det et resultat af folkeskolernes 
kultur og historie, hvor lærerens auto-

  Ansvar for 
  kvalitetsudviklingen

nomi har været dominerende organisa-
toriske træk ved folkeskolerne. Det, 
kombineret med fravær af et tydeligt 
ambitionsniveau fra staten og kommu-
nerne, synes at resultere i dette ærger-
lige paradoks.

Skolelederne bruger tilsyneladende 
mest tid på personaleledelse og på at 
få undervisningssituationen til at fun-
gere. Det peger på, at skolelederen ofte 
har en funktion, der mere har karakter 
af brandslukker end af strategisk leder. 
Men den strategiske ledelse, der har 
fokus på at skabe sammenhæng i sko-
lens didaktisk og pædagogiske arbejde 
og til kommunens andre vigtige opga-
ver målrettet børn med vanskeligheder, 
må prioriteres højere, hvilket især bli-
ver nødvendigt med stadig flere store 
skoler. Det ønsker skolelederne også 
selv.

Det er Skolerådets formandskabs 
vurdering, at det blandt andet kan for-
bedres ved, at teamstrukturerne udvik-
les yderligere, så man i disse fora kan 
påtage sig rollen som problemknuser. 
Det vil give lederen mere rum til strate-
gisk ledelse, som på lidt længere sigt 
vil kunne afmontere nogle af de proble-
mer, der spontant kan opstå mellem 
mennesker i et klasseværelse og på en 
arbejdsplads. Men det er ikke gjort 
med det.

Formandskabet anbefaler, at kom-
muner og skoler arbejder for at styrke 
den pædagogiske ledelse, der fokuserer 
på at forbedre undervisningen, til gavn 
for alle elevers læring. Skoleledere 
uden en strategi eller plan for skolens 
kvalitetsudvikling har stor negativ be-
tydning for skolens udvikling. Det er 

uanset lærernes kompetencer, og hvad 
lærerne foretager sig i undervisningen. 

Det relativt begrænsede fokus dan-
ske skoleledere har på observationer og 
supervision af undervisningen kan op-
vejes af pædagogiske mellemledere, 
særlige ressourcepersoner og en stærk 
samarbejdende kultur med teams som 
omdrejningspunkt. Det skal imidlertid 
bemærkes, at alle forskningsresultater 
peger på, at alle former for kollegial 
supervision og observation er afhængig 
af et klart ønske fra ledelsen om, at det 
sker. 

En god skoleleder ved ikke blot, 
hvad skolelederen skal gøre for at styr-
ke elevernes udbytte af deres skole-
gang. En god skoleleder ved også, hvor-
når og hvordan skolelederen kan påvir-
ke medarbejdere og derved eleverne 
positivt. Dygtige ledere tilpasser deres 
ledelse til den specifikke situation og 
kontekst. Vi har med andre ord som 
skoleledere et ansvar for, at alle lærere 
udvikler undervisningen. 

Skoleleder Grethe Andersen, 
Vester Mariendal Skole i Aalborg, 
og skoleleder Kirsten Birkving, 
Kokkedal Skole er medlemmer af  
Skolerådets formandskab, 
se www.skoleraadet.dk.
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beretning

Den pædagogiske ledelse i folkeskolen skal styrkes, 
hvis det står til Rådet for Evaluering og Kvalitetsud-
vikling af Folkeskolen - i daglig tale Skolerådet. Det 
skal blandt andet ske ved at give skoleledere friere 
rammer til at disponere over lærernes arbejdstid. 
Spændende beretning, siger Skolelederforeningen.
 
I sin sjette beretning, der netop er offentliggjort, 
anbefaler rådet regeringen at styrke skoleledelse i 
folkeskolen, fordi den har afgørende betydning for 
en skoles succes, og fordi skoleledernes kompetencer, 
fokus og engagement har meget stor betydning for 
elevernes læring. 

Skolelederne i Danmark bruger i dag for meget tid 
på rent praktisk at få skolens hverdag til at fungere. 
Skolernes resultater kan forbedres, hvis den pæda-
gogiske ledelse fokuserer mere på at forbedre selve 
undervisningen, står der i beretningen.
 
Det betyder ikke nødvendigvis, at skolelederen selv 
skal ud i alle klasserne. Pædagogisk ledelse kan også 
styrkes af pædagogiske ledere, særlige ressourceper-
soner eller lærere i et teamsamarbejde.
 
Skolerådets formandskab anbefaler på den bag-
grund, at skolelederne engagerer sig mere i udviklin-
gen af undervisningen, herunder det professionelle 

samarbejde mellem skolens medarbejdere. Det 
indebærer også, at lederen sætter en klar retning for 
skolens didaktiske og pædagogiske arbejde og sikrer 
kompetenceudvikling af medarbejderne. Et sådant 
engagement vil styrke skoleledernes mulighed for at 
udvikle skolen i en positiv retning.
 
Skolerådet fremhæver, at valget af skoleleder for-
mentlig er den vigtigste beslutning i forhold til udvik-
ling af skolens kvalitet. Når kommunerne udvælger 
og ansætter nye skoleledere, er det afgørende, at der 
lægges vægt på, om ansøgerne besidder kompeten-
cer, der kan bidrage til udvikling af undervisningen 
til gavn for alle elevers læring. Den kommunale for-
valtning har ligeledes en væsentlig opgave i løbende 
at lede kommunens skoleledere ved evaluering og 
feedback og dermed løbende sikre, at skolerne har 
den rigtige skoleleder.
 
Endelig anbefaler formandskabet, at børne- og 
undervisningsministeren iværksætter initiativer, 
der kan tilvejebringe større variation i udbuddet af 
lederuddannelser, således at der i flere uddannelser 
tilbydes moduler i pædagogisk ledelse. Ministeren 
skal også tage initiativ til bedre videngrundlag i form 
af forskning i uddannelse af skoleledere og undersø-
gelser af og forsøg med opkvalificeringsinitiativer i 
skolernes praksis.

Styrk skoleledelsen

kvalitetsudvikling
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Frie Fugle Flyver

Frisættende ledelse
Kunsten at integrere medarbejdere i ledelsesprocesser
Mads Ole Dall, Timo Klindt Bohni, Frank Iversen
Frydenlund
204 sider, 249 kr. 

Lad mig skrive det først, hvis ikke alle skul-
le nå længere: Denne bog bør læses af en-
hver skoleleder, der har interesse for at af-
prøve nye ledelsesteorier. Ja blot forholde 
sig til dem.

Bogen vil meget – måske for meget. Den 
vil gerne beskrive såvel en praksis som udvik-
le en teori. Den vil gerne henvende sig til le-
deren såvel som til konsulenten, og det er 
måske at tage munden for fuld. Kommunika-
tionen kan derfor blive lidt uhensigtsmæssig. 
Men det er en bog, der vil noget og gerne vil 
overbevise sine læsere om, at forfatterne har 
fat i noget centralt – og det har de!

Det betyder, at forfatterne har mange 
ledelsesteorier i spil og forsøger at placere 
den teori, som de har udviklet på baggrund 
af en praksis, i forhold til de mange kendte 
teorier. Blot for at nævne nogle af teoreti-
kerne, som bogen behandler og stiller fri-
sættende ledelse i forhold til: Weber, Sta-
cey, Lewin, Leavitt, Molly-Søholm og nogle 
af teorierne eller teoribegreberne: Syste-
misk ledelse, selvledelse, værdiledelse, si-
tuationsbestemt ledelse, aktionslæring, in-
novationsledelse, social kapital, social-
konstruktionistisk organisationsteori. Denne 
teoribaggrund gør, at bogen får vægt og bli-
ver interessant at læse for de, der har be-
skæftiget sig med disse teorier. 

I Jyllands Posten har en anmelder ment, 
at bogen ikke vil brage igennem, men at den 
over en årrække stille og roligt vil blive solgt 
i et pænt oplag. Her er jeg dybt uenig. Jeg 
tror bogen netop nu har et budskab, som 
mange ledere vil fi nde interessant – fordi de 

er i gang med en uddannelse, eller fordi de 
har interesse for nye syn på ledelse.

Bogen beskriver en ledelsesmæssig ud-
fordring for lederen, nemlig at skabe ”ram-
mer og processer, så medarbejderne på én 
gang og samme tid både kan løse og udvik-
le deres opgave og samtidig gøre det med 
maksimal lyst og energi” (…) ”En nytænk-
ning af måden, på hvilken medarbejdernes 
viden og erfaring bidrager til strategiske be-
slutninger via ny styringspraksis og feed-
backsystemer”.

En opgave, der ikke mindst nu er rele-
vant for os alle og måske altid har været 
det, men netop nu på skuldrene af andre 
teorier giver god mening. Denne mening 
argumenterer bogen godt for. Steen Hilde-
brandt skriver i forordet, at det ikke er en 
let og ukompliceret bog, og når han siger 
det, er det nok sandt. Jeg prøvede at starte 
bagfra, det kan ikke anbefales. Bogen skal 
læses forfra og i sin helhed og med god tid til 
god refl eksion og eftertanke.

Skolelederne i Østjylland fi nder, at ideer-
ne om frisættende ledelse er så interessante 
at vores årlige konference i Rebild til septem-
ber vil handle om dette. Jeg er overbevist om, 
at frisættende ledelse er en teori/praksis, vi 
alle bør kende og forholde os til – om lidt 
bygger en ny praksis eller teori sig ovenpå. Så 
god fornøjelse med læsningen.

John Møller

Skoleleder

Morten Børup Skolen

Skanderborg 

perspektiver på
specialpædagogik
Claes Nilholm
Forlaget Klim

undervisningsdifferentiering
Status og fremblik
Niels Egelund
Dafolo

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

Frugtbare partnerskaber
Samarbejde mellem privat
og offentligt
Helene Tølbøll Djursø og
Anders Drejer
Gyldendal Business

Lederskabsreformationen
Preben Melander
DJØF Forlag

I bad med Picasso 
Sådan bliver du mere kreativ 
Christian Stadil og 
Lene Tanggaard
Gyldendal Business

Folkeskolens udfordringer
Niels Egelund
Aarhus Universitetsforlag 

Du bliver, hvad du tænker
Mentaltræning
Fjern hjernens spændetrøje
Gyldendal Business

Børnene er det vigtigste
Fremtiden, skolen og barnet
Steen Hildebrandt
Turbine Forlaget

Konstruktiv forhandling
Jan Schrøder

Samfundslitteratur

bøger til 
anmeldelse

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

anmeldelse 

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: skriv kort!
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artikel

bøger til 
anmeldelse

ny viden

Forfatterne er begge konsulenter i fi rmaet Implement. Bogen 
bygger på deres erfaringer som konsulenter på ledelsesopgaver 
i mellemlange og lange videregående uddannelser, men de 
grundlæggende ledelsesudfordringer er de samme i folkesko-
len.

Det er forfatternes udgangspunkt, at ledelse af (i) uddannel-
sesinstitutioner er noget særligt af fl ere grunde, bl.a. fordi le-
dernes legitimitet konstant er udfordret, lederne ikke kan be-
stemme indholdet af beslutningerne, og fordi ledelsessystemer-
ne er komplekse. 

Det er i forlængelse heraf forfatternes opfattelse, at lederne 
af uddannelsesinstitutionerne både skal være veluddannede i 
forhold til indsigt i generel ledelsesteori og være særligt op-
mærksomme på de unikke ledelsesforhold, der gælder for ud-
dannelsesinstitutioner.

Bogen er bygget op omkring 9 kapitler, hvor der først rede-
gøres nærmere for det særlige ved at være leder af uddannel-
sesmiljøer, mens der i de følgende afsnit gennem casebeskri-
velser foreslås anvendelser af forskellige ledelsesværktøjer og 
handlemuligheder. Hvert kapitel afsluttes med et forslag til re-
fl eksion over den beskrevne case.

Der er i bogen mange forslag, man som skoleleder umiddel-
bart vil kunne tage til sig. Det gælder fx et forslag til at fi nde 
en vej i modsætningen mellem en administrativ styringslogik og 
en pædagogisk faglogik ved at anvende en mulighedsledelse, 
der bygger bro. Ligeledes er der et forslag til en model, der kan 
bruges i den enkelte leders eller det enkelte lederteams overve-
jelser om anvendelsen af tiden til ledelse. 

Forfatterne beskriver fi re ledelsesdimensioner: 1) Specialist, 
2) Personaleleder, 3) Administrativ leder og 4) Strategisk leder, 
og gør det i beskrivelserne klart, at ingen ledelse altid kan nå 
alt, og at der derfor må træffes nogle valg, som kan kommuni-
keres til både medarbejdere og centrale ledere.

Afslutningsvis giver forfatterne deres bud på fremtidens ud-
dannelseslederrolle og skriver bl.a.: ”Fremtidens uddannelses-
leder tror vi især er kendetegnet ved, at han evner at involvere 
såvel interne som eksterne interessenter på en konstruktiv 
måde”. Jeg tror, at mange skoleledere allerede i dag ser sig i 
denne rolle, og til dem kan ”Ledelse af uddannelsesmiljøer” 
give god inspiration.

 Niels Petersen

Skoleinspektør

Sølystskolen

Egå, Århus

Bogen handler om systemisk tænkning og kan dermed være en 
konstruktion – i dette tilfælde mental.

Niels Åkerstrøm gennemgår hvordan organisationer og rela-
tioner mellem mennesker i og udenfor er fl ygtige. Dybest set er 
konklusionen, at foranderligheden er det eneste uforanderlige 
der fi ndes. Organisationer eller rettere systemer fi ndes kun, når 
man er enige herom, jf. debatten om skolelukninger.

Forfatteren forklarer, hvilke sprog systemer (organisationer) 
anvender for at tilknytte og frastøde ansatte. Kærlighedens 
sprog er motivationen i en virksomhed, der stiller høje krav om 
innovation og selvvirksomhed. 

Åkerstrøm argumenterer overbevisende for, at tingenes til-
stand er som beskrevet. Medarbejderen har en forpligtigelse til 
at iscenesætte sig selv for at tilpasse sig fi rmaets krav og for-
ventninger. Udfordringen er det samtidige krav om autencitet. 
Kan man være helt sin egen og samtidig varetage fi rmaets inte-
resser? Åkerstrøm har den helt befriende holdning, at man skal 
være sin egen og følge sit eget spor. I en kompleks verden ska-
ber det innovation.

Systemisk tænkning og Åkerstrøm er for viderekomne. Bo-
gen er svær! Er systemisk tænkning kun for dem, der kan hele 
teorien på fi ngrene. Ikke i mit hoved – det uforståelige er vel 
blot mentale konstruktioner.

Lederen der overvejer, hvad der egentlig foregår på persona-
lemøder o. lign., kan sagtens få glæde af bogen. Efterforsknin-
gen af det anvendte sprog kan give mange gode input til det 
videre arbejde.

Michael Rasmussen

Skoleinspektør 

noget særligt to be or not…

Ledelse i 
uddannelsesmiljøer
Ole Steen Andersen og 
Mette Lindstrøm
200 sider, 300 kr.

Flygtige forhold 
Om ledelse af medarbejdere mellem 
pædagogik, kærlighed og leg
Niels Åkerstrøm Andersen
Hans Reitzels Forlag
220 sider, 248 kr.
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Hvordan organiserer man sig, når forventningen er, 
at alle forventninger konstant er under forandring? 

Organisationer forandrer sig i dag med henblik på det ukendte. 
Omstilling er et nøgleord, men det, man omstiller sig til, er evnen 
til omstilling. Derfor kan organisationer ikke definere klare roller 
til medarbejderne. I stedet forsøger man at animere medarbej-
derne til selv at tage ansvar for at melde sig ind i organisationen. 

Hvis det bliver medarbejderens opgave at melde sig ind i orga-
nisationen, hvordan ved man da, om denne selvindmeldelse er 
autentisk? Udtrykker medarbejderens engagement et ægte enga-
gement? Medarbejderen stiller sig selv tilsvarende spørgsmål: Er 
jeg rigtig glad for at være her? Kan jeg være den, jeg gerne vil 
være, når jeg er i denne organisation og i dette job?

Flygtige forhold stiller skarpt på organisationer i en verden, hvor 
flygtighed er det gældende regime, hvor medarbejderforhold er ble-
vet en intim affære, og hvor fyringer har fået karakter af skilsmisse.

Niels Åkerstrøm Andersen er professor ved Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi på Copenhagen Business School.

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

De tre hovedforfattere har inviteret dygtige folk til at bidrage til 
en bog, der kommer rundt om systemisk ledelse.  Og det gør 
den rigtig godt. Her udfoldes hele den systemiske familie af 
idéer – som fx: 

> Klassisk systemterori
> Socialkonstruktionisme
> Anerkendelse
> Operativ konstruktionisme
> Narrativ teori

Det er en velskrevet og forholdsvis letlæst bog, der giver læse-
ren mulighed for at danne sig et bredt overblik. Og det er en 
bog, hvor der er rigtig meget god kobling mellem teori og prak-
sis. 

Der er mange gode bøger på markedet omkring systemisk 
ledelse. Men jeg har endnu ikke mødt nogen, der er så omfat-
tende og grundig som denne.

Det er umuligt her at gengive hele bogens indhold, men et 
af de afsnit, der har gjort størst indtryk på mig, er: ”Data som 
katalysator for læring og resultatskabelse”. Kapitlet beskriver, 
hvordan man som leder ved at arbejde med begreber som 
agenthed og meningsskabelse kan gennemføre samtaler, hvor 
medarbejderne medkonstruerer mening. Og at det er vejen 
frem, når de mange data, vi hele tiden bombarderes med, skal 
blive til konstruktiv udvikling.  

Kapitlet følges fl ot op af ét om evaluering – hvordan evalu-
ering i stedet for at være gold dokumentation kan blive til et 
værdifuldt udviklingsværktøj. 

Hvis man vil have de kritiske briller fremme, så handler det 
om, at de mange forfattere af hver deres kapitel svækker den 
røde tråd og får nogle kapitler til at ”fl agre” lidt. Men alt i alt 
en rigtig god systemisk grundbog, der bør ligge på enhver le-
ders arbejdsbord.   

Søren Moldrup

Ahlmann-Skolen

Sønderborg

Lærere vil undervise, elever gerne lære, hvorfor er de ældre en 
byrde, og hvad er tro? Udsagn og undring over det meste, ken-
detegner dialogen mellem biskop Kjeld Holm og professor 
Steen Hildebrandt i denne bog. Modne udsagn med rod i livet, 
både det private og det erhvervsmæssige. Begge professioner 
kendetegnet ved at have undergået store forandringer.

I 14 små afsnit drøfter de to markante personligheder syns-
vinkler på emner som meningen med livet, skyldfølelsen over-
for børnene, når vi oplever skilsmissen, opdragelse og opgør 
med fortids minder, om troen på at anerkendelse virker, og at vi 
kun med engagement og handling kan påvirke dels det nære, 
men også vores arbejdsliv og det omgivende samfund.

Fælles for de to i dialog er troen på, at den bedste bundlinje 
er bygget på tillid og meningsfuldhed. I kapitlet ”Vi former 
fremtiden med sproget” omtaler Hildebrandt tre egenskaber, 
der kendetegner det ordentlige menneske:

>  Integritet, et menneske man kan regne med og som kan reg-
ne med sig selv

>  Empati, at du som menneske evner at have ordentlige rela-
tioner til andre mennesker, kærlige såvel som accepterende 
relationer, og endelig… 

>  Ansvar, at kunne tage ansvar for sig selv og ikke pege fi ngre 
af andre

Et ordentligt menneske er hjemme i sig selv! I denne sammen-
hæng taler Kjeld Holm naturligvis om næstekærlighedsbegre-
bet. Sproget er det mest magtfulde medium, vi har. Det kan 
skabe mobning på arbejdspladsen eller det kan skabe trivsel,  
valget er dit eget!

Bogen er letlæst og kommer rundt om mangt og meget, 
stort som småt. Fundamentet er ”håbet” om, at vi kan og vil 
påvirke vores liv, vores lederskab, vores børn, os selv, med en 
tro på, at det kan blive bedre, at det kan gøres bedre, at oprør 
kommer fra hjertet.

Annette Hartøft

Afdelingsleder

Lyshøjskolen

Kolding

konstruktiv 
udvikling

HjeMMe i 
sig selv

Systemisk ledelse
Thorkil Molly-Søholm,
Nikolaj Stegeager & Søren Willert (red)
Samfundslitteratur
371 sider, 449 kr. 

Oprør fra Hjertet 
Holm & Hildebrandt om tro, håb 
og handling
Lars Møller
Turbineforlaget
197 sider, 249 kr.

170+3 mm

24
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m
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Systemisk ledelse er blevet udbredt i mange organisationer indenfor de se
nere år og det ikke uden grund. De systemiske tankeværktøjer skaber nem
lig ofte et kvantespring for ledere frem til nye forståelser og nye handle
muligheder ift. mange af de klassiske ledelsesudfordringer.
 
Bogen er skrevet af en række forskere og praktikere, som til dagligt arbejder 
med systemisk ledelse. Bogen har en inkluderende tilgang til det systemiske 
felt og kommer godt omkring den systemiske familie af ideer, som bl.a. omfat
ter den klassiske systemteori, socialkonstruktionismen og den anerkendende 
tilgang, den operative konstruktivisme og den narrative teori. 
 
Med dette afsæt giver bogen indblik i en lang række teorier og metoder inden
for ledelse af medarbejdere, team og organisationer. SySteMiSk leDelSe 
kommer omkring strategi, ledelse af læreprocesser, systemiske perspektiver 
på forandringsledelse og innovationsskabelse, coaching og ledelsesbaseret 
coaching, teamledelse, anerkendende ledelse, supervision m.m. Bogen tager 
desuden livtag med ledelsesområder, som det systemiske felt ikke tidligere 
har arbejdet meget med: Styringsformer, data og ledelsesinformation i or
ganisationen, evaluering og meget andet.
 
SySteMiSk leDelSe giver således en grundig indføring i det systemiske 
teoripraksisfelt og er dermed anvendelig for ledere, studerende i ledelse 
og konsulenter, som ønsker en grundlæggende introduktion til systemisk le
delse, såvel som for systemisk funderede ledere, som ønsker at få en dybere 
forståelse for baggrunden for og mulighederne i denne praksis.

SaMfunDSlitteratur.Dk

170+3 mm

Thomas Hestbæk Andersen
Flemming Smedegaard
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thorkil MollySøholM, nikolaj Stegeager 
og Søren Willert (reD.)

SySteMiSk leDelSe
teori og prakSiS

thorkil MollySøholM er cand.psych. og 
cand.mag. thorkil er studielektor i ledelse,  
organisatorisk læring og coaching ved insti
tut for læring og filosofi ved aalborg univer
sitet. han trækker i sit forfatterskab dels på 
sin forskning i organisationskonsultation og 
ledelse i sit nuværende virke som studielek
tor, dels på sin tiårige erfaring i ledelseskonsu
lentbranchen som direktør og underdirektør i 
konsulenthusene attraCtor (20002007) og 
rambøll Management (20072009).
 

nikolaj Stegeager er cand.psych. og studie
adjunkt ved institut for læring og filosofi på 
 aalborg universitet. forud for universitets
ansættelsen arbejdede nikolaj med persona
le udvikling og uddannelse som konsulent i 
henholds vis nordjyllands amt og Århus amt. 
i dag er han koordinator, studieansvarlig og 
en af de primære undervisere på aalborg uni
versitets Masteruddannelse i organisatorisk 
Coaching (MoC). nikolajs primære interesser 
og forskningsområder er, foruden coach  ing, 
læ  ringstransfer i spændingsfeltet mellem ud
dannelsesinstitutioner og arbejds pladser samt 
organisatorisk læring.
 

Søren Willert er mag.art. og lektor i orga
nisa tionskonsultation og coaching ved insti
tut for læring og filosofi ved aalborg univer
sitet. her har han bl.a. været ideudvikler i 
forhold til et Masterprogram i organisatorisk 
Coaching. fra 19682006 arbejdede Søren på 
aarhus universitets psy kologisk institut, hvor 
han forskningsmæssigt var særligt optaget 
af  psykologpraksis i dens mange varianter: 
psyko terapi, konsulentarbejde, supervision, 
evalue ring, m.m.

BogenS forfattere:

eva Damsgaard
jørgen Danelund
Carsten hornstrup
Bettina høeg
andreas granhof juhl
jesper jørvad
tina Bering keiding
nikolaj kure
Claus Madsen
asbjørn Molly
thorkil MollySøholm
kim Martin nielsen
tue Sanderhage 
Benedicte Schilling
thomas C.M. Specht
nikolaj Stegeager
Vibe Strøier
nielshenrik Sørensen
anne lund thybring
Bo Vestergaard
Søren Willert
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Som medlem af Skolelederforeningen/DLF kan du få en lønkonto med  
Danmarks højeste rente. Vælg en bundsolid bank, som har fokus på dig  
og de ting, som du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på din lønkonto  
og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere ud af dine penge hver eneste 
dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af Skolelederforeningen/DLF, 
have afsluttet din uddannelse – og du skal samle hele din privatøkonomi hos 
Lån & Spar. 
Undtaget er dit realkreditlån, som du ikke behøver at flytte, før du lægger  
lånet om. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter og services. 
Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

Rentesatserne er variable og gældende pr. 13. februar 2012.

Få Danmarks højeste rente 
på din lønkonto

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto

ring: Ring til os på 3378 1930

online:    Gå på lsb.dk/dlf og vælg 
’book møde’. Så kontakter 
vi dig, så du kan få mere 
at vide om, hvad det 
betyder at få Danmarks 
højeste rente på din 
lønkonto.  
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kort nytkort

Blind høne kan også finde korn... 
Ordsprog med kommentar  (inklusion giver god mening) 

Uddannelsesminister Morten Østergaard har præsenteret forligskredsen bag lærerud-
dannelsesloven for et udspil, der skal øge kvaliteten på læreruddannelsen.

Bl.a. vil regeringen indføre karakterer for praktik og ambitiøse og centralt fastsat-
te kompetencekrav, der en-til-en matcher fagene i folkeskolen og desuden bringer 
uddannelsen tættere på folkeskolens praksis og udfordringer.

Den ny læreruddannelse skal understøtte – som det hedder – regeringens kom-
mende folkeskolereform ved, at lærerne: 

> Får et højere fagligt niveau 
> Har bedre pædagogiske og professionsrettede kompetencer 
> Har et bedre vidensgrundlag 
> Er bedre forberedt på undervisningssituationen 

Professionshøjskolerne får nye frihedsgrader til at tilrettelægge særlige uddannelses-
profiler eller fagpakker med henblik på at øge rekrutteringen og regeringen vil kræve, 
at professionshøjskolerne kollektivt garanterer et udbud af alle fag til gavn for hele 
landet.

Forligskredsen, der foruden regeringspartierne består af Venstre, Konservative og 
Dansk Folkeparti, forhandler i skrivende stund om reformen af læreruddannelsen.

Regeringens udspil til ny læreruddannelse ligger på www.fivu.dk 

Spørger man landets kom-
munalpolitikere, hvad der er 
vigtigst for dem, har de ofte 
mindst én og typisk to-tre 
mærkesager. Og de spæn-
der vidt – lige fra dyrevelfærd 
til efterløn. Men topscoreren 
over mærkesagerne er så-
mænd: Folkeskolen…

Magasinet Danske Kommu-
ner har spurgt 1.228 kommu-
nalpolitikere, og 74 % af dem 
har én eller flere mærkesager.  
Svarene er typisk generelle, 
fx: Miljø, folkeskole, nærdemo-
krati, daginstitution, men nog-
le er konkrete, fx: Seks timers 
ugentlig idræt på skoleskema-
et, bedre normering i daginsti-
tutioner eller at kæmpevind-
møller skal placeres på havet. 
Andre er mere værdiprægede, 
fx: Ordentlighed og retfærdig-
hed, sikring af velfærdssam-
fundet, borgeren i centrum el-
ler mere opmærksomhed om 
Udkantsdanmark.

Alle 1.620 udsagn om mærke-
sagerne er blevet ranglistet på 
50 forskellige områder, alt ef-
ter indhold. Her alene et kik  
på top-10:

1.  Skolen (117)
2.  Økonomi (108)
3.  Unge (101)
4.  Børn og børnefamilier (96)
5.  Ældre (92)
6.  Social ulighed (91)
7.  Kultur og fritid (90)
8.  Miljø (85)
9.  Sundhed (54)
10.  Beskæftigelse (48)

Bag topscoreren ligger for-
skellige mærkesager, fx: Sko-
lerne skal blive langt bedre 
til at rumme drengene, bedre 
folkeskole og et højere fag-
ligt niveau, mere undervis-
ning for pengene eller lærere 
og pædagoger skal arbejde 
tættere sammen.

Kilde: Danske Kommuner.
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Forskere ved Northwestern University i USA 
har – efter at have undersøgt deprimerede rotters 
gener gennem årtier – udviklet en ny blodprøve, der 
kan afdække alvorlig depression og angst hos unge. 

Blodprøven kan identificere et sæt med elleve genetiske markø-
rer, som tilsammen fortæller, om teenageren foran dig er deprimeret 
eller ej... 

Forskerne forestiller sig, at prøven kan blive brugt af læger til at 
understøtte en diagnose, de allerede har mistanke om, eller til at 
opdage patienter, som man kan forestille sig, det bliver aktuelt at 
snakke mere med. 

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

VejleDning	meD	leDerVinKler
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks 
› dine arbejdsvilkår som leder 
› dine løn- og ansættelsesvilkår 
› dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
› arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
› godtgørelse for merarbejde 
› folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
› SU/MED-samarbejdet 
› personaleledelse 
› udviklingssamtaler og 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

    skole-
lederjob .dk

FIND DIT 
NyE JOB PÅ

Se alle de ledige jobs på det  
nye skolelederjob.dk

Nu i samarbejde med ofir.dk

søby stopper
Henning Søby, tidligere for-
mand for Københavns Læ-
rerforening, forhandlings- 
leder, skolelederkonsulent 
m.m. har besluttet at stop-
pe sit lange arbejdsliv. 

Henning startede som 
lærer på Nyboder Skole, har 
været medlem af bestyrel-
sen af Københavns Lærer-
forening og formand herfor 

1980-90. Han har været ungdomsskoleinspektør i 
København, leder af forhandlingsafdelingen på sko-
leområdet i Københavns Kommune for så otte år 
siden at blive lederkonsulent i først Københavns 
Skolelederforening og siden de senere år i Skole- 
lederforeningen. 

50 år på forskellige baner er det såmænd blevet 
til. Godt gået!

I den anledning afholder Københavns Lærerfor-
ening og Skolelederforeningen reception mandag 
den 25. juni kl. 14-16 i KLF’s lokaler på Fryden-
dalsvej 24.  

God vind også fremover til Henning!



Tid:   24. oktober 2012

Sted:   Odense Congress Center
   Ørbækvej 350
  5220 Odense SØ

Gebyr:   1650,- kr. ex. moms

Tilmelding 
senest:   31. august 2012

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

Vognmagergade 11
DK-1148 København K

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

24. oktober 2012 
i odense

Praksisnær 
kursusdag 
digitale medier i 
undervisningen

Faglig læsning med iPad

Digitale medier i 

sprogundervisningen

Inkluderende undervisning med IT

Sms-noveller

”Bring your Browser” – matematik

... og flere andre. 

Vælg mellem 
workshopper som...

sammensæt selv din dag og få...

 •  Inspiration og konkrete ideer

 •  Digitale mediers betydning for praksis

 •  Afprøv forskellige digitale medier

 •  Dialog og vidensdeling 

 •  Ideer til udvikling på din skole
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