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Er din skole inklusionsparat?

Ring 8619 4103 eller tjek
www.protac.dk og hør nærmere.

Scan
QR-koden

og læs mere
om Protacs 
produkter

NYHED

NYHED

Skoler står over for en ny udfordring. Børn, der af forskellige årsager 

har svært ved at koncentrere sig og sidde stille, inkluderes i stigende 

grad i den almindelige undervisning. Hvis inklusionen skal lykkes, er det 

vigtigt, at de fysiske rammer understøtter de pædagogiske mål.

En oplagt løsning 
Inddrag Protacs produkter i klasseværelset, stillerummet eller gym-

nastiksalen. Protac står bag en række anerkendte sansestimulerende 

hjælpemidler, der er målrettet til at skabe ro og tryghed hos børn med 

motorisk uro og hyperaktivitet. Produkterne indeholder kugler, der 

stimulerer sansesystemet gennem berørings- og muskel-led-sansen. En 

påvirkning, der har markant positiv indvirkning på barnets koncentrati-

ons- og indlæringsevne. 

5 produkter
– som på hver sin måde hjælper barnet, så det bedre kan deltage i 

klassens arbejde og samvær. Anbefales i SFO, klasseværelse, stillerum, 

gymnastiksal.

Protac GroundMe NYHED – en fodpude med kugler, der 

understøtter fødderne på en stabiliserende og dynamisk måde. Fremmer 

en god siddestilling og modvirker uro. Kan også anvendes som gulv- og  

balancepude. 

Protac Kuglepuden – giver en dynamisk siddestilling. God effekt 

på motorisk uro og hyperaktivitet.

Protac MyFit – en vest med kugler, der beroliger og styrker barnets 

kropsfornemmelse i både lege- og læringssituationer.

Protac SenSit – kuglestol, der omslutter og skaber rum for ro og 

fordybelse. Fås i 8 flotte farver!

Protac MyBaSe NYHED – unik luftmadras med løse kugler. 

Træner og udfordrer barnets balancesans.

20 % rabat
I forbindelse med introduktionen af Protac GroundMe og Protac MyBaSe 

fratrækkes salgsprisen 20 % indtil 31.12.2012.

Få gratis besøg
Vores ergo- og fysioterapeuter giver gratis rådgivning og fremvisning 

af produkter med mulighed for uforpligtende afprøvning i en måned.

Scan QR-koden, og læs meget mere om nyhederne og

alle Protacs øvrige produkter.
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leder

SkOlelederneS
relAtIOner tIl dlF
På Danmarks Lærerforenings kongres medio september blev der så godt som en-
stemmigt vedtaget et forslag om, at der på næste kongres i 2013 besluttes en 
samlet ændring af skoleledernes organisatoriske forhold i DLF.

Det opfatter jeg som en både principiel og konkret anerkendelse af skoleleder-
nes særlige position i DLF. For nok har vi mange interesser til fælles med lærer-
gruppen, men der også mange ting, der skiller, og mange situationer hvor vi sidder 
på hver sin side af bordet.

Det betyder, at kongressen anerkender, at Skolelederforeningen fra 2014 får 
del af Særlig Fond, at kontingentet til DLF sættes ned, og at detailstyringen af 
Skolelederforeningens indre forhold tages ud af DLF’s vedtægter.

Allerede nu har Skolelederforeningen reelt fuld politisk, økonomisk og aftale-
mæssig selvstændighed – med egen overenskomst og egen organisering centralt og 
lokalt. Vi varetager skoleledernes overenskomst ud i yderste led, og senest har vi i 
sekretariatet ansat to jurister til at varetage den juridiske del af sagsbehandlingen 
ift. overenskomsten.

Kongressen gav stærk opbakning til forslaget om en ændring af skoleledernes 
relation til DLF, men selve ændringerne bliver først formelt vedtaget næste år på 
grund af DLF’s regler om kun at behandle kontingent hvert andet år. Det forventer 
jeg naturligvis går glat igennem til den tid.

Skolelederforeningen har intet ønske om at træde ud af forhandlings- og aftale-
systemerne, men vi får justeret både vedtægter og kontingent i forhold til den vir-
kelighed, der har udviklet sig. Det er påkrævet, og det er jeg meget glad for at 
have fået opbakning til.

anders Balle, formand for Skolelederforeningen
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KAN EN GOD 
ARBEJDSPLADS 

ORDNE EN 
DÅRLIG RYG?  

Nej, men det er en fælles opgave på 
arbejds pladsen at skabe god fysisk 
trivsel. Aftal derfor med ledelse, kol-
leger og arbejdsmiljø repræsentant, 
hvordan I sammen forebygger og 
håndterer smerter i muskler og led. 

De fleste får indimellem ondt i 
ryg, skulder eller nakke. Når det 
sker, har du bedst af at være aktiv 
og bevæge dine muskler og led 
– også selv om det gør ondt. Det 
viser forskningen.

Bevæg dig ind på jobogkrop.dk

Scan koden, eller gå 
ind på jobogkrop.dk, og

 få fem gode råd, som 
kan hjælpe jer i gang. 
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rød   { tekst: Kay Flinker / foto: Lasse Hyldager }

SPIller 
 På rød 
BAne

 Troels Ravn har prøvet at være i Folketinget og ikke blive valgt igen. Det gør ham ikke noget, 

 for så er han bare tilbage i en stilling i Vejen Kommune, sandsynligvis i skoleverdenen og 

 måske som skoleinspektør, som han var før sidste folketingsvalg, hvor han igen blev valgt 

 ind for Socialdemokraterne i Vejenkredsen. I sin fritid dyrker han tennis eller giver den som 

 frivillig fodboldtræner for DBU. Vi møder ham til en dyst på tennisbanen. 

 T roels Ravn banker hårdt 
og indædt til bolden, 
da jeg - måske lidt dril-
lende - råber til ham, at 
han skal forestille sig 
Inger Støjberg og An-

ders Samuelsen på modsatte bane-
halvdel. I virkeligheden er det hans 
egen søn, der står der. Han gør ellers 
et ihærdigt forsøg på at returnere til 
sin far, men lige den bold når han 
altså ikke.

”Jeg bliver virkelig tændt, når de 
to politikere kalder 3F’s helt lovlige 
metoder for bøllemetoder eller mafi a-
metoder. Så er jeg parat til at tage 
det røde fl ag og løfte det højt”.

Han har for nylig været med i en 
sympatimarch i Vejle til fordel for 3F 
og imod Vejlegården. Han griber dog 
også i egen barm og vedkender sig ven-
strefl øjens mangler:

”Vi har ikke været gode nok til at 
fortælle folk, hvordan arbejdsmarkedet 
er skruet sammen. Vi er nødt til at få 
forklaret folk, hvad der op og ned i 
denne sag. Det er ikke spor gammel-
dags, at være ”kammerater” i en fag-
forening. Folk må tro om, hvis de virke-
lig mener, at de i længden selv er 
stærke nok til at forhandle løn med 
chefen. Det er en alt for overfl adisk 
tankegang. Det kan virkelig tænde mig 
som politiker, når jeg hører Støjbergs 

og Samuelsens liberalistiske udladnin-
ger”.

De to Liberal Alliance og Venstre-
spidser er ikke de eneste, der kan får 
Troels Ravn i angrebsposition. Han slår 
ikke blødt til internetprovokatøren 
Anne Sofi a Hermansen, som midt i 
agurketiden her i sommer kom med en 
gedigen bredside mod den danske fol-
keskole, som hun mente havde spillet 
fallit på en lang række punkter. Og læ-
rerne fi k også en over nakken: enten 
var de syge eller også var de på kursus 
og sjældent dér, hvor de skulle være, 
nemlig i klasselokalet. I øvrigt ville de 
bare have højere løn og kortere arbejds-
tid. 
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”Egentlig gider jeg ikke længere dis-
putere med liberale relativister, der 
uden at ville lytte råber deres mening 
ud over dalen. De kender allerede altid 
svaret, nærmest som om det var en re-
ligion. Hermansen er skruk at høre på. 
Det kan være helt i orden, at hun væl-
ger at sætte sit barn i en privatskole, 
hvis hun tror, at det giver hendes barn 
et bedre indblik i, hvordan den verden 
er, som barnet møder efter skoleårene. 
Men når hun så har valgt en privat løs-
ning, behøver hun ikke længere ned-
vurdere den ”vare”, som hun har fra-
valgt, altså folkeskolen. Man sidder jo 
heller ikke på en restaurant og siger, at 
den tournedos, som bordherren har 
valgt, er usmagelig, når bordherren er 
udmærket tilfreds med sin ret!”.

Troels Ravn leverer en ny smash 
over nettet. Det politiske højtryk i pan-
delappen transponeres over i højre 
overekstremitet med en intensitet, der 
får netmaskerne til at synge i solen.

Borgerlig tanketomgang
Jeg er da "helt enig med Anne Sofia 
Hermansen, når hun siger, at lærerger-
ningen ikke længere har prestige. Men 
det er ikke lærernes skyld. Det skyldes, 
at mange forældre ikke længere opdra-
ger deres egne børn, men hylder en 
laissez faire-logik, hvor de mener, at 
det er lærernes opgave at opdrage de-
res børn, så der ikke bliver tid nok til 
undervisningen. Det er det selvfølgelig 
ikke, det er FORÆLDRENES ansvar. 
Og når lærerne meget sjældent blander 
sig i debatten i medierne, så handler 
det jo om, at politikerne ikke har villet 
lytte til dem de sidste 10 år med bor-
gerligt styre. Den liberale regering har 
ikke haft megen forståelse for en social 
skolepolitik. Man har tiet og kuet læ-
rerne til tavshed gennem ti års tanke-
tomgang, også kaldet værdikampen. 
Vorherre bevares. Man kan spare et 
helt erhverv ihjel ved at cutte på løn-
kronerne og proppe flere elever i klas-
serne. Så er det let nok at underminere 
lærernes prestige, vil jeg mene”.

Da den næste bold ryger i nettet, 
skyldes det næppe mangel på vilje og 
engagement, men sikkert bare at so-
cialdemokratiske serveoplæg også kan 
gå i nettet og falde døde til jorden. 
Men Troels Ravn leverer bare en ny 
serv, selv om det ret beset er mod-
standerens tur. Men nu er det altså 
socialdemokraterne, der for tiden har 

serveretten. Og Troels Ravn er social-
demokrat:

”Det er rigtig ærgerligt, at folkeskolen 
er trængt. Og der er ikke nogen tvivl om, 
at folkeskolen konstant skal være på 
mærkerne og udvikle sig. Der skal arbej-
des. Og selv om jeg er socialdemokrat, 
har jeg bestemt ikke noget imod, at folk 
har valgmuligheder mht. til skolevalg. 
Det er udmærket med privat konkurren-
ce. Men folkeskolen skal tage kampen 
op, og folkets skole kræver opbakning på 
alle fronter – mere nu end nogensinde 
før. I ti år har en borgerlig regering på 
skrømt lyttet til Bondos og Leschlys ord 
og nikket pænt… og så bare strammet 
skruen yderligere. Det er vel sagtens god 
liberal logik, at man lader det falde, som 
ikke selv kan stå… og folkeskolen kan 
ikke selv stå efter ti års borgerlig rund-
barbering af uddannelsessystemet. Der 
kræves både mammon og mennesker. Og 
der kræves forældre, der kan indse, at 
folk er forskellige, og at privatskole-ghet-
toer ikke inkluderer, men rent faktisk 
ekskluderer deres poder fra et reelt fæl-
lesskab”.

Forældre skal ikke være forbrugere,  
men borgere
Her bliver han meget direkte og pågå-
ende i sit slag. Ketsjeren går i en stor 
bue hen over hovedet og rammer bol-
den helt præcist. Ravn er ikke meget 
for det, han kalder ”det liberale man-
tra”: Har du penge, så kan du få – men 
har du ingen, så kan du gå. Derfor vil 
han have forældrene i offensiven og 
helt frem til nettet:

”Hvis du ikke lige får den vare i folke-
skolen, du vil have, så præg selv fælles-
skabet. Du skal se noget andet for dig og 
gå efter det. Du må besinde dig på DIN 
opgave og selv tage et ansvar. Gå ind i 
skolebestyrelsen, gør noget. Og gør dit til 
at fastholde alle forældre i et forpligten-
de samarbejde. Som forælder i folkesko-
len, er du ikke bare forbruger, du må på-
tage dig hvervet som borger”.

Troels Ravn har spillet sig varm nu, 
og de meget direkte og pågående retur-
neringer får rutinemæssig karakter… 
Og de rammer med usvigelig sikkerhed 
inden for rammerne af den røde bane. 

”Og lad så lærerne træde ind i de-
batten, det er trods alt dem, der er sko-
lernes kokke. Giv lærerne respekt for 
deres arbejde i stedet for at tænke, at 
jeres børn lige så godt kunne sidde på 
deres røv og spille computerspil som 
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artikel   { tekst: Lene Jæger Thomsen / foto: Lasse Hyldager }

»Da jeg var færdiguddannet som lærer, fandt jeg 
ud af, at det var verdens bedste job, og jeg var 
Stolt over at være lærer. Man kan ikke tænke 
sig noget større end at være med til at danne 
små mennesker og at skabe gode læringsmiljøer, 
hvor man kan sprænge sine rammer, udleve am-
bitioner og forfølge sine drømme«
{ Troels Ravn, skoleleder, medl. af Folketinget (S) }

rød
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at gå i skole. Interesser dig for dit barns 
skole. Læs lektier med dit barn. Fortæl 
barnet om verden. Vær selv nysgerrig, og 
lær dit barn at være det. Men indse 
samtidig, at der er mennesker, som er 
anderledes, end du selv er. Dette er 
nemlig folkets skole, og dette træk er 
folkeskolens styrke, at den rummer ver-
dens mangfoldighed. Og DEN kan man 
trods alt ikke købe sig væk fra endnu i 
et eller andet designet ”privatsamfund”, 
fordi man ønsker at flygte fra det, som 
er anderledes end en selv”.

en skole for alle – også langsomstartere
Troels Ravn betragter sig selv som et af 
de børn, der nok ikke lige var designet 
til at tage en boglig uddannelse, og 
som måske var lidt anderledes:

”Der stod ikke lige skoleleder eller fol-
ketingsmedlem skrevet i stjernerne for 
mig. Godt nok kom jeg fint fra start, jeg 
læste avis som 5-årig, især sportssiderne, 
og jeg havde et vist anlæg for fordybelse. 
Men jeg var også en vild dreng, spillede 
masser af fodbold og ville hellere tjene 
penge end læse lektier. Jeg blev moden i 
en sen alder. Jeg havde det godt nok i 
skolen, men ikke lige ambitioner til en 
boglig uddannelse. Og mine forældre 
havde såmænd lige så gerne set mig som 

slagter som noget som helst andet, jeg 
havde nemlig fået plads hos slagterme-
steren i byen. Men der var en forstandig 
klasselærer, som fik mig til at tage en 
HF-eksamen. Senere begyndte jeg på se-
minariet, for tanken om at undervise, stil-
le sig op foran, entertaine, tiltalte mig”. 

en stolt lærer 
Han er grundlæggende rigtig glad for 
det danske skolesystem:

”Det er godt, at man aldrig behøver at 
blive tabt. Man kan altid bygge ovenpå, 
komme videre. Vi skal give de unge man-
ge muligheder og ikke lukke af for tidligt. 
Vi modnes forskelligt, særligt drenge kan 
være sene til at komme i gang. Da jeg 
selv var færdiguddannet som lærer, fandt 
jeg ud af, at det var verdens bedste job, 
og jeg var stolt over at være lærer. Jeg var 
en STOLT LÆRER!  Man kan ikke tænke 
sig noget større end at være med til at 
danne små mennesker og at skabe gode 
læringsmiljøer, hvor man kan sprænge 
sine rammer, udleve ambitioner og forføl-
ge sine drømme”. 

Troels Ravn føler sig også heldig, 
fordi han var på det rigtige sted på det 
rigtige tidspunkt:

”En dag blev jeg spurgt, om jeg ville 
være tillidsmand. Jeg stillede op og fik 

posten. Det var et fantastisk skulderklap 
at få fra mine kollegaer. Det var egentlig 
slet ikke noget, jeg på forhånd havde 
overvejet, det kom bare som en mulig-
hed, og så greb jeg den. Det satte flere at 
mine potentialer i spil. Det blev en mær-
kesag for mig dengang og har været det 
lige siden: At tro på at der er noget godt i 
alle mennesker, som skal sættes i spil. 
Posten som tillidsmand gav mig også et 
vist indblik i forskellige ledelsesproble-
matikker og ledelsesstile, og det endte 
med, at jeg selv søgte en stilling som vi-
ceinspektør og siden som skoleinspektør. 
Jeg tror nok, at jeg lige skulle finde min 
identitet som øverste leder. Det handler 
om at være tydelig og at være autentisk, 
men det gik nu ret hurtigt”. 

du får lige koden til mit dankort
Vi sidder nu i et af Vejen Idrætscenters 
møderum.

 ”Det med at tro på noget godt i alle 
mennesker, betyder også, at jeg tror på, 
at vi bedst når vores mål i fællesskab. 
Topstyring er et fyord for mig. Både poli-
tik og ledelse skal ske i øjenhøjde med 
folk. Og det handler ikke om at løbe fra 
ansvaret som leder, det handler om at 
lede på den bedste måde. Derfor hylder 
jeg den ikke-hierarkiske ledelsesstil, en 

»Uddannelse giver bedre 
sundhed, bedre fritid, bedre 
sex, et bedre liv. Vi skal fortsat 
blive indigneret over at se folk 
blive sat ud på sidelinjen fx på 
alt for tidlig førtidspension. 
tænk på det menneskesyn, 
der ligger bag. At arbejde er 
lykken. Alle skal med.«
{ Troels Ravn, skoleleder, medl. af Folketinget (S) }
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politiker

flad ledelse, hvor vi anerkender og re-
spekterer hinandens holdninger. Alle 
skal turde byde ind med idéer”. 

Mens vi taler, står hans 12-årige søn 
pludselig ved glasdøren og har åbenbart 
brug for penge til et eller andet. Troels 
Ravn siger, at han ikke har nogen kon-
tanter, men at han kan låne hans Dan-
kort: ”Kender du koden?”. ”Nej, det gør 
jeg ikke, far!”… Hvorpå han stikker 
ham både kortet og koden. Han genta-
ger koden helt hørligt både for fotogra-
fen og mig. Sønnen forsvinder, synligt 
tilfreds, men uden at give indtryk af, at 
det skulle være noget særligt. Fotogra-
fen kan ikke holde sin forbavselse tilba-
ge: ”Det kalder jeg tillid!”. Troels Ravn 
smiler tilbage med et glimt i øjet og si-
ger næsten undskyldende: ”Årh, det er 
jo heller ikke sikkert, jeg ville have gjort 
det samme med hans storesøster”. Vi 
fortsætter, hvor vi slap...

Sammen kan vi
Der er danske firmaer, som først har 
slået sig ned i ”det billige udland”, 
men så vælger at komme hjem igen. 

Det gør de, fordi danske arbejdere 
tør være selvstændige og komme med 
input – og det gør en forskel for virk-
somheden. God ledelse skal simpelt-
hen være inddragende. Før jeg kom i 
folketinget her sidste gang, tog jeg alle 
medarbejdere på skolen med på ”ar-
bejdslejr” en hel uge af sommerferien. 
Her arbejdede vi med nye strategier for 
inklusion sammen med en ekstern kon-
sulent. Det gav et fantastisk engage-
ment, fordi alle var med. Der var ingen, 
der bare stod og kiggede. Jeg kunne 
se, at indflydelse både skaber interesse 
og arbejdsglæde. Til sidst kunne lærer-
ne næsten ikke vente med at komme 
hjem igen og i gang med arbejdet. Jeg 
ved godt, at det kan lyde lidt rørstrømsk, 
men jeg kan godt lide Frederik d. 7.’s 
valgsprog: ”Folkets kærlighed, min 
styrke,”… i min optik handler det om, 
at sammen kan vi. Hverken som politi-
ker eller skoleleder kan du noget sær-
ligt selv. Men i fællesskab kan vi udvik-
le både skole og politik, få idéer, drøfte 
og debattere, sætte mål og se foran-
dringer, der drypper ned i klasselokalet 
og giver indlæring og trivsel”.

Og nu hvor Troels Ravn er i citat-
hjørnet trækker han et andet frem af 
ærmet, et af Rasmus Larsen, som også 
er blevet kaldt den onde maler, fordi 
han med drillende dekorationer og sen-

tenser i Christiansborgs Vandrehal pir-
kede til landets politiske elite der i 
1920’erne. Fx malede han i sin frise 
en syltekrukke og en snegl, der hvor 
udvalgsmøder bliver slået op – og ingen 
er vel i tvivl om, hvad meningen kunne 
være med det. Men altså Troels Ravn 
finder det belejligt at citere en af hans 
snusfornuftige sentenser:

”Menneskers liv giver loven fylde, tit 
har veltalende tunge vundet mere end 
draget sværd”. I Ravns optik handler 
det om, at man ikke kan banke i bordet 
og kræve begejstring og engagement. 
Som leder må man arbejde med værdi-
baseret ledelse, uddelegere ansvar, give 
ros og anerkendelse, være til stede, for 
så arbejder folk som rasende. Så kan 
man hæve overliggeren og være ambi-
tiøs. Ulrik Wilbek er et strålende eksem-
pel på det. Lærerne skal trives med de-
res arbejde, verdens bedste job, have 
lys i øjnene for så får børnene det også.

Som skoleleder og politiker handler 
det for Troels Ravn om at være i øjen-
højde med folk:

”Som skoleleder insisterede jeg på at 
tage gårdvagten hver morgen. Jeg forsøg-
te at være den autentiske leder. Jeg øn-
sker virkelig, at skolen skal være for alle: 
både de særligt talentfulde, de langsom-
me drenge, dem fra ikke-uddannelses-
vante hjem og miljøer… og vi skal have 
mere værksted, mere laboratorium, mere 
aha, mere iværksætteri, mere vildskab. 
Kreativitet bliver fremtidens knappe rå-
stof – det skal vi dyrke i Danmark. Vi kan 
noget unikt på det punkt”.

Ikke bare røv til bænk
Troels Ravn har igennem sin parlamen-
tariske karriere haft en række ordfører-
skaber og siddet med i en lang række 
udvalg. Som børne- og undervisnings-
ordfører for socialdemokraterne siden 
valget 2011 har han ugentlige møder 
med Christine Antorini og de øvrige re-
geringsordførere. Arbejdet med inklusi-
on har fyldt meget i det aktuelle arbej-
de. Der er opsat mål sammen med 
kommunerne, som kommunerne skal 
holdes op imod. ”Målene skal sikre, at 
vi ikke strides så meget, og at inklusion 
ikke skal ende med at blive til kold 
økonomisk besparelse”, pointerer han.

Lige nu er det udviklingsprojektet ”Ny 
nordisk skole”, som fylder i kalenderen. 

”Igen, det handler ikke om nye be-
sparelser, for de økonomiske rammer er 
de samme som før, men om at skærpe 

vores uddannelsesprofil og højne kvali-
teten i vores uddannelser. Vi skal bygge 
videre på de kvaliteter, vi i forvejen har, 
de stærke fællesskaber, enhedsskolen, 
at vi ikke niveaudeler, klassefællesska-
ber, vores dygtige pædagoger og lærere. 
Vi skal bygge videre på det, vi ved vir-
ker: trivsel, medindflydelse, at vi tør 
slippe energien løs, metodefrihed osv. 

blå bog

troels Ravn

›  Født 2. aug. 1961 i Bryrup.

›   Forældre: forsikringsas-
surandør Svend Ravn og 
husmor Annelise Ravn.

›   Gift med Gitte Heise Ravn, 
som han har 2 børn med. 

›   Uddannet folkeskolelærer 
fra Ribe Statsseminarium 
1985.

›   Skolekarriere: Lærer, Vejen 
Kommune, fra 1985-1998; 
Viceskoleinspektør 1998-
2000; Skoleinspektør, Ge-
sten Skole, fra 2000-2011.

›   Politisk karriere: Medlem af 
byrådet i Vejen Kommune 
2002-2005 og igen 2010-
2011. Folketingsmedlem 
for Socialdemokratiet i Ribe 
Amtskreds 2005-2007 og 
igen for Sydjyllands Stor-
kreds siden september 2011. 

›   Ordførerskaber og udvalg 
gennem sin karriere: Idræts-
politisk ordfører og Børne- 
og undervisningsordfører. 
Medlem af Kulturudvalget, 
Udvalget for Udlændinge- 
og Integrationspolitik, 
Udvalget for Fødevarer, 
Landbrug og Fiskeri, Uddan-
nelsesudvalget og Nordisk 
Råd, Børne- og Undervis-
ningsudvalget, Ligestil-
lingsudvalget og Udvalget 
for Landdistrikter og Øer. 
Tilsynsførende for Folketin-
gets Bibliotek. 



  nummer 06 / oktober 201214

rød

Selvfølgelig skal vi holde øje med Pisa-
undersøgelsernes resultater, de kan 
være gavnlige øjenåbnere, men de skal 
ikke styre det hele. Ingen tvivl om, at vi 
skal professionalisere vores uddannelser 
og skabe resultater, men det må ikke gå 
ud over vores kreative evner. Der har 
været en tendens til at skære på de kre-
ative fag. Men vi må ikke glemme, at 
leg også er læring. Vi skal også udvikle 
på den gode sammenhæng, vi normalt 
har mellem teori og praksis. Undervis-
ning skal ikke kun være ”røv til bænk”, 
vi skal ud i laboratorierne, have jord un-
der neglene, være praktiske. Vi skal ska-
be gode rammer fra Christiansborg, men 
virkeligheden ude på skolerne passer 
bare ikke til topstyring. Vi kan rigtig me-
get, hvis bare vores dygtige pædagoger 
og lærere kommer til”.

Troels Ravn, som altid selv har elsket 
at bevæge sig, sparke til en bold og slå 
med en ketsjer, kunne godt tænke sig 
noget mere idræt i skolerne:

”Jeg så gerne, at vi fik flere idrætsti-
mer i skolerne. Desværre er det nok ikke 
realistisk lige nu. Men måske kunne vi 
styrke bevægelse og idræt i frikvarterer-
ne, måske kunne vi inddrage personalet 
mere her. Vi ved at fysisk aktivitet ska-
ber mere liv og glæde og stimulerer ind-
læringen. Men jeg ved også godt, at fol-
keskolen ikke kan tage sig af alt, så 
måske kunne vi udbygge samarbejdet til 
foreningslivet, få de frivillige trænere 
involveret mere i undervisningen?”.

Bliver aldrig levebrødspolitiker
Spørger man ham om, hvordan det er 
hele tiden at være ”på valg”, ikke at 
være sikker på at komme i folketinget 
igen næste gang, ja så er han helt klar 
i mælet:

”Jeg er ikke og bliver aldrig leve-
brødspolitiker. Man skal turde have idé-
er, som ikke giver klapsalver, men som 
virker i længden. Jeg har det privilegi-
um, at jeg er skolemand, når jeg ikke er 

politiker. Selv en kendt politiker som 
Henrik Dam Kristensen har prøvet ikke 
at blive genvalgt i min kreds. Man skal 
for alt i verden undgå offerrollen. Man 
skal aldrig sige, at det er mediernes 
skyld, men man skal tage fat i sig selv. 
Lige nu er jeg i folketinget, og så gælder 
det om at udnytte tiden og komme ud 
over stepperne. Det er min rolle. Jeg har 
ikke brug for nogen buste noget som 
helst sted, jeg vil bare føre politik i øjen-
højde med folk.  Jeg er et fuldstændig 
almindeligt menneske, som er interes-
seret i, hvad der forgår mellem folk. 
Jeg går også på værtshus for at fornem-
me, hvad folk siger og mener. Jeg får 
altid noget med, som jeg kan bruge. 
Jeg vil være en mand af folket”. 

Men selv om han ikke mener, at 
man kan bruge offerrollen til noget 
konstruktivt, synes han inderst inde 
ikke, at Helle Thorning Schmidt har 
fået en helt fair behandling:

”Hun er jo både blevet angrebet for 
sin påklædning og sine tasker. Det er 
nærmest som om, det har været en 
ulempe for hende at være kvinde. Jeg 
synes, at det skal være sådan, at vi 
som politikere skal stå på mål for det, 
vi siger, og det, vi gør, og ikke for alt 
muligt udenoms”. 

Han undlader helt at kommentere 
statsministerens skattesag og afledte 
”sager”. Og når jeg spørger ham, om 
man ikke engang imellem kan blive lidt 
flov over, at være med i en ”løftebruds-
regering”, så smiler han og siger, at le-
derne i regeringen har taklet tingene 
godt, inden for de handlemuligheder, 
de har haft. 

Indigneret kan man stadig være
Jeg spørger ham, om den politiske og 
sociale indignation, stadig er en legitim 
”rød” måde, hvorpå man kan forholde 
sig til samfundsmæssige udfordringer?

”Der kan stadig være grund til indig-
nation, uanset om klassekampen er død 

eller ej, og uanset om fagforeningerne 
har sejret ad helvede til, som Thomas 
Nielsen engang sagde. Der er bestemt 
masser at kæmpe for. Vi SKAL sørge for, 
at alle kommer med, hvad angår uddan-
nelse. Vi skal ikke finde os i, at 20 % af 
en ungdomsårgang kommer ud af folke-
skolen uden at have de nødvendige for-
udsætninger for at gennemføre en ung-
domsuddannelse. Overliggeren skal 
sættes højt, 95 % af en årgang skal 
have en ungdomsuddannelse. Uddan-
nelse giver lige muligheder, og det skal 
vi kæmpe for. Uddannelse giver bedre 
sundhed, bedre fritid, bedre sex, et bed-
re liv. Vi skal fortsat blive indigneret 
over at se folk blive sat ud på sidelinjen 
fx på alt for tidlig førtidspension. Tænk 
på det menneskesyn, der ligger bag. At 
arbejde er lykken. Alle skal med”. 

Til trods for en travl politikerkarriere 
og konstant pendlen mellem Vejen og 
folketinget, bliver der stadig tid til 
både selv at dyrke idræt og at være 
med i det frivillige foreningsliv:

”Hele min opvækst var præget af 
sport og idræt. Som voksen har jeg i 
mange år fungeret som fodbolddommer 
og trænet serie 3-klubber. Nu er jeg, som 
du har set, aktiv i tennisklubben, og her i 
min sommerferie har jeg været med som 
fodboldtræner for U-13 hold for DBU. 
Arbejdet i foreningslivet er en af de vig-
tige søjler i det danske kulturliv. Vi kan 
ikke takke alle de frivillige nok. De er 
med til at danne og opdrage nye genera-
tioner af børn og unge. Det offentlige 
skal støtte og skabe gode rammer, så 
skal vi nok fylde dem ud. Det er fanta-
stisk, det arbejde, som foregår her!”.

Fotografen er blevet inspireret af 
spillet på tennisbanen. ”Der er nu en 
særlig stemning på sådan en bane”, 
siger han, ”Jeg tror, jeg vil tage det op 
igen”. Imens går Troels Ravn på week-
end med familien for at lade op til en 
ny serverunde i folketinget. 

»Jeg ønsker, at skolen skal være for alle: både de særligt 
talentfulde, de langsomme drenge, dem fra ikke-ud-
dannelsesvante hjem og miljøer… og vi skal have mere 
værksted, mere laboratorium, mere aha, mere iværk-
sætteri, mere vildskab. Kreativitet bliver fremtidens 
knappe råstof – det skal vi dyrke i Danmark.«
{ Troels Ravn, skoleleder, medl. af Folketinget (S) }



LB foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring (en del af LB Forsikring A/S).

Valg til LB Foreningens Generalforsamling

Område Antal delegerede i 
medlemsgruppe 1

Antal delegerede i 
medlemsgruppe 2

4. Bornholm 1 1

5. Vestsjælland 2 1
6. Sydsjælland 1 1

Jørn Anker-Svendsen
Adm. direktør

De delegerede vælges for en periode af 4 år fra den  
1. maj 2013.

Stemmeberettiget
Stemmeret har enhver, der har været medlem af  
Lærerstandens Brandforsikring siden den 1. januar 
2012, og som har fast bopæl i valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges stemmeberettigede 
medlemmer, som har fast bopæl i vedkommende 
valgområde.

Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra kan-
didatens medlemsgruppe. Disse 4 medlemmer må 
ikke være delegerede og behøver ikke at have bopæl i 
kandidatens valgområde.

Anmeldelse af kandidatur til valget skal ske senest 
tirsdag den 20. november 2012.

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Valgområde 4  
(Bornholm)

Postnr.: 3700 - 3790

Valgområde 5 
(Vestsjælland)

Postnr.: 4000 - 4599

Valgområde 6  
(Sydsjælland)

Postnr.: 4600 - 4799

De delegerede skal vælges på baggrund af 
deres tilknytning til: 

Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet.  
Medlemsgruppe 2- undervisningsområdet 
uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. 
§ 3 i vedtægterne.

I alt skal 7 delegerede vælges således:

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder, hvor der an-
meldes flere kandidater, end der skal vælges. Hvert 
medlem har én stemme.

LB Foreningen udsender stemmesedler til alle 
stemmeberettigede medlemmer i de valgområder, 
hvor der skal afholdes valg.

Stemmesedler udsendes i løbet af januar 2013.
De skal returneres, så de er på foreningens
kontor senest den 15. februar 2013.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts 2013 på 
LB Foreningens hjemmeside samt i de medlems-
blade, hvori valget udskrives.

Skoleledelse_Plenum_245x165_valg_til_generalforsamling_2013.indd   1 11-09-2012   11:34:17
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Merkur, afstand til solen 57,9 x 106  km, 
diameter 4879 km, massefylde 5427 kg/m3, 
rotation 58,65 timer, gennemsnitlig over-
fl adetemperatur 167 °C

ny konsulent 
pr. 1. oktober er Louise Zacher Graugaard tiltrådt som ny konsu-
lent i Skolelederforeningen. Hun afl øser Barbette Hjelmborg, der 
har fået nyt job i Naturstyrelsen.

Louise er 36 år og er uddannet jurist fra Københavns Univer-
sitet. Hun kommer fra en stilling som juridisk konsulent hos Le-
derne, hvor hun har solid erfaring med ansættelsesretlig rådgiv-
ning af ledere m.fl . samt med forhandling i ansættelsesretlige 
tvister. 

Det svarer meget til de opgaver, hun vil arbejde med i Skolele-
derforeningen, hvor Louise Zacher Graugaard bliver en del af se-
kretariatets Team Personalejura. I hendes tidligere ansættelser 
har hun bl.a. været juridisk fuldmægtig i Familiestyrelsen og kon-
sulent i Patientforsikringen.

Velkommen til Louise!

at man kan få stress er almindeligt anerkendt, men at psykisk belastning og 
stress over længere tid kan føre til deciderede hjerneskader er mindre kendt. 
Problemet afspejler sig i væksten i tildeling af førtidspension på grund af 
psykiske lidelser, hvor andelen er gået fra 27 % i 1999 til 49 % i dag.

På hjernescanninger ses, at Hippocampus, som regulerer kroppens stress-
hormoner, bliver mindre. Hjerneskaden sker, når hormonerne i stedet begyn-
der at slå nervecellerne ihjel. Symptomerne er en stadig dårligere hukommel-
se, at man har svært ved at koncentrere sig og gerne får en depression oveni, 
viser undersøgelser på Center for Psykiatrisk Forskning, Aarhus Universitet.

Foregår udviklingen tilstrækkelig længe uden behandling, kan den mang-
lende hukommelse og koncentration blive permanent. Man kan ikke huske, 
hvad man har læst, kan intet planlægge. Kommer man under behandling, ty-
der forskningen dog på, at hjernen kan reparere sig selv.

distrikter
Forældre opretter proforma-
adresser for at deres børn kan 
starte i mere attraktive folkesko-
ler end dem, som de er tilknyttet 
i deres eget skoledistrikt.

Fænomenet, hvor familier fl ytter 
folkeregisteradresse hen til ven-
ner, der bor i det ’rigtige’ distrikt, 
breder sig især i København.

dyr 
trAnSPOrt
Mens der bliver spinket  og sparet i det 
offentlige stiger kommunernes udgifter til 
private konsulentydelser og services. Det 
har fl ere undersøgelser vist.

Nu har fl ere medier fx haft fat i et pri-
vat handicaphjælper-fi rma, hvor direktø-
ren hiver godt 22 mio. kr. hjem til sig selv 
i løn årligt. Kommunerne betaler.

Kilde: Bladet Kommunen

På patrulje
Ikke alle folkeskoler er spydspids i brugen af i IT i un-
dervisningen, og det vil landets skoleelever have lavet 
om på.

De har nu startet en række ’Digitale Patruljer’, der 
er en samling af elever på en skole, som hjælper lære-
re og elever med brugen af computere og IT på skolen 
og i undervisningen.

En digital patrulje kan ikke startes uden hjælp fra 
ledelsen på skolen, der skal prioritere at sætte tid og 
resurser af.
 
Se mere på Danske Skoleelevers digitalpatrulje.dk
 
Gratis hjælp fi ndes også på Microsoft Danmarks 
skolenetværk > www.penalnet.dk

 er Louise Zacher Graugaard tiltrådt som ny konsu-

kort 
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BESTIL
UFORPLIGTENDE
DEMO PRØV 

EasyIQ Cloud

PÅ UDVALGTE KLASSER
ELLER ÅRGANGE

Overvejer du strategi for
iPads
skolens maskiner
bring-your-own-device

Du behøver ikke at vælge!
Med EasyIQ Cloud er alle it-ressourcer 
til rådighed fra pc, Mac eller iPad 
- på og udenfor skolen

Lærere og elever får via Uni-Login nem 
adgang til Office 365, Google Apps, 
skolewebsites, print, Single Sign-on, 
fildeling, opgaver og meget mere...

FRI
TIL AT LÆRE

www.easyiqcloud.dk
70 30 00 00
salg@systemtech.dk

BESTIL
UFORPLIGTENDE
DEMO PRØV 

EasyIQ Cloud

PÅ UDVALGTE KLASSER
ELLER ÅRGANGE

Overvejer du strategi for
iPads
skolens maskiner
bring-your-own-device

Du behøver ikke at vælge!
Med EasyIQ Cloud er alle it-ressourcer 
til rådighed fra pc, Mac eller iPad 
- på og udenfor skolen

Lærere og elever får via Uni-Login nem 
adgang til Office 365, Google Apps, 
skolewebsites, print, Single Sign-on, 
fildeling, opgaver og meget mere...

FRI
TIL AT LÆRE

www.easyiqcloud.dk
70 30 00 00
salg@systemtech.dk

BESTIL
UFORPLIGTENDE
DEMO PRØV 

EasyIQ Cloud

PÅ UDVALGTE KLASSER
ELLER ÅRGANGE

Overvejer du strategi for
iPads
skolens maskiner
bring-your-own-device

Du behøver ikke at vælge!
Med EasyIQ Cloud er alle it-ressourcer 
til rådighed fra pc, Mac eller iPad 
- på og udenfor skolen

Lærere og elever får via Uni-Login nem 
adgang til Office 365, Google Apps, 
skolewebsites, print, Single Sign-on, 
fildeling, opgaver og meget mere...

FRI
TIL AT LÆRE

www.easyiqcloud.dk
70 30 00 00
salg@systemtech.dk

BESTIL
UFORPLIGTENDE
DEMO PRØV 

EasyIQ Cloud

PÅ UDVALGTE KLASSER
ELLER ÅRGANGE

Overvejer du strategi for
iPads
skolens maskiner
bring-your-own-device

Du behøver ikke at vælge!
Med EasyIQ Cloud er alle it-ressourcer 
til rådighed fra pc, Mac eller iPad 
- på og udenfor skolen

Lærere og elever får via Uni-Login nem 
adgang til Office 365, Google Apps, 
skolewebsites, print, Single Sign-on, 
fildeling, opgaver og meget mere...

FRI
TIL AT LÆRE

www.easyiqcloud.dk
70 30 00 00
salg@systemtech.dk

BESTIL
UFORPLIGTENDE
DEMO PRØV 

EasyIQ Cloud

PÅ UDVALGTE KLASSER
ELLER ÅRGANGE

Overvejer du strategi for
iPads
skolens maskiner
bring-your-own-device

Du behøver ikke at vælge!
Med EasyIQ Cloud er alle it-ressourcer 
til rådighed fra pc, Mac eller iPad 
- på og udenfor skolen

Lærere og elever får via Uni-Login nem 
adgang til Office 365, Google Apps, 
skolewebsites, print, Single Sign-on, 
fildeling, opgaver og meget mere...

FRI
TIL AT LÆRE

www.easyiqcloud.dk
70 30 00 00
salg@systemtech.dk

BESTIL
UFORPLIGTENDE
DEMO

UFORPLIGTENDEUFORPLIGTENDE
DEMO

NEMT AT KOMMENEMT AT KOMMENEMT AT KOMME
I GANG

PRØV 
EasyIQ Cloud

PÅ UDVALGTE KLASSER
ELLER ÅRGANGE

??
Overvejer du strategi for

iPads
skolens maskiner
bring-your-own-device

Du behøver ikke at vælge!
Med EasyIQ Cloud er alle it-ressourcer 
til rådighed fra pc, Mac eller iPad 
- på og udenfor skolen

Lærere og elever får via Uni-Login nem 
adgang til Office 365, Google Apps, 
skolewebsites, print, Single Sign-on, 
fildeling, opgaver og meget mere...

FRI
TIL AT LÆRE

www.easyiqcloud.dk
70 30 00 00
salg@systemtech.dk



  nummer 06 / oktober 201218

voXPoP   { tekst: Helle Kjærulf / foto: Private }

    Hvis 
jeg var 

  formand…

Inklusion, værdier, smidigere arbejdstidsaftaler, et nyt navn til foreningen og den gode historie om folkeskolens fælles-skab. Det er blot et udpluk af de mange forskellige emner, som kommer i spil, når skoleledere får til opgave at forestille sig selv som formand for Skolelederforeningen.

Otte ledere og medlemmer af foreningen fra hele landet kommer her til orde i voxpoppe…
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king for a day

Skolen har 362 elever og 29 lærere og pædago-
ger. Skoleledelsen består af skoleleder, viceskole-
leder og SFO-leder.

 
Hvis jeg var formand… ville jeg i de kommende 
overenskomstforhandlinger have fokus på de le-
dere, der ikke er tjenestemænd. De bliver pensio-
neret med en væsentlig lavere pension, fordi de 
er indplaceret ud fra, hvad der er opsparet (dette 
skal ses i forhold til tjenestemænd, der pensione-
res ud fra deres slutløn). De ledere, der er ansat 
på kontrakt, får et beløb, som de kan disponere 
over for eksempel til pension. Det er derfor sær-
ligt dem, der ikke er tjenestemænd eller ansat på 
kontrakt, der skal være fokus på.

Jeg ville arbejde for, at der blev sikret mulig-
hed for at løfte opgaven med inklusion af elever 
med særlige behov, både med hensyn til uddan-
nelse og resurser til denne opgave. 

Jeg ville arbejde for, at de mange millioner, 
der afsættes de kommende år på IT-området, bli-
ver brugt på at skabe et fælles bundniveau – må-
ske undervisningsprogrammer der kan benyttes 
frit – hvor platformen lægges fast de kommende 
3-4 år.  Det vil give skolerne mulighed for at pri-
oritere i forhold til kendte muligheder og investe-
ringshorisont. At man efter de 3–4 år er klar til at 
tage det næste fælles ”spring” med de til den tid 
udviklede muligheder.

Jeg ville arbejde for, at it og it-didaktik på læ-
reruddannelsen blev bragt endnu mere i fokus. 
Nyuddannede lærere bør starte i folkeskolen med 
et vidensniveau, der kan være med til at sikre 
den forsatte udvikling på dette område.

    Hvis 
jeg var 

  formand…

Skolen har omkring 500 elever og ca. 60 medarbejdere, heraf 
knap 40 lærere. Skoleledelsen består af en skoleleder og en vice-
skoleleder. I teamledelsen indgår også en SFO-leder. 

Hvis jeg var formand… ville jeg forstærke fortællingen om fælles-
skabets folkeskole. Fortælle historien om, at eleverne lever af læ-
rerens overskud. Jeg ville sætte den gode lærers dilemma på 
dagsordenen: Sikring af inklusion over for måling af faglige resul-
tater. 

Den vigtigste forudsætning for en vellykket inklusion i folke-
skolen og dermed en reel plads i vores samfund er den ånd, der 
hersker hos den enkelte lærer og i det enkelte lærerkollegium. 
Samt ikke mindst den ånd, der hersker i skoleledelsen. En skole 
bør besættes af lærere, der både har viljen og evnen til at under-
vise og lede klasserummet. Hvis man har viljen, kan kompetence-
udvikling gøre underværker. Men efter en startperiode som lærer 
må alle kunne forvente, at den lærer, der er fast ansat i den dan-
ske folkeskole har både evnen og viljen.

Jeg ville tage opgøret om, at en lærer er en lærer. En lærer 
skal matche udbuddet både pædagogisk og fagfagligt.

Jeg ville udfordre, at kompetenceudvikling i skolekredse ofte 
er et spørgsmål om kurser, transport og kørsel. Jeg ville diskutere 
med lederne om, hvordan de og lærerne bedst får rum og rammer 
til udvikling, uden det nødvendigvis handler om færdigsyede mo-
deller i professionshøjskole-regi. 

Jeg ville sætte fokus på, at det (hele tiden) skal give mening 
at lave skoleledelse. Skoleledelse skal kunne mærkes først og 
fremmest hos lærere, elever og forældre. Når ledelsen stilles en 
opgave af forvaltning eller hinanden, skal man turde spørge: Giver 
dette mening – og for hvem? Fællesskabets folkeskole skal styr-
kes, så den bidrager til både åndeligt og økonomisk overskud i 
vores samfund. 

Jeg ville fortælle den gode historie om skolelederne i min for-
ening, der er kendetegnet ved handlekraft, mod og evne til at 
skabe følgeskab på deres skoler.

Nærværende ledelsesteam med fokus på kerneydelsen: Dan-
nelse og faglighed og mod til at tænke i nye retninger er vejen 
frem i fællesskabets folkeskole.

Ledelsesteam der kan, vil og gider!  Det er medlemmerne i 
min skolelederforening!

Henning thøger rasmussen, 

52 år, viceskoleleder, 

lindebjergskolen, Gundsølille

annette otto, 44 år, 

viceskoleleder, 

Sophienborgskolen, Hillerød  

Henning thøger rasmussen, 

Sophienborgskolen, Hillerød  
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Skolen har knap 800 elever på to afdelingsskoler og omkring 80 
medarbejdere. Ledelsen består af en distriktsskoleleder, to afde-
lings-skoleledere samt to tværgående afdelingsledere. Desuden en 
SFO, som har egen leder og tre afdelingsledere.

Hvis jeg var formand… ville jeg især arbejde for: Regelforenkling, 
lærernes arbejdstid, elevernes resultater, faglig kvalitet og arbejds-
glæde.

Regelforenkling: Vi bruger uforholdsmæssig meget arbejdstid 
på opgaver som følge af alt for detaljerede centrale bekendtgø-
relser. En grundlæggende forenkling af de centrale regler vil 
kunne frigøre arbejdstid, øge arbejdsglæden og fremme vores 
kerneydelse: undervisning og læring.

Lærernes arbejdstid: Den nuværende arbejdstidsaftale er 
bedre end sin forgænger, men ikke god nok. Alt for meget tid 
ryger til planlægning af arbejdet og er bundet op i ”faste kas-
ser”. Alt for megen arbejdstid foregår med andet end undervis-
ning og andre steder end på skolen. Det er ikke godt nok. Jeg 
ser gerne, at lærerne underviser mere, og at de er mere tilstede-
værende på skolen. Det skal være lettere at samarbejde mellem 
lærerne og med ledelsen, og det skal være lettere at træffe læ-
rerne. Derfor fast arbejdstid – en ydre ramme, men stadig med 
et stort fagligt, professionelt råderum for lærerteamet.

Elevernes resultater: Når vi gør os umage med vores arbejde, 
skal det gerne kunne ses på elevernes resultater. Jeg går ind for, 
at vi arbejder med at udvikle de pædagogiske processer, der fø-
rer til bedre resultater, uanset om det drejer sig om afgangska-
rakterer, læsestandpunkt, undervisningseffekt eller trivsel. Og 
jeg går ind for åbne og sammenlignelige målinger af resultater-
ne.

Faglig kvalitet: Vi skal gøre os umage med arbejdet, og vi 
skal øge vores kvalifi kationer og kompetencer, for eksempel ved 
efteruddannelse inden for fag, specialpædagogik, IT, ledelse 
osv.. Vi skal øge den faglige kvalitet, og vi skal forbedre skolens 
og lærerprofessionens anseelse i samfundet.  Vi skal sikre en 
bedre læreruddannelse og højere adgangskrav til uddannelsen.

Arbejdsglæde: Vi skal kunne føle glæde og stolthed over at 
have udført et godt stykke arbejde, og vi skal udbrede glæden 
ved arbejdet og ved det gode og udviklende kollegaskab mellem 
lederkolleger.

Tidligere viceskoleleder på Marienberg Skole, der 
er blevet omdannet til en af Gåsetårnskolens fi re 
afdelinger. Skolen har omkring 1500 elever. Sko-
leledelsen på Gåsetårnskolen består af skoleleder, 
viceskoleleder, fi re afdelingsledere samt fi re SFO-
ledere.

Hvis jeg var formand… ville jeg være meget op-
mærksom på de nye arbejdsbetingelser og lønfor-
hold, som nye skolestrukturer giver. Tendensen 
over hele landet, med at slå mange skoler sam-
men til få, har skabt en stor gruppe af mellemle-
dere, som ikke var der før. Samtidigt er gruppen 
af skoleledere blevet mindre. Mange steder har 
man skåret ned på den samlede ledelsestid, men 
samtidigt udlagt fl ere opgaver.

Jeg ville også ændre navnet fra Skolelederfor-
eningen til noget, der viste, at mellemlederne/af-
delingslederne også er medlemmer. For eksempel 
Skoleledelsesforeningen. Ved samme lejlighed var 
det også passende at skille sig ud fra Danmarks 
Lærerforening og danne egen forening eller indgå 
i en eksisterende lederforening.

per arndal, 53 år, 

distriktsskoleleder, 

paradisbakkeskolen, Nexø

annette Horn, 59 år, 

afdelingsleder, Gåsetårnskolen,

Ørslev afdeling, vordingborg

king 



Skolen har 850 elever og omkring 130 medarbejdere. 
Skoleledelsen består af en skoleleder, fi re afdelingsle-
dere, en SFO-leder, en afdelingsleder på specialcen-
tret og samt en sekretariatsleder til administrative op-
gaver på både skole, musikskole og ungdomsskole. 

Hvis jeg var formand… ville jeg opfordre skolelederne 
til at sætte fokus på at fortælle alle de succeshistorier 
og gode faglige og pædagogiske tiltag, der foregår i 
den danske folkeskole. Der er behov for, at skolele-
derne italesætter de mange kompetencer, som sko-
lens lærere og pædagoger har. Dette vil være med til 
at øge respekten for skolens arbejde og forståelsen for 
alle de mangeartede og komplekse udfordringer, som 
skolen har såvel fagligt som pædagogisk. 

Inklusion er et af tidens store mantraer. Det er det 
ud fra økonomiske perspektiver, men i lige så høj grad 
ud fra det menneskesyn, som hylder, at alle elever har 
krav på at være en del af et normalt fællesskab og 
skoleliv. Jeg går 100 procent ind for inklusionstan-
ken, men hvis inklusionen skal lykkes, er det helt af-
gørende, at de resurser, der har været brugt i skolesy-
stemet til det specialpædagogiske område, bliver i 
folkeskolen. Jeg ville desuden arbejde for, at den en-
kelte skole eller kommune får større råderum til at 
udvikle de pædagogiske og faglige modeller, der pas-
ser til den enkelte kommune og skole. På dette områ-
de er der for mange regler og love, som forhindrer en 
innovativ udvikling.

Skolen har 780 elever og 70 medarbejdere, heraf 41 
lærere. Ledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, 
afdelingsleder samt SFO-leder.

Hvis jeg var formand… ville jeg fortsat fokusere på at 
få beskrevet og fortalt de gode historier om skolen. 
Udbrede, hvad vi er gode til i folkeskolen, og få lagt 
de negative historier væk. Det handler om i højere 
grad at være på forkant med at fortælle gode historier. 

Det er nødvendigt, at vi åbner skolen mere op for 
andre faggrupper, for eksempel undervisningsassisten-
ter. Andre faggrupper kan undervise i samarbejde med 
det pædagogisk uddannede personale. Vi skal ikke 
være så bange for at inddrage andre i den daglige un-
dervisning.  Alle skal ikke nødvendigvis være lærerud-
dannede, men kan tilføre noget forskelligt. Det kan 
styrke undervisningen og give folkeskolen et løft.

Vi skal have arbejdstidsaftaler, som er endnu mere 
smidige, and A'08 er. For eksempel en aftale, hvor 
arbejdstiden løber over en længere periode, så man 
ikke ser den isoleret på et år, men over to eller fl ere år. 
Så en lærer det ene år kan have fl ere undervisningsti-
mer, end overenskomsten siger, og så regulere det året 
efter. Det vil skabe mere fl eksibilitet i planlægningen. 

poul Børge Nielsen, 

53 år, skoleleder, 

Ørstedskolen, rudkøbing

vagn Hansen, 61 år, 

skoleleder, 

Hunderupskolen, odense
poul Børge Nielsen, 

for a day
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Skolen har ca. 400 elever, 30 lærere og 15 pæ-
dagoger. Skoleledelsen består af skoleleder, vice-
skoleleder og SFO-leder.

HHvis jeg var formand… ville jeg anse det som 
meget vigtigt at arbejde med lærere og lederes an-
seelse i samfundet.

I samfundet er der sket en ændring - der her-
sker ikke længere en automatisk ”respekt” om 
autoriteter – herunder ansatte i folkeskolen.   

Samfundet har udviklet mange egoistiske men-
nesker, som har svært ved at se fællesskabet – her-
under skolen, hvor hver enkelt elev/ansat er en del 
af et fællesskab.

Hvis de pædagogiske medarbejderes anseelse 
i samfundet generelt var større, ville det forbedre 
samarbejdet med mange forældre, gøre skolegan-
gen bedre for mange elever og øge det pædagogi-
ske professionelle råderum for mange medarbej-
dere.

ulla loft Jacobsen, 52 år, 

viceskoleleder, vadum Skole, 

aalborg kommune

Skolen har 1031 elever og 105 medarbejdere, heraf omkring 
72 lærere. Skoleledelsen består af skoleleder, viceskoleleder, 
afdelingsleder og en administrativ leder.

Hvis jeg var formand… ville jeg arbejde for, at kommunerne 
træffer de nødvendige beslutninger og herunder de nødvendi-
ge skolenedlæggelser, så vores folkeskole kan blive mere ef-
fektiv. To års strukturdebat i vores kommune endte med to 
lukkede skoler, selv om vi i skolelederforeningen anbefalede 
politikerne at lukke ti skoler for at gøre det langtidsholdbart, 
effektiv og økonomisk. 

Sidste år måtte vi i kommunen afskedige 75 lærere, og 
i år har vi fået ekstra penge bevilliget til at ansætte igen. 
Det kunne ligne en elastikøkonomi, hvor vi afskediger, an-
sætter, afskediger osv. Og det er ikke rimeligt for nogen 
som helst. Det sætter skolevæsener i stå – og det er det 
værste, der kan ske. Vi står jo i en konkurrencesituation 
med privatskoler og friskoler, men vi kan i folkeskolen gøre 
det bedre end dem, vi skal bare have vilkårene til det samt 
den nødvendige ro og struktur. 

Vi skal kæmpe endnu mere for uddannelse til ledere, og 
lederne skal frisættes i endnu højere grad, så de kan være 
kompetente ledere med mulighed for at forandre og udvikle 
skolen.

Pædagogisk skal vi fokusere langt mere på fagligheden og 
agere vidensbaseret. Jeg er meget optaget af John Hatties 
forskning, som bygger på viden og ikke tro – hans bog ”Visible 
Learning” er vildt berømt alle andre steder end i Danmark. 
Den dag, vi får vores unger til at opfatte sig selv om lærende, 
er vi nået langt.

Som forening skal vi være endnu tydeligere. Der må ikke 
være så mange medlemmer, der siger: Hvor var min forening, 
da jeg havde brug for den? Vi skal være endnu skrappere – og 
så må vi tage eventuelle tæsk, hvis vi taber en sag. 

Søren ranthe, 58 år, formand 

for Skolelederforeningen i Slagelse,  

skoleleder, antvorskov Skole
Søren ranthe, 58 år, formand 

Skolen har ca. 400 elever, 30 lærere og 15 pæ-
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kort

venus, afstand til solen 108,2 x 106 km, 
diameter 12104 km, massefylde 5243 kg/
m3, rotation: 243 timer, gennemsnitlig over-
fl adetemperatur 464°C

Nye tal viser, at 18 mio. i eurozonen er ledige. Det giver omregnet en gennemsnit-
lig ledighed på over 11 % og betyder, at europæerne klarer sig dårligere end de 
vigtigste ’konkurrenter’. Japans ledighed ligger således på 4,3 %, mens den i USA 
er steget til 8,3 %.

Ifølge EU-Kommissionen har antallet af europæiske ledige nu er et så kritisk 
niveau, at det kan udgøre en alvorlig trussel mod den sociale sammenhængskraft, 
hvis der ikke skabes mere dynamiske arbejdsmarkeder. 

Arbejdsløsheden i Tyskland er steget et ½ år i træk, så næsten tre millioner er 
uden job. I Spanien er mere end en ud af fi re stadig uden job, og særligt her og i 
Grækenland er en hel generation ved at blive tabt på gulvet. Ungdomsarbejdsløs-
heden er gennemsnitligt i EU over 20 %.

Kilde: Eurostat

 En lille sjov  arbejdsrelateret 
sag, som ikke gør ondt! Tværti-
mod. Det er Center for Skolele-
delse CBS/UCC, der har udvik-
let spillet ArbejdsArenaen – en 
række mindre online computer-
spil, hvor man får mulighed for 
at refl ektere over, hvordan man 
leder sig selv i sit arbejdsliv.

Bl.a. handler spillet Balance-
Borgen om balancen mellem ar-
bejdsliv og familieliv, mens Begej-
stringBelastning drejer sig om at 
sætte fokus på både de ting i dit 
arbejdsliv, som begejstrer og bela-
ster. Og så er der DovenskabsBa-
nen, om hvor god man er til at 
lave ingenting på sit arbejde.

Gå ind på www.arbejdsarenaen.dk 

SPIld 
eller 
SPIl

No future
Nu 
I kIlt
under overskriften ’Connecting Lea-
dership’ afholder ESHA (den euro-
pæiske skolelederforening) konferen-
ce den 29.-31. oktober i Edinburgh. 
Målgruppen er alle europæiske skole-
ledere, og der er prominente keyno-
te-speakere med fokus på bl.a. leder-
skab, motivation mv. 

Læs STRAKS mere om ESHA og kon-
ferencen på hjemmesiden

Eller gå direkte til begivenheden: 
www.esha2012scotland.com

Flere danskere er de sidste 5 år begyndt at arbejde hjemmefra. Og vurde-
ret på tallene fra årets første seks måneder tyder alt på, at 2012 bliver nyt 
rekordår, skriver Politiken.

Tal fra Danmarks Statistik viser, at mere end hver fjerde dansker nu ar-
bejder hjemme mindst en gang om måneden. 

I 2007 benyttede 22,5 % af de beskæftigede lønmodtagere sig af mu-
ligheden for at arbejde hjemme. I de to første kvartaler i år er tallet vokset 
til 26,5 % af arbejdsstyrken.

HJeMMe BedSt
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eksperter   { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling }

 L andets ledende tale/høre-
konsulenter er en eksklu-
siv skare. Lidt for eksklu-
siv efter deres egen me-
ning; stillinger bliver ikke 
genbesat og der har sågar 

været direkte fyringer i faggruppen. 
Der er tale/hørekonsulenter i hver 

kommune uanset størrelse, men det er 
langtfra alle, der har en faglig leder 
funktion, hvorfor foreningen af ledende 
tale/hørekonsulenter kun tæller 23  
med udsigt til at skrumpe yderligere.

Fyringerne og nedskæringerne har 
rystet faggruppen, fortæller Lone Hyld-
gaard, formand for den faglige klub af 
landets ledende tale/hørekonsulenter i 
Skolelederforeningen. Klubben blev 
stiftet for små to år siden, fordi man 
dengang følte sig glemt og klemt både 
af kommuner og foreningen og gerne 
ville gøre mere opmærksom på sig selv.

Tale/hørekonsulenterne kæmper så-
ledes for at bevare deres domæne, men 
deres tale falder umiddelbart for døve 
øre, fristes man til at ironisere. 

I hvert fald på gangene på Christi-
ansborg, for som Lone Hyldgaard poin-

 Søger 
ørenlyd

En svindende flok af ledende tale/hørekonsulenter ønsker større synlighed. Og på trods af de 

senere års skyggetilværelse er der forventning om, at inklusionens spotlys retter nyt fokus 

mod faggruppen, mener den fortrøstningsfulde formand

terer, stråler ironien nærmest ud af lov-
givningen på området, hvor faggruppen 
ikke er nævnt med et ord.

”Det er paradoksalt”, lyder det 
spidst fra formanden. 

”Teksten gør et stort nummer ud af, 
at den kommunikative del skal højnes; 
der indføres lovpligtig sprogvurdering 
af børn i 0. Klasse; sprogvurderinger og 
sprogindsatser i dagtilbud, sprogpak-
ken.dk skal optimere det pædagogiske 
personales sprogarbejde med børnene 
osv. Men der nævnes intet om tale/hø-
rekonsulenterne”. 

”Måske er det fordi vi mest forbin-
des med noget håndværksmæssigt – en 
konkret indsatsenhed, der kun rykker 
ud, når lille Mie ikke kan sige s”, lyder 
Lone Hyldgaards bud på en forklaring. 

Hun skynder sig dog at retvende 
den vrangforestilling.

”Tale/hørekonsulenter favner altså 
meget bredere end specifikke talefejl. 
Vi arbejder i lige så høj grad med bar-
nets generelle kommunikation. Vi er 
faktisk en af de eneste faggrupper, der 
udelukkende beskæftiger os med kom-
munikation”, pointerer hun.
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 Søger 
ørenlyd

i kommunikation
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blå bog

lone Hyldgaard

›   Siden august 2011 
stedfortræder for leder 
på PPR Brøndby, samtidig 
med ansvarsområdet som 
ledende talehørekonsu-
lent.

›   1. januar 2009 ansat i 
Brøndby Kommunes PPR 
som ledende talehøre-
konsulent.  

›   I 1980 ansat på Tale – hø-
reinstituttet Københavns 
Amt (Senere navneæn-
dring til kompetencecen-
ter i Region Hovedstaden) 

›   Har igennem årene arbej-
de både med skolebørn og 
småbørn med specifikke 
sproglige vanskeligheder. 
Været kursusleder samt 
afholdt kurser for fagfolk.

Uddannelse:

2006: 1. modul, Personligt 
lederskab, fra Danmarks 
Forvaltningshøjskole

2003: 3. Speciale fra 
Danmarks Pædagogiske 
Universitet: ”Elever med 
socioemotionelle vanske-
ligheder”

1994: Eksamineret special-
lærer fra Danmarks Lærer 
Højskole. Specialer i Tale-
området og i Høreområdet.

1987: Speciale Københavns 
Dag- og Aftenseminarium: 
Folkeskolens Specialunder-
visning.

eksperter 
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”Og alt sætter sig jo på kommunika-
tionen; hvis et barn er i dårlig trivsel, 
kommer det altid til udtryk i dets måde 
at tale, læse og formulere sig på”.

 
Nørderne dør
Den nye skoleverden er presset. Ned-
skæringer og inklusion er to skruetvin-
ger, der strammer fra hver sin ende. 
Ikke mindst på specialområder som 
tale/høre-området, hvor bevægelsen fra 
amt til kommune og nu videre til de 
enkelte skoler har spredt den specialvi-
den, som før var samlet i amternes 
Tale/Høre Institutter.

»Vi er især meget spændte på, hvordan det bliver 
tolket i de forskellige kommuner, at det er skole-
lederen, der skal være den, der altid vurderer, om 
der er behov for bistand fra PPR.«
{ Lone Hyldgaard, formand for de ledende tale/hørekonsulenter, Skolelederforeningen }

Lone Hyldgaard kommer selv fra en 
stilling i amtet, og selv om hun er me-
get glad for tilgangen til arbejdet med 
sprog og kommunikation i Brøndby 
kommune, hvor hun sidder, er hun 
også meget bevidst om det tabte.

”Vi græd, da amtet lukkede. Vi hav-
de 120 børn, hvilket gav et rigt fagligt 
miljø med rum til at uddanne nørder og 
udvikle forskning. Da kommunerne over-
tog, blev det gjort på meget forskellig 
vis, nogle gjorde det rigtig godt og vide-
reførte i høj grad amternes tilgang, men 
nørderne bliver stort set ikke uddannet 
længere og forskningen er væk. Det er 

der slet ikke tid eller kapacitet til i kom-
munerne”, forklarer Lone Hyldgaard.

”Og det er et problem fordi den vi-
den bliver udvandet. Der bliver godt 
nok forsket på universitetsniveau, men 
der har man ikke hands on på samme 
måde. Nu er det ikke længere tale/hø-
rekonsulenterne, der bliver nørder, det 
er i stedet forskere, som ikke arbejder 
med børnene til daglig”.

Speciel normal
Men Lone Hyldgaard græder ikke læn-
gere. Og hun klynker heller ikke – på 
trods af besparelser og inklusionens 

i kommunikation
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HVAD HAR DU

BRUG FOR?

FÅ INSPIRATION TIL 
DIN LEDELSE
Hvordan klarer du de nye udfordringer som distriktsledelse, 
skolefusioner, nye ledelsesteam og inklusionsindsats?

Vi tilbyder et uforpligtende udviklingsbesøg og giver dig 
masser af muligheder.

Ledercoaching Organisationsudvikling 
Diplom i Ledelse Temadage Evaluering
Se på ucsyd.dk/ledelse
Videncenter for Ledelse og Organisationsudvikling
Kontakt videncenterleder Anni Korsbæk, 
+45 7266 5231, arko@ucsyd.dk



Fakta

Den nye folkeskolelov

Stk. 4. Elever i folkeskolen, 
der før lovens ikrafttræden er 
blevet visiteret til støtte i min-
dre end 9 undervisningstimer 
ugentligt eller til specialun-
dervisning i et eller fl ere fag 
i skoleåret 2012-13, bevarer 
den specialpædagogiske 
bistand i skoleåret 2012-13. 
Dette gælder dog ikke, hvis 
skolens leder på grundlag af 
en pædagogisk-psykologisk 
vurdering og efter samråd 
med forældrene vurderer, at 
bistanden skal ændres eller 
ophøre.
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nye forståelse af specialområdet. Dels 
er hun enig i inklusionstanken og dels 
ser hun en mulighed for at defi nere 
Tale/hørekonsulenternes faglighed end-
nu tydeligere.

”Når vi har en specialundervisnings-
del, der nærmer sig normalområdet, så 
er der noget galt. Tidligere tog vi det barn 

ud, der havde vanskeligheder, og hjalp i 
et isoleret rum. Den tilgang har sådan set 
sejret sig ihjel”, siger Lone Hyldgaard.

For specialister som tale/hørekonsu-
lenterne betyder det en nærmest om-
vendt arbejdsopgave.

”Nu skal vi mere ind og hjælpe bør-
nene til at forblive i systemet. Vi skal 
så at sige have specialsystemet ind i 
almensystemet. Det er vores store op-
gave som PPR, at få gjort det specielle 
til en del af det almene”.

Kan I ikke derved være med til at 
udrydde jer selv?

”Der er der mange, der er nervøse 
for. Også fordi man uddanner sprogvej-
ledere og sender folk på opkvalifi ceren-
de kurser. Men jeg er ikke bekymret; vi 
ved, at det især er sammen med kom-
petente voksne og andre børn, at børn 
lærer sprog og socialisering. Som tale/
hørekonsulenter kan vi dels det helt 
specifi kke specielle, som fx at afhjælpe 
stammen, udtalevanskeligheder osv. - 
men vi kan også rådgive om, hvordan 
læreren kan arbejde med at udvide bør-
nenes ordforråd i den daglige undervis-
ning”, siger Lone Hyldgaard og fortsæt-
ter fremtidsvisionen: 

”Vi skal stadig specialisere os samti-
dig med at vi skal være gode til at tage 
andres faglighed med ind. Når vi sidder 
med de voksne omkring barnet, skal vi 

kunne veksle mellem de forskellige ak-
tører, fra barnet, til lærerne og til foræl-
drene. Det er en svær kunst – at være 
konsultativ og også rådgivende – og en 
nyudvikling, vi arbejder hårdt på”, ly-
der det med stålsat stemme.

Det er i det hele taget en fortrøst-
ningsfuld formand for landets ledende 
Tale/hørekonsulenter, der går det kom-
mende skoleår i møde.

”Jeg tænker faktisk, at inklusionen 
skærper vores faglighed og jeg ser en 
kæmpe fordel i, at folk bliver uddannet 
omkring os. Hvis sprogindsatsen frem-
over bliver forankret hos en tale/høre-
konsulent plus der er efteruddannet 
personer ude på institutionen, skabes 
der hurtigt et fælles sprog og en fælles 
forståelse og så har vi synergieffekten”, 
siger Lone Hyldgaard. 

Formanden for de ledende Tale/hø-
rekonsulenter læner sig tilbage i stolen 
og tager en tår af kaffen, der har stået 
uberørt indtil nu. Hun stiller koppen på 
bordet og summerer:

”Inklusion og socialisering handler 
om kommunikation. Og hvem kan kom-
munikation? Det kan tale/hørekonsu-
lenterne”. 

Så er det sagt; forhåbentlig er der 
nogen, der hører det. 

eksperter 

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

Kæmp For børnene
Lærere skal i højere grad kæmpe bør

nenes sag, mener Børnerådets formand.
Side 34

-
h j e r n e n

Ravage
teenage

i

Teenagehjernen er under ombygning. Den al min

delige teenager bliver på grund af hjerne forandringer 

ramt af ADHD light. Det sætter nogle helt bestemte 

rammer for, hvordan lærere skal undervise teenagere.

Side 14

p01_FS2911_Forside.indd   2 15/12/11   14.28

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

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

  elektronisk kalender på folkeskolen.dk med 
 aktiviteter fra hele landet

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



kort

Jorden, afstand til solen 149,6 x 106 km, 
diameter 12756 km, massefylde 5515 kg/m3, 
rotation 24 timer, gennemsnitlig overfl ade-
temperatur 15 °C (og stigende)

ad eller af? Hans eller sin? 
Dansk Sprognævn giver nu 
hjælp til typiske sproglige ud-
fordringer via en ny app. Hent 
’Sproghjælp’ gratis på Appstore. 
På nettet ligger fl ere oplys-
ninger, bl.a. artikler, der går i 
dybden med sproglige fi nurlig-
heder for interesserede.

lederUge
FTF arrangerer i uge 40 en uge særligt for 
ledere – med tre timers workshops á 950 
kr. incl. forplejning med fokus på bl.a. per-
sonlig udvikling, strategisk ledelse, nytænk-
ning og selvledelse. Temaer: 

> Bedre møder
> Ledelse på tværs
> Lederevaluering 
> U-teori
> Strategisk ledelse
> Nytænkning
> Autenticitet

Gå hjem med praktiske redskaber til brug 
for din egen udvikling og for udvikling af 
dine medarbejdere og jeres fælles arbejds-
plads. Se mere på www.ftf.dk.

Børne- og undervisningsminister Christine Antorini vil lade eleverne bruge 
nettet under prøverne. Mere præcist vil det i første omgang kun gælde folke-
skolens afgangsprøve i skriftlig dansk.

Antorini understreger, at en digital afgangsprøve vil blive tilrettelagt på en 
måde, så man ikke kan skrive direkte af fra nettet. Erfaringer fra gymnasier 
viser, at netadgang ved eksamens/prøve-afholdelse fi nt lader gøre, og at 
’snyd’ ikke udgør et større problem

SPørg  
gOOgle

SproghjælptalISMaN
400 grundskoler deltager i OECD’s lærer- og lederundersøgelse TALIS 2013, 
som sætter fokus på lærernes vilkår som undervisere og giver både lærere og 
ledere mulighed for at bidrage til udviklingen af det danske undervisnings- og 
læringsmiljø. Undersøgelsen fokuserer blandt andet på:

> Lærernes uddannelse
> Muligheder og behov for kompetenceudvikling
> Feedback og evaluering af lærerne
> Læringsmiljø
> Skoleledelse
> Lærernes undervisningspraksis, pædagogiske holdninger og værdier
> Læreres og lederes jobtilfredshed.

Resultaterne af den seneste TALIS-undersøgelse viste bl.a., at danske lærere 
efterspørger mere feedback fra deres ledere – og var sammen med en regulær 
OECD-anbefaling anledning til, at Skolelederforeningen lavede værktøjet til 
observation og vurdering af undervisningen.

De nye danske og internationale resultater bliver offentliggjort juni 2014.
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at styre   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Annemette Welling }
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artikel

Ro 
    påHvordan agerer man bedst, hvis en elev 

bliver udadreagerede eller voldelig, er 

et spørgsmål, der også handler om ens 

egen og teamets fælles adfærd…

vreden
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at styre  

 I Thisted ligger Rolighedsskolen, 
opkaldt efter gården Rolighed, der 
har lagt jorde til skolen og et om-
kringliggende parcelhuskvarter. 
Det lyder dejligt, og det er der 
også her med høj himmel og idyl-

lisk natur omkranset af fjord og hav.
Roligt er der nu ikke altid. Til sko-

len, der er en normalskole med 365 
elever, hører nemlig også specialafde-
lingen Østermølle med 55 elever mel-
lem 6 og 18 år, der har forskellige gra-
der af mental retardering. Derudover 
har de fleste et eller flere fysiske og/
eller psykiske handicaps.

Undervisningen på Østermølle vare-
tages af specialuddannede lærere og 
pædagoger, og der er pædagogmed-
hjælpere i alle klasser til at bistå un-
dervisningen og løse praktiske opgaver. 
I spidsen for både skole og specialaf-
deling står et ledelsesteam, bestående 
af en skoleleder, to viceskoleledere, 
hvor den ene fungerer på almenskolen 
og den anden på specialafdelingen, 
samt en SFO-leder for begge steder. 

problemskabende adfærd
Rolighedsskolen og Østermølle er byg-
ningsmæssigt én skole, så der er kon-
takt mellem børnene, ligesom ledelse 
og medarbejdere deler arbejdsplads, 
personalerum mv. Men samtidig er spe-
cialeleverne sådan stillet, at de kun 
vanskeligt lader sig inkludere i almen-
undervisningen, så der er også tale om 
adskilte verdener. 

Skolen har længe haft fokus på, at 
personalet på Østermølle oplever ele-
ver, som reagerer på stress, frustratio-
ner osv. ved at blive udadreagerende og 
nappe, spytte, bide, kradse, slå, sparke 
og kaste med ting. Der er meget sjæl-
dent tale forsætlig vold eller trusler, 
men det sker altså, og det påvirker 
selvfølgelig arbejdsforholdene.

”I personalegruppen er der stor tole-
rance og robusthed i forhold til disse 
hændelser, men der har også været et 
stort ønske om hjælp til at minimere, 
håndtere og eliminere dem. Det er op-
levelser, der slider på krop og sjæl, og 
vi har erkendt, at vi kunne have brug 

for et professionelt input til at blive 
endnu bedre til at tackle hverdagen”, 
fortæller skoleleder Birthe Hjortdal.

Skolen tog derfor initiativ til at be-
stille et todages skræddersyet kursus 
for hele personalet på Østermølle afde-
lingen (med deltagelse af ledelsen), 
møntet på deres type elever. Det blev 
Studio III / Danmark, der har speciali-
seret i at træne professionelle i bl.a. 
håndtering af udadreagerende børn, 
der stod for kurset. 

”Vi havde længe snakket om det, nu 
var det tid til at gøre noget! Vi har alle-
rede en politik og rutiner i at samle op 
på situationer og undgå udbrændthed 
og stress, men i ledelsesteamet var vi 
enige om at tage personalets ønske om 
at få yderligere viden og færdigheder 
inden for området alvorligt”, fortæller 
Birthe Hjortdal.

”Kurset havde fokus på relationen 
mellem personale og barn, personalets 
tilgang til børnene og på at personalets 
tro på og tillid til, at de kan håndtere 
belastende situationer. Der blev også 
givet en introduktion til såkaldte Low 
Arousal teknikker (se box), hvor der 
bl.a. lægges vægt på, at ens stemning 
og fremtoning har væsentlig betydning 
for andres reaktioner”.

  
Tid til eftertanke 
Instruktørerne havde ikke blot teoretisk 
baggrund, men praksiserfaring, hvilket 
gav Østermølle-personalet mulighed for 
at få konkrete bud på aktuelle pro-
blemstillinger. Desuden var der øvelser 
i fysisk at håndtere konflikter, herunder 
fastholdelse af elever, frigørelse fra 
greb om hånd eller i håret mv. Teknik-
ker, der er gode at kende, når persona-
let oplever det i hverdagen. 

Med en udgift på små 100.000 kr. 
har kurset været en seriøs satsning. 
Personalets tilbagemeldinger har også 
været rigtig gode, og ud over de mere 
instrumentelle færdigheder, prøver man 
nu en ny måde at møde eleverne på, så 
konflikter bedre forudses, forebygges 
og mødes.

Kurset gav redskaber til at manøvre-
re i et ret uroligt miljø. Men det gav 

også inspiration til mere omtanke og 
større opmærksomhed på, hvad der 
egentlig sker i løbet arbejdsdagen. 
Hvad er det, der trækker energi ud, og 
hvordan har de, der er involveret i kon-
krete situationer, det med det.

”I de øvelser vi var igennem var der 
fokus på at være helt åbne om, hvordan 
vold og konflikter påvirker en, og der-
med fik vi endnu bedre mulighed for de-
briefing og bearbejdning af belastende 
oplevelser At have fokus på netop det 
område, som kan være tabubelagt og 
svært at tale om, har helt sikkert bety-
det, at der for fremtiden vil være større 
åbenhed i personalegruppen”. 

 ”Det er let at blive hærdet i det her 
game, så man bider oplevelser i sig og 
siger ’det var ikke noget’. Men det er 
slet ikke OK at blive slået og spyttet 
på, det skal tværtimod være legalt at 
snakke om det og være anerkendt, at vi 
ikke er ens. Både som mennesker eller 
professionelle har vi forskellige tærsk-
ler og reaktioner”, siger Birthe Hjort-
dal, der vurderer, at kurset har givet 
personalegruppen en fælles platform, 
og at omsorgsfuldheden er øget.

Samtidig er skolen blevet endnu 
mere nøje med registrere, hvad der 
foregår. For at øge opmærksomheden 
på detaljerne og med den sideeffekt, at 
skolen er blevet bedre til at dokumen-
tere, hvad der også er en del af dens 
virke. Så andre ikke tror, at dagligda-
gen bare går med at bage boller…

Udfordringen med udadreagerende 
børn er – som så meget andet på det 
specielle område – kendt i normalsko-
len, og med omlægningen af specialun-
dervisningen og øget inklusion kommer 
der flere elever med særlige behov i 
normalundervisningen på Roligheds-
skolen. 

”Noget af det vi har lært kan over-
føres, fx de grundlæggende teknikker i 
low-arousal’ (se side 34), og hos os 
kan personalet på hele skolen let ud-
veksle viden og erfaring. Ja, vi har – 
også ledelsesmæssigt – den fordel, at 
vi har en ekspertgruppe på det felt, 
som vi kan trække på”, siger Birthe 
Hjortdal.

Og der kippes naturligvis 
med flaget.
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alvoren bag 
Over halvdelen af de ansatte på spe-
cialskoler bliver hvert år udsat for vold 
og trusler i deres arbejde. 57 % af læ-
rerne og 74 % af pædagogerne er in-
den for det seneste år blevet slået af 

eleverne. Det viser en ny undersøgelse, 
som Bar U & F har offentliggjort, hvor 
796 ansatte på 19 specialskoler er 
spurgt.

Lærere og pædagoger oplever at bli-
ve slået, revet, sparket og få kastet 

genstande efter sig. Trusler er også et 
stort problem, viser undersøgelsen, der 
er lavet i et samarbejde mellem Ar-
bejdsmedicinsk Klinik Herning og Psy-
kologisk Institut, Københavns Universi-
tet.

Lederne fortæller, at de ikke mener, 
at niveauet for vold og trusler er steget 
gennem de seneste fem år. Men regi-
streringen af episoderne er blevet bed-
re, hvilket slår igennem i statistikken. 
Og lige meget, hvordan man drejer det, 
er niveauet for vold og trusler højt. 

Alligevel fortæller de ansatte, at de i 
høj grad er glade for deres arbejde. 
Omkring 95 % siger, at de er tilfredse 
med deres job som helhed. Over 80 % 
er tilfredse med arbejdsmiljøet og med 
sikkerheden på arbejdspladsen.

Der er dog stadig grund til at være 
opmærksom på udviklingen af arbejds-
miljøet på specialskolerne, står der i 
rapporten, idet længerevarende syge-
meldte medarbejdere ikke har haft mu-
lighed for at svare på spørgeskemaet. 
Og der er eksempler på stress, lang-
tidssygemeldinger og jobophør.

Det anbefales derfor at prioritere re-
gistreringen af episoder med vold og 
trusler højt, og at skolerne sikrer en høj 
viden og faglighed i forhold til at fore-
bygge episoder. Desuden opfordres 
specialskoler til at danne netværk med 
lignende skoler til erfarings- og videns-
deling. 

Læs mere på 
www.arbejdsmiljoweb.dk/specialskoler

Se også materialet ’Vold og trusler i 
skolen’, som Skolelederforeningen har 
udarbejdet sammen med DLF, det lig-
ger på www.skolelederne.org

»Som leder er jeg glad og stolt over at være med til 
at sætte fokus på de meget vanskelige opgaver, 
som personalet på specialområdet kan have – så vi 
både har fået nye redskaber og er kommet tættere 
på hinanden.«
{ Birthe Hjortdal, skoleleder, Rolighedsskolen og Østermølle, Thisted }

fakta

low Arousal

Det fondsbaserede fi rma Studio III, der stod for kursusforløbet på 
Østermølle-afdelingen, har som hovedmålsætning at forstå børn og 
unge – også når der sker noget, man ikke forstår…

Med denne tilgang følger forsøget på at se alle børn og unge som 
specielle og unikke mennesker, der har behov for at blive støttet til 
udvikling og trivsel ud fra deres individuelle forudsætninger. Uanset 
om de har vanskeligheder eller en diagnose, udvikles som deres 
jævnaldrende eller ej.

Konceptet stammer fra engelske psykologer, der har formuleret Low 
Arousal teknikken (der går ud på at hindre, at situationerne eskale-
rer) som en mere nænsom, værdig og ikke-konfronterende tilgang til 
at håndtere udfordrende adfærd. Og som har til formål at give elever  
de bedst mulige rammer for læring og trivsel.

Der arbejdes med målbar, specifi k træning af personale ud fra elever-
nes specifi kke behov. Således at lærere og pædagoger bedre forstår 
baggrunden for elevernes vanskeligheder, og at denne forståelse 
anvendes både af den enkelte fagperson og i fællesskab i personalet.

Studio III kombinerer faglig viden og færdigheder fra forskere, lærere, 
pædagoger, ergoterapeuter, fysioterapeuter, klinikere, psykologi (an-
vendt og teoretisk), talepædagoger og advokater (med særlig viden 
og træning i håndtering af børn og unge med udviklingsforandringer 
og psykisk handicap).

Se mere på www.studio3danmark.dk 

at styre  
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Mars, afstand til solen 227,9 x 106 km, diameter 
6794 km, massefylde 3933 kg/m3, rotation 24 timer og 
37 min, gennemsnitlig overfl adetemperatur -65 °C

 En broget fl ok feminister,  homoseksuelle, sportsstjerner, journalister, muslimer, 
handicappede og andre er gået sammen med en række skuespillere og stand-up-
pere om at lave et nyt undervisningsmateriale, der giver undervisere mulighed for 
at sætte åbenhed og forståelse på skoleskemaet. 

Målsætningen hos folkene bag ”GENERATION i” er at sætte åbenhed, forstå-
else og tolerance på elevernes dagsorden på interessant og moderne vis. Alt mate-
riale er som udgangspunkt digitalt og kan benyttes let tilgængeligt online eller 
offl ine. Det henvender sig til elever i 6. til 10. kl. og kan tilpasses alt fra et enkelt 
modul til længere forløb.

Undervisningsmaterialet er gratis og kan hentes på 
www.generationi.me > Undervisning

kUlørte klA t

Ledelse udøves i dag på tværs af fl ere og større afdelinger og ni-
veauer i kommuner og regioner. 

Men det kræver et stort stykke arbejde at skabe den sammen-
hængskraft, som er nødvendig for at opnå dedikerede, dynamiske 
og fl eksible offentlige organisationer. 

Væksthus for Ledelse har undersøgt, hvad der skaber sam-
menhængskraft ved at spørge ledere og chefer om deres oplevel-
se af fænomenet. 

Den samlede konklusion på projektets interviews er ikke bare, 
at sammenhængskraft fi ndes og har stor effekt, men også at man 
som leder kan bidrage til at skabe den igennem personlige rela-
tioner, tillid og passende forstyrrelser i hverdagen. Og uden at 
tro, at det frem for alt handler om harmoni. 

Få en publikationen om ledelse og sammenhængskraft gratis 
ved henvendelse til Væksthuset på tlf. 2243 1100.

krAFt dUrcH…

Psyko-
somatisk 
 Regeringen og Enhedslisten  barsler 
med et lovforslag, der skal sidestille 
det fysiske og psykiske arbejdsmiljø.

Det betyder bl.a., at Arbejdstilsy-
net hurtigere kan handle, hvis et til-
syn afslører problemer med det psy-
kiske arbejdsmiljø på en arbejdsplads. 
I dag har virksomhed, skoler m.fl . otte 
uger til at udarbejde en handlings-
plan til løsning af problemet.

Med de nye regler  ernes denne 
otteugersregel. ¢h

Ka a i Vejle
en gruppe borgerne i Vejle har i forbin-
delse med placeringen af et psykiatrisk 
hospital følt sig kørt over af beslutnin-
ger, der allerede var taget, før hørings-
runden gik i gang.

De har bl.a. oplevet, at et rådgivende 
ingeniørfi rma, regionen og kommunen 
har sendt kritiske spørgsmål rundt i en 
labyrint af henvisninger. Og de har rejst 
en debat om høringer i virkeligheden er 
skindemokratiske og spild af tid?

Den vrede borgergruppe har udgivet 
et skrift: www.bananrepubliktidende.dk

længere…
Hvis det står til Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune, skal kom-
munens folkeskoleelever fra 0. til 6. klasse have en længere og mere sam-
menhængende skoledag.

Skolefritidsordningen forsvinder, og bliver en del af skoledagen, hvor både 
lærere og pædagoger skal være sammen om undervisningen, som også fri-
tidsklubber og lokale foreninger skal tage del i. Lærerne skal efteruddannes 
og bruge mere arbejdstid på at undervise.

Familiebehandlere trækkes ud på skolerne, og skal sikre hurtigere 
hjælp til børn med problemer. Tilsammen skal det give rum i folkeskolen 
til fl ere af de elever, der i dag går på specialskole, og der knyttes 
forskere på til at samle op på resultaterne. 

Kilde: Fyens Stiftstidende
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hjemmesiden   { tekst: Søren Thomsen / illustration: Mediegruppen }

 d et er nu ved at være et 
par år siden, at Hoved-
bestyrelsens mediepo-
litiske udvalg beslutte-
de at fortsætte med at 
udvikle og forny for-

eningens kommunikationsplatforme. 
Først var det bladet, der blev tunet 

med nyt udseende og der kom ny energi 
og nye vinkler på det redaktionelle. Nu 
har det så været hjemmesidens tur i tre-
kvart år. Og som du forhåbentlig har be-
mærket, er udseende, typografi , stil, lay-
out også her fuldstændigt fornyet.

Meningen er selvfølgelig, at det skal 
hænge sammen med linjen i forenin-
gens blad, pjecer og information i øv-
rigt. Ja ligesom plenum; blev det nye 
navn på bladet, hedder nyhedsbrevet 
så nu plenum+ for at signalere sam-
menhæng mellem blad og elektronisk 
medie.

Mange besøgende
Platformen for nyhedsbrev og hjemme-
side skulle nu samtidig gerne være ind-

 grIB 
dAgen 

bydende og et relevant værktøj for et-
hvert medlem og leder i skolen. Næste 
skridt er så helt naturligt, at udvikle 
nye platforme, så hjemmesiden, bladet 
og nyhedsbrevet, der skal kunne læses 
og bruges på smartphones og tablets. 
Bedre, end det allerede kan…

Over 20.000 gange har Skoleleder-
foreningens ”nye” hjemmeside haft be-
søg den sidste måneds tid, og vi kan 
se, at de besøgende har været godt 
rundt på siden. Mange har besøgt le-
delsesværktøjssiden, kontakt-os-siden, 
hovedbestyrelsens sider, læst nyheder-
ne, og lidt færre har været på den loka-
le hjemmeside, eller på en af de andre 
over 500 under sites. 

Vi har forsøgt at skabe dynamik. Ud-
trykket skal på én gang være seriøst og 
friskt, og ligesom med bladet, prøver vi 
både at strække os ud over vores egen 
verden, idet nyheder og informationer 
stadig primært skal handle om folke-
skolen og ledelsen af den.

Hjemmesiden er derfor en skatkiste 
af information om samt skolelederes 

vilkår, løn- & arbejdsforhold, ledelses-
udvikling, ledelsesværktøjer, forenings-
stof centralt/lokalt, OK-stof mv. Hent 
her alle nye pjecer, læs også referater 
fra HB’s møder og andre af foreningens 
aktiviteter.

på vej fremad
Det er klart, at hvor bladet kan komme 
i dybden med tingene, søger vi med 
hjemmesiden ’at gribe dagen’. Men alt-
så også være pågående med nye vink-
ler, mere kant og mere allround; ikke 
mindst nyhedsbrevet, der går ud til alle 
medlemmer og interesserede i øvrigt, 
der har tilmeldt sig.

Hvordan er det så gået? Visuelt er 
den indbydende, og antallet af brugere 
er stigende. Nyhedsformidlingen på 
hjemmesiden har aldrig været mere ak-
tuel, og der skulle gerne være en nyhed 
pr. dag, hvis vi også tæller kursus og 
konference tilbud med. Nyhedsbrevet 
plenum+ har 4.200 tilmeldte, hvoraf 
dog ca. halvdelen læser nyhedsbreve-
ne…

www.skolelederne.org i relativt nye klæ’r – en lille 

status år 1 viser, at foreningens web ret fl ittigt 

bliver benyttet af medlemmerne 
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Procentsatser  af de  

registrerede visninger

pr. sidste måned

Vi får ikke så mange tilbagemeldin-
ger om brugernes tilfredshed, som vi 
kunne ønske. Men vi er dog opmærk-
somme på, at det er en ”tung” hjem-
meside, som rummer mange platforme, 
herunder de ca. hundrede selvstændige 
hjemmesider med de lokale afdelinger 
og faglige foreninger…

top 10 HItS

1. Forside 4.141

2. Jobportal 679

3. Kontakt 616

4. Løn, love, aftaler 588

5. Ledelsesværktøj (spec.uv.) 576

6. Sekretariat 472

7. Kurser og Konferencer 433

8. Lokale Afdelinger 383

9. Frederikshavn LA 217

10. De valgte (HB) 171

MEdIo HItS  

42. TR-Håndbog 103

43. Ikast Brande 102

44. OK13 101

45. København 64

46. Ny Nordisk Skole 62

47. Aarhus 60

48. FTF-Lederuge 54

49. Portal Webredaktør 49

50. Pension – sygdom 39

51. Favrskov 25

Med de mange målgrupper og em-
ner, stilles der store krav til brugerfl a-
den – så øget tilgængelighed, bedre 
overblik og funktionalitet er stadig 
nøgleordene. Omvendt kræver sitet 
også lidt af brugerne. Som minimum 
kan man bruge lidt tid på menuen i 
venstre spalte.  

1,3%

0,7%

~2% klik under~2% klik under

èè

Med de mange målgrupper og em-
ner, stilles der store krav til brugerfl a-
den – så øget tilgængelighed, bedre 
overblik og funktionalitet er stadig 
nøgleordene. Omvendt kræver sitet 
også lidt af brugerne. Som minimum 
kan man bruge lidt tid på menuen i Bliv  også ven med Skoleleder-

foreningen på Facebook!

Skolelederforeningens hjemmeside havde 21.120 visninger sidste måned.
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kort  

Jupiter, afstand til solen 778,6 x 106 km, 
diameter 142.984 km,  massefylde 1326 
kg/m3, rotation 10 timer, gennemsnitlig 
overfl adetemperatur -110 °C

 I disse tider  må den europæiske fagbevægelse se magtesløs til, 
mens politikerne gennemfører barske arbejdsmarkedsreformer 
med EU-Kommissionen for bordenden, hedder det i en analyse i 
Mandag Morgen

“Der er ingen tvivl om, at fagbevægelsen på europæisk plan 
er blevet tvunget i knæ af krisen”, siger FTF-formand Bente Sor-
genfrey, der også sidder i ledelsen for fagbevægelsens europæi-
ske fællesorganisation European Trade Union Confederation, 
ETUC.

“Bare se på os herhjemme. Hvis vi ikke er i stand til at lave 
en trepartsaftale med regeringen, som godt nok kan koste os no-
get, men også give os indfl ydelse, så er det udtryk for et svag-
hedstegn hos os i fagbevægelsen”, siger hun.

I Spanien og Portugal har indgreb betydet massefyringer, fær-
re feriedage, mindre fratrædelsesgodtgørelser og fl ere midlertidi-
ge ansættelser. 

Men reformerne har også svækket fagbevægelsens strategiske 
rolle. I Spanien kan virksomheder nu bryde fri af overenskomster, 
der ellers dækker hele brancher, og kræve individuelle forhand-
linger om løn og arbejdstid på den enkelte arbejdsplads.

Med særligt øje på, hvad der sker i Spanien og Portugal, Ir-
land og Grækenland, arbejder fagbevægelsen i hele Europa nu på 
at fi nde ud af, hvordan de kan forny deres rolle, så de kan genvin-

de den tabte indfl ydelse på deres medlemmers arbejdsvilkår – 
både nationalt og på europæisk plan.

Men det er hidtil ikke lykkedes fagbevægelsen at komme 
igennem med ønsker til den økonomiske politik, og dens offensi-
ve krav om investeringer i nye job er blevet afl øst af en defensiv 
kamp mod arbejdsmarkedsreformer.

Ifølge Bente Sorgenfrey er det på tide, at fagbevægelsen ac-
cepterer den økonomiske krise og indtager “en mere konstruktiv 
rolle”. Det skal ske som part i nationale forhandlinger, men det 
handler også om at påvirke de retningslinjer, der kommer fra 
Bruxelles. Det sidste bremses imidlertid også af, at den europæi-
ske fagbevægelse er splittet om, hvilken arbejdsmarkedsmodel 
man bør kæmpe for.

 EU-Kommissionen anbefaler fl exicurity fra Danmark og de 
andre skandinaviske lande. Men i kommissionens fortolkning in-
debærer det i praksis mere fl eksibilitet fra lønmodtagerne og i 
mindre grad økonomisk sikkerhed i tilfælde af arbejdsløshed. 

For Bente Sorgenfrey er det afgørende, at de faglige organisa-
tioner i EU-landene indser, at de kan blive nødt til at ofre nogle 
rettigheder, for at få indfl ydelse på den politik, der bliver ført.

Kilde: Mandag Morgen

presset bevægelse

Siden begyndelsen af 1980’erne er omfanget af nye cirku-
lærer, love og bekendtgørelser steget støt, bare sidste år nå-
ede mængden af de nye regler op på et omfang svarende til 
en papirslange på 6 km, skriver Ugebrevet A4.

Siden 1982 er der blevet udarbejdet ikke færre end 
65.000 nye regler, love mv. Sammenlignet med disse 30 år 
blev der i perioden 1840-1981 (141 år) udarbejdet godt 
9.000 regler, love mv. Alle er enige om, at det har taget 
overhånd, men ingen ved, hvordan man siger stop.

Tilstedeværelse
Aarhus Kommune, Århus Lærerforening og Aarhus Skolelederfor-
ening er enige om en aftale, der betyder at de 3.200 lærerne i 
kommunens folkeskoler skal være fl ere timer på skolerne. Samti-
dig sparer kommunen 37 mio. kr. på budgettet. 

De aarhusianske lærere kan komme til at undervise 26 timer 
om ugen, hvor lærere i resten af landet kan nøjes med 25, og de 
skal være 75 % af arbejdstiden på skolen.

Den lokale lærerkreds er på det rene med, at det er en kontrover-
siel aftale, men mener også at den rummer fordele. Bl.a. kan den 
øgede tilstedeværelse på skolen bruges til at tage færre opgaver med 
hjem. Aarhus Skolelederforening bakker helhjertet op om aftalen. 

Se mere på www.skolelederne.org

BUreAUkrAt   et 
leVer



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

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

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

klik ind på 
skolelederne.org

foreningens elektroniske nyhedsbrev:

Er du rustEt til at  
håndtErE ærEsrElatErEdE 
konfliktEr?

Social – og Integrationsministeriet tilbyder gratis 

kurser om æresrelaterede konflikter til kommunalt 

frontpersonale, herunder lærere, pædagoger,  

relationsmedarbejdere, socialrådgivere m.m. 

Kurset stiller skarpt på, hvordan fagfolk kan blive 

endnu bedre til at opdage, forebygge og håndtere 

unge, som er udsat for æresrelaterede konflikter 

som fx social kontrol og tvangsægteskaber.

For mere information kontakt konsulent Mutya 

Koudal, Social- og Integrationsministeriet på mail: 

myk@sm.dk eller læs mere på:

Gratis kursus til lærere

www.sm.dk

Fontemagna Light Fontemagna Light

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

Drikker jeres 
elever vand nok?

Køb en drikkevandskøler 
designet til skoler - en 
drikkevandskøler, som kan 
klare den belastning, der 
opstår i frikvarterene.  
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klumme   { tekst: Berit Plotnikof / illustration: Kamila Slocinska }
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bliv på skolen

Princippet om tidens, stedets og handlingens enhed burde måske i højere grad vinde 

frem, hvis visionen om en inkluderende skole skal lykkes…

Med visionen om ’den inkluderende 

skole’ har vi fået en kæmpe udfordring, 

der lægger sig i kølvandet på de mange 

andre opgaver og nye tiltag, folkeskolen 

skal klare. 
Der er mangfoldige ideer til, hvad 

der bør iværksættes, hvis den inklude-

rende folkeskole skal have gang på 

jord: Målrettet uddannelse og efter-

uddannelse af lærerne, så de kan 

differentiere undervisningen mere.  

Lærere og pædagoger skal have bedre 

”redskaber” til at tackle de børn med 

særlige behov, som ønskes inkluderet. 

Der skal gives mere frihed til den en-

kelte skole med hensyn til måder at or-

ganisere undervisningen på… alle idéer 

er gode og kan hjælpe til at nå succes 

med visionen.

Her skal imidlertid peges på endnu 

et forslag, som allerede er fremsat fra 

forskellige side, herunder også fra skole-

ledere: Muligheden for reelt at skabe 

en anderledes inkluderende skole kræ-

ver et kulturskifte i hele skolens måde 

at arbejde på, og en del af dette kultur-

skifte er, at lærerne skal og bør befinde 

sig på arbejdsstedet i langt højere grad.

Tilstedeværelse, tak

De indgroede begrænsninger og den 

manglende fleksibilitet i lærernes ar-

bejdstidsregler (som ikke reelt er af-

hjulpet i A’08) udgør barrierer for at 

finde konkrete og tidssvarende løsnin-

ger i hverdagen. 

Folkeskolen skal jo ikke kun sørge 

for, at eleverne undervises, men i langt 

højere grad end nogensinde også hjæl-

pe med til, at elever overhovedet kan 

indgå i en læringssituation, i en klasse, 

på et hold. Den tid, hvor folkeskolens 

og lærerens eneste opgave var at un-

dervise, er for længst forbi.

Som bekendt er der i dag rigtig 

mange elever, som møder op i skolen 

med forskellige ”problemsæt” i baga-

gen, som medfører, at de ikke uden vi-

dere kan modtage undervisning på de 

vilkår, skolen traditionelt byder. Fx børn 

med AKT eller ADHD problematikker.

Eller bare ”almindelige” børn, hvis 

forældre har haft for travlt eller på an-

den måde ikke evner at støtte op, børn 

som ikke har fået deres morgenmad el-

ler nok timers nattesøvn, børn som ikke 

har lært at tilpasse sig et fællesskab.

Vi har erkendt, at vi ikke kan blive 

ved med at løse tingene ved at ”fjerne” 

børnene til andre, dyrere foranstaltnin-

ger, men at der i erkendelsen af proble-

merne med ”utilpassede” børn må fin-

des andre løsningsmodeller. Og hvad 

man ikke kommer udenom her, er, at 

lærernes arbejdstid og en anden kultur 

vedr. arbejdsform/arbejdsaftale bør ud-

vikles.

Man kan spørge, at når en lærers 

vigtigste mission er at arbejde med 

børn og deres læring, hvordan kan det 

så være hensigtsmæssigt, at læreren 

kan opholde sig hjemme / uden for sko-

len i op mod halvdelen af sin arbejds-

tid? Når det at arbejde med børn kræ-

ver tilstedeværelse. 

Tiden rinder

I mange år har arbejdstiden været ba-

seret på en antagelse om, at læreren 

kommer og ”fylder undervisning på”, 

hvorefter læreren kan tage hjem og for-

berede sig til næste dag.

Samtidig har man takseret forbere-

delsestiden, hvor læreren ikke behøver 

at befinde sig på skolen, til temmelig 

mange timer i forhold til de timer, hvor 

lærerne er sammen med børnene. Læ-

reren har ikke pligt til at befinde sig på 

arbejdet i andre timer end sin under-

visningstid, frikvarterer, samt til nogle 

møder. 
Eksempelvis har en lærer undervis-

ningstimer med børnene i ca. 17-18 

timer pr uge, derudover tilstedeværelse 

i nogle frikvarterer pr dag, samt 2-3 

På Pletten



timer til møder om ugen, og resten 
af de ugentlige arbejdstimer behøver 
læreren ikke være på skolen. Et ”sy-
stem”, der efterlader et stort antal 
timer, hvor skolen ikke har gavn af læ-
rerens kvalifi kationer via konkret tilste-
deværelse. 

I en tid, hvor lærerens arbejde ikke 
kun er at undervise, men også nødven-
digvis indebærer at give støtte og hjælp 
til elever, der har svært ved at modtage 
undervisning, kan dette forhold – at 
læreren i rigtig mange timer ikke er for-
pligtet til at befi nde sig på arbejdsplad-
sen – simpelthen medføre, at alle fi ne 
ideer om inklusion forbliver fi ne ideer, 
og aldrig vil lykkes!

Med de krav, der er i dagens skole, 
er det simpelt hen ikke godt nok!

Til handling 
Hvilke muligheder ville det give i for-
hold til inklusionstanken, hvis alle læ-
rere slet og ret var på skolen i deres ar-
bejdstid? Altså også i de tidsrum, hvor 
de ikke underviste?

Hvis det samtidigt var en naturlig 
del af lærerens daglige tilstedeværelse 
at løse de opgaver, der ikke er under-
visning, f.eks. at have samtaler med 
elever, vejlede og støtte elever? Her ta-
les altså om tid sammen med børn – 
men ikke om undervisning.

I efterhånden en del år har politike-
re med jævne mellemrum udtrykt øn-
sker om at hæve lærernes undervis-
ningstimetal i et håb om, at dette ville 

give nogle bedre løsninger af de for-
skellige problemer i folkeskolen – og 
uden tvivl også for at kunne effektivise-
re og spare.

Taler vi inklusion, er det væsentlig-
ste ikke nødvendigvis at få hævet un-
dervisningstimetallet (og isoleret slet 
ikke nogen særlig god løsning?), men 
derimod at få skabt en ny kultur og ny 
arbejdsform, hvor læreren løser langt 
fl ere opgaver på skolen og i tæt samar-
bejde med de øvrige faggrupper. 

En del steder er pædagoger på sko-
len en vigtig del af løsninger, som ind-
tænker ekstra støtte til elever med sær-
lige behov, og det er sammen med 
undervisningsassistenter m.fl . en na-
turlig udvikling og uden tvivl hensigts-
mæssigt, men det løser stadig ikke det, 
at den store og dominerende faggruppe 
i skolen har en utidssvarende og uhen-
sigtsmæssig arbejdstid.

Kan man forestille sig den synergi-
effekt, der kunne være i, at lærere og 
pædagoger var til stede og kunne koor-
dinere deres indsatser og lave handle-
planer for elever, der har det svært? At 
mange udfordringer rundt i klasserne 
derfor kunne løses på nye og hidtil 
ukendte måder?

et konkret forslag
Lav om på lærernes arbejdstid, så de 
befi nder sig på skolen som hovedregel i 
deres arbejdstid (dog selvfølgelig med 
mulighed for et mindre antal timer til 
opgaveløsning uden for skolen). Det vil 
give mulighed for bedre fl eksibilitet, 
planlægning og samarbejde i forhold til 
at løse opgaver med at hjælpe og støtte 
elever, som har svært ved at indgå i en 
klasse og modtage undervisning. 

Der er allerede hørt en del ind-
vendinger fra Lærerforeningen, fx hvis 
læreren skal blive på skolen i sin ar-
bejdstid uden for undervisningen – 
hvad så, når læreren skal have møder 
med forældre om aftenen, eller hvad 
så, når læreren har brug for at fi nde 
undervisningsmaterialer på biblioteker 
og andre steder?

Inden for andre faggrupper er det 
ikke et problem at afspadsere – har 
man haft et aftenmøde, så går men tid-
ligere hjem en anden dag. Det er heller 
ikke en hindring, at man i nogle aftalte 
timer forlægger sin tid til et bibliotek. 
Den slags fl eksibilitet fi ndes overalt på 
arbejdsmarkedet.

Eller indvendingen, at hvis læreren 
skal blive på skolen, så skal der indret-
tes tidssvarende arbejdspladser?

Ja, og det er rimeligt. Politikerne 
bør her sammenholde invest eringer 
med visioner. For på den lange bane er 
det en billigere og langt bedre pædago-
gisk strategi – hvis man altså ønsker 
at skabe en mere inkluderende folke-
skole – at man investerer i fysisk plads 
og rum til, at lærerne kan udføre deres 
vigtige arbejde på skolen. Det vil skabe 
rum for at udvikle nye modeller / udvik-
le skolen. 

Berit Plotnikof er skoleinspektør på 
Nørrebjergskolen, Odense SØ

klumme   
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kort

Saturn, afstand til solen 1433,5 x 106 km, diameter 
120.536 km, massefylde 687 kg/m3, rotation 10 timer 
gennemsnitlig overfl adetemperatur -140 °C

kommunerne har de seneste år skilt sig af med tusindvis af medarbejdere. Alene 
fra april 2011 til april 2012 forsvandt 9.914 fuldtidsstillinger.

Intet tyder på, at den udvikling stopper. I hvert fald er fyringer og nedlæggelse 
af stillinger på tale i rigtigt mange kommuner i forbindelse med næste års budget-
ter.

I omkring en tredjedel af kommunerne (34 %) vil der med sikkerhed blive tale 
om at sige farvel til medarbejdere eller jobfunktioner. Det viser en undersøgelse 
blandt landets borgmestre. Yderligere 34 % svarer ”måske” til samme spørgsmål.

Generelt svinger kommunerne endnu en gang sparekniven i forbindelse med 
budgetlægning 2013. I over halvdelen af landets kommuner meldes der om be-
sparelser eller store besparelser. I en fjerdedel lyder meldingen ”mindre besparel-
ser”. I knap en femtedel af kommunerne vil der være uændret vækst, mens en lil-
le gruppe kommuner (5 %) forventer en lille vækst  

I aftalen mellem regeringen og KL er der åbnet for, at kommunerne under ét i 
år kan sætte skatten op og ned inden for en ramme af 250 mio. kr.

5 % af kommunerne har ifølge forespørgslen behov for en skatteforhøjelse, 
mens 11 % svarer ”måske” til spøgsmålet. Og måske kan regnestykket gå op. For 
fi re kommuner (6 %) er nemlig interesseret i at sænke skatten. Tre kommuner (5 
%) er ”måske interesseret”.

Kilde: Nyhedsmagasinet Danske Kommuner

FyrInger 
FOrtSÆtter Uden 

bund
det danske arbejdsmar-
ked er præget af en – ellers 
sund – langsigtet trend, hvor 
arbejdsstyrken gradvist er ble-
vet bedre uddannet.  Det skri-
ver Mandag Morgen på bag-
grund af en analyse fra 
Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd.

Bagsiden af medaljen er, at 
tusindvis af danskere i disse 
krisetider for tiden kastes ud 
på et arbejdsmarked, hvor bun-
den så at sige er slået ud, idet 
der ikke længere er plads til de 
lavt uddannede. Og hvad så 
med dem?

I en analyse i politiken beskrives ledere og ledelsens udøvelse af 
magt i moderne forklædninger, fx forklædt som positive tanker 
og evalueringsskemaer.

Den amerikanske sociolog James Tucker har således observeret, 
hvordan de traditionelle kampe mellem arbejdsgiver og arbejdstager 
er forsvundet i den moderne, omstillingsparate organisation, og at 
kampen i stedet er blevet et individuelt, indre anliggende. 

De ansatte kæmper med sig selv – de føler sig utilstrækkelige 
og sætter spørgsmålstegn ved, om de slår til, og om deres præ-
stationer overhovedet kan opnå anerkendelse. De ansatte er såle-
des mere grundlæggende sårbare, og arbejdsgivernes rolle bliver 
mere intim i form af coaching og supervision.

Samtidig er magten ikke synlig, men udfolder sig i mere tera-
peutiske situationer, hvor der lettere kan manipuleres med den 
ansatte(s indre).

En dominerende antagelse i dag er, at positiv tænkning tjener 
fremskridtet. At det handler om at se udfordringer i stedet for 
problemer. Og at kritik og modstand udgør barrierer for øget 
vækst og effektivitet. Så smil – eller du er yt.

En ny infrastruktur for kritik er også blevet dominerende, 
nemlig de mange evalueringer, standarder, procedurer og øvrige 
dokumentationsøvelser, som også giver fornuft. Men som kan be-
tyde, at hvad der afviger fra det, der måles, er kritisable forhold.

Den omstillingsparate organisation, den positive tækning, de 
mange nye styringsteknikker udgør et trekløver en ny form for magt, 
hvor ledelsens hovedopgave er at lede medarbejdere til at tro, at de 
opnår den størst mulige belønning ved at anerkende dette.

Kilde: Rasmus Willig, lektor, RUC i Politiken 4/9-12

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

Dino Martin

Hjælp Dino Martin med at bl.a. at 
stave en række ord. Knytter sig til 
hele læringsuniverset på ABCity.dk 
der, ligesom app’en, henvender sig 
til børn i alderen 4-7 år. Udviklet i 
samarbejde med Dansk nationalt 
Videnscenter for læsning.
Fås til: iOS

Knæk læsekoden

Mange børn vil givet finde spillet alt 
for let selv i første klasse, men for 
de læsesvage elever er spillet et 
godt værktøj til at få styr på de 120 
ord - ligesom det lærer spilleren 
bogstavernes skriveretning.
Fås til: iOS

Matematik 1-9

Med fare for at påpege det helt 
igennem indlysende valg af app til 
matematik, så husk på at det via 
websiden skolemat.dk er gratis at 
downloade matematik-apps fra 1. 
til 9. klassetrin.
Fås til: iOS, Android

12 i dansk

Til de større elever der har brug  
for at holde styr på de mange genrer 
og analysemodeller, de støder på i 
danskundervisningen. Systematisk 
værktøj der kan styrke de skriftlige 
opgaver.
Fås til: iOS, Android

Regneregler

Et til tider uundværligt opslagsregler 
der strækker sig fra geometri over 
omregninger til finans, algebra og 
statestik. Tager udgangspunkt i fol-
keskolen men kan også benyttes i 
den videre uddannelse.
Fås til: iOS, Android

Historisk Atlas

Der er mulighed for at på opdagelse i 
49 historiske kort over Danmark fra 
1585 til 2010 og dykke ned i et ud-
valg af lokalhistorisk indhold. App’en 
er dog under fortsat udvikling og der-
for ikke komplet i sit indhold.
Fås til: iOS, Android

repræsentantskabsmøde

gear & 

gadgets

apps  { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

Der findes rigtig mange Apps til både smartphones og tablet - 
og endnu flere dårlige end rigtig gode Apps. Det er med andre 

ord en jungle at finde rundt i - vi har derfor fundet 21 Apps frem, 
som på den ene eller anden måde kan passe ind i en skoledag.

gode apps  til skolen

til eleverne

A+ Spelling test

Hvert barn har sine unikke udfordringer i for-
hold til at lære at stave. Med denne App er 
det muligt at lave orddiktat skræddersyet til 
den enkelte, og barnet kan på gå til opgaven 
på forskellige måder, så interessen fastholdes.
Fås til: iOS, Android

2121
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med appeal

Skype
En klassiker på stort set alle plat-
forme der udover at være fremra-
gende når der skal foretages gratis 
opkald direkte til andre Skype-bru-
gere, også er et udmærket værktøj 
til conferenceopkald eller video-
samtaler på tværs af platforme.
Fås til: iOS, Android, Windows 
Phone

iAnnotate PDF

Et af de bedste værktøjer til at fore-
tage noter og indsætte kommenta-
rer direkte i PDF-filer. Det er nemt 
at have flere dokumenter åben på 
samme tid, og der er direkte forbin-
delse til bl.a. Dropbox. 
Fås til: iOS

Dropbox

Med Dropbox kan du gemme dine 
filer online, så de automatisk syn-
kroniseres til alle dine computere 
- og med denne App har du adgang 
til dine filer uanset hvor du befinder 
dig, og kan med få klik videresende 
eller dele dem med andre. 
Fås til: iOS, Android, Windows 
Phone

Evernote

Helt igennem uovertruffent note-
værktøj der ikke kun automatisk 
synkroniserer noter inklusiv billeder 
og lydoptagelser til såvel dine mo-
bile enheder som din computer, 
men også gør det nemt at finde 
rundt i dem bagefter.
Fås til: iOS, Android, Windows 
Phone

Gode 
værktøjer

Adobe Photoshop 
Express

Den tunge billedredigering hører sta-
dig hjemme på computeren, men i 
et snuptag kan du beskære og rotere 
dine foto, justere farverne og benytte 
et udvalg af filtre og rammer så bil-
lederne så de foto du har taget på 
farten er mere præsentable.
Fås til: iOS, Android

Instapaper

Problemet ved at læse artikler, 
blogs med videre på nettet er indly-
sende, at du skal have en aktive in-
ternetforbindelse. Denne App gør 
det enkelt og bekvemt at gemme 
websider på telefon eller tablet, så 
du kan læse det offline senere.
Fås til: iOS, Android

Documents to Go

Der findes adskillige måder at læse 
og redigere Word-, Excel- og Power-
point-dokumenter på den mobile 
enhed, men dette er et af de bedre 
allround bud på en App, der kan 
løse opgaven.
Fås til: iOS, Android

Apps i undervisningento It-vejledere fra Aalborg kom-mune har oprettet en Facebook-gruppe, der beskæftiger sig med brugen af Apps i undervisningen, og fungerer som et godt sted at udveksle tips og erfaringer.



Wikipanion
Der er selvfølgelig adgang til Wikipe-
dia fra telefonens browser, men en 
specialiseret App til formålet giver 
bl.a. mulighed for at indsætte bog-
mærker eller hurtigt fi nde tilbage til 
tidligere opslag. Lignende Apps fås 
også til Android og Windows Phone
Fås til: iOS

tuneIn Radio Pro

Med Pro-versionen af TuneIn radio 
har du ikke kun adgang til mere end 
70.000 radiostationer fra hele ver-
den. Du kan også optage lyden til din 
telefon, eller bruge app’en som 
clockradio.
Fås til: iOS, Android, Windows Phone

DMI Vejr

Vejrudsigter der strækker sig ni dage 
frem i tiden uanset hvor du befi nder 
dig i landet kan hurtigt blive væsent-
ligt i den daglige planlægning. Med 
App’en kan du også følge vejrsyste-
merne på radar- eller satellitbilleder.
Fås til: iOS, Android, Windows Phone

Sproghjælp

Dansk Sprognævns App hjælper 
med en række af de typiske gram-
matiske udfordringer i det danske 
sprog, kommatering med videre. 
Den er nem og hurtig at bruge når 
sprogtvivlen lige melder sig.
Fås til: iOS, Android

Bluefi re Reader
En eBog- og PDF-læser der under-
støtter det digitale rettighedssy-
stem, som blandt andet benyttes i 
bibliotekernes elektroniske bogud-
lån eReolen, og derfor nødvendig 
hvis du skal låne bøger.
Fås til: iOS, Android

Appsfi re Deals

Alene i Apples App Store er der i 
skrivende stund mere end 700.000 
Apps, og der kommer hele tiden nye 
til. Det er med andre ord umuligt at 
orientere sig, men en App som denne 
holder øje med slagtilbud og nedsat-
te priser.
Fås til: iOS, Android

Flipboard

Flipboard sammenstykker et inter-
aktivt magasin i din mobile enhed 
baseret på input fra sociale netværk 
som facebook, Google+, Twitter, 
Instagram, Youtube samt andet we-
bindhold der har din interesse. En 
ny måde at føle med i verden på.
Fås til: iOS, Android

Rare at have

repræsentantskabsmøde

gear & 

gadgets

apps

Skoleapps.com
et andet godt sted at 
blive inspireret til Apps, der er velegnet i under-
visningsbrug, er blog-
gen Skoleapps.com.

PS: der fi ndes langt fl ere og fantastiske 

Apps, som kan være gode til skolen, til 

administration mv. ude i den store digitale 

virkelighed, gå selv ud og kig!
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uranus, afstand til solen 2872,5 x 106 
km, diameter 51.118 km, massefylde 1270 
kg/m3, rotation 16 timer, gennemsnitlig 
overfl adetemperatur -195 °C

kort
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FOr-MAndS-Mø-de
På formandsmødet i Odense  i slutningen af august drøftede for-
eningens knapt 100 lokale formænd sammen med hovedbesty-
relsen bl.a. kravopstillingen til OK’13.

Den økonomiske ramme for OK’13 forhandlingerne ventes at 
blive meget snæver. Der forestår derfor i tiden frem til årsskiftet 
en proces, man kan kalde: Justering af forventninger.

 Lige nu er forventningen overordnet, at de få penge, der bli-
ver at forhandle om, først og fremmest vil gå til generelle lønstig-
ninger. Og målet kan blive – bare rimeligvis – at bevare realløn-
nen, herunder sikre en fortsat sammenhæng med evt. private 
lønstigninger. 

Lokalformændene drøftede situationen og havde en række 
kommentarer. Bl.a. hed det, at hvis ikke der er penge til lønstig-
ninger, så skal der være fokus på skoleledernes arbejdsvilkår og 
-miljø set i sammenhæng med øgede arbejdsopgaver ved omstil-
ling, storskoler, ombygning, inklusion mv.

Skolelederforeningens generelle og specifi kke krav til OK’13 
er koordineret med de øvrige lederkrav i LC-lederforum, hvorefter 
de samlede krav er fremsendt til LC. Læs mere s. 54.

TÆT pÅ ledelse og forening
Hovedbestyrelsen har besluttet i de kommende år særligt at kon-
centrere indsatsen om at gå TÆT PÅ to hovedområder, nemlig 
skoleledelse og vores egen forening.

På formandsmødet i Odense 23. august drøftede lokalfor-
mændene HB’s udspil, der ligger i forlængelse af tidligere større 
projekter: Kodeks for god Skoleledelse (2006-08), Det Gode 
Skolelederliv (2008-10) og Nye Initiativer (2010-12) og gav de-
res opbakning til at gå i krig.

Samtidig blev der givet input til arbejdet, bl.a. erindrede man 
om vigtigheden af at de nye projekter og aktiviteter forankres lo-
kalt, og at der er fokus på konkret at understøtte af ledernes ar-
bejde. 

Indsatsområdet 2012-14 har fået overskriften TÆT PÅ, bl.a. 
forstået som tæt på såvel ledelses- som foreningsdelen samt tæt 
på fl est mulig lokalforeninger og medlemmer. Læs mere s. 56.

I øvrigt...
På formandsmødet var der fl ere emner på dagsordenen. Bl.a. en 
orientering om udviklingen i spørgsmålet om overenskomstdæk-
ningen af lederstillinger i indskolingen, hvor der er i forhold til 
en kommune er rejst en sag i det fagretslige system af Skole-
lederforeningen og LC.

Skolelederforeningens sekretariat har i samarbejde med de 
lokale afdelinger gennemført en undersøgelse af de lønmæssige 
indplaceringer i forhold til lederoverenskomsten samt udarbejdet 
en statistik over konsekvenser, som de kommunale omstrukture-
ringer har haft for enkeltmedlemmer i 2011. Begge dele blev 
fremlagt og drøftet.

Der blev orienteret om arbejdet med at få en ny, selvstændig 
pensionistafdeling for skoleledere op at stå, hvilket er langt. Der 
blev også givet en kort orientering om skoleleder-TR uddannelsen 
i 2012 samt om de kursus- og konsulenttilbud (inspiration, vi-
den, handling, udvikling, dialog, fællesskab, kommunikation, 
kompetencer, relationer), foreningen tilbyder.

Se mere på www.skolelederne.org

moderne skoleledelsemoderne skoleledelsemoderne skoleledelse

facebook.com/Skolelederforeningen{ MØD DE ANDRE SKOLELEDERE PÅ  }
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fra gammel dansk   { tekst: Jan Kaare / foto: Jesper Balleby }

Et fagligt løft af dagtilbud, grundskoler og ungdomsuddannelser kan ikke alene ske gennem nye 

lovforslag, nye rammer og strukturer, mener børne- og undervisningsminister Christine Antorini. En 

pædagogisk og faglig udvikling skal begynde med lærere, ledere og pædagoger, der vil gøre tingene 

endnu bedre. Derfor drager hun landet rundt med et roadshow…

Ny Nordisk 
      Skole 
i Elsted og omegn
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til ny nordisk

 e n scone med kanel og 
perlesukker samt en blå 
sveskeblomme. 

Mette Søberg er sam-
men med de 400 andre 
tilhørere i Grønløkkehal-

len i Aarhus-forstaden Tranbjerg blevet 
sat til at summe med sidemanden om 
Ny Nordisk Skole, men sidste måltid 

blev indtaget før en lang arbejdsdag, så 
det gælder først og fremmest om at få 
noget at spise.

Forud er gået en lidt hektisk køretur 
på grund af en vejoversvømmelse, der 
dog har ført frem til børne- og under-
visningsministerens indledende oplæg.

Christine Antorini siger:
”Essensen af Ny Nordisk Skole er, at 

revolutioner ovenfra kommer der ikke 
noget godt ud af, men hvis man går i 
gang indefra, kan man lave en masse 
forandring i et fællesskab, der ved hvor 
det vil hen. Det gælder om at skabe et 
godt og sammenhængende børneliv fra 
de helt små i vuggestue og børnehave 
og til de unge har enten et svendebrev 
fra en erhvervsuddannelse eller en stu-
dentereksamensbevis i hånden”.

Ikke et projekt
Ministeren slår fast, at der ikke er tale 
om et projekt, men om en proces eller 
et eksperiment. Navnet Ny Nordisk skyl-
des, at der i for mange år er blevet kig-
get mod øst efter inspiration. Nu skal vi 
til at kigge på vores nabolande. Vi skal 
også kigge på Canada, og folkene i On-
tario skal kigge på os, fordi vi ved noget 
særligt om dagtilbud til små børn.

”Det gælder om at have skyhøje am-
bitioner for alle børn, så de bliver så 
dygtige, som de kan, og på en måde, 
så betydningen af social baggrund bli-
ver mindre. Det gælder også om at styr-
ke tilliden til dagtilbud og uddannelser 
med respekt for professionel viden og 

Ny Nordisk 
      Skole 
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fra gammel dansk 

vejs i den udleverede folder, og skriver 
ned på det udleverede ark, der er bereg-
net til at tanker om aftenens emne og 
om de forandringer, som man kan sætte 
i gang på sin skole eller institution. 

Også de omkringsiddende bruger de 
udleverede kuglepenne fl ittigt. Det er, 
som om alle vil være sikre på at fast-
holde de fi ne ord om en skole for alle 
børn og om medindfl ydelse.

”Jeg bliver bekræftet i mine egen 
tanker om, hvad god ledelse er”, siger 
skolelederen fra Elsted. ”Vi skal se på, 
hvad der virker nu? Hvad vil vi gøre 
mere af? Det, der ikke virker, skal drop-
pes, men det hele skal ikke smides ud 
med badevandet. Det er et rigtigt godt 
udgangspunkt for medarbejdere og for 
ledelse, at der tænkes sådan. Det giver 
medejerskab, og når man selv kan se 
mening i de udspil, der kommer, så 
sker der noget. Så får man lyst”.

Fra minus til plus
Så er det Lars B. Goldsmidts tur, direk-
tør i Dansk Industri og også med i for-
mandskabet.

”Der sidder relativt få mennesker 
ude i verden og tænker: Hvor ville det 
være godt, hvis danskerne havde det 
lidt bedre. Derfor er Ny Nordisk Skole 
nødvendig. Vi lever af at fremstille højt-
kvalifi cerede, vidensbaserede produk-
ter, som skaber oplevet værdi for an-
dre. Det foregår i samarbejde med 
nogle mennesker, der er forskellige fra 
os selv, og i konkurrence med andre, 
der er skide dygtige”.  

 Børn og unge skal lære at samar-
bejde og lære at forstå mennesker, der 
er meget forskellige fra dem selv. Det 
kan de kun, hvis de bliver dygtige klas-
sisk fagligt og hvis de bliver dygtige til 
social interaktion.

”Sandsynligvis har vi de kommende 
10-15 år en vækst på plus-minus nul. 
Hvis vi skal blive ved med at være på 
denne bane, så skal vi udvikle os, selv-
om vi ikke får midlerne til at gøre det, 
og selvom betingelserne for at gøre det 
formentlig bliver urimelige. Vi skal tør-
re øjnene og gå ind i kampen, og vi 
skal først og fremmest sikre, at menne-
sker når længere”, siger DI-direktøren.

en hurtig gris
Mette Søberg skriver mere ned. ”Der 
kommer ikke andre og gør det for os” og 
”Ambitiøse mål for alle børn kræver tyde-
lig ledelse og handling”. Ind imellem 
morer hun sig som resten af salen over 
DI-direktørens veloplagte kommentarer. 
Som den om grisen, der ganske vist ikke 
kan gøres til en væddeløbshest, men kan 
blive til en meget hurtig gris.

”Ud over det sjove, bliver der også sagt 
mange gode ting. Fx at udgangspunktet 
skal være videns- og forskningsbaseret. 
Alt er ikke lige godt. Vi skal kunne be-
grunde det, vi gør, og vi skal væk fra syns-
ningerne”, siger Mette Søberg.

Stormødets overskift: ”Ny Nordisk i 
Tranbjerg” har en særlig forklaring. Områ-
dets to skoler står foran sammenlægning, 
og der er allerede sket en sammensmelt-
ning med dagtilbud og ungdomsskole.

Christine Antorini er glad for, at man 
lokalt på den måde foregriber det sam-
arbejde, som hendes eksperiment læg-
ger op til, men hun vi ikke gå nærmere 
ind på den lokale model, fordi Ny Nor-
disk Skole skal være åben for udvikling i 
mange forskellige retninger. 

elsted vil med
Repræsentanter for det lokale initiativ får 
lov til at afrunde stormødet med tre op-
læg, der konkret fortæller om, hvorfor de 
vil arbejde for at børn og unge fra nul til 
18 år skal ses i en sammenhæng.

Fem minutter senere end beregnet er 
mødet forbi. Mette Søberg gør sig parat 
til at køre mod nord sammen med sin 
mand, der er lærer, og som også har del-
taget.

”Jeg har et mantra, som er blevet be-
kræftet i aften. Vi skal ranke ryggen og 
sige, at vi tør være ambitiøse på alle børns 
vegne, og at vi i det hele taget tør være en 
ambitiøs skole. Nu vil jeg gå hjem til mit 
ledelsesteam og sætte gang i en drøftelse 
om Ny Nordisk Skole på Elsted Skole”, 
siger hun på vej ud af døren. 

»Jeg vidste ikke på forhånd, at jeg ville få lyst til at 
være med i det her. Det gør jeg nu. talerne har ud-
strålet engagement, og platformen bagved – at man 
ser os som medspillere – er inspirerende.«
{ Mette Søberg, skoleleder, Elsted Skole }



Til dig som vil videre…

Aalborg · Esbjerg · København · www.aau.dk

master i ledelses- og 
organisationspsykologi
2-årig masteruddannelse på deltid for dig, der som leder 
eller konsulent arbejder med ledelses-, medarbejder- og 
organisationsudvikling. Du opnår en bred indføring i de 
dele af læringsteorien og psykologien, som har særlig 
relevans for ledelse og organisationsudvikling. Der er 
seminarer i Aalborg og selvstudium i 
perioderne mellem seminarerne.

Studiestart:  1. februar 2013
Ansøgningsfrist:  1. november 2012
www.evu.aau.dk/master/loop

master i læreprocesser 
- uddannelse i fornyelse
2-årig masteruddannelse på deltid for dig, der har under-
visningserfaring, og som har brug for at styrke og forny 
dine pædagogiske kompetencer. Du får mulighed for at 
fordybe dig i forskningsbaseret viden om læring og for-
andring. Du lærer at arbejde og samarbejde projektori-
enteret. På 2. studieår vælger du specialiseringslinje. Der 
er seminarer i Aalborg og selvstudium i 
perioderne mellem seminarerne.

Studiestart:  1. februar 2013
Ansøgningsfrist:  1. november 2012
www.evu.aau.dk/master/mlp

master i organisatorisk Coaching

2-årig masteruddannelse på deltid for dig, der som le-
der eller konsulent arbejder med procesledelse og for-
andringsledelse. Omdrejningspunktet er coaching som 
samtalebaseret læreproces. Du opnår redskaber til at 
udvikle læringskulturer og til at igangsætte og fuldføre 
organisatoriske forandringsprocesser. Der er seminarer i 
Aalborg og København og selvstudium 
i perioderne mellem seminarerne.

Studiestart:  1. februar 2013
Ansøgningsfrist:  1. november 2012
www.evu.aau.dk/master/moc

master i Pædagogisk ledelse

2-årig masteruddannelse på deltid for dig, der selv  
er leder eller på anden vis arbejder med  skole- og 
insti tutionsledelse (dagtilbud, grundskole, ung-
domsuddannel sesinstitution). Omdrejningspunktet er 
pædagogisk led else, dvs. team- og medarbejderledelse, 
institutionsudvikling, pædagogisk udvikling og ledelse 
i forhold til børn/elever, forældre og myndigheder. Ud-
dannelsen kombinerer teoretiske indsigter med meto-
diske og praktiske færdigheder. Der er seminarer i Aal-
borg og København og selvstudium i 
perioderne mellem seminarerne.

Studiestart: 1. september 2013
Ansøgningsfrist:  1. maj 2013
www.evu.aau.dk/master/mpl

styrk dine udviklings- og  
ledelses kompetencer  

med en  forskningsbaseret  
master uddannelse.

masteruddannelserne   
giver dig dybtgående  

indsigt i læring og  
læreprocesser i  

uddannelses- og  
organisations - 

sammenhænge.
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Sticky Stuff 
for Schools

Little things that work in a big way.TM

Spar tid og organiser klasseværelset enkelt 
og nemt med selvklæbende produkter!

Er du træt af selv at skulle klippe, klistre og tilpasse dine udskrifter? 
Avery har et bredt sortiment af selvklæbende produkter - fra etiketter 
til skilte - der gør det nemt at organisere klasseværelset.

Selvklæbende

whiteboard ark Skiltning

Etiketter

Belønning  
og motivation

StickyStuffForSchools_SKOLELEDERNE.indd   2 14-08-2012   15:54:05



Neptun, afstand til solen 4495 x 106 km, diameter 
49.528 km, massefylde 1638 kg/m3, rotation 18 timer, 

gennemsnitlig overfladetemperatur -200 °C

UCC, Fokuto og Skolelederforeningen  inviterer til konference for skoleledere, konsulen-
ter, lærere, vejledere og PPR-medarbejdere m.fl. på Munkebjerg Hotel i Vejle den 
19.-20. november 2012. her sættes fokus på spørgsmålene: 

>  Er inklusion i multikulturelle skoler en særlig opgave?
>  Hvorfor synes minoritetselever ofte at være fraværende fra inklusionsdebatten?
>  Handler inklusion primært om majoritetselever med specialpædagogiske behov? 
>  Og handler multikulturel pædagogik primært om minoritetselever med sproglige behov? 

På konferencen vil forskere, uddannelseskonsulenter, skoleledere og praktikere give netop 
deres bud på de aktuelle udfordringer. Vi mener, at der er behov for en nuanceret diskus-
sion af disse temaer og vil derfor gerne invitere alle til at bidrage med viden, erfaringer og 
visioner på årets konference.

Se mere på www.skolelederne.org

Multikulturel pædagogik 

Mere end 26.000 skolelærere fra 675 skoler har været i strejke i 
USA’s tredjestørste by, Chicago – efter forhandlingerne mellem Læ-
rernes Fagforening og bystyret brød sammen.

De strejkende lærere var trætte af skolesystemet: Klasserne for 
store og arbejdsforholdene for dårlige. Men mest af alt var det Chica-
gos bystyres måde at reformere byens uddannelsessystem på, som 
generede. Fx ville bystyret indføre standardiserede elevtests og ind-
samle data om lærerne for på den måde at evaluere og effektivisere 
uddannelsesforløbene.

Lærernes fagforening i Chicago frygtede, at 6.000 lærere kunne 
miste jobbet de næste to år, hvis det nye evalueringssystem blev ind-
ført. Bystyret mente omvendt, at fagforeningen blokerede for enhver 
fornyelse. 

Strejken var et issue i den amerikanske præsidentvalgkamp. Men 
nu har 350.000 elever atter sat sig bag skolebænkene, da lærerne 
sagde god for et kompromisforslag, som bl.a. indebærer, at de om-
stridte evalueringer baseres på standardiserede test, og at testresul-
taterne ikke tillægges så meget vægt som først foreslået.

GaNGStEr-
vældE

kort

Onde 
cIrkler
 Konflikter er en  uundgåelig del 
af skolelivet og kan om end ikke 
løses, så håndteres.

Hvordan – fremgår af et nyt, 
grundigt og gennemarbejdet un-
dervisningsmateriale udviklet på 
Kvaglund Skole i Esbjerg og byg-
ger bl.a. på den anerkendende til-
gang og mægling. Samt en ganske 
ændret tænkemåde:

Gammel tænkning  
> Konflikter forstyrrer 
> En vinder og en taber
> Kun én sandhed
> Sanktioner er nødvendige
> Udenforstående afgør
> Fokus på resultat

Ny tænkning
> Konflikter er et livsvilkår
> Hensyn til begge parter
> Ingen kender sandheden
> Sanktioner du’r ikke
> Parterne må være aktive
> Mere fokus på proces

Materialet kan købes hos Pædago-
gisk Udvikling, Esbjerg Kommune, 
tlf. 76 16 88 70 eller mail på 
mped@esbjergkommune.dk.  
Pris 1.595 kr. 

Ministeriet for Børn og Un-
dervisning og Social- og Inte-
grationsministeriet har over 
de næste fire år afsat 60 mio. 
kr. til en national rådgivnings-
enhed for inklusion på skole-, 
fritids-, og dagtilbudsområdet.

Inklusionsrådgivningen 
skal bl.a. støtte kommunerne i 
at opstille klare mål og værdier 
for omstillingen, sikre en fæl-
les forståelse af den pædago-
giske indsats samt understøt-
te, at kommunerne arbejder 
strategisk med kompetenceud-
vikling på dette område. 

INkluSIoN
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løn og   { tekst: Peter Cort / illustration: Mediegruppen }

 S kolelederforeningen har i 
foråret 2012 gennemført 
en række regionale de-
batmøder om OK’13. På 
den baggrund har for-
eningens hovedbestyrel-

se vedtaget de krav, Skolelederforenin-
gen vil fremsende til arbejdsgiverne.

Når vi imidlertid skal forhandle løn, 
arbejdsmiljø, kompetenceudvikling og 
tid til ledelse m.m., må vi samtidig 
som fagforening forholde os til, at Dan-
mark befinder sig i en meget alvorlig 
økonomisk situation. 

Kommunernes og regionernes øko-
nomi er presset, og de kommende over-
enskomstforhandlinger kan ikke ses 
uafhængigt af denne situation.

Generelle og specifikke krav
Skolelederforeningen har på denne 
baggrund valgt at prioritere generelle 
lønstigninger til alle medarbejdergrup-
per med henblik på at sikre reallønnen.

Desuden stiller Skolelederforenin-
gen krav om, at reguleringsordningen 
fortsætter uændret, så lønudviklingen 
på det offentlige arbejdsmarked følger 
lønudviklingen på det private arbejds-
marked.

 er det 
Ok?Overenskomstfornyelsen i 2013 nærmer 

sig, og snart udveksles kravene mellem 

arbejdstagere og arbejdsgivere – hvad vil 

Skolelederforeningen?

Derudover har Skolelederfor-
eningen valgt at prioritere mel-
lemledere på grundløn 46 (trin 
46 + 2000 kr.) Dette betyder, at 
Skolelederforeningen vil satse på, 
at mulige overenskomstmidler til 
vores egen overenskomst bliver 
brugt på at forbedre lønnen for mel-
lemledere på grundløn 46.

Skolelederforeningen stiller også 
krav om bedre muligheder for priorite-
ring af ledelsesopgaven i forhold til an-
dre opgaver. Foreningen har især ople-
vet, at det kan være problematisk, når 
mellemledere får større og støre andel 
af andre opgaver end ledelse. Dette 
svækker ledelseskraften på den enkelte 
skole og svækker ledelsens muligheder 
for at lave den skole, vi ønsker.

Ønske om øget dialog 
I forhold til lederes kompetenceudvik-
ling stiller Skolelederforeningen krav 
om, at den enkelte får ret til dialog 
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ledelseskraft

De offentlige/kommunale arbejdsgivere går til biddet ved de 
kommende overenskomstforhandlinger. Ikke alene vil de gå 
efter den lavest mulige, ja gerne en negativ lønudvikling, de 
vil også benytte lejligheden til at fjerne fordyrende ordninger 
og barrierer for at skabe effektivitet og øget produktivitet. 

Et eksempel er retten til seniorfridage med løn, fra 
man fylder 60 år, der som en af de bløde pakker fik 
OK’08-overenskomsten til at falde på plads.  De er ved at 
blive dyr fornøjelse for kommunerne og ønskes udfaset i 
takt med, at efterlønsgrænsen rykker sig.

I en video ”KL’s langsigtede arbejdsgiverpolitik”, der er 
lagt på You Tube, og hvorfra den nu et par måneder har 
kunnet sprede sig viralt, bliver den store arbejdsgiverorga-
nisations politik skåret ud i pap og bøjet i neon, som man 
siger. Gå selv ind og se.

Færre skal levere mere, lyder mantraet. Der rettes også 
et kritisk blik mod MED-reglerne og TR-beskyttelsen. Men 
især på LC-området – altså når det gælder skole- og un-
dervisning – skal der ske en ’oprydning’ i arbejdstidsreg-

lerne, som det hedder. Lærernes skal undervise mere, de-
res tilstedeværelse øges, der skal endnu mere fleksibilitet 
ind og – ja – der skal mere ledelse indover. 

Oven på en række lignende meldinger fra regeringen 
samt mediebevågenheden på emnet i øvrigt, ser det der-
for ud som om, at lærernes arbejdstidsaftale er en meget 
varm kartoffel. 

Danmarks Lærerforening, der er hovedaktør på arbejdsta-
gersiden inden for skoleområdet, mener nok, at lærerne med 
tusindvis af fyringer, skole- og klassesammenlægninger alle-
rede har betalt ved kasse 1, foruden udsigten til endnu en 
0-overenskomst, hvor reallønnen måske knapt sikres.

Her søger man derfor i stedet at fastholde en debat om 
kvalitet i folkeskolen samt pege på, at langt de fleste æn-
dringer af lærernes arbejdstidsaftale, der efterspørges af 
arbejdsgiverne, allerede lader sig gøre inden for den gæl-
dende aftale.   
 md

tidsplan oK’13

Hovedbegivenheder i den resterende del af OK-forløbet, hvis 
alt går som planlagt uden arbejdsnedlæggelser/ lockout: 

>   10. september 2012: LC-lederforum koordinerer og frem-
sender krav til LC

>   Oktober/november 2012: Forhåndsdrøftelser med KL 
starter så småt op

>   6. december 2012: Kravene udveksles officielt mellem KL 
og LC

>  Januar/februar 2013: Forhandlingerne intensiveres

>  Februar/marts 2013: Forligsperiode

>  1. april 2013: Den nye overenskomst træder i kraft

Yderligere oplysninger, kontakt: Team Overenskomst og løn

med sin nærmeste leder om arbejdsvil-
kår under efteruddannelsen.

De seneste år har mange kommuner 
gennemført skolestrukturændringer, 
hvor kommunerne med forskelligt held 
har inddraget den lokale afdeling af 
Skolelederforeningen og foreningen 
centralt i disse ændringer. 

Skolelederforeningen ønsker frem-
over at sammen med KL at sætte fokus 
på de steder, hvor der har været en god 
lokal proces således at der kan indføres 
nogle overordnede procedureregler ved 
større organisationsændringer.

I den kommende overenskomstperi-
ode ønsker Skolelederforeningen des-
uden sammen med KL at fokusere på 
mellemledernes rolle og vilkår i folke-
skolen. Ikke mindst set i lyset af de 

?

§

mange skolestrukturomlægninger og 
nye måder at organisere ledelsesteam 
og ledelse af flere institutioner på flere 
matrikler på. 

Torden i luften
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mod fremtids   { tekst: Michael Diepeveen  / illustration og logo: Mediegruppen }

 I foråret efter seneste repræsen-
tantskabsmøde var den nyvalgte 
hovedbestyrelse samlet med se-
kretariatet på et visionsseminar 
for at lægge linjerne for de kom-
mende års aktiviteter.

En af arbejdsoverskrifterne var ”Alle 
taler om ledelse – Skolelederforeningen 
gør noget ved det”, og måske ikke over-
raskende vil den dermed lovede indsats 
have forbindelse til skolen, vilkårene og 
udfordringerne ved at lede den og ikke 
mindst handle om foreningen og dens 
medlemmer. 

Skole, ledelse og forening
Der var enighed om dels at forfølge et 
udadvendt ledelsespolitisk spor med 
fokus på ledelse og skole. Herunder 
give nye bud på ledernes vilkår og for-
udsætninger for at udvikle skolen og 
løfte ledelsesopgaven samt foreningens 
ledelsespolitik i forbindelse med kom-
mende skole- og ledelsesreformer. 

Hvad (mener vi) vil fx kendetegne 
ledelsesopgaven i de nye skolestruktu-
rer, hvad vil ledelsens kerneopgaver og 
ledelsens betydning for skolens udvik-

ling være? Denne del har både som mål 
at støtte medlemmerne i deres arbejde 
og styrke foreningens strategisk-politi-
ske indsats i forhold til at præge den 
skolepolitiske proces. 

Et andet mere internt organisato-
risk spor vil også blive forfulgt med  
fokus på at identificere og udvikle  
Skolelederforeningens grundværdier, 
fælles identitet, faglige værdier og 
både foreningspolitiske strukturelle 
sammenhængskraft.

Her vil foreningens grundstruktur 
bl.a. få et servicetjek med henblik på 
at evaluere denne, identificere barrierer 
og muligheder for, at vi ikke kun har en 
af de bedste lederforeninger – men for-
eninger i det hele taget – i landet. Der 
vil skulle videreudvikles strategier i for-
hold til at styrke forbindelsen mellem 
foreningens centrale og decentrale 
funktioner – samt være attraktiv i for-
hold til nye medlemsgrupper.

I alle konkrete initiativer er det en 
grundlæggende ambition at inddrage 
foreningens leder-TR, alle øvrige lokal-
politisk aktive, inddrage flest mulige 
menige medlemmer samt samtænke 

projekterne med den aktuelle skole- og 
ledelsespolitiske dagsorden.

projektarbejdet er i gang 
Det nye indsatsområde Tæt på… ledelse, 
skole og forening (2012-14) ligger i for-
længelse af tidligere større projekter: Ko-
deks for god Skoleledelse (2006-08), 
Det Gode Skolelederliv (2008-10) og 
Nye Initiativer (2010-12), og hovedbe-
styrelsen har fordelt sig ligeligt i to pro-
jektgrupper. 

Den ene gruppe, som har fokus på 
ledernes vilkår og forudsætninger for at 
udvikle folkeskolen og løfte ledelsesop-
gaven, består af Anders Balle (for-
mand), Ole Stavngård, Michael Ras-
mussen, Jørgen Mandrup og Lars 
Olsen.

Den anden gruppe, der primært vil 
se på Skolelederforeningens værdier, 
struktur, sammenhængskraft og varie-
rende medlemsgrupper mv. består af 
Claus Hjortdal (formand), Birgit Peter-
sen, Dan Christensen, Torben Mørup og 
Axel Bech.

Begge grupper har holdt deres før-
ste møde, og nye arrangementer og ini-

tæt 
påForeningen forfølger i indeværende  

valgperiode 2012-14 to hovedspor: Et med 

fokus på ledelse og skole, og et med fokus  

på vores egen forening og organisering
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artikel

Kerneopgaven

Taler man om ledelse, skole og forening bliver det 
hurtigt en kompleks sag, som målet de nye pro-
jekter bl.a. er at komme tættere på. Vi skal ind i 
kernen, i maskinrummet. Hvordan spiller elemen-
terne bedst sammen? Hvad er det, der virker? Og 
hvorfor fungerer noget bedre end andet?

Det er baggrunden for, at foreningen denne 
gang har valgt overskriften TÆT PÅ og at bruge 
DNA’et som blikfang. Både forstået som, at kom-
me tæt på foreningens, skolens og ledelsens 
DNA, men også som en forening tæt på medlem-
merne, en folkeskole tæt på elever, forældre og 
omverden, og at man som skoleleder er tættere 
på opgaverne, på undervisningen m.m.

Herudover handler det ikke mindst om at finde 
forbindelsen mellem de forskellige områder, hvil-
ket den grafiske bearbejdning af DNA-molekylet 
med sin snoede opbygning og koblingspunkter sø-
ger at signalere… for at profilere foreningen og for 
at kommunikere vores aktiviteter ind- og udadtil.

fjerne mål

tiativer er på vej. Bl.a. et stort skolele-
dertræf først i det nye år efter aftale 
med børne- og undervisningsministe-
ren. Var der nogen, der sagde Ny Nor-
disk Skoleledelse? 

Men ellers er det som nævnt tanken 
hele tiden at forankre projekterne lo-
kalt, gøre dem praksisnære. Det kunne 

ledelse
skole
forening

være skabe en fremtidsdebat om, hvad 
er de største udfordringer? Hvordan 
bryder vi den sociale arv? 

Hvordan gør vi eleverne livsduelige? 
Hvordan hæver vi det faglige niveau? 
Og det kunne også være en debat om 
foreningens mål og formål.  



  nummer 06 / oktober 201258

kort 

pluto, afstand til solen ca. 5,5-7,500 x 10 6  km, 
diameter 2390 km, gennemsnitlig overfl ade-

temperatur -229 C, regnes ikke rigtigt for en planet

Hvornår arbejde, hvornår fri? Det spørgsmål skal endnu 
en gang op til behandling mellem arbejdstagere og ar-
bejdsgivere i forbindelse med fornyelsen af EU’s ar-
bejdstidsdirektiv.

Parterne har fået frist til nytår til at blive enige. Der-
med fortsætter den efterhånden meget lange fortæl-
ling om EU’s forsøg på at fi nde fælles regler for arbejds-
tiden, som startede i 1993 og siden har ført til mange 
sammenstød og konfl ikter i EU.

Kilde: FTF

 I 2014 fylder   folkeskoleloven 200 år, og i 
den anledning har Ministeriet for Børn og 
Undervisning, Institut for Uddannelse, Pæ-
dagogik og Danmarks Pædagogiske Biblio-
tek, Aarhus Universitet oprettet et sekreta-
riat, der skal står for fejringen af de skiften-
de love og den undervisningsret, som har 
eksisteret så lang tid.

Desuden skal sekretariatet udarbejde 
undervisningsmaterialer om skolehistorien 
samt drive en hjemmeside, der bl.a. skal 
informere om aktiviteterne i forbindelse 
med jubilæet. Interessant kunne det også 
være at se en oversigt over, hvor mange 
gange loven er blevet ændret? Mere end 
200 gange vel.

ArBeIt MAcHt…

200

 Fire repræsentanter fra  Skolelederforeningens hovedbestyrelse 
har været på Island til den årlige konference i Nordisk Lederfo-
rum i NLS, og næstformand Claus Hjortdal rapporterer:

Turen var udbytterig, idet vi på kort tid fi k et rigtig godt ind-
blik i de nordiske landes udviklingstendenser. Desuden fi k vi ved-
ligeholdt og skabt nye kontakter til vores nordiske kolleger, samt 
set eksempler p å Islandske skoler. 

Island: Hele landet er igennem en stor selvrefl eksion oven på 
krisen. De spørger sig selv: ”Hvordan kunne et helt folk lade sig 
forføre af 5-10 økonomiske banditter?” og svarer selv: ”Det må 
aldrig ske igen!”. Derfor laver de en stor reform af folkeskolen. 
Det er her samfundsværdierne grundlæggende skabes og videre-
gives. Reformen kommer til at stå på 6 grundpiller:

1) Alle skal have lige muligheder uanset køn, baggrund osv
2) Læsefærdighed har høj prioritet
3) Sundhed og velfærd
4) Demokrati og menneskerettigheder
5) Kreativitet i skolen
6) Uddannelse til bæredygtighed

Det hele skal pakkes ind i en stor debat om professionsetik, som 
er en del af en samfundsetik.

Grønland: Krisen har ramt Grønland. Lærerene skal undervise 
2-3 lektioner mere om ugen. Man har fjernet børnehaveklassen. 
Der er kommet et uddannelsesmæssigt og økonomisk hul for de 
svageste 15-18-årige.

Finland: Mere arbejde for færre penge og med nye opgaver 
(kender vi det?) Men skolelederne får større frihed til at udvikle 
skolen. Når man snakker om kvalitet i uddannelsen skal lærepla-
ner og forældrenes rolle være mere tydelige.

Sverige: Lederne har fokus på deres lønforhold. De kræver en 
markant lønstigning. Samtidig arbejder man i foreningen med 
Den professionelle Leder og på at synliggøre sig som forening.

Norge: Også i Norge arbejder man med professionsetik (må-
ske på baggrund af Breivik-sagen) Man vil øge bevidstheden på 
området, udvikle et fagsprog samt arbejde strategisk med den 
professionelle styrke som leder.

Forskellige forskere havde indspark om det etiske. Her er nog-
le få pluk: Læring er som en italiensk piazza: Et stort område med 
mange muligheder. Etik er centralt for at kunne navigere på en 
åben plads! Skal man ”udvikle” en etisk intelligens hos de profes-
sionelle? Man skal være opmærksom på de blinde pletter når en 
profession leder samme profession. Som leder tjener man grund-
læggende samfundets interesser, så hvordan er man autentisk le-
der med skiftende samfundsmæssige værdier og etik?   

På VUlkAner
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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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vejledning til skoleledere om specialundervisning 
og anden specialpædagogisk bistand i folkeskolen

I denne pjece til medlemmerne gennemgås de nye regler om specialun-
dervisning i folkeskolen.

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

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

Det foreningens håb, at pjecen kan medvirke til at give medlemmerne en oversigt over æn-
dringerne i folkeskoleloven vedr. inklusion og specialundervisning.

Nye pjecer 
at skrive en afgørelse
Som opfølgning på pjecen ’Specialundervisning og an-
den specialpædagogisk bistand i folkeskolen’, som blev 
udsendt sammen med Plenum nr. 5, har foreningen ud-
arbejdet en ny vejledning til skoleledere om at skrive 
afgørelser vedr. specialundervisning. Pjecen udgives ale-
ne elektronisk og kan downloades fra hjemmesiden.

Når en offentlig myndighed fastsætter, hvad der er 
eller skal være ret for en borger, træffer myndigheden 
nemlig en afgørelse i forvaltningsretlig forstand. Og afgø-
relser om specialundervisning er de eneste af skolelede-
rens beslutninger vedr. enkeltelever, der kan ankes til en 
anden instans. Det er derfor vigtigt, at de formelle ret-
ningslinjer for meddelelsen af afgørelsen er overholdt.

Vejledningen gennemgår punkt for punkt kravene til 
en korrekt udformet afgørelse. 

Skolelederforeningen 
har udarbejdet en række  
værktøjer til inspiration 
og refl eksion for skole-
lederne i deres arbejde. 
 
Læs meget MERE! 
Alle de forskellige
ledelsesværktøjer 
ligger på hjemmesiden.

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

 

 

QR – Kode til pjecen: Vejledning til skoleledelsen: At skrive en afgørelse vedr. 
Specialundervisning   
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artikel
Hjemmesiden er altid 

et besøg værd: Gå ind 

på skolelederne.org

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

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

til forskellige perspektiver.

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

over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.

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

redskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt  

skolelederliv.

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

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

tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.

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

andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i 

samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at 

perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinan-

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

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

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

Skolelederforeningen

Telefon: 7025 1008

E-mail: skolelederne@skolelederne.org

et bedre...
skolelederliv

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

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

Bemærk: Se www.skolelederne.org for 

yderligere oplysninger. Her kan også hentes 

skabelon til logbog samt en Powerpoint- 

introduktion til arbejdet med selvevaluering.

Et par EKstra 
godE råd

om værktøjet
Værktøjet er udarbejdet af Skolelederforeningen i samarbejde med 

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

lederforeningens medlemmer.

Fra Skolelederforeningen deltog Lars Djuraas fra Tune Skole, Lise 

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

konsulent Carsten Ancker og HB-medlem Michael Rasmussen. Fra 

EVA deltog Mia Lange og Sanya Pedersen.
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bøger
Ønsker Skolelederforeningens medlemmer at anmelde en 
bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

anmeldelser 

Andelen af organiserede lønmodtagere falder. 
Organisationernes økonomi er anstrengt. Fag-
foreningerne taber indfl ydelse. Omdømmet er 
under pres. Billige kopier vinder frem.

 Sommerfuglene basker med vingerne, og 
en brise i Skagen bliver måske til en storm i 
Gedser, som blæser den danske fagbevægelse 
væk? Til dels. Og dog. Nedturen gælder særligt 
de lavt uddannede og lavtlønnedes LO-for-
bund, mens væksten i andre sociale lag bety-
der, at nogle FTF- og AC-organisationer har 
medlemsfremgang, for andre er det status quo.

Samtlige faglige organisationer mærker imid-
lertid krisen. Både udadtil og på de indre linjer 
tyder alt – ifølge bogen  – på, at fagbevægelsens 
virke i dag er for snævert. Det er ikke nok med 
et halvlunkent fællesskab, et blad, nogle gode 
råd og et par gå-hjem møder. Der SKAL fi ndes 
nye svar på, hvordan de kan føre deres mission 
ud i livet som medlemmernes ambassadører. 

I denne bog argumenteres der for, at der skal 
leveres værdi, kontant! Medlemmerne skal mær-
ke, at det kan betale sig at afl evere de 5-600 kr. 
i månedligt kontingent. Ellers falder de fra. Be-
hovet for fællesskabet er der fortsat, men det er 
som at være medlem af folkekirken. Folk er i 
dag ikke længere så solidariske hverken Gud 
eller hvermand, som de har været.

Overordnet er den danske model ellers en 
succes med større stabilitet på arbejdsmarke-
det end i adskillige andre lande. Men det er 
med fl ex security modeller som med fl exlån, 
tingene går op og ned, og ingen fagforeninger 
formår tilsyneladende i disse tider at hindre 
lønnedgang og fyringer. 

Der peges på, at det er den politisk-admi-
nistrative ledelse i foreningerne, der skal gå 
foran i fornyelsesprocessen. Det er imidlertid 
svært, da fagforeningslederne ikke kun skal 
løse problemet, de udgør det selv.  De har det 
med at gøre det samme, som de altid har 
gjort. De ser ingen skov, kun træer…

Forfatteren nøjes dog ikke med at kritisere, 
men giver også en række – ganske vist ret 
overordnede – bud på, hvordan ledelsen kan 
træde i karakter. Der skal tænkes udefra og 
ind, snarere end indefra og ud. Medlemmer-
nes behov skal fanges op og – bedre – de skal 
involveres i at fi nde løsninger.  

Bogen giver en klar fremstilling af de fag-
foreningsmæssige udfordringer. Man kommer 
godt rundt i problematikkerne med mange ca-
ses. Den er noget lærebogsagtig med sin selv-
sikre fremstilling. Til gengæld er den velun-
derbygget, velargumenteret og har nogle bud 
på, hvad der kan gøres.

Analyserne og handlingsanvisningerne er 
management- og virksomhedsorienterede, til 
tider rent lean-agtige. Men selv om der trænges 
til en anden retorik end den kendte, er det at 
skabe værdi også andet end effektivitet, pro-
dukter og målbar benefi t. Fx erfaringer, ople-
velser og følelser, hvilket forfatteren også er 
opmærksom på, ja han trækker på sine egne. 

Forbund, fagforening, faglig forening, 
brancheforening, fællesskab, forsikringssel-
skab, fallit eller forretning? Læs bogen og få 
et overblik.

Michael Diepeveen

Redaktør 

perspektiver på 
specialpædagogik 
Claes Nilholm
Forlaget Klim

undervisningsdifferentiering
Status og Fremblik
Niels Egelund 
Dafolo

Folkeskolens udfordringer
Niels Egelund
Aarhus Universitetsforlag 

Lederskabsreformationen
Preben Melander
DJØF Forlag

Frisk luft til ledelse
Nye muligheder med 
performance management 
Frederikke Larsen
Gyldendal Public

Myter om Magten
Om kvinder i topledelse
Rikke Christensen, Mette 
Boysen, Line Ramm Sandberg 
m.fl .
Gyldendal Business

det gode skole-hjem-
samarbejde med forældre i 
udsatte positioner
Erfaringer fra seks skoler med 
stærk praksis
Danmarks Evalueringsinstitut 
EVA

unplugged
Din vej til autentisk ledelse 
Ulrik Ramsing
Gyldendal Business

Grib forandringen
Magt, kommunikation og 
ledelsesstil
Markus Bjørn Kraft
Gyldendal Business

Bøger til 
anmeldelse
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For medlemmernes skyld
Strategisk ledelse af faglige organisationer 
Carsten Lê Madsen 
Gyldendal Business
312 sider, 300 kr. gyldendal business

StrategiSk ledelSe af faglige organiSationer

For 
medlemmernes 

skyld

CarSten lê MadSen

Anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!
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Bøger til 
anmeldelse

Et drys modstand som ingrediens i den kreative proces fremmer 
nytænkning og udvikling.

Ovenstående er blot én blandt mange pointer, denne bog 
rummer om vejen til udvikling både af din virksomhed og af dig 
selv som leder. Gennem interviews med særdeles kreative og me-
get forskellige personligheder lige fra arkitekten til DJ’en opsum-
meres de faktorer, der gør sig gældende for den kreative proces. 
Og vel at mærke den kreative proces, der har et tydeligt mål for 
den enkelte eller for virksomheden.

Fælles for den kreative indsats er, at den skal være en del af 
virksomhedens dagligdag, være det kreative brud, som sætter nye 
ideer i gang. Skal vi udvikle, skal vi som ledere ”rode os ud i 
det”! Bogens budskab er bl.a.,  at de mest bæredygtige ideer 
kommer, når vi tænker på ”kanten af boksen”, altså når medar-
bejdere og ledelse i fællesskab tager udgangspunkt i færdighe-
der, erfaringer og viden og udsætter det hele for et drys mod-
stand krydret med nye tanker og ideer.

Bjarke Ingels (arkitekt fra virksomheden BIG) fortæller i sit 
interview, at et kreativt team for ham netop består af modsætnin-
ger, så der på denne måde også sikres sorte tal på bundlinjen! 
Det er ikke nok, vi svæver, vi skal også lande og slå rødder.

Bogens titel tager udgangspunkt i fortællingen om, at Picasso 
fødte kubismen, da han tog et karbad: Det kreative brud, som 
også Christian Stadil bruger i sin virksomhed, hvor medarbejder-
ne opfordres til at bruge lidt tid på Google i løbet af en arbejds-
dag. Han kårer i øvrigt også årets bedste ide i sin virksomhed.

Det er et gennemgående træk i bogens fortællinger, at kreati-
vitet udvikles i en kombination af leg og hårdt arbejde. Kreativi-

tet beskrives som en relationel størrelse, der forbinder områder, 
personer og steder mere end det handler om det enkelte menne-
skes evne til på kommando, at kunne ryste ideerne ud af ærmet.

Et kendetegn ved den kreative virksomhed er, at den er ledet 
af arbejdsomme personer med stort engagement og passion for 
det, de laver. Den indre motivation har stor betydning for et krea-
tivt og udbytterigt resultat. Det er, når konfl ikter eller dilemmaer 
opstår, at der er grobund for den kreative proces – når modstand 
tvinger dig til at tænke på kanten af boksen, fordi de løsninger, 
du kender til, ikke virker.

Kreative processer udvikles bedst i team, endnu en grund til at 
styrke netop teamsamarbejdet, også i folkeskolen, med den fra bo-
gen interessante pointe (Michael Valentin), at teamsamarbejde i den 
første spæde, kreative proces kan være en hæmsko i de faser, hvor 
forandringens nødvendighed ikke er specielt synlig.  

Det understreges i fl ere af bogens udsagn, at det er nødvendigt 
at give både medarbejdere og ledere ro til ”at gå i bad”, eller gå en 
tur i skoven, tid og ro til fordybelse i en absolut travl og kalendersat 
hverdag.

I Bad med Picasso er let læst, underholdende og tankevækken-
de, og kan med de gode opsummeringsafsnit være til stor inspirati-
on for virksomheden og organisationen, der gerne vil styrke alles, 
såvel ledere som medarbejderes, kreative processer og give dem 
mod til at stå lige på kanten. Resultatet, tør man tro på bogens ho-
vedpersoner, og de taler med vægt, vil ikke være til at tage fejl af: 
Det skaber dynamik, engagement, iderigdom og gode resultater

Søren Radsted fra Aqua: ”Hvis du ikke sætter mange ting i gang, 
sker der ikke noget! Så det er vel bare at sætte skub i det skægge, 
det skøre, det sjove, når først du har sat dig målet for din indsats.

Annette Hartøft

Afdelingsleder

Lyshøjskolen

Kolding
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BrUdFlAder 

I bad med picasso
Sådan bliver du mere kreativ
Lene Tanggaard og Christian Stadil
Gyldendal Business 
286 sider, 300 kr.
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Kribler det allerede ved titlen i fi ngrene på en og anden skole-
leder, der synes, budgetterne er krøbet – og at det ville være 
rigtigt frugtbart at få fi ngre i fi nanser fra den private sektor, så 
lad det være sagt med det samme: det giver denne bog ingen 
som helst anvisninger på!

Har man derimod en almen interesse i samfundets udvik-
ling, så er bogen af fl ere grunde værd at give sig i kast med!

Forfatterne, der er henholdsvis direktør i Care Consulting og 
professor ved Aalborg Universitet, betragter det, de har været 
igennem ved at skrive denne bog, som en slags rejse med det 
formål at afdække mulighederne for at udvikle samarbejdet 
mellem de to sektorer med henblik på at sikre fremtidens vel-
færd. Undervejs samtaler de med 17 toneangivende private og 
offentlige personer, og en pæn del af bogen udgøres af gengi-
velser af disse samtaler.

På mange måder bliver bogen derfor anderledes end så mange 
andre – alene det, at man må læse 50 sider frem, før forfatterne 
byder ind med en egentlig defi nition af det samarbejde, man har 
døbt frugtbare partnerskaber! Men det gør ingenting, for der er en 
klart acceptabel progression i tingene – og bogen er stort set befri-
ende kendetegnet ved fravær af tidens mange buzzwords – undta-
get hvor disse indgår klart i bogens sammenhæng.

Folkeskolen nævnes fl ere gange undervejs. Falckdirektør Allan 
Søgaard Larsen fx ser muligheder i at konceptuere skolen og bru-
ge modellen som salgsobjekt til andre lande. Regionernes for-
mand mener tværtom, at netop folkeskolen ikke vil egne sig til at 
blive eksporteret, idet den netop er tilpasset de pædagogiske og 
opdragelsesmæssige principper, vi hylder her til lands. 

Ledelse er naturligvis centralt i tankerne omkring partner-
skaberne. Men det er på det store, overordnede niveau. Allan 
Søgaard Larsen citeres direkte: ”At begynde at give gode råd til 
de offentlige mellemledere om det her, det er umuligt. De kan 
ikke løse det. Det kan kun løses strukturelt”. Og på dette punkt 
er bogen meget pessimistisk. Der drives ikke politik længere i 
Danmark, der er kun populisme!

Man kan indvende meget mod bogen, hvis man vil holde 
den op mod akademiske dyder. De indledende, analyserende 
afsnit tager mange ting for givet – uden at underbygge sine på-
stande. Men bogens største minus, mener jeg, er, at den vil for 
meget. Den kommer til at handle meget om CSR (Corporate 
Social Responsibility). Forfatterne betragter dette som et nøg-
lepunkt i frugtbare partnerskaber, og det præger deres samtaler 
så meget, at den egentlige partnerskabelse kommer til at stå 
lidt i skyggen.

Men bogen er letlæst, tankevækkende – og stundom helt 
humoristisk at læse!

Steen Jonsson Agger

Viceskoleleder

Bakkeskolen

Skanderborg

Du bliver den, du tænker, du er. Og hvis du ikke kan lide at være 
den, du er – så må du tænke anderledes om dig selv. På den 
måde kan du ændre dig til den, du nu tænker du er! Din virkelig-
hed er en konstruktion, du selv har skabt…

Ordene er Jørgen Svenstrups i bogen med undertitlen: Men-
taltræning – fjern hjernens spændetrøje.  En bog, der henter sit 
teoretiske tankesæt i narrativ teori, social-konstruktionisme og 
positiv psykologi.

Det er en spændende og tankevækkende bog, som bestemt 
kan anbefales! Og faktisk ved vi det jo godt: At placebo er ver-
dens mest effektive medicin – en virkningsløs kalktablet virker 
mod hovedpine, bare vi tror på det. På samme måde som nonce-
bo-effekten: Når lægen fortæller patienten, at hun kun har ½ år 
tilbage at leve i, så vil alene budskabet øge sandsynligheden for, 
at profetien går i opfyldelse.  

Jørgen Svenstrup siger, at vi med mental træning skal tage 
ansvar for vort eget liv. En væsentlig del af vore tanker og kom-
munikation bygger på begrænsende overbevisninger, der jo ikke 
er sandheden. Ofte tror vi, at andre er skyld i vores mistrivsel, 
men med et trivselsregnskab påviser han, at det overvejende er 
os selv, der er herre over vore trivselsfaktorer!

15 minutter om dagen i 3-6 måneder. Det er alt, hvad der 
skal til. Programmet lyder på:

1. Fysisk afspænding
2. Mental afslapning
3. Målprogrammering

Og indebærer, at man bringer sig selv i en hypnoselignende til-
stand. Det sidste er jeg lidt skeptisk over for. Men bortset fra 
det, så må jeg ind på www.svenstrupmentaltræning.dk og fi nde 
de materialer, der skal til for at komme i gang. 

Ud over mentaltræningen så tænker jeg, at bogens hovedbud-
skab også er meget anvendeligt i enhver kommunikation og rela-
tion med andre. Budskabet om, at sproget (og tankerne) skaber 
virkeligheden. Bevidstheden herom kan ændre både ens eget og 
andres liv!

Søren Moldrup

Skoleleder

Ahlmann Skolen

Sønderborg

anmeldelser anmeldelser

åBn OP 

Frugtbare partnerskaber
Samarbejde mellem privat og offentligt
Helene Tølbøll Djursø og Anders Drejer
Gyldendal Business
246 sider, 300 kr.

PlAceBOeFFekt

du bliver hvad du tænker
Jørgen Svenstrup
Gyldendal Business
200 sider, 299 kr.  
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Mentaltræning

Fjern hjernens spænDetrøje

Du bliver, hvad du tænker, er denne bogs mantra. Dine tanker 
bestemmer derfor, om du er tilfreds med dit liv eller ej. negative 
tanker om stress eller utilstrækkelighed kommer ofte, når vi går i 
gang med noget nyt, og resultatet bliver dårligere, end det behøver 
at være. Heldigvis kan du lære at kontrollere dine tanker, og dermed 
skabe dig et bedre liv – både professionelt og privat.

jørgen Svenstrup sætter rammerne for din mentale udvikling ved 
at vise dig, at du kan overtage styringen af dit liv, og at du kan lære 
din underbevidsthed at arbejde for, at du får det liv, du ønsker. Du 
får her hjælp til at skabe positive tanker og til at påvirke andre i en 
positiv retning.

Mentaltræning er hurtigt at lære og let at udføre. Med bogen i 
hånden, kan du klare det helt selv, uden hjælp fra en coach eller 
andre.

Du kan downloade en gratis øvelse i mentaltræning  
fra www.svenstrupmentaltræning.dk.

Jørgen Svenstrup er internationalt certifi-
ceret coach, træner samt mentaltræner, og 
er en efterspurgt foredragsholder på den 
internationale coaching- og mentaltræ-
ningsscene. Han er optaget af at udvikle 
og facilitere den personlige læringsproces 
for at sikre, at positive forandringer direkte 
forankres i den enkeltes adfærd og dermed 
gøres langtidsholdbare. 

Jørgen er direktør for EmpowerMind 
Danmark, medlem af EmpowerMind In-
ternationals board of directors og sidder i 
bestyrelsen for Dansk Selskab for Klinisk 
Telemedicin.

Uddrag fra bogen:

„Det er egentlig en besynderlig tanke, at  
vores hjerne kan styre os, men du kender 
sikkert situationer, hvor dine tanker og fø-
lelser løber af med dig, og du agerer uhen-
sigtsmæssigt og i virkeligheden stik imod, 
hvad din bagvedliggende hensigt er.

Du kan f.eks. være skuffet over, at din 
partner kommer sent hjem fra arbejde, for-
di du har glædet dig til at se ham. Da han 
endelig kommer, overfuser du ham, så det 
ender med, at han går igen eller sætter sig i 
et hjørne og læser. Hensigten var, at I skulle 
være sammen, men resultatet blev det mod-
satte.

Hvis vi antager, at vi kan styre vores hjer-
ne, i stedet for at den styrer os, bliver præ-
missen en helt anden.“

www.gyldendalBusiness.dk

9 788702 125696

ISBN 978-87-02-12569-6

9 788702 125696

ISBN 978-87-02-12569-6
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artikelartikelbøger

Lyder det bekendt? Nogle og fyrreårige skoleleder Frederik 
Halling har en stor arbejdsenergi, der næres af lige dele karri-
ereambitioner og trangen til at gøre en forskel.

Men hans liv og færden portrætteres i denne skønlitterære 
bog meget lidet fl atterende af konen. Der er tale om konstant 
overarbejde, der går ud over familielivet, og de store ord om, 
at det er for ’børnenes skyld’, nærmer sig livsløgn. 

Selv føler Frederik sig på toppen, han lever også på kanten 
og falder til sidst ud over den. En svulst i hans hjerne hjælper 
til, den er godt nok rimelig godartet, men laver alligevel rava-
ge. Personligheden forstyrres og ændres – og hvad er rigtigt, 
forkert, op og ned? Tingene udvikler sig eller snarere indvikler 
sig. På et tidspunkt er der tale om en decideret afvikling af 
den person, man troede, man kendte.

For hvem var han egentlig for én, og hvad er han nu?  
Tiden rulles tilbage og byder på bedrageri og utroskab, men 
viser også en person, som nyder stor respekt, som er over-
skudsagtig, inspirerende og har humor. Og tiden skrider mod 
deroute, men samtidig mod en ny begyndelse.

Vi kommer tæt på de umærkelige, uhyggelige overgange, 
der er mellem at være såkaldt normal og så syyyyyggg. På 
hvor meget vi mennesker er maskiner; afhængige af, om mo-
toren fungerer, om der er brændstof på, om man er i frigear 
eller kører kontrolleret.

Det hele foregår i Farum, og Brixtofte spøger i kulissen. 
Det er godt skrevet, noget klinisk også med kik ind i neuro-
psykologiens, psykiatriens og fi losofi ens verdener. Og så ta’r 
det hele i bedste jungerskenske stil hele tiden en drejning, 
men hvilken og hvorhen?

Et muligt bud i efterårsferien? 

Michael Diepeveen

Redaktør 

Evaluering – ja, men hvad taler vi om?
Det er overskriften på indledningen i denne bog. Ikke en 

hvilken som helst bog, men en håndbog om evaluering i sko-
len. Den første af sin art, der systematisk indfører os i de 
mange måder at evaluere på, og de mange ord vi bruger, og 
måske endda i fl æng uden helt at være klar på ordenes egen-
tlige betydning: test, screening, vurdering, assessment, port-
folio… 

Som håndbog får man her på fornemste vis indsigt i de 
forskellige måder at evaluere på, og hvilke måder egner sig 
til hvilke forhold. Behovet for klare mål – for at kunne evalu-
ere klart –  præciseres, PISA og andre internationale test for-
klares, og der slås et slag for portfolio-metoden, for nu blot 
at nævne nogle af bogens centrale emner.

Kapitlet ”Undervisning og evaluering; test, prøver og fejl” 
vil jeg særlig fremhæve for sin praksisnære vinkel: her be-
handles emner som læseprøver, evaluering af undervisnings-
materialer, regnehuller og fejl, som giver informationer, der 
kan føre til viden og handling. Kapitlet vil være oplagt at 
læse og drøfte i sit fagteam, ikke mindst inden der skal inve-
steres i nye grundbogsmaterialer.

Bogen er særdeles velskrevet i et letfl ydende sprog, der er 
en god modvægt til et til tider informationsmættet indhold. 
Bogens opbygning er logisk og nem at fi nde rundt i, og det 
omfangsrige stikordsregister er en uundværlig hjælp, når man 
bruger bogen, som den håndbog, den er tænkt som.

Alt i alt en rigtig god og vigtig bog for alle lærere og andre 
i skoleverdenen, der interesserer sig for de mange måder at 
evaluere på.

Kirsten Koudahl

Viceskoleleder

Skelgårdsskolen

Tårnby Kommune

UPASSende
FOrStyrrelSe

lIlle SPeJl
 

du forsvinder
Christian Jungersen
Gyldendal
464 sider, illustreret 
Pris: 100-300 kr. (køb fx online)

evaluering i skolen
Baggrund, praksis, teori
Peter Allerup, Mogens Jansen, 
Peter Weng
Dafolo Forlag
434 sider, 460 kr.
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  nummer 06 / oktober 201266

kort nytstillinger

LØN OG ANSÆTTELSESVILKÅR
Løn og ansættelse ifølge gældende overens-
komst efter principperne i Lokal Løndannelse 
efter aftale med forhandlingsberettiget 
organisation.

ANSØGNINGSFRIST 
29. OKTOBER 2012 KL. 12.00
Første samtalerunde med ansættelses-
udvalget afvikles den 19. november 2012. 
Anden samtalerunde finder sted den 
27. november 2012. 
Mellem første og anden runde vil der blive 
lavet en test af de kandidater, som går 
videre.

Søg jobbet online på www.ballerup.dk/job

JOBNUMMER 12-170

YDERLIGERE INFORMATION 
Fåes ved henvendelse til centerchef Ulla Blom 
Kristensen på tlf. 4477 2024 eller ved henvend-
else til konst. skoleleder Jens Olsen på 
tlf. 4477 3921, eller mail til jo1@balk.dk, hvor 
der kan aftales skolebesøg. Henvendelse kan 
også ske til Carematch, Stefan Förster 
Christensen tlf. 3095 0957.

Rosenlundskolen er en stor skole og BFO med godt 900 glade elever, dygtige og 
kompetente medarbejdere samt en engageret og støttende skolebestyrelse. 
Skolen er beliggende i Skovlundes villakvarter og har en sund økonomi.

Skole- og Uddannelsesudvalget har i foråret 2012 vedtaget den fælles vision 
”Skole med vilje” som gælder for alle skoler i Ballerup. Visionen består af tre 
overordnede mål:

•	 Alle	børn	lærer	optimalt
•	 Alle	skaber	fællesskaber	i	skolen
•	 Skolen	mestrer	fornyelse

Visionen omfatter således alle aktiviteter i og omkring skolen. Elever, forældre 
og det samlede personale arbejder fremadrettet på udarbejdelse af et værdi-
grundlag for Rosenlundskolen og implementering af visionen ”Skole med vilje”.

Vi søger en skoleleder, der kan forløse skolens fulde potentiale og derved sætter 
retning og går foran med engagement og kreativitet i denne innovative foran-
dringsproces. Det forventes at man strategisk og visionært inddrager personale, 
forældre, elever og interessenter.

FAGLIG OG PERSONLIG PROFIL
Vi forestiller os, at du har følgende faglige og personlige kompetencer:

•	 Kan	gå	foran	og	sætte	retning	i	udvikling	af	skolen	som	organisation
•	 Dokumenterede	resultater	i	forandringsprocesser	
•	 Har	en	anerkendende	og	inddragende	ledelsesstil
•	 Har	en	stærk	faglig	og	teoretisk	viden	samt	indsigt	i	de	politiske	og	faglige	
 dagsordner på skoleområdet
•	 Har	relevant	og	dokumenteret	ledererfaring
•	 Har	relevant	uddannelsesmæssig	baggrund	suppleret	med	en	
 diplomuddannelse i ledelse
•	 Kan	varetage	det	overordnede	økonomiske	ansvar	for	den	samlede	
 virksomhed

Forventet tiltrædelse den 1. januar 2013 eller snarest derefter.

www.rosenlundskolen.dk

SKOLELEDER 
MED VISIONER
Rosenlundskolen søger visionær og innovativ leder pr. 1. januar 2013.
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pRoFeSSIoNeL SpaRRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har 
indsigt i og/eller mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder. 
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og 
få rådgivning. 

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

SekReTaRIaTeT eR ÅBeNT 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

poLITIkeRe oG peRSoNaLe

Formand Anders Balle
Næstformand Claus Hjortdal
Axel Bech
Dan Christensen
Birgit Henriksen

Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
Lars Olsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Daglig ledelse 
Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 

Ledelse, kommunikation
Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Søren Thomsen 
stho@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

Team: Personalejura 
Konsulent Louise Z. Graugaard
loza@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn 
Konsulent Peter Cort
cort@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Karsten Steen Hansen 
ksha@skolelederne.org 

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Administration
Sekretær Kristine Petersen
kipe@skolelederne.org

HovedBeSTYReLSeN

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

HurtIG 
koNtakt

7025 1008
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{ NR.07 NOV. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

     ledelse     rapport     ny viden     klumme     småstof     inspiration   denne gang

moderne skoleledelse

   fikseren & 
 udvikleren 

Lisbeth Zornig Andersen   Et livseventyr

om store succeser og personlige dæmoner. 

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

slut med
gætværk
Kvalitet nÅr vi Kun med 
evidenSBaSeret viden

bedste

Årets    julegave
en værktøjskasse 
af højeste kvalitet

Årsmøde:Plakat til digvedlagt

{ NR.04 JUNI 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

grøn idealist 
 og rå kapitalist 

DITLEV ENGEL   Chefen for 

vindmøllegiganten Vestas er måske

 mindre engel end en djævel til tal

skole-
lukninger
Sammenbrud eller
ny begyndelSe

hjælp!

er der 
plads til 
de svage 
børn?

anmeldelser
Kursus for nye skoleledere
debat

{ NR.06 okt. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 venner     fjender     portræt     mirakler     inspiration     stillinger   årsmøde
denne gang

moderne skoleledelse

      frans 
forføreren 

FRANS RASMUSSEN   Dirigenten lokker 

skønheden frem og får sit orkester 

til at bevæge sig som sort sol

Konference for ledere
Gear & Gadgets
Sekretariatets nye profil

skal skolen
altid hade 
kommunen?

når ulykken
rammer 
taG anSvar oG KommuniKer 
åbent oG ærliGt

moderne skoleledelse

{ 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

{ 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

  klar 
   besked 
til alle

{ NR.02 MARTS 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

TINA NEDERGAARD   Tvivl er et 

grundvilkår i mange beslutningsprocesser, 

men det må ikke stoppe handlekraft 
eller ærlighed

Anmeldelser
Årsmøde
Psykodynamisk ledelse

 ledelse     sparring     portræt     kommunikation     analyse     politik   denne gang

moderne skoleledelse

lukker,
lukker ikke
7 Skoler SkAl lukke 
men hvilke?

skrivebords-
generaler 
du'r ikke



-Diplom i Skoleledelse
Diplomuddannelsen i skoleledelse er for dig, der er leder i skoleverdenen  
og som sammen med andre skoleledere ønsker at udvikle din ledelses-
praksis.

Uddannelsen er tilrettelagt som et intensivt internatforløb suppleret med 
vejledningsdage. Det sammenhængende forløb giver et særligt koncen-
treret læringsmiljø og gode muligheder for refleksion med distance til den 
hektiske lederhverdag og intensivt samvær med andre skoleledere.

Læs mere på www.viauc.dk/ledelse eller kontakt chefkonsulent Susanne S. Hansen 
på suha@viauc.dk eller på tlf. 8755 1877

Bliv klogere  
på Din prakSiS

3. år

Afgangsprojekt (15 ECTS)

1. år

Ledelse og organisation 1+2 (10 ECTS)

Ledelse i team i folkeskolen (5 ECTS)

2. år

Ledelse og medarbejdere 1+2 (10 ECTS)

Det personlige lederskab 1+2 (10 ECTS)

2 valgmoduler (5+5 ECTS) 
– efter holdets eller den  
enkelte deltagers eget valg 

Vælg mellem:

•	Pædagogisk	ledelse

•	Kvalitetsstyring,	kvalitetsudvikling	
og	evaluering	i	folkeskolen

•	Ledelse	af	skoler	med	mange	 
tosprogede elever 1+2

•	Skoleledelse	i	et	internationalt	 
perspektiv

Højskolen for
viDereUDDanneLSe og  
kompetenceUDvikLing 
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