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TID OG ARBEJDE
Alt tyder på, at lærernes arbejdstidsaftale bliver en af de rigtig store knaster ved 
de kommende overenskomstforhandlinger.

KL har på arbejdsgiversiden tydeligt markeret, at de ønsker A-08 aftalen opsagt 
og ikke erstattet af en ny. KL ønsker, at tilrettelæggelsen og fordelingen af lærernes 
arbejdstid skal være et rent ledelsesanliggende. På arbejdstagersiden LC/DLF ønsker 
man ikke arbejdstidsaftalen afskaffet. Så pt. står parterne langt fra hinanden.

Sådan som systemet er skruet sammen, er Skolelederforeningen aftalemæssigt 
ikke part i sagen, hvilket vi må respektere. Men da en lærerarbejdstidsaftale er et 
ledelsesværktøj, har den selvfølgelig vores store opmærksomhed. Derfor følger vi 
også den del af overenskomstforhandlingerne meget nøje, og vi taler naturligvis 
med begge parter om vore ledelsessynspunkter undervejs.

Vi har behov for større ledelsesrum, øget fl eksibilitet og større frihedsgrader i 
tilrettelæggelsen af lærernes arbejde – især i forhold til undervisningstiden. Vi skal 
udvikle skolen, så den bliver mere fl eksibel, og så der i langt højere grad tages ud-
gangspunkt i den enkelte elevs potentialer. Vi skal i øget omfang kunne veksle 
mellem forskellige aktiviteter i løbet af dagen, ugen og året.

Der er behov for en opblødning af grænserne mellem undervisning og andre ak-
tiviteter. At samarbejdet i undervisningen gennemføres tættere og mere teambase-
ret. Og at udgangspunktet er, at alle lærere er til stede i en skole, hvor eleverne 
også er der mere. Det vil give bedre kvalitet og resultater for eleverne, og det vil 
give et bedre arbejdsmiljø for lærerne.

At der er brug for åbninger i arbejdstilrettelæggelsen, er ikke det samme som, 
at der skal gøres fuldstændigt rent bord. Medarbejdernes professionalisme, initia-
tivlyst og engagement er afgørende faktorer for skolens videre udvikling. Der skal 
derfor etableres en fornuftig balance mellem autonomi og styring, som sikrer, at 
også ledelsesopgaven er tydelig og håndterbar.

Et vist minimum af aftale er skolen bedst tjent med at have. 

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen
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Alle teenagere kan lære at genoplive et  andet 
 menneske. I den alder er børn både stærke og 
 motiverede nok til at kunne redde liv, når det gælder. 

Ved hjælp af det gratis klassesæt TrygFonden 
 Hjertestart i Skolen kan du være med til at uddanne en 
ny gene ration af førstehjælpere – nemt og hurtigt. 

Undervisningen kan nås inden for en almindelig 
 lektion, og eleverne kan låne læringssættet med 
hjem, så de kan dele deres viden med familien. 

Hjælp os med at uddanne en ny generation af 
førstehjælpere.

Bestil det gratis klassesæt på hjertestarter.dk 
og sæt hjertestart på skoleskemaet.
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  Sæt       start på skoleskemaet

TrygFonden Hjertestart i Skolen består af genoplivnings-
dukker og instruktionsfi lm i hjertelungeredning og brug af 
hjertestarter. Klassesæt med 30 læringssæt, er målrettet 
elever i udskolingen og kan bruges igen og igen.
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 M an vakler i sindet, 
når ”Skrigets” 
angstbærende far-
vebølger rammer 
nethinden og for-
planter sig til de 

fjerneste egne af hjernekassen. Og man 
bliver flået i følelsen, når man ser ”Det 
syge barn” og læser Edvard Munchs eget 
prosadigt til det dystre litografi. 

Det er ubærligt, at barnet skal dø. 
Besøget på Aros, hvor Munch stiller 
mig ansigt til ansigt med livets stærke-
ste følelser, overvælder. Jeg siger ikke 
meget i bilen på vej hjem. Da jeg sene-
re samme aften hører Kari Bremnes’ 
musikalske fortolkning af 15 digte af 
Munch selv, som sætter ord til billeder 
fra hans serie ”Livsfrisen” skiftevis ry-
stes jeg, glædes jeg, gyser. Da jeg går i 
seng, har jeg svært ved at sove, men 
føler mig også mere i live end længe, 
måske fordi jeg har mødt det, man næ-
sten ikke kan tale om – angsten for 
både døden og livet. 

Det er efterklangen af de følelser, 
der i begyndelsen ligger som en mørk 
klangbund under den samtale, jeg næ-
ste formiddag har med Puk Damsgård 
Andersen, og jeg er nødt til at spørge 
hende om hendes forhold til døden. 
Jeg har nemlig selv så ofte i TV set 
hende være tæt på den, når bomberne 
falder, eller når hun følger en gruppe 
oprørere i Aleppo midt i krigszonen. Og 
det er noget andet end den død, man 
møder i Forbrydelsen eller Barnaby, for 
den har vi pr. automatik en distance 
til. Jeg fortæller hende, at jeg har set 
Munch-udstillingen, og hvor dybt han 
blev præget både af sin mors og søsters 
tidlige død, og at angsten blev et på-
trængende livsvilkår for ham resten af 
livet. Puk Damsgård er ikke bange for 
at samle tråden op:

”Jeg tænker faktisk tit på døden”, 
fortæller hun. ”I udgangspunktet er jeg 
sådan et menneske, som har ekstremt 

 Der går sjældent mange dage imellem, at man i tv-avisen eller i en dokumentarudsendelse 
oplever den 34-årige Puk Damsgård Andersen, Mellemøsten-korrespondent for DR, fortælle 
om,  hvordan krigen går i Syrien og om krigens omkostninger for både civile og oprørere.
 Og hun  kommer tæt på. Både på krigen og på de mennesker, der skal leve med den 

meget dødsangst. Jeg er faktisk lidt hy-
pokondrisk. Hvis jeg oplever et eller an-
det i min krop, som jeg ikke lige har 
mærket før, så kan jeg hurtigt overbevi-
se mig selv om, at det er terminal kræft, 
og at jeg skal dø inden for 3 uger. Jeg er 
faktisk meget bange for at blive syg, og 
for at jeg skal komme til at lide, men 
jeg tror også, at livet som krigskorre-
spondent sætter andre ting i gang. Jeg 
kan huske, at jeg kom til et hospital i 
Aleppo, hvor der uden for hospitalet lå 
to døde børn under et tæppe. De lå ikke 
inde på hospitalet, for der var ikke 
plads, og nu var de jo døde. Så de lå 
altså bare der, og blodet løb stadig. Læ-
gerne løftede tæppet, så jeg kunne se. 
De var ramt samme morgen, da et fly 
havde kastet en bombe over deres hus. 
Den enes ansigt var som om, man hav-
de taget et hoved, puttet det i en blen-
der og sat det på igen. Da tænkte jeg… 
(hun tøver, leder efter ordene)… at vi 
bare er nogle bløde væsener… at vi er 
så sårbare… og kommer der et stykke 
jern farende gennem luften… så har vi 
altså ikke noget hoved længere… selv 
om vi tror nogle gange, at vi er så stær-
ke, at vi kan klare det hele…”. 

Puk Damsgård fortsætter. Man kan 
fornemme, at disse tanker ikke er frem-
mede for hende, hun har tænkt dem 
mange gange før:

”Men det var bare én tanke. En an-
den er, at jeg bare ikke har lyst til at dø 
på mit arbejde. Jeg er ikke krigs- eller 
adrenalinjunkie, som nogle bliver det i 
det her fag, og med god grund, fordi de 
rejser fra konflikt til konflikt. Jeg tror, at 
jeg selv er blevet meget opmærksom på 
det, der holder mig i live, ikke bare det 
fysiske, men det mentale. Det må ikke 
kun blive krig, krig, krig, hvilket mit ar-
bejde naturligvis ofte er, mens jeg dæk-
ker Syrien, men det er også vigtigt, at 
jeg ofte flytter mig fra det, psykologer 
kalder ”battle mind” til ”home mind”. 
Jeg gør meget ud af at komme hjem til 

min mand, mit hus, mine katte, glæde 
mig over at gå i haven og klippe visne 
blade af palmetræerne, alle de alminde-
lige ting, så jeg kan bevare det ”at være 
i live indeni”. Jeg møder faktisk kollega-
er, som ikke længere er i live indeni. De 
kan gå og se på alle de frygtelige ting 
uden at blive påvirket af det. Men det er 
min overbevisning, at hvis jeg kan se på 
det grusomme uden at blive påvirket, og 
uden at det sætter tanker i gang, så skal 
jeg slet ikke være journalist, for hvad 
ville det så være, jeg formidlede videre, 
hvis jeg bare var sådan en robot…”.

”Selvfølgelig må man have en pro-
fessionel afstand, men det er vigtigt for 
mig at holde fast i, at jeg faktisk er et 
menneske, som rapporterer. Jeg skal 
holde mig klart, hvad det er at være i 
live både fysisk og mentalt. Jeg indrøm-
mer, at jeg er bange for at dø, hver gang 
jeg er i Syrien. Og jeg skal ”debriefe” 
med en psykolog, hver gang jeg kommer 
til Danmark. Det er noget, man skal 
som journalist i DR, hvilket jeg er glad 
for. Og psykologen siger: ”Det er godt, 
Puk, at du er bange, for hvis du ikke var 
det, så ville jeg faktisk være mere be-
kymret”. Nogle gange, når jeg har været 
i farlige situationer, så har jeg sagt til 
mig selv: Fuck, fuck, hvad laver jeg her, 
jeg vil væk, jeg vil hjem, jeg vil ikke 
komme hjem uden ben. Frygten for at 
blive såret kan næsten være større end 
frygten for at dø”. 

Den beskidte krig
Hun uddyber, hvordan det er være 
blandt de syriske oprørere. 

”Det er vanvittigt skræmmende, at 
man ved at komme tæt på selv bliver et 
mål for det syriske militær. Jeg er 100 
% opmærksom på, at der er væsentlig 
forskel på at være med oprørerne og så 
de civile. Og så alligevel. Det syriske 
regime bomber ikke særlig præcist, 
hverken med mortergranater, fly eller 
helikoptere. De er ligeglade med, om 
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de rammer hospitaler og civile. Så bare 
det at være i Syrien i øjeblikket er ud-
fordrende i forhold til det sikkerheds-
mæssige. Og det er jo også en vigtig 
historie at dække”. 

”Når jeg er sammen med oprørerne, 
er jeg i princippet lige så ”embedded”, 
som hvis jeg var med regimet. Det er 
kun én side af virkeligheden jeg får, og 
det er meget vigtigt at være opmærksom 
på. Det er én måde krigen tager sig ud 
på. Man skal ikke have været sammen 
med oprørerne ret længe, før man finder 
ud af, at de også begår brud mod men-
neskerettighederne. De tager mere eller 
mindre tilfældige til fange, og de tæver 
dem. De skyder dem også. Hævntørsten 
og alt det, krig i øvrigt gør ved menne-
sker, ser man i fuldt flor i Syrien. Og det 
tager til, både den sekteriske vold og 
hævn mod dem, som de anser for at 
være regimets folk. Det er bare virkelig 
beskidt”. 

livet mellem murbrokkerne
Trods krigens brutalitet, synes Puk 
Damsgård også, at hun oplever mange 
positive ting:

”Det er utroligt, hvad syrerne står 
model til. Det kan virke syret at gå rundt 
på markedet i Aleppo, og pludselig kan 
man så høre et fly, og vupti forsvinder 
alle på et øjeblik. Når bomben så er fal-
det, kommer de frem igen og handler 
videre. Så sikke en fantastisk egenskab 
mennesket også har. Og det er vigtigt 
for mig at holde fast i, at selv om jeg 
rapporterer om krig, så går livet videre. 
Jeg bliver tit spurgt om, hvordan det er 
at være krigskorrespondent, men jeg vil 
hellere se mig selv som – og det kan 
måske lyde lidt plat at sige det – men 
som livskorrespondent. For jeg rapporte-
rer jo om livet under krigen. Jeg rappor-
terer også om kærligheden, kærlighed til 
demokrati, til hinanden, til mennesket. 
Jeg kommer tæt på essensen af, hvad 
livet handler om. I en krig bliver alting 
sat på spidsen, og det gør det også for 
oprørerne. Det er ikke alle oprørere, som 
render rundt, som man ofte ser det på 

blå bog

Puk Damsgård 
Andersen

›   Født 1978

›   Gift med amerikaner

›   Bosiddende  et sted i  
Mellemøsten

›   Journalist fra Syddansk 
Universitet 2007

›   Studeret arabisk sprog ved 
Syddansk Universitet

›   Freelancekorrespondent 
fra Afghanistan og Paki-
stan (for JP og DR) 2008-
2011

›   Mellemøstenkorrespon-
dent for DR fra 2011, bor i 
Beirut

›   Januar 2012 hædret med 
Berlingske Fonds Journa-
listpris

›   Udgivet: Mellem Taleban 
og fremtiden, 2006;  
De renes land, 2009;  
Ulvehjerter, 2011
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YouTube, og siger ”Allahu Akbar, og hvis 
jeg skal dø i morgen, så gør jeg det”. De 
er også bange for at miste deres liv, de 
har også lysten til at overleve, lysten til 
frihed, smerten ved at miste. Alt det, vi 
som mennesker normalt oplever ud-
strakt over et helt liv, oplever man kon-
denseret i en krig”. 

Jeg mærker følelserne igen, af sår-
barhed og frygtknude i maven, nu hvor 
Puk Damsgård fortæller. Jeg har selv 
kørt i et hjulspor i Afrika, hvor oprørere 
havde placeret vejsidebomber. Selv kørt 
i en bus, hvor vrede mennesker kastede 
sten igennem ruden. Jeg har selv passe-
ret et tjekpoint ved en smal bro, hvor de 
forkerte mennesker stod tungt bevæb-
net. Jeg har selv stået i en landsby, hvor 
oprørere natten forinden havde dræbt 
folk og stjålet deres børn for at gøre 
drengene til børnesoldater og pigerne til 
sexlegetøj. Jeg husker den intense for-
nemmelse af at ønske sig væk og være 
taknemmelig for, at man kun var ud-
sendt på en kortvarig mission. Jeg ville 
nok ikke kunne klare mosten i længere 
tid, tænker jeg. Hvorfor tager hun ikke 
hjem, hvorfor blive hun dér midt i utryg-
heden? Der må da også være brug for 
gode journalister i Danmark?

”Fordi jeg synes, det begaver mig 
som menneske. Selv om jeg er bange 
for mit liv, så begaver det mig at være 
vidne til begivenheder i verden, som be-
tyder noget ikke bare for lille Danmark, 
men for verden. Når man bor i Dan-
mark, tror man, at man selv er verdens 
navle. Når man kommer ud i verden, 
finder man ud af, at ingen stort set ved, 
at Danmark er engageret i Afghanistan 
og Irak. Så hvorfor er jeg ikke journalist 
i Danmark? Det er fordi, det er andre 
historier, der interesserer mig. Det er 
ikke for at sige, at danske historier er 
dårligere, men for mig er det mere inte-
ressant at bringe Mellemøsten hjem til 
danskerne. Jeg synes det er dødspæn-
dende at sætte flere farver på den palet, 
at gøre Mellemøsten interessant for folk, 
som ikke i udgangspunktet er interesse-
ret i den del af verden”.

”Jeg er selv vokset op i en lille tryg 
familie på Sydsjælland og har begge 

fødder plantet solidt der. Det tror jeg, 
har været med til at give mig styrke til 
komme ud. Mine forældre var ikke de 
store ”rejsehoveder” – vi skulle altid til 
Østrig om sommeren og se alperne. 
Min far ville altid have bilen med, vi 
fløj aldrig nogen steder, og det har nok 
været med til at gøre mig ekstra nys-
gerrig på verden og komme lidt væk fra 
Hammer Torup Bakke”.

Mit næste spørgsmål er nærmest så-
dan et automatikspørgsmål: Puk, ville du 
gøre det samme, hvis du havde et barn? 
Af tonefaldet på hendes svar kan man 
fornemme, ikke direkte fornærmethed, 
men måske en anelse irritation, eller må-
ske bare et refleksivt suk - ”gudhjælpe-
mig, er han ikke kommet længere”: 

”Ja, det tror jeg da, hvorfor skulle jeg 
ikke det? Jeg har jo en mand, og jeg kan 
ikke rigtig se, hvad det skulle gøre af for-
skel, om jeg har børn? Jeg har familie, 
jeg har forældre. Hvorfor skulle man ikke 
kunne kombinere det? Og ville du stille 
det spørgsmål, hvis jeg var en mand? For 
det tror jeg måske ikke helt, du ville! Jeg 
får tit spørgsmålet, om jeg skal have 
børn, om jeg VIL have børn. Det er tit 
kvinder, der spørger mig. Og det er sjovt. 
For mine mandlige kollegaer, som rejser i 
området, får ikke det spørgsmål… og de 
fleste af dem har i øvrigt børn. Og de bli-
ver sgu da ikke spurgt, om de ikke skal 
hjem til ungen og konen, altså... ”.

Hun ler.

Historier, der ændrer verden
Jeg spørger, om hun ønsker at ændre 
ting i verden? Hun tænker sig om et 
øjeblik…

”Hmm… Det lyder så stort, det tror 
jeg nok ikke jeg kan, men jeg kan være 
med til at forandre det billede af Mel-
lemøsten, som folk har i hovedet. Jeg vil 
gerne få folk til at blive engageret i, hvad 
der sker i det område. Det er potentielt 
set en kæmpe regional krig, der kan 
sprede sig. Alle har interesser her, USA, 
Rusland, Kina, Saudi, Iran… det er me-
get større, end de fleste lige forestiller 
sig. Så på den måde vil jeg gerne ændre 
noget… ved at gøre folk interesserede. 
Jeg håber da også, at der er nogle politi-

kere, der følger lidt med i, hvad jeg laver. 
Det, vi som journalister kan, er bl.a. at 
bringe fjerne begivenheder tæt på. Jeg 
kan så kun gøre det fra oprørernes side, 
og mine kollegaer, som kan få visum, kan 
gøre det fra den anden side”.

Puk Damsgård er ikke selv leder, 
men skal orientere sig og træffe beslut-
ninger under pres. Og hvordan tackler 
hun fx den problemstilling, at hun med 
sine historier kan være med til at forme 
politiske lederes beslutninger. Jeg næv-
ner optakten til Irakkrigen, den første, 
hvor – viste det sig – falske historier 
gik verden rundt, om at irakiske solda-
ter hev slanger ud af dødssyge børn på 
kuwaitiske hospitaler. Bush Senior gen-
gav historierne med stor patos, og de 
var med til at skubbe de politiske kræf-
ter hen imod en krig. 

”Det er jeg meget opmærksom på. 
Det første offer i en krig er som bekendt 
sandheden. Derfor er det også vigtigt at 
være så tæt på som muligt og se tingene 
med egne øjne. Jeg kan hurtigt støve en 
syrer op, som fortæller om, hvor mange 
der er såret, hvad der er sket, men det er 
jo bare ord. For mig er det afgørende at 
have ”visual proof”, for lynhurtigt kan 
man blive en del af en propagandama-
skine. Man må selv opleve bombarde-
menterne, selv se de døde, selv se de 
sårede. Selv små nuttede øjenvidner ly-
ver. Ikke altid fordi de vil lyve, men fordi 
de er opkørt, fordi de har mistet, fordi 
de står i en helt vanvittig situation, og 
pludselig ikke kan huske, om det er det 
ene, det andet eller det tredje, der fak-
tisk er sket. Jeg må selv se det. Det er 
ikke nok, at jeg ringer til nogle aktivister 
inde i Syrien. Det er vigtigt for mig også 
at se krigsforbrydelserne fra begge sider, 
både at vise regimets forbrydelser, men 
sandelig også at vise oprørernes, at vise 
deres fangekældre, hvor fangerne ser ud 
som om, de er blevet banket fra morgen 
til aften”.

”Jeg må også stille oprørerne de kri-
tiske spørgsmål: Hvilke beviser de har 
for, at disse mennesker har gjort mere 
end bare være medlem af regeringspar-
tiet. Måske har de endda kun et udlø-
bet medlemskort. Men det er altså 
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Tal fra 3. kvartal 2010 i pct. 

»For mig er det vigtigt at være et godt menneske og 
bevare mig selv og ikke blive til en idiot, bare fordi 
man nu har en deadline.«
{ Puk Damsgård Andersen,  

Mellemøstenkorrespondent, DR  }

og fred
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i krig

»Nogle gange, når jeg har været i farlige situationer, 
har jeg sagt til mig selv: Fuck, fuck, hvad laver jeg 
her, jeg vil væk, jeg vil hjem, jeg vil ikke komme 
hjem uden ben. Frygten for at blive såret kan  
næsten være større end frygten for at dø.«
{ Puk Damsgård Andersen, Mellemøstenkorrespondent, DR  }

først, når man kommer ind i Syrien, at 
man for alvor mærker, hvor voldsomt og 
massivt styrets bombardement er. Hil-
lary Clinton sagde i 2011, at der jo er 
forskel på Syrien og Libyen, for i Liby-
en bombede styret sin egen befolkning. 
Men det er, hvad der sker i Syrien nu. 
Og der er en lammelse i det internatio-
nale samfund. Man er nødt til at for-
holde sig til bombardementerne, også i 
Danmark. Man skal kende konsekven-
serne af at gøre noget, men også af 
ikke at gøre noget”.

Styret gentager ofte, at det ikke er 
dem, men andre oprørere, der bomber 
de civile. Hvordan opnår man som jour-
nalist sikkerhed for, at det, man videre-
bringer, nu også er sandt?

 ”Der er ting, man ikke kan verifice-
re, simpelthen fordi man ikke var der. 
Så er man nødt til at sige: Oprørerne 
siger sådan, styret siger sådan. Men jeg 
hader den situation, for det bringer os 
ikke tættere på sandheden. Fra ”day 
one” har det været regimets fortælling, 
at konflikten skyldes udefrakommende 
kræfter, som vil Syrien det dårligt. Men 
det passer ikke, der er virkelig tale om 
en folkelig opstand. Hvis Bashar Al-As-
sad havde taget sit eget folk alvorligt, 
havde vi måske ikke stået midt i en bor-
gerkrig i dag. Så der er nogle ting, man 
bare ved er propaganda. Det er det sam-
me, som når oprørerne viser mig nogle 
sindssyge videoer… og det er bare et 
eksempel på, hvad man som journalist 
kan komme ud for, og som man ikke 
kan forholde sig til, fordi man ikke kan 
vide, hvor billederne er optaget…, men 
på en video ser man en mand få hove-
det savet af med en motorsav”.

”Jeg spurgte, hvorfor jeg skulle se 
det? De svarede, at det var hæren, der 
gjorde sådan. Men det kunne lige så 
godt være sket i Irak i 2005. Den slags 
videoer verserer, men jeg vælger at se 

bort fra dem, fordi man ikke har en 
chance for at verificere noget som 
helst. Det er ligeså meget propaganda, 
som når styret taler om udefra kom-
mende kræfter. Jeg stod i en lignende 
situation i Libyen. Jeg kom op til et ho-
tel i den by, hvor Gadaffi blev dræbt. 
Her ligger så 53 lig, alle er henrettede, 
mange var bagbundne, og jeg fik at 
vide, at det var Gadaffis folk, der havde 
henrettet oprørere. Men det viste sig 
lige omvendt, at det var oprørerne, der 
havde henrettet Gadaffi-støtter. Sand-
heden kan være lige det modsatte af, 
hvad der bliver sagt”. 

Jeg spørger Puk Damsgård, hvad det 
betyder, at hun ikke har været særlig 
meget sammen med styrets folk i Syri-
en, men mest med oprørerne. Fatter 
man ikke let mest sympati med dem, 
man færdes mest iblandt?

 ”Jo, det kan man sige, også fordi de 
er den svagere part. Sådan er det også 
let i Danmark, hvor det bliver historien 
om den lille stakkels borger mod det 
store stygge politiske apparat. Mange 
journalister definerer deres arbejde på 
den måde, at de er til for borgerne og 
bestemt ikke for systemet. Systemet 
skal i hvert fald ikke misbruge os, det er 
mere ok, hvis borgeren misbruger os. 
Selvfølgelig er den der også for mig. Her 
er jeg afhængig af kollegaer og redaktø-
rer til at hjælpe mig. Hvis jeg bliver for 
ensidig, så er jeg sikker på, at de vil 
sige det. Selvfølgelig påvirker det mig at 
være mest sammen med oprørerne, selv 
om jeg også forsøger at se tingene fra 
styrets side. Jeg synes ikke, jeg er hver-
ken pro-regime eller pro-oprører”. 

Kvinde mellem mænd
Det må være noget særligt som kvinde-
lig journalist at befinde sig midt i et 
patriarkalsk muslimsk miljø og i det, 
der mest må være mændenes krig. Om 

hun kan bruge sit køn konstruktivt?
”Jeg bruger bestemt mit køn på en 

positiv måde. Der er mange, som tror, 
at det er besværligt at være kvindelig 
journalist her, men det forholder sig 
faktisk lige modsat. I meget konserva-
tive miljøer bliver man ofte betragtet 
som en søster, eller som et intetkøn, 
fordi man er så anderledes, løber rundt 
og arbejder og den slags. Mænd opfat-
ter mig også ofte som en, der skal pas-
ses på eller som ufarlig. Spørgsmål  
fra en kvinde bliver ikke opfattet som 
så udfordrende, som hvis de samme 
spørgsmål kom fra en mandlig journa-
list. Det er også min fornemmelse, at vi 
kvinder kan komme lidt tættere på fa-
milier. Vi er måske mere ”bløde” og 
vinder hurtigere folks tillid”. 

Men ønsker Puk Damsgård at ændre 
forholdene for de kvinder, hun møder?

”Kun hvis det er noget, de selv øn-
sker. Jeg har mødt ekstremt konservative 
kvinder, som ikke ønsker nogen ændring 
af deres forhold. Dem ønsker jeg ikke at 
ændre noget for. Det er noget andet, hvis 
du møder en kvinde, som selv synes, hun 
lever et forfærdeligt liv, hvis fx manden 
slår hende. Men man skal passe på med 
at komme med en vestlig indstilling. Jeg 
inviterer mig selv ind i et hjem, ikke fordi 
jeg skal ændre det, men fordi jeg er nys-
gerrig efter at få et indblik i, hvordan de 
lever. Så må læseren eller seeren selv 
bedømme. Jeg skal ikke lægge mit ver-
densbillede ned over deres liv. Jeg skal 
observere. Alligevel tænker jeg da på 
kvinders rettigheder i fx Afghanistan og 
Pakistan… hold da op… tænk på den 
14-årige pige Malala, som blev skudt af 
Taliban, og måden hvorpå kvinder bliver 
behandlet, det er selvfølgelig grundlæg-
gende kritisabelt”.

Vil være et godt menneske
Jeg fortæller hende, at jeg flere gange 
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har bemærket, at hun på en eller an-
den måde får en personlig vinkel med i 
sine historier, så de bliver mere ved-
kommende. 

”Jeg eksperimenterer med, hvor me-
get man kan lade sin person skinne igen-
nem i journalistikken. Man må godt lade 
ens egen begejstring, ens egne følelser 
gå indover, uden at det bliver patetisk. 
Det optager mig meget. Den klassiske 
journalistik har mere distance, og derfor 
ser alle nyhedshistorier ud på den sam-
me måde. Der er nærmest et skema, 
man går efter. Men vi elsker jo, når det 
bliver personligt, når der er noget, vi kan 
grine ad eller græde over. Der en journa-
list på BBC, Lyse Doucet, en canadier, 
som har inspireret mig. Hun er personlig 
uden at være privat. Hun er topprofessio-
nel. Det skønne var også, da jeg mødte 
hende i Ægypten, at hun bare var helt 
nede på jorden, snakkesalig og åben. 
Journalister kan ellers være nogle af de 

mest arrogante idioter, man kan tænke 
sig og som tror, at de er verdens navle”. 

”For mig er det vigtigt at være et godt 
menneske og bevare mig selv og ikke bli-
ve til en idiot, bare fordi man nu har en 
deadline. Hvis man går ind og filmer en 
familie, der er blevet ramt af død og øde-
læggelse, kan man ikke bare forsvinde, 
så snart man slukker for kameraet,… 
hej, hej… Jeg forsøger altid at sætte mig 
ned og drikke en kop te med dem, sige 
tak, være interesseret… i stedet for at 
være så fokuseret på historien, at man 
glemmer, at være et godt menneske. Der-
for er Lyse Doucet et forbillede for mig, 
fordi hun også er et godt menneske. Vi 
skal bevare det menneskelige i os selv, 
for vi kan alt for let blive umenneskelige, 
når vi render rundt og hunser med folk, 
når vi er stressede”,

Og nu vi snakker om forbilleder sen-
der Puk Damsgård en kærlig tanke til 
sin far, der som hun siger ”er positiv ud 

over alle grænser”. Hun synes selv, at 
det måske kan lyde lidt banalt, men 
man kan mærke, at hun siger det med 
hjertet, og så er det banale måske det, 
der har størst livstyngde: ”Han ser skøn-
heden i rutinerne, skønheden i det små. 
Hans positive ånd, at alting nok skal gå, 
den tager jeg med mig overalt”.

Måske er det lige den balance, der 
skal til: Edvard Munch og livsbærende 
banaliteter.

Ib Rehné, Cairo! 

og fred

Emnebaseret udskoling med et naturfagligt indhold giver 

oplagte muligheder for øget elevengagement, tværfaglig 

undervisning og for inddragelse af virksomheder og andre 

uformelle læringsmiljøer i et praksis orienteret samarbejde 

om undervisningen.  

Har du lyst til at vide mere om emnebaseret udskoling, kan du: 

• Se det omfattende tema på NTSnet.dk/udskoling

•  Deltage i vores temamøder om emnet. De foregår i alle regioner 

landet over i november/december/januar. Se program og tilmeld dig 

på NTSnet.dk/nyhed/alle-regioner-byder-p-m-der-om-emnebaseret-

udskoling

•  Høre mere på naturfagskonferencen BIG BANG, der fi nder sted på 

Metropol København den 21. og 22. marts 2013: 

www.bigbangkonferencen.dk

EMNEBASERET UDSKOLING 
Tema, møderække og pjece I uge 2-5, 2013 udsender NTS-centeret pjecen Udskoling, linjevalg og naturfag til alle landets 

skoler. 
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mellemspil

Kun 16 % af de danske arbejdsgivere mener, at uddan-
nelse i sig selv, herunder høje karakterer, er afgørende i 
en ansættelsessituation.

Det viser en undersøgelse foretaget af et konsulent-
firma blandt 586 private og offentlige virksomheder. Er-
faring og kemi vægtes tre gange højere end eksamens-
resultater. Mange arbejdsgivere tjekker i øvrigt også 
ansøgere på nettet, via Facebook m.m. 

Kilde: www.ballisager.com

Pr. 1.10.2012 er lønnen i kommuner og regioner steget godt 
0,14 %.

Det er ikke meget, og slet ikke, når der ved OK’11 var aftalt 
en lønstigning på det tidspunkt forventet 0,84 % på det kom-
munale område og 0,85 % på det regionale. 

Forklaringen ligger i, at reguleringsordningen, der som be-
kendt skal sikre, at lønningerne på det offentlige arbejdsmarked 
udvikler sig i takt med lønnen på det private arbejdsmarked, har 
bevæget sig baglæns. 

Således har lønudviklingen på det private arbejdsmarked væ-
ret mindre end de skøn, der blev forudsat ved de offentlige over-
enskomstaftaler med det resultat, at der kun er en lille rest tilba-
ge på 0,14 % til ansatte i kommuner og regioner.

På statens område er der ikke aftalt stigninger pr. 1.10.2012.      

småt med Løn

Kemisk
 Skolelederforeningen, KL og Ministeriet for Børn og 
 Undervisning  er gået sammen om et toårigt projekt 
”Digital forandringsledelse i folkeskolen”, hvor et net-
værk af en til to folkeskoleledere fra hver kommune 
sammen skal videndele om og sikre øget it i undervis-
ningen. Projektet er støttet med 3,2 mio. kr. fra rege-
ringens pulje til IT i folkeskolen.

Netværket skal arbejde med øget ledelsesfokus  
på, at anvendelsen af it forankres optimalt på landets 
skoler, fx gennem strategiske og pædagogiske imple-
menteringsplaner. Netværket mødes på nationalt plan, 
og de enkelte medlemmer skal sikre en effektiv for-
ankring i hver enkelt kommune. 

”Vi vil sikre, at alle folkeskoler kommer videre på 
it-området. Det kan kun lade sig gøre, hvis vi får de læ-
rere, der skal bruge IT i undervisningen til at gå med. 
Skolelederne står i spidsen for at det sker, og derfor vil 
vi bl.a. oprette et nationalt skoleledernetværk for folke-
skolen”, siger Claus Hjortdal, der er næstformand i 
Skolelederforeningen, og som deltager i den fælles  
styregruppe med UVM og KL om projektet.

Skolelederforeningen er sekretariat på projektet, 
der særligt har til formål at understøtte disse initiati-
ver omkring IT i folkeskolen: 

>�Udvikling af markedet for digitale læremidler, så  
adgangen bliver nem og meget mere overskuelig for 
lærere og elever 

>�Adgang til velfungerende it i undervisningen, hvor 
kommunerne senest i 2014 sikrer alle elever adgang 
stabile og tilstrækkelige trådløse netværk

Netværket skal fungere som forandringsagent, og må-
let er, at projektet skal skabe resultater på skolerne. 
Der skal – gennem, strategier og metoder til forank-
ring af ny viden og implementering af IT – opnås for-
bedret effekt i lærernes arbejde og i elevernes læring.

Skoleleder Michael Rasmussen, Kalundborg (og 
medlem af HB) er frikøbt som projektleder en dag om 
ugen de næste to år.

Læs mere på www.skolelederforeningen.org

Leder-
netvÆrK
Om it 

Dødssynd: 

Griskhed, den overdrevne 

trang til at forbruge, 

producere og rage til sig. 

Den griske glemmer  

barmhjertigheden og 

fornægter andres tarv, 

for selv at berige sig…

Congratulations
Danskere er næstbedst i verden til at tale engelsk – fraregnet dem, der har en-
gelsk som modersmål. Kun svenskerne overgår os, forstå det, hvem der kan…

Det viser en omfattende to-årig undersøgelse, som den verdensomspændende 
organisation Education First har gennemført.

Se mere på www.ef-danmark.dk



Du kan få mere at vide på www.lb.dk - tlf: 33 11 77 55

LB App
Hent vores app, så du 
kan have LB med dig  
i lommen døgnet rundt  
og verden rundt.

Læs mere om app’en 
på www.lb.dk/app

ANDROID APP ON

på mit LB kan du:
• Ændre dækning på dine forsikringer
• Få tilbud på nye forsikringer
• Anmelde skader
• Se skader fra de sidste fem år
• Bestille rødt og grønt kort
• Bestille rejsekort
• Se prisoplysninger
• Læse dine forsikringsvilkår
• Tilmelde til Betalingsservice
• Bestille nye girokort
• Bestille kopi af policer
• Se din forsikringsoversigt
• Se dækningsoplysninger

Få adgang til dine forsikringer, når det passer dig på www.lb.dk

mit LB - mine muligheder

dækning
rejsekort

anmeLd skader

priser

tiLBud

oversigt

poLicer

grønt kort

tiLBud
poLicer

dækning
rejsekort

poLicer

oversigtoversigt
grønt kort
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plenum ser på, 

hvordan skoler bryder 

med traditionerne. 

denne gang sætter 

vi fokus på entrepre-

nørskab

innovation og   { tekst: Jan Kaare / foto: Jens Bach }
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iværksætterlyst
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entreprenørProfession: 

  Politikere og institutioner overalt i Europa vil 

  gerne  styrke entreprenørskab i undervisning

  sektoren. Men hvordan lige det? I Herning har

  man gennem fl ere år skubbet på udviklingen

  ved hjælp af et entreprenørskabsprojekt. Det

  bryder med traditionelle undervisningsformer,

  og undervisningen på blandt andre Kibæk Skole

  bliver revitaliseret  
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 E leverne kunne gå i en 8. 
klasse et hvilket som 
helst sted i landet, men 
det særlige ved de 44 
unge fra Kibæk Skole 
er, at de har en mission 

ude i samfundet.
De skal hjælpe internet-forlaget Clio 

Online med at udvikle nye udgivelser. 
Indsatsen forberedes i undervisningen 
og foregår desuden på en heldags-
camp, der afholdes i tæt samarbejde 
med virksomheden og en af kommu-
nens ungdomsuddannelser.

Resultatet skulle gerne være konkre-
te forslag til forbedringer af undervis-
ningsmaterialer inden for naturfag og 
matematik.

De unges ud-af-skolen-mission er en 
af flere, som skolens elever har påtaget 
sig.

En anden omfatter de nuværende 4. 
klasser. De har hjulpet Kibæk Hallen 

med at indrette en legeplads, der er at-
traktiv for børn i skolealderen.

”Vi er i øjeblikket ved at søge fonde 
om de fem mio. kroner, projektet ko-
ster”, siger formand for hallens lege-
pladsudvalg Torben Skovsgaard. ”Får vi 
dem, vil flere af børnenes ideer blive re-
aliseret. Det gælder blandt andet en cy-
kelbane med motoriske udfordringer”.

Tæt på brugerne
Udvalgsformanden er glad for samar-
bejdet med eleverne. Det samme er 
medstifter af Clio Online, Janus Benn 
Sørensen.

”Det er en unik mulighed for at 
komme tæt på brugerne af vores udgi-
velser. Det er også en mulighed for at 
være med til at gøre læring helt kon-
kret. Jeg er selv entreprenør, og det er 
genialt at være med til at inspirere 
unge til at kunne blive selvstændige i 
fremtiden”, siger han.

Det er ikke af hensyn til et privat 
forlag eller for at please den lokale 
idrætshal, at eleverne tager på missio-
ner. Kibæk Skole vil gerne have, at ele-
ver på alle klassetrin bliver mere inno-
vative og kreative.

”Det her er bud på, hvordan de læ-
rer noget, som kan være svært at nå 
inden for traditionel undervisning”, 
siger pædagogisk afdelingsleder, Lene 
Karbo. ”Folkeskoleloven bestemmer, 
at vi også skal sørge for elevens per-
sonlige og alsidige udvikling. Det kan 
man gøre gennem projekter af denne 
type”.

Der er masser af projekter i folke-
skolen, men det særlige ved dem, der 
praktiseres på skolerne i Herning Kom-
mune under overskriften ”Partnerskab 
for fremtiden - entreprenørskab i un-
dervisningen” er, at eleverne skal nå 
frem til et svar eller en løsning på en 
problemstilling, og at de skal fremlæg-
ge resultatet for den virksomhed, der 

»Vores satsning på entreprenørskab skulle gerne 
føre til, at en kreativ og innovativ arbejdsform  
spreder sig til undervisningen på hele skolen.«
{ Erling lund Olesen, skoleleder Kibæk Skole } 

 

»Vi er gået langsomt frem og har ikke tvunget  
nogen til at gå med. Derfor er der i dag stort  
ejerskab blandt lærerne til projektet. Vi venter,  
at det vil sprede sig fremover.«
{ lene Karbo, pædagogisk afdelingsleder Kibæk Skole } 

 

Projektet

23 folkeskoler er med i part-
nerskabsprojektet i Herning. 
Det samme er 94 virksomhe-
der, de fleste fra det private 
erhvervsliv. 

Pilotprojektet begyndte 
i 2008, og i dag er det et 
permanent projekt under 
kommunens skoleafdeling. 
Formålet er ”at udvikle en kul-
tur i skolen, erhvervs- og for-
eningslivet, der gør det muligt 
at opfylde målsætningen om, 
at børn og unge motiveres 
til livslang læring, uddan-
nelse og aktiv deltagelse i 
samfundet, når læring bygger 
på innovation, kreativitet og 
iværksætterlyst”. 

1, 2, mange…
Kreativitet 
+ innovation 

+ iværksætteri 

= entreprenørskab.

Kilde: EMU, Danmarks 

Undervisningsportal.

innovation og  
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»Eleverne var meget kreative, og de både tegnede og 
udarbejdede modeller, som vi siden har kunnet bruge 
til at opstille det endelige projekt for legepladsen.«
{ Torben Skovsgaard, Skolebestyrelsesformand og formand for Kibækhallens legepladsudvalg } 

 

»Undervisningen bliver nærværende, når det  
eleverne kommer frem til kan få betydning for  
andre end dem selv.«
{ linda Møller Viuff, lærer og tovholder Kibæk Skole }

har været med til at stille opgaven. Den 
udfordring giver ny energi til undervis-
ningen.

”Det er ikke afgørende, om det er 
en stor forkromet virksomhed eller den 
lokale idrætshal. Det centrale er, at det 
er ægte problemstillinger. Virkelighe-
den kommer ind i skolen, og eleverne 
er meget bevidste om, at de er på, og 
at nogle skal have resultatet præsente-
ret”, siger afdelingslederen.

Flere i uddannelse
I Herning håber man, at øget fokus på 

Midtjysk satsning

Tag et initiativ

Lærere og ledere fra 10 midt-
jyske kommuner uddannes i 
øjeblikket i entreprenørskab 
i folkeskolens undervisning. 
Projektet, der hedder ”Inno-
vation i folkeskolen i Region 
Midtjylland”, er støttet med 
fire mio.kr. fra EU’s Socialfond, 
og strækker sig over tre år. 

Målet er at styrke folkesko-
lens arbejde med innovation 
og iværksætteri i undervis-
ningen og opbygge et stærkt 
samarbejde mellem folkesko-
len og erhvervslivet, så der 
skabes nye ideer og løsninger 
for erhvervslivet lokalt. Mål-
gruppen er folkeskolens æld-
ste klasser og undervisere.

Folkeskoler, ungdomsuddan-
nelser og erhvervsliv er me-
get interesseret i at være med 
i ”Partnerskab for fremtiden,  
entreprenørskab i undervis-
ningen”, og Torben Rathe, der 
er skoleleder på Sdr. Felding 
Skole og medlem af styre-
gruppen bag projektet, mener, 
at der er grund til at anbefale 
andre lokalafdelinger af Sko-
lelederforeningen i at gå med 
eller tage initiativ til tilsva-
rende projekter. 

entreprenørskab får flere til at tage en 
ungdomsuddannelse. Tankegangen er, 
at større interesse for iværksætteri og 
tæt kontakt til arbejdsmarked og er-
hvervsliv kan motivere unge ikke mindst 
på det erhvervsfaglige område.

På Kibæk Skole er der også andet 
på spil:

”Vi vil gerne medvirke til, at vores 
elever bliver bedre klædt på til at tage 
en uddannelse, men entreprenørskab 
kan bruges i mange andre sammen-
hænge, derfor forsøger vi at få under-
visningsformen til at brede sig. Målet 
er på alle trin at udfordre eleverne på 
deres kreative og innovative sider”, si-
ger Lene Karbo.

Skolen er begyndt at inddrage un-
dervisningsmateriale, der stimulerer 
entreprenørskab, og flere af lærere har 
deltaget i Herning Kommunes kurser, 
der skal inspirere til at undervise i en-
treprenørskab.

Tovholder på projektet på Kibæk 
Skole, lærer Linda Møller Viuff, siger:

”Kurserne har givet en god ballast 
for at arbejde entreprenant og kreativt. 
Samtidig betyder de, at vi tør give slip 
og lade eleverne forme dele af under-
visningen og vise vejen. Det er en vigtig 
del af entreprenørskabsdidaktikken. En 
del lærere øver sig også på at få de en-
treprenante tanker ført ind i den dagli-
ge undervisning og ikke kun se det som 
isolerede projekter”.

Skoleleder Erling Lund Olesen:
”Hvis vi kan få de arbejdsformer, 

som ligger i tankegangen, til at brede 

sig, vil de være en dynamo for udviklin-
gen af skolens undervisning. Målet er, 
at elever, lærere og for den sags skyld 
lederne bliver mere kreative og innova-
tive. På alle niveauer er der behov for 
at overveje, hvordan man kan gøre tin-
gene på nye måder og skabe grundlag 
for nye tiltag”. 

iværksætterlyst



Dødssynd: 

 Fråseri, fx overdreven 

indtagelse af mad og drikke. 

Den fråsende tager mere af 

verdens goder, end han/hun bør, 

uden tanke på mæthed og 

overforbrug…

Spørg og…
Spørgsmål siger mere om en selv end om det, man undersøger. For ofte for-
mulerer man sig nemlig vaneagtigt og ikke-udviklingsorienteret. 

I hvert fald viser en phd-undersøgelse af 17 arbejdspladser, at 90 % af de 
spørgsmål, der bliver stillet, når ledere og medarbejdere må stille et spørgs-
mål efter eget valg, er hvordan-, hvad- og hvilke-spørgsmål, mens kun godt 
10 % hvorfor-, hvornår- og hvem-spørgsmål.

Det siger noget om de forudsætninger og den for-forståelse, de fleste møder 
verden med, nemlig at vi foretrækker at spørge til noget, som det antages at fore-
ligge, mens kun få er optaget af, hvorfor det nu fremtræder eller synes sådan. 

Dermed er meget af svaret givet på forhånd og fortæller ofte mere om 
spørgeren end om den, der bliver spurgt. Så vil man for alvor blive klogere på 
et felt, bør man i stedet lade andre selv stille sig (og hinanden i grupper) 
spørgsmål om emnet.

Man skal så at sige ha’ styrken til at svække sin egen (spørge)magt.

Kilde: Videnskab.dkModel 
som 
modul
Der strammes med al sandsynlighed 
op på grundskolens undervisning i 
arbejdsmarkedsforhold. 

Baggrunden er, at kendskabet til 
det danske arbejdsmarked og den 
danske model med overenskomster, 
som arbejdsmarkedets parter selv for-
handler på plads uden indblanding 
fra landspolitisk side, er for lille. 

Det mener en række arbejdsmar-
kedsordførere, der tilsammen repræ-
senterer et flertal i Folketinget.

Hvordan undervisningen konkret 
skal udformes, ønsker ordførerne ikke 
at blande sig i, men at det skal indgå 
som obligatorisk del af undervisnin-
gen, er der enighed om.

Kilde: Information 

aKademisK prOLetariat?
 I sommer kunne landets  universiteter melde om rekordhøje optagelsestal på næ-
sten 28.000 nye studerende.

 Flere årgange er her blandet sammen, men går man bag tallene, kan det kon-
stateres, at regeringen er godt på vej til at indfri sin målsætning om, at 25 % af 
en ungdomsårgang skal tage en lang videregående uddannelse. Spørgsmålet er 
blot, om der er brug for så mange højtuddannede?

I 1990 var der 108.000 på arbejdsmarkedet med en lang videregående uddannel-
se, i dag er tallet fordoblet til 255.000, og indfris regeringens målsætning, vil antallet 
af akademikere runde 450.000 i 2020. Fint, men Danmark risikerer også at skabe et 
stort akademikerproletariat, som det i dag ses i flere sydeuropæiske lande. 

Der er derfor behov for, at denne uddannelsessatsning ledsages af overvejelser, 
over, hvad der efterspørges i fremtiden. I form af øget regulering af, hvilke og hvor 
mange uddannelsespladser, der udbydes – eller gennem øget motivering (ved bl.a. 
økonomiske incitamenter) af de unge til at vælge uddannelser med større jobper-
spektiv samt brugerbetaling.

Kilde: Mandag Morgen

taLgymnastiK
Gennemsnitligt ugentligt timetal på udvalgte  
uddannelser samt udgift pr. studerende/år:

Lærer  13  47.500 kr. 
Pædagog  11  37.400 kr.
Fysioterapeut  16,5  43.600 kr. 
Sygeplejerske 14  73.200 kr.

Tallene er opgjort af Professionshøjskolernes Rektorkollegium. 

mellemspil 

Før Google fik knipset kloden og lagt den ud digitalt, blev Danmark fotograferet fra 
luften af flyvemaskiner, der tog billeder af beboelser, hvorefter man søgte at sælge 
billederne indrammet til ejerne af de respektive grunde.

Nu har Det Kongelige Bibliotek givet adgang til en stor portion af disse billeder 
fra deres arkiver, så man kan se, hvordan der så ud, hvor man bor, arbejder o. lign., 
før verden gik af lave...

Kig videre på > www.kb.dk/danmarksetfraluften

Ovenfra
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Hent dit 
magasin...

ud af
reservatet

{ NR.01 JAN. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

AGI CSONKA   Gode ledere skal 

være i stand til at manøvrere i mange 

forskellige kulturelle kontekster. 

Let’s do the twist
Scener fra et samarbejde
Årsmøde 2011

 ledelse     sparring     portræt     kommunikation     analyse     politik   denne gang
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en leder 
krydser
sine spor

har du 
taLt Med dINe 
fOrÆLdre 
I daG

  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

{ 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.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.05 SEP. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 klumme     portræt     kontoret     nyheder     kritik     folketingsvalgdenne gang
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 I       med 
landets 
  Indre 

PIA JETTE HANSEN   At være leder 

og sætte en dagsorden kræver

personlige ofre

Nye skoleledere
Kontorlandskaber
Nye bøger

Inklusion knækker 
kurven for løbsk 
specialundervisning

IT-MILLIARDER
SpIld af peNge eller 
lærINgSbooSt?

dialog

moderne skoleledelse

{ NR.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.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.01 JAN. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

          klumme     sparring     portræt     inspiration     analyse    horoskopdenne gang
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hold
  det
åbent

PER ARNOLDI   Opgav som

formand for  Kunstrådet efter 

bare 7 måneder. Er nu tilbage i 

sit atelier med ny inspiration

Mer Zornig
Janusgrupper
Afmagtens muligheder

Hold hovedet   koldt 
og lær at handle modent 
under stærkt pres

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

IS

Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.02 MARTS 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

          forskning     lokalforening     portræt     pause     inspiration    HB-valg
denne gang

moderne skoleledelse

   exit  
synsninger
og mistillid

KARINA FRIED   satser på viden på 

specialområdet og tillid til alle 

samarbejdspartnere

Ledelsesværktøjer
Får du plenum+ 
2340 m2 udstilling

Kan man lede en 
sKole om onsdagen 
og slagte en anden 
om torsdagen

 inklusion er  
en berigelse 

mon

moderne skoleledelse

mon

 Program Som indStik: 
 årsmøde i bella centret 
 københavn 28.-29. marts

{ NR.03 APRIL 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

     netværk     klumme     portræt     ny hb     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

    Den Der 
 blinker først  
er en fattigrøv

MORTEN STRUNGE   Nul-fejl -kulturen 

duer ikke, hvis unge iværksættere 

skal turde satse, mener den unge 

mangemillionær 

OK’13-debat
Repræsentantskabsmøde
Årsmøde

Når 
Netværk
Nytter

rullende
Skolestart

{ NR.04 JUNI 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

       debat     gear&gadgets     portræt     byggeri     analyse     bøger   denne gang

moderne skoleledelse

SØREN ØSTERGAARD   Zirkus Nemo

 er en drengedrøm, der er 

gået i opfyldelse

elastiske 
rummeter 
i nybyg

Retssager
Kæmpeskolen
Aldersblanding

Træk dit
hemmelige 
våben og skyd 
fra hoften

Dynamisk
Dialog Driver
Djævlene uD

{ NR.04 JUNI 2012 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

denne gang
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SØREN ØSTERGAARD Zirkus Nemo

 er en drengedrøm, der er 

gået i opfyldelse

elastiske 
rummeter 
i nybyg

Retssager
Kæmpeskolen
Aldersblanding

Træk dit
hemmelige 
våben og skyd 
fra hoften

Dynamisk
Dialog Driver
Djævlene ujævlene uD

zørens
zjove
zirkus

{ NR.05 AUG. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

  ledelse     humor     portræt     byggeri     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

  Skarpere 
ledelSe

MARIA RØRBYE RØNN  vil være

et ledelsesfyrtårn og sikre 

”Et skarpere DR”
Ny Nordisk
Ledelsesrum
Selvevaluering

Kreativt 
match
made in 
heaven

hårde Knuder
Kan løses
i tænKetanKen

{ NR.05 AUG. 2012 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.06 OKT. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

ledelse     apps     klumme     portræt     inspiration     leder-dna     stillinger   
denne gang

moderne skoleledelse

 spiller på
rød bane

TROELS RAVN   skolen er også 

for langsomstartere

Forandring 
fra neden

styr børns 
vrede nænsomt 
og værdigt

{ NR.06 OKT. 2012 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

denne gang
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 spiller på
rød bane

TROELS RAVN skolen er også 

for langsomstartere

Forandring
fra neden

styr børns 
vrede nænsomt 
og værdigt

formand
for en dag

Tættere på!
Ledelsesværktøjer
OK'13 spidser til

{ NR.07 DEC. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

       IT-netværk     klumme     portræt     innovation     juleklip     stillinger   
denne gang

moderne skoleledelse

  livsreporter
fra krigszonen

{ NR.07 DEC. 2012 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

denne gang

moderne skoleledelse

  livsreporter
fra krigszonen

Salmesang
Mellemspil
OK’13

PUK DAMSGÅRD ANDERSEN   

Føler sig begavet over at 

være vidne til verdens 

vigtigste begivenheder

Forandringens
blå port på
vid gab

når innovation
er mere end
buzzwords
Fra FOlKeSKOle til
entreprenant SKOle

på skolelederne.org

Masser af viden og erfaring samlet et sted!

Du kan altid hente en digital version af Plenum;  på hjemmesiden. 
Du kan også downloade vores nyhedsbrev hvor vi bl.a. samler de 
vigtigste nyheder og anden information om skoleledelse.

Få et forspring og gå på opdagelse i det digitale videnunivers 
på skolelederne.org.

nU Også 
snart 
sOm app
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idéer skal   { tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }

Ledelse med 

  hjerte 
hjerne

Moderne ledelse kræver både hjerte og hjerne. Tre skoleledere fortæller 

blandt andet om deres styrker, deres bedste fejltrin, hvad de arbejder med 

for at blive bedre ledere, og hvordan de motiverer deres medarbejdere.

&

Viceskoleleder på Hovedgård skole siden 1999. 96 medarbejdere (55 lærere 
og 23 pædagoger) og 660 elever. Skoleledelsen består af skoleleder, vicesko-
leleder, afdelingsleder for centerklasserne, administrativ leder og SFO-leder.

Gift, to voksne børn.

 M ine forcer som  
skoleleder
Jeg er god til at be-
vare overblikket, 
strukturere, organi-
sere, styre og lede 

forskellige udviklingsprocesser. I det hele 
taget at have fat i trådene og styre dem. 

sammen med dem, så de selv kommer 
med løsningen på problemet. Altså en 
positiv iscenesættelse. 

På simple spørgsmål kan jeg sagtens 
give simple svar, men når problemet er 
mere komplekst, giver det mere mening, 
at de selv er med til at finde løsningen.

Når medarbejderne går fra mit kon-
tor, skal de helst føle, at de har noget 
med i bagagen, som de kan bruge rent 
praktisk.

Det arbejder jeg med som leder (læs: 
det kan være svært for mig) 
Jeg kan godt have en tendens til at holde 
fast i en opgave lidt for længe. Når idéen 
er fostret, og den er bredt ud til dem, der 
skal arbejde videre med den, skal jeg hu-
ske at slippe den. Det handler ikke om, 
at jeg ikke har tillid til, at de gør det, 
men om at jeg vil være helt sikker på, at 
vi får resultatet helt ud over rampen. En 
gang imellem går jeg for meget ned i de-
taljerne og får ikke skubbet ansvaret vi-
dere. Bagefter drukner jeg enten i arbej-
de og når ikke alt det andet vigtige 
lederarbejde. Det bliver skubbet foran, 

Bjarne 
Hermansen

Viceskoleleder, 
Hovedgård Skole, 
Hovedgård, 
52 år.

Da jeg tog min diplomuddannelse i 
ledelse, arbejdede jeg meget med kom-
munikation, og det har jeg udviklet til 
at blive en af mine forcer. Jeg bruger 
nogle af principperne i coaching og ak-
tiv lytning. Når medarbejderne kommer 
med et problem, så går jeg ind i det på 
en positiv måde og prøver at vende det 
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sættes fri

eller også knokler jeg i weekenden. Det 
sidste gør jeg vist oftest. Min kone siger, 
at jeg har svært ved at miste kontrol, og 
at det hæmmer mig lidt. Jeg er dog ikke 
bange for at komme ud på dybt vand el-
ler lave sjov, men jeg drukner ikke, for 
selv ude på dybt vand har jeg waders på 
og jeg ved, jeg stadigvæk har styr på det. 
Det er nok min udfordring. 

Den bedste bog i forhold til  
at være skoleleder
Praksisfællesskaber af Etienne Wenger 
har jeg haft meget glæde af. Jeg arbej-
dede meget med praksisfællesskaber i 
2005-06, og i dag er det vildt aktuelt. 
Jeg har prøvet at få skabt en skole med 
gode praksisfællesskaber. Hvor selvsty-
rende teams i forskellige konstellatio-
ner hjælper hinanden med at skabe 
god undervisning. Vi har struktureret 
skolen i afdelinger og forskellige selv-
styrende team på tværs. Det skaber dy-
namik i praksisfællesskaberne, så vi får 
udviklet undervisningen. Det gælder 
ikke bare de ansatte, men vi ledere har 
også glæde af det i netværksgrupper. 

Mit bedste fejltrin
Skolen har været opdelt i fløje helt til- 
bage fra midt 90’erne, men dengang 
havde vi ikke alle steder et velfungerende 
samarbejde mellem lærerne om under-
visningen. Vi introducerede i 2004 en ny 
struktur, hvor man ikke følger klasserne 
helt op, men kører op til 3. klasse og så 
vender man, dvs. man arbejder kun med 
de tre-fire årgange. Man er så mere låst 
fast i afdelinger og får udviklet sine kom-
petencer med de samme grupper børn. 

Vi brugte rigtig meget energi på at 
overbevise de ansatte om fordelene ved 
denne struktur. Der var virkelig stor mod-
stand mod det, og en af vores fejl var at 
fokusere meget på struktur og organisa-
tionsændringer, i stedet for på, hvad det 
ville give den enkelte medarbejder og 
skolen pædagogisk og fagligt. Det er helt 
sikkert, at medarbejderne oplevede, at 
de blev låst fast i en afdeling. Bekymrin-
gen var, hvordan de så fik brugt deres fag 
og udviklet sig som underviser.

I dag mener de fleste helt sikkert, at 
det var en god ændring. Det giver jo dyg-
tige lærere til f.eks. læseundervisning. 

Sådan motiverer jeg medarbejderne
Vi arbejder med en meget flad ledel-
sesstruktur. Skolens fem fløje har hver 
sin koordinator, som hver tredje uge 
deltager i et møde med ledelsen, hvor 
vi strukturerer og snakker om alle de 
ting, der foregår på skolen. Og det er 
med til, at lærerne føler, at de har rig-
tig meget indflydelse. Vi giver medar-
bejderne ansvar, uddelegerer og viser 
tillid. En høj grad af decentralisering 
gør, at de selv får lov til at styre tinge-
ne – også økonomisk, og de kender de-
res råderum. Så får man begejstrede og 
engagerede lærere. Det er åbenlyst for 
mig, men det er ikke der, vi er på vej 
hen i skolen i dag. Mange vil have le-
dere med stort L, som styrer i stedet 
for, men det er ikke sådan, vi får den 
bedste undervisning. Det gør vi ved den 
flade struktur, hvor man har respekt for 
hinanden. Lærerne har altid været de-
res egne ledere, og nu skal de bare 
lære, at de ikke kun er deres egne le-
dere, de skal også rette sig ind efter 
andre og efter ledelsen, så det bliver 
en symbiose.
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Leder på Østre Skole siden 2010 – samt på heldagsskolen Vejlby Skole. 100 
medarbejdere på to matrikler og 550 elever. Skoleledelsen består af skole-
leder, viceskoleleder, afdelingsleder for heldagsskoleklasserne og SFO-leder.
Tidligere viceskoleleder på Mølholm Skole, Vejle i næsten fi re år.

Gift, to børn og et bonusbarn.

flemming 
Skaarup

Skoleleder, 
Østre Skole,
Middelfart, 
38 år.
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 M ine forcer som  
skoleleder
Ordentlighed. Tin-
gene skal gøres or-
dentligt. Og jeg 
prøver virkelig på 

at arbejde med kvalitet på en værdiba-
seret måde. Jeg hader ligegyldighed. 

Jeg er arbejdsom, lidt af en knokler 
og har stor teoretisk viden om læring (har 
her til jul en Master i læreprocesser ved 
Aalborg Universitet). Det er interessant 
som skoleleder at vide noget om lærings-
teori. Mange af mine kolleger er fokuse-
ret på uddannelse inden for ledelse, og 
jeg har da også selv en PD i ledelse. Men 
hvis jeg som skoleleder skal være den 
fremmeste, når det gælder børns læ-
ringsprocesser, bliver jeg nødt til at vide 
mere, end jeg lærte på seminariet. 

Det arbejder jeg med som leder (læs: 
det kan være svært for mig)
Jeg arbejder med ikke at tage alting på 
mig. For eksempel at bede sekretæren 
om hjælp, men det er så nemt selv at 
hente kaffe eller kopiere. Mine år som 
viceskoleleder var mere praktisk orien-
teret, og jeg skal vænne mig til, at jeg 
gerne må bede folk om at gøre noget 
for mig. I dette følger også at få formu-
leret forventninger og opgaver til de 
gode folk omkring mig. 

Normalt ville min skole have en vi-
ceskoleleder og to afdelingsledere, men 
den ene afdelingsleder er nu sparet 
væk. Desuden har jeg sidste år fået en 
matrikel mere at være leder for, jeg er 
formand for Skolelederforeningen her i 
Middelfart og bliver på opfordring rodet 
ind i en hel del forvaltning, som jeg 
ikke kan lade være med. Det betyder, 
at min tilstedeværelse på skolen er rin-
ge, for mange af møderne ligger i tids-
rummet 8-15. Det er et dilemmafyldt 
problem, at jeg ikke er nok (fysisk) syn-
lig på skolen. Øvelsen lige nu handler 
derfor om, hvordan jeg bliver mere syn-
lig uden at være fysisk synlig. Hvordan 
jeg håndterer det samtidig med at være 
lynafleder. Lytte-delen og rummet for 
dette er i høj grad under pres.

Den bedste bog i forhold til  
at være skoleleder
Ikke nemt. Skønlitterært findes der en 
bog Homo Faber af Max Frisch. Hoved-
personen er ingeniør og tror på, at alt 
kan kontrolleres, planlægges og sættes 
i skema. Det er hans livsforståelse, og 
så bliver han rodet ind i en næsten 
græsk tragedie, da han bliver forelsket 
i sin egen datter – uden at vide det. I 
fortællingen ligger læren om og erken-
delsen af, at alt ikke kan planlægges. I 
et lederliv i en dansk folkeskole kan 
man godt komme om morgenen og tro, 
at man skal lave dagsorden for pæda-
gogisk råd, og så er det noget helt an-
det, der kommer til at foregå. Man bli-
ver nødt til at lægge den tro, om at alt 
kan planlægges, på hylden. Dette skal 
samtidig italesættes i personalegrup-
pen og indarbejdes i en mere fleksibel 
skolekultur. Og så kan jeg anbefale le-
delsesfilosoffen Ole Fogh Kirkebys for-
fatterskab. Han er lidt svær, men han 
arbejder med, at god ledelse ikke kan 
pakkes ind som en gave. Dårlig ledelse 
afslører sig. Jeg kan ikke pege på en 
bestemt bog af hans, men der er brud-
stykker i bøgerne, som absolut er værd 
at fordybe sig i.  

Mit bedste fejltrin
Jeg har været lærer i otte år, inden jeg 
blev leder. Jeg tror, jeg dengang var 
skuffet over, at jeg ikke kom på univer-
sitet og læste historie. Det betragtede 
jeg længe som et fejltrin, men i dag 
tænker jeg, hold da op, hvor er det 
godt, at jeg ikke sidder og graver i forti-
den, men kan være med til at påvirke 

fremtiden. Det er så meget bedre. I dag 
tænker jeg, at jeg har verdens bedste 
job og er med til at skabe noget, der 
giver mening.

Sådan motiverer jeg mine  
medarbejdere
Hvad vil det sige at motivere? Hands 
on – ligesom Ulrik Wilbek, der står ved 
sidelinjen og råber opmuntrende – men 
sådan er vores virkelighed bare ikke. 
Man prøver jo at rose der, hvor man 
kan rose. Som skoleleder får mange 
ofte kritik for, at man ikke er anerken-
dende eller rosende nok, eller ikke ser 
personalet.

Hvis nogen skal anerkende og moti-
vere mig, skal de stille krav til mig. For 
mig er krav egentlig en anden måde at 
sige, jeg anerkender dig. Det er det, jeg 
prøver at sige til personalet. Når vi stil-
ler de her krav, er det, fordi vi stoler 
på, at I er professionelle og dygtige. 
Men den kan jo vendes rundt, så det 
bliver opfattet som en form for kontrol. 

Jeg prøver dagligt/ugentligt at un-
derstrege, hvor vigtig kvaliteten er i vo-
res arbejde – også for motivationen. 
Jeg har jo ikke mulighed for at gå ud 
og rose/motivere alle hundrede medar-
bejdere face to face. Det bliver over-
ordnet. At vise engagement igennem 
personligt virke er en måde at være 
flowskaber på i forhold til motivation. 
Det vil jeg rigtig gerne vise dem, men 
det er jo ofte noget, der sker på mit 
kontor eller til møder. 

»Øvelsen lige nu handler derfor om, hvordan jeg  
bliver mere synlig, uden at være fysisk synlig.  
Hvordan jeg håndterer det samtidig med at være 
lynafleder.«
{ Flemming Skaarup, Skoleleder, Østre Skole, Middelfart }

anerkendelse
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 M ine forcer som  
skoleleder
Jeg arbejder altid 
med dobbelt blik. 
Det vil sige, at jeg 
selvfølgelig har fo-

kus på organisationen, men også på 
den enkelte medarbejder. Kvalitet i 
skoleorganisationen afhænger af trivsel 
og arbejdsglæde hos medarbejderne. 
Jeg er derfor konstant i et både-og-
”mode”, og det synes jeg er en force i 
forhold til min ledelse. Jeg arbejder ud 
fra en markør, der handler om me-
ningsfuldhed. Jeg er god til altid at 
spørge, hvorvidt det, vi har gang i, giver 
mening i forhold til den retning, vi øn-
sker, de værdier, vi står på og de men-
nesker, der er en del af skolen. 

Det arbejder jeg med som leder (læs: 
det kan være svært for mig)
Som pædagogisk leder sidder jeg tit i 
situationer, hvor der kan være mange 
følelser i spil, fordi noget er svært. Det 
kan være hos et barn, i et fællesskab 
eller i en samarbejdsrelation. Min op-
gave som leder er at være god til at 
dele opgaverne, uddelegere, inddrage 
medarbejdere i forhold til at kvalificere 
beslutningsprocesserne, og det er en 
on-going udfordring hver dag for mig at 
holde mig langt nok væk fra detaljerne 
til at bevare overblikket. Ofte vil jeg 
have en tendens til at gå mere hjæl-

detaljer og 

Pædagogisk leder på Bakkeskolen siden 2010. 80 medarbejdere og 640 ele-
ver. Skoleledelsen består af skoleleder, administrativ leder, pædagogisk leder 
og SFO-leder.

Gift, tre børn.

Stine 
eskildsen Kridal

Pædagogisk leder, 
Bakkeskolen, 
Hørning, 
40 år.

pende ind, for der er så mange følelser 
bundet op i det. Man kan altid gøre 
mere. Måske er den balance noget, 
man bare arbejder med som skoleleder, 
eller også er det, fordi jeg er rimelig ny 
leder. Jeg arbejder på at finde den ba-
lance, og jeg har rigtig god sparring i 
mit lederteam, som jeg læner mig me-
get op ad. 

Jeg arbejder også med den gode 
sunde balance mellem privatliv og ar-
bejdsliv. Jeg kan jo altid gøre eller ar-
bejde mere, men jeg er også mor til 
tre. Det prioriterer jeg benhårdt. Men 
ud over det rent private, er jeg også i 
den sammenhæng rollemodel. Mange 
yngre kvindelige, dygtige lærere vil ger-
ne gøre det rigtig godt, og det er godt 
for dem at sige, at jeg også har et liv, 
og at man skal lære at være grænse-
sættende i forhold til den prioritering. 
Det tager jeg meget alvorligt. 

Den bedste bog i forhold til at være 
skoleleder 
Jeg har ikke en bibel – men jeg er ud-
dannet på universitet inden for pæda-
gogisk psykologi – og den faglige tyng-
de derfra, både min pædagogiske viden 
og hvordan organisationer bygges op, 
står jeg meget på. 

Lige nu er jeg i gang med at læse 
en bog, der hedder Frisættende ledelse 
af Mads Ole Dall, Timo Klindt Bohni og 
Frank Iversen. Den er inspirerende, for-

di den fremstiller ledelse i en mere 
procesorienteret rammesætning, hvor 
man inddrager sine medarbejdere i be-
slutningen. Det giver god mening. Til-
svarende er jeg som mange andre opta-
get af Otto Scharmers U-teori. Den går 
godt i tråd med min baggrund inden 
for arbejds- og organisationspsykologi. 

Mit bedste fejltrin 
Jeg er ny leder, og tingene går stærkt. 
Jeg dvæler ikke meget ved mine fejl. 
Men generelt er mine fejl meget vigtige 
for mig, for det er der, jeg har den vil-
deste læring i min praksis. Så selv om 
det kan være ubehageligt at have begå-
et en fejl, er jeg også i en organisation, 
hvor der er meget højt til loftet. Vi for-
søger at lære af fejlene og flytte os vi-
dere fra det – og næste gang bliver det 
bedre. Der er processer og arbejdsgan-
ge, der er blevet skarpere, fordi jeg har 
begået fejl. 

Sådan motiverer jeg mine  
medarbejdere
Jeg minder om det, der virker ved at 
spejle vellykketheden. Jeg prøver at 
forstørre den gode praksis, de gode for-
tællinger. Jeg prøver at gøre det tyde-
ligt, for når det går stærkt, kan man 
godt glemme, at det ikke kun er svært. 
Og nogle gange er det best practice, 
der viser os vejen til, hvad skal vi gøre 
fremadrettet. Jeg ser det største poten-
tiale i de positive handlemuligheder. 
Samtidig har jeg ikke lyst til at være en 
leder, der bare går rundt og italesætter, 
at alting er godt, hvis folk har en reel 
oplevelse af det modsatte. Jeg prøver 
at sætte min faglighed i spil i forhold 
til sparring – enten at jeg selv sparrer 
eller ved kollegial supervision. Det kan 
give fornyet energi, at man får nye per-
spektiver på sin praksis, man får reflek-
teret over, at man også kan gøre sådan 
og sådan.  
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1.

Op, al den ting, som Gud har gjort, 

hans herlighed at prise! 

Det mindste, han har skabt, er stort 

og kan hans magt bevise.

2.

Gik alle konger frem på rad 

i deres magt og vælde, 

de mægted ej det mindste blad 

at sætte på en nælde.

3.

Det mindste græs jeg undrer på 

i skove og i dale, 

hvor skulle jeg den visdom få 

om det kun ret at tale?

4.

Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

at alle skove vrimle, 

de mange fuglesving, der sker 

op under Herrens himle?

5.

Hvad skal jeg sige, når jeg går 

blandt blomsterne i enge, 

når fuglesangen sammenslår 

som tusind harpestrenge?

6.

Hvad skal jeg sige, når mit sind 

i havets dybe grunde 

kun dog så lidt kan kigge ind 

og ser så mange munde?

7.

Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

hvor stjerneflokken blinker, 

hvor mildt enhver imod mig ler 

og op til himlen vinker?

8.

Hvad skal jeg sige, når jeg op 

til Gud i ånden farer 

og ser den store kæmpetrop 

af blide engleskarer?

9.

Hvad skal jeg sige, mine ord 

vil ikke meget sige: 

O Gud! hvor er din visdom stor, 

din godhed, kraft og rige!

10.

Op, stemmer alle folk på jord 

med frydetone sammen: 

Halleluja, vor Gud er stor! 

Og Himlen svare: Amen!

denting
Op, al

I anledning af den stundende 

højtid og dens mere religiøse 

overtoner, her en klassiker...

Skolelederforeningen, 
Plenum og de øvrige medier  
ønsker alle medlemmer 
en God Jul og Godt Nytår, 
når I når så langt!

Hans Adolph Brorson 1734
Mel.: Tjekkisk salme 1576 

der synges



mellemspil

Dødssynd: 
Vrede, når man handler utålmodigt, ukontrolleret og i a� ekt, lader vreden tage magten og kan komme til at gøre ting, man senere fortryder… 

LANDEVEJS-
RØVERI
To tredjedele af kommunerne lever ikke op til aftalen 
med regeringen om at bruge deres andel af de 500 mio. 
kr., som er afsat på forrige fi nanslov til at forbedre kvali-
teten i daginstitutionerne og ansætte fl ere pædagoger.

Det viser en ny BUPL-undersøgelse af de kommuna-
le budgetforslag og -aftaler, der indtil videre er indgået.

Kun 33 % af kommunerne bruger alle pengene til 
forbedringer af kvaliteten og lever således op til afta-
len. 28 % bruger en del af pengene på forbedringer, 
mens 39 % ingen forbedringer gennemfører på insti-
tutionsområdet eller sparer ligefrem.

København er en af de kommuner, der agter at 
bruge pengene som aftalt, og her det foreløbigt blevet 
til 144 nye pædagogstillinger.  

Over 80 % af danskerne 
døjer før eller siden med 
lændesmerter. Her nogle råd 
til, hvordan smerten lindres: 

•  Lev som du plejer: Fortsæt 
gerne med at dyrke motion, 
og vær fysisk aktiv…

•  Hold pauser: Læg dig ned, 
og slap af i ryggen et par 
gange i løbet af dagen. 

•  Når du ligger: A� ast med 
pølle under knæene eller en 
pude mellem benene.

•  Prøv afspænding og træk
vejret dybt ned i maven.

•  Tro på din ryg: Selvom det 
kan gøre ondt, går ryggen 
ikke i stykker af det. 

•  Tilbage på arbejde: Jo 
hurtigere du genoptager 
hverdagen, desto bedre.

Kilde: Gigtforeningen.dk

TABER DE SVAGE
 Fagbevægelsen er for dem  med fast job og gode arbejdsforhold. Gældsramte, 
lavtlønnede og kortuddannede fravælger de traditionelle fagforeninger. 

Også de unge, småbørnsfamilierne og folk med ringe tilknytning til arbejds-
markedet står i dag i højere grad uden for fagforeningerne – primært fordi de 
synes, at de får for lidt for kontingentet.

Det viser en undersøgelse blandt mere 
end 700.000 lønmodtagere fra 
Københavns Universitet.

       ldrende
Ny international forskning viser, hvordan levealderen er eksploderet. Og der er grund til at tro, 
at det fortsætter, for sandsynligheden, for at du lige ta’r et år mere, er jævnt stigende. 

Med sammenligninger af data fra bl.a. nulevende jæger/samler-folk fx i Afrika, Sydame-
rika og Australien, moderne mennesker, svenskere i 1700-tallet og 1800-tallet, moderne 
japanere, japanere i 1947, chimpanser og slaver i Trinidad har forskerne beregnet ”risikoen 
for at dø et givent leveår”.

I beregningen heraf spiller mange faktorer ind som eksempelvis børnedødelighed, kost, 
medicin, ældrepleje mm. Det vigtigste er, at risikoen er faldende og chance for at overleve 
er stigende. De seneste 100 år endda eksponentielt. 

Til sammenligning havde fortidsmennesker 200 gange højere dødelighed end mennesket i 
dag. Vi lever længere, og… pensionsalderen følger med!

Kilde: Videnskab.dk

AV 
AV 
AV

Piger 
bedst
Mens næsten hver fjerde pige fra ufag-
lærte hjem får en videregående uddan-
nelse, er det kun omkring hver ottende 
dreng, der får det. 

Udviklingen viser, at forskellen 
mellem drenge og piger, hvad angår at 
bryde den sociale arv, er vokset mar-
kant over de seneste 20 år, skriver Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd.
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Gik alle konger frem på rad 

i deres magt og vælde, 

de mægted ej det mindste blad 

at sætte på en nælde.

3.

Det mindste græs jeg undrer på 

i skove og i dale, 

hvor skulle jeg den visdom få 

om det kun ret at tale?
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Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

at alle skove vrimle, 

de mange fuglesving, der sker 

op under Herrens himle?

5.

Hvad skal jeg sige, når jeg går 

blandt blomsterne i enge, 

når fuglesangen sammenslår 

som tusind harpestrenge?
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Hvad skal jeg sige, når mit sind 

i havets dybe grunde 

kun dog så lidt kan kigge ind 

og ser så mange munde?

7.

Hvad skal jeg sige, når jeg ser, 

hvor stjerneflokken blinker, 

hvor mildt enhver imod mig ler 

og op til himlen vinker?

8.

Hvad skal jeg sige, når jeg op 

til Gud i ånden farer 

og ser den store kæmpetrop 

af blide engleskarer?

9.

Hvad skal jeg sige, mine ord 

vil ikke meget sige: 

O Gud! hvor er din visdom stor, 

din godhed, kraft og rige!

10.

Op, stemmer alle folk på jord 

med frydetone sammen: 

Halleluja, vor Gud er stor! 

Og Himlen svare: Amen!

denting
Op, al

I anledning af den stundende 

højtid og dens mere religiøse 

overtoner, her en klassiker...

Skolelederforeningen, 
Plenum og de øvrige medier  
ønsker alle medlemmer 
en God Jul og Godt Nytår, 
når I når så langt!

Hans Adolph Brorson 1734
Mel.: Tjekkisk salme 1576 

der synges
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klumme   { tekst: Grethe Andersen og Kirsten Birkving / illustration: Kamila Slocinska}
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samarbejde øger kvaliteten

Pædagogisk 
  dialog

Skoleledere skal bruge mindre tid på brandslukning! Og mere på dialogen om skolens 

pædagogiske praksis. Det er en af konklusionerne fra et roadshow med tre debatmøder 

om skoleledelse, som formandskabet for Skolerådet for nylig har gennemført

 H vordan 
skaber 
skolelede-
ren rum 
for, at hun 
kan kom-

me ud og følge undervisnin-
gen, så den pædagogiske 
ledelsesopgave løftes og 
skolens stabile, gode kvali-
tet understøttes? Hvordan 
faciliterer og organiserer le-
deren skolens professionelle 
faglige samarbejde? Og 
hvordan spiller kommunen 
bedst med, så alle arbejder i 
samme retning?

Det og mange flere 
spørgsmål har været på 
dagsordenen i september og 
oktober, hvor vi i formand-
skabet for Skolerådet har 
haft mulighed for indgå i en 
dialog om skoleledelse med 
mere end 300 skoleledere 
og repræsentanter fra kom-
munale forvaltninger landet 
rundt. 

Vi mener, at dialogen er 
vigtig, når skoleledelse skal 
forbedres. Selv om både er-
faringer fra Ontario og forsk-
ningens bud er vigtige input 
til at udvikle ledelsesprak-
sis, skal det omsættes til de 
helt konkrete udfordringer, 
vi står med ude på skolerne 
hver eneste dag. Og her kan 
vi lære af hinanden. På mø-
derne har vi konstateret, at 
der heldigvis er bevidsthed 
om udfordringerne og fokus 
på løsningerne. 

Forskning og erfaring 
Under de tre debatmø-
der har vi præsenteret 
en række af de tanker, 
der ligger bag vores se-
neste beretning, som 
netop har skoleledelse 
som et helt centralt om-
drejningspunkt. 

I den forskning, vi har lagt 
til grund for vores beretning, 
har vi fundet, at skoleledelse 

har stor indirekte betydning 
for eleverne, som kommer til 
udtryk gennem lærernes ar-
bejde ude i klasseværelserne. 
Det vil sige, at lederen ved at 
understøtte lærernes kompe-
tencer og færdigheder, øge 
deres motivation og engage-
ment og sikre dem de bedst 
mulige arbejdsbetingelser kan 
medvirke til, at eleverne læ-
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rer mere i folkeskolen. Og 
hvordan gør vi så det? En 
måde at gøre det på er, at 
skoleledelsen kommer mere 
ud i undervisningen, så re-
fleksion og sparring om un-
dervisningen fremmes. Og vi 
kan se af interessen for de-
batmøderne, at udfordringen 
med at få åbnet døren til 
klasseværelserne ligger højt 
på dagsordenen på mange 
skoler. 

Af flere indlæg kunne vi 
høre, at skolelederne godt 
ved, at de står med en stor 
udfordring, at det er svært at 
skaffe sig tid til at komme 
ud i undervisningen, og at 
der måske heller ikke er tra-
dition for det på skolen. Men 
vi kunne også fornemme, at 
udbyttet af besøgene ude i 
klasserne klart overstiger pro-
blemerne med at skaffe sig 
tiden. Flere påpegede, at 
den viden, der kommer ud af 
at besøge undervisningen, er 
uvurderlig i dialogen om ud-
vikling af bedre undervisning 
fremover. 

Vi anbefaler selv i beret-
ningen, at man anvender 
alle de data om undervisnin-
gen, man kan komme i nær-
heden af, for de er med til 
at give et bedre billede af, 
hvor man lykkes med under-
visningen eller særlige ind-
satser. Vi kunne høre af ind-
læggene i workshops, at der 
flere steder faktisk er gode 
erfaringer med at inddrage 
faglige resultater, trivsels-
målinger og fraværsstatistik-
ker i dialogen med læreren 
om undervisningen. 

Rammer for god undervisning  
Vi ved også fra både forsk-
ning og erfaringerne fra On-
tario, at det kommunale ni-
veau spiller en væsentlig 
rolle for kvaliteten i skolen. 
Forskningen viser, at kom-
munerne især er med til at 
udvikle kvaliteten, når de 
arbejder professionelt med 
at skabe de rette vilkår for 
skolens ledelse, så den kan 
fokusere på den pædagogi-
ske ledelsesopgave.

Nogle af de initiativer, 
forvaltningen bør arbejde 
med er, at den skal sikre in-
formation til skolerne, kon-
kretisere mål, yde teknisk og 
faglig assistance, udvikle 
medarbejderne, samt evalu-
ere og følge op. Argumenta-
tionen bag er, at tydelig le-
delse fra forvaltningen 
genspejles i tydelig ledelse 
på skolerne. På begge ni-
veauer skal der sikres et 
vedholdende og målrettet 
fokus på forbedringer. 

Også den kommunale 
forvaltnings rolle var grund-

lag for diskussion under de-
batmøderne. Blandt de fle-
ste tilhørere var der enighed 
om, at skole og forvaltning 
skal arbejde bedre sammen 
om, at eleverne skal lære 
mere, men at der stadig er 
en udfordring forbundet 
med en kultur, hvor skolens 
og forvaltningens ydelse er 
at levere de undervisningsti-
mer, der kræves i lovgivnin-
gen, og at man i for begræn-
set grad har bekymret sig 
om, om eleverne lærer nok. 
Der var imidlertid bred enig-
hed om, at denne kultur bør 
ændres, og at metoder til at 
det kan ske, er at man i hø-
jere grad følger op på, om 
eleverne er på vej til at op-
fylde målene for undervis-
ningen.

Erfaringerne fra de delta-
gere til debatmøderne, der 
har erfaringer med et syste-
matisk og professionelt sam-
arbejde mellem skole og for-
valtning, viste da også, at 
samarbejdet har ført til både 
bedre relationer og bedre 
resultater for eleverne. Flere 
kommunale repræsentanter 
kunne fortælle om, hvordan 
de har søgt at fremme det 
faglige samarbejde mellem 
skolerne i kommunerne ved 
bl.a. skoleledermøder, tema-
møder og studieture. Og 
netop samarbejdet mellem 
skoler, der står med ens ud-
fordringer, kan ifølge erfarin-
gerne fra Ontario medvirke 
til at øge kvaliteten, idet 
skolerne sparrer om gode 
løsninger på de helt speci-
fikke udfordringer, de står 
med. 

Pædagogisk 
  dialog & retning

Sammenhængen er 
afgørende
Vi har i det ovenstående 
skitseret blot et par punkter 
af utrolig mange, hvor man 
med fordel kan arbejde med 
at øge kvaliteten, så elever-
ne lærer så meget de kan. 
Regeringen har meldt ud, at 
vores børn skal være den 
dygtigste generation i dan-
markshistorien, så der er 
brug for dem alle sammen. 

Måske mest af alt er der 
brug for, at hele skolesyste-
met arbejder i samme retning 
og efter samme mål. Et af de 
forhold, der især imponerede 
i Ontario, var, at man har for-
mået at skabe et system, hvor 
aktørerne på forskellige ni-
veauer evner at arbejde sam-
men om den fælles udfor-
dring, og at man har skabt 
nogle klare roller og ansvars-
områder, så hver eneste aktør 
er klar over, hvor de kan bi-
drage bedst til den overordne-
de målsætning. 

Synspunktet om en fæl-
les retning hørte vi også ved 
alle de tre debatmøder. Nu 
skal der fokuseres. Og der er 
stor opbakning til, at pæda-
gogisk ledelse sættes højere 
på dagsordenen, så lederen 
kan være med til at udvikle 
undervisningen.  

Grethe Andersen er skole–
leder på Vester Mariendal 
Skole i Aalborg, og Kirsten 
Birkving er skoleleder på 
Kokkedal Skole i Kokkedal. 
Begge er medlem af for-
mandskabet for Skolerådet.

klumme   
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Minimum 
Danmark er fortsat blandt de OECD-
lande, der bruger flest penge på ud-
dannelse. Imidlertid ligger vi mere 
gennem snitligt, når det gælder 
minimums timer i grundskolen.

Ifølge OECD bruger Danmark sam-
let set 7,9 % af sit BNP på uddannel-
se. Dermed lander vi på en tredjeplads 
på OECD’s nylige opgørelse i ”Educa-
tion at a Glance 2012”, der samler et 
bredt udsnit af internationale uddan-
nelsesindikatorer på tværs af OECD-
landene. 

På grundskoleområdet ligger Dan-
mark med denne opgørelsesmetode 
nummer to sammen med Irland - kun 
overgået af Island. I alt brugte Dan-
mark 3,4 procent af sit BNP i 2009 til 
grund- skole og voksenuddannelse på 
grundskoleniveau. 

Internationalt tyder viser det sig, at 
Danmark har forholdsvis få obligatori-
ske timer til eleverne i grundskolen. 
Særligt for de små klasser opgøres an-
tallet af minimumstimer til danske ele-
ver i 1.-2. klasse til i alt 701 timer år-
ligt mod gennemsnitligt 774 timer i 
OECD. For de større klasser (6.-8. 
klassetrin) ligger Danmark omtrent på 
gennemsnittet. 

Tallene viser også, at lærerne i Dan-
mark har færre direkte undervis-nings-
timer end gennemsnittet i landene i 
OECD. Opgørelsesmetoden er dog ble-
vet kritiseret af DLF.

Se hele OECD rapporten på uvm.dk 

Løse ender
Går for stor en del af arbejdsdagen med at hente kaffe, sludre 
med kollegaer og tjekke mails? Er der for mange oversprings-
handlinger… så lav en to-do-liste, der fx kan bygges op i tre trin:

1.  Skriv alle de ting ned, som du skal og vil nå den næste dag.
2.  Lav en hurtig estimering af, hvor lang tid hver enkelt ting vil 

tage dig.
3.  Prioriter dine opgaver fra A til E, fra hvad du skal til bør lave. 

Bemærk, at telefon, mails og møder også er tidsslugere, og at det 
ellers højtprofilerede multitasking bare kan betyder, at man hopper 
fra opgave til opgave. Afslut hellere de opgaver, du går i gang me.

mellemspil

det er blevet lettere at få godkendt nye  
fornavne, siden den ændrede navnelov trådte i  
kraft i 2006.

Hver måned godkendes omkring 200 nye fornav-
ne, og i alt er der knap 26.000 godkendte navne til 
de små piger, heriblandt: Aloha, Charme, Dyne, Glød, 
Håb, Ny og Sommer – og til de kære drengebørn: 
Blær, Dreng, Cobra, Ha, Memo og Tun. 

Kilde: Søndagsavisen

CHarMe

Dødssynd: 
Utugt, hor, kødets lyst og generelt alt, som er seksuelt eller har seksuelle undertoner, og som ikke foregår inden for parforholdet/ægteskabets rammer…
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gHetto
 Den såkaldte ghettoliste  
over belastede boligområder 
indeholder nu 33 bydele, vi-
ser regeringens opgørelse. I 
alt er der kommet 10 nye 
områder på listen, mens fem 
er forsvundet.

De nye områder ligger i 
Vejle, Esbjerg, Kolding, Ros-
kilde, Køge, Greve, Fredens-
borg, Høje-Taastrup og to i 
København. Listen indeholder 
boligområder med mindst 
1000 beboere, der opfylder 
to af følgende tre kriterier:

1.  Andelen af indvandrere og 
efterkommere fra ikke-
vestlige lande overstiger 
50 %.

2.  Andelen af 18-64 årige 
uden tilknytning til ar-
bejdsmarkedet eller ud-
dannelse overstiger 40 %.

3.  Antal dømte for overtræ-
delse af straffeloven, vå-
benloven eller lov om stof-
fer overstiger 2,7 %.

Regeringen vil sætte en ræk-
ke nye initiativer i gang for at 
reducere kriminaliteten, øge 
beskæftigelsen og forbedre 
boliger og infrastruktur i om-
råderne. Og der vil være pul-
jemidler, man kan søge.

Kilde: Ministeriet for By, Bolig og 
Landdistrikter.

Og lærer måske også bedre? I hvert fald har Tingagerskolen i Ringe i 
samarbejde med fire andre skoler fra nærområdet valgt at oprette en 
”Mind class”, der samler områdets højtbegavede børn i to timer om ugen 
uden for almindelig skoletid.

Ud over det faglige skal eleverne drage fordel af at møde andre børn, 
som har særlige udfordringer på samme måde som dem selv. Projektet  
kører i en kortere periode, hvorefter det skal evalueres. 

realløn og andre faktorer 
For første gang siden begyndelsen af 80’erne har vi oplevet faldende realindkomst to år 
i træk på grund af meget lave lønstigninger, stigende priser på blandt andet energi, og 
højere skatter og afgifter. 

En typisk lønmodtagerfamilie har 700 kr. mindre tilbage om måneden i år end i 
2010. Og det kun fordi, de har meldt sig ud af efterlønsordningen og derved sparet 
godt 300 kroner om måneden efter skat, som de betalte i efterlønsbidrag. Ellers havde 
nedgangen været over 1.300 kroner.

Også 2013 tegner som udgangspunkt lidt dystert, for der er udsigt til en inflation om-
kring 2 %, og lønstigninger, der er lidt lavere. Men omvendt betyder regeringens skattere-
form, at familien næste år slipper 819 kr./md. billigere i skat, fordi jobfradraget stiger, og 
topskattegrænsen bliver sat op.

For middelklassen er der altså udsigt til en netto stigning i rådighedsbeløbet til næ-
ste år. Alligevel er det tænkeligt, at familien føler sig fattigere. Huset er nemlig gen-
nemsnitligt 300.000 kr. mindre værd, end da priserne toppede i 2007, men så til gen-
gæld igen er renterne faldet… 

Kilde: Danske Bank

Dødssynd: 

Misundelse, dækker 

over ønsket om at have eller 

begære noget, der hører andre 

til i stedet for at acceptere 

andres rigdom, selvom man 

selv har mindre…

mellemspil

børn leger 
bedst

kl   ge

Brok skader
Forskning viser, at negativitet simpelthen skader hjernecellerne og gør os 
dummere. Og hvis vi lytter for meget på en brokkerøv, så kan vi let blive 
smittet og selv blive brokkende. 

Det skriver PROBANA Business School. Der anvises fire udveje for at for-
svare vores hjerneceller mod inficering: 1) Skab afstand – ligesom til rygere, 
2) Spørg brokkerøven: Hvad har du tænkt dig at gøre ved det?, 3) Træk en 
mental osteklokke ned over dig selv og 4) Vær positiv – trods alt.
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www.efgbondo.dk
Tlf. 44 500 900

EFG Classroom er en række møbler, som er specielt udviklet 
til nutidens og fremtidens skole. Den fleksible møbelserie 
tilgodeser alle indretningsbehov. Fås i et stort udvalg af farver 
- så hvert klasselokale kan få sit eget udtryk. 

For et levende skolemiljø
Nyhed! EFG Classroom

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:

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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skoleudvikling...   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox og privat }

En systematiseret, forskningsbaseret skoleudvikling med fokus 
på bl.a. faglighed, inklusion og ledelse kan være vejen frem, når 
man vil være blandt de bedste skoler i landet. Det er i hvert fald

lykkedes en svensk skole noget så eftertrykkeligt

fra 
fiasko 

til 
succes
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... i Sverige

 F rem for at krydse ver-
denshavet, kan man nog-
le gange nøjes med at gå 
over åen for at hente 
vand…

Det fl este kender i 
succesen i Ontario, hvor det er lykke-
des at samle den canadiske delstat 
med 12 mio. indbyggere om at nyud-
vikle deres skolevæsen. Under kamprå-
bet ”Raise the bar. Lower the gap. In-
crease public confi dence” er man gået 
fra et rigtigt dårligt udgangspunkt til 
skoler med bedre faglige resultater, 
bedre omdømme og øget inklusion. 

Færre ved måske, at det meget tæt-
tere på, ovre på den anden siden af 
sundet i Essunga Kommune, 100 km 

nordøst for Göteborg, hvor klipperne 
bryder frem og de store svenske skove 
for alvor starter, er lykkedes at nå sam-
me resultater. Blot i væsentlig mindre 
målstok, da det såmænd er én skole i 
kommunen, der på kun få år er sprun-
get fra en national bundplacering til 
top-10.

Opskriften bag denne succes- og 
tempofyldte skoleudvikling hviler på 
konceptet: Klare mål, præcis kortlæg-
ning af problemer, bredt samarbejde og 
opbakning fra alle skolens parter og ak-
tører i øvrigt, en strategisk-systematisk 
tilgang i kombination med en stærk le-
delse, der tør tage fat, og en praksis-
nær, professionsrettet forskning, der 
følger op. I Sverige som i Canada.

Forskellen er måske bare, at hvor 
Ontario-projektet er længere væk, er 
meget større og har national skala, er 
Essunga tættere på, skandinavisk, en 
del mere konkret og lokalt forankret. 
I alle tilfælde handler det om, hvor-
dan gjorde de det? Og hvad kan vi 
lære af det?

Skolens ansvar, ingen andres
I 2007 brillerede Essunga Kommune 
på den dårlige måde ved på forskellige 
parametre at ligge henholdsvis nr. 285, 
289 og 287 ud af i alt 290 kommuner 
i Sverige. Det var Nossebro skole midt i 
Essunga, der var det sorteste får i fl ok-
ken – fagligt som trivselsmæssigt – og 
som fokus særligt måtte rettes mod. 

Man kan så sige om ranglistning, 
hvad man vil. Men tallene talte deres 
eget sprog, og ifølge lærerne på skolen, 
som var med til at sætte en ny kurs, 
handlede det om at tage valget: Ville 
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skoleudvikling...  

man græde og gå? Eller blive og kæm-
pe? Langt de fleste i personalet valgte 
det sidste, da de med egne ord ikke 
ville leve med, at skolen skulle have 
det kedelige image, så noget måtte gø-
res...

Det havde nemlig heller ikke altid 
været sådan. Tilbage i 90’erne var Nos-
sebro det, man kunne kalde ’en pæn’ 
skole. Så det kunne den vel blive igen? 
Faktum var, at man så sig selv og hin-
anden i øjnene og valgte at se situatio-
nen som en ny begyndelse. 

Derfra lå et stort arbejde, som sven-
skerne sammenfatter med ordet: Kul-
turændring. Det handlede om at vende 
bøtten. Organisatorisk og pædagogisk. 
Det ville man, og man kan ikke sige 
andet end, at det lykkedes. I 2010 lå 
skolen nr. 9, 1 og 3, altså helt i top, på 
parametrene: resultat i afgangsprøve, 
andel videre i ungdomsuddannelse og 
testning af faglige-sociale mål på for-
skellige trin. Sidste år bød så på et lille 
fald, så skolen nu ligger nr. 12, 10 og 
13, men stadig særdeles flot.

Helt grundlæggende handler det om 
indstilling. Ændringsarbejdet indebar, 
at man i stedet for at sige: Vi har dår-
lige forældre, ingen penge, der er det 
ene og andet galt, og omverdenen har 
skylden, så vendte man blikket indad 
og erkendte: Når det står så dårligt til, 
så er det skolens ansvar – og det er 
skolen selv, der kan og skal vende ud-
viklingen. 

Det at tage ansvar kombineret med 
at sætte høje forventninger, kom der 
megen NY ENERGI ud af, og på det 
grundlag fik man lagt en plan for sko-
lens udvikling, som alle skulle være 
med til at realisere: Elever, forældre, læ-
rere, pædagoger, andre personalegrup-
per, ledere, forvaltning og politikere.

Forventninger efterfulgt af krav
Essunga Kommunes social- og børne/

unge-direktør, Bosse Svensson har haft 
en central rolle i udviklingen af Nosse-
bro Skole. Og netop en tæt kobling 
mellem skole og socialvæsen var vigtig, 
idet det blev muligt ikke alene at foku-
sere på at inkludere og integrere elever, 
der havde det svært, men også på de-
res forældre og hele deres familiemæs-
sige, sociale situation.

Der er mange detaljer, og det er blot 
ét eksempel på, hvordan et tættere 
samarbejde har haft betydning for at få 
vendt fiasko til succes. Det næste var, 
at der skulle tages styring. Politikere og 
forvaltning satte rammerne, men com-
mittede sig også. På skolelederniveau 
har det været afgørende at udvise tyde-
ligt lederskab, helt ind over undervis-
ningen og pædagogikken.

På medarbejderniveau har det været 
lige så afgørende, at hver enkelt har 
følt ansvar og engagement. Men som i 
Ontario, hvor styringsmantraet er sup-
port-support-press, er forandringspro-
cessen i Essunga heller ikke kun sket 
ved at stryge med hårene. Der er blevet 
stillet krav til alle involverede. Ikke om 
bare at gøre, hvad der besluttes, men 
om at være en aktiv del af processen.

Det har også været ’learning by 
stealing’, som Bosse Svensson formu-
lerer det. Der er hentet inspiration ude-
fra, og alle involverede har inspireret 
hinanden i en proces, hvor der også lø-
bende er blevet samlet op, så man hele 
tiden har lært af sine erfaringer, har 
korrigeret og justeret.

 Et vigtigt element er, at skoleudvik-
lingen skal være forskningsbaseret. Og 
det nye er, at her har man gjort det, 
selv om det kan være svært at realisere 
i kampens hede. På Nossebro blev 
forskningen i 2010 knyttet til udvik-
lingsprocessen på skolen, hvor den 
spiller med og ind, hvilket også får be-
tydning motivationsmæssigt, da det, 
som lærerne bl.a. har erfaret, kan være 

ulig lettere at introducere nye ideer på 
lærerkollegiet, når man henviser til, at 
der er forskning bag… 

 
Udgiftsneutral udvikling
Hvor det i Ontario har krævet en ekstra 
økonomisk udskrivning på 1 % til at 
løfte delstatens skolevæsen, har resul-
taterne i Essunga indtil videre kunnet 
holdes inden for den gældende ramme. 
Bosse Svensson fortæller, at han fra 
start meldte ud, at skolevæsnet havde 
de medarbejdere, man skulle have. 
Men at de til gengæld skulle til at bru-
ge sig selv på en anden måde... 

Kortene blev blandet på ny, hvilket 
primært skete ved at gennemføre en 
omlægning af specialundervisningen. 
Mens knapt en fjerdedel af Nossebros 
elever i 2007 var i specialtilbud, er 
langt de fleste i dag inkluderet, og på 
den måde kan resurserne anvendes an-
derledes. Uden at bruge flere penge, 
men så der til gengæld heller ikke er 
blevet sparet.

Omlægningen har bl.a. betydet, at 
der nu er to lærere i mange klasser, 
idet speciallærerne indgår i den almin-
delige undervisning, og det har haft 
målbare positive effekter ud over den 
forbedrede nationale score. Således 
lærer mange flere elever mere end før. 
Samt at lærerne ikke længere ser sig 
selv som ensomme ulve, men går ind i 
fællesskabet og lærer af hinanden. Vig-
tigt er det, at rollerne defineres klart 
mellem de almindelige lærere og spe-
ciallærerne. 

Skoleledelsen spillede en hovedrolle 
i at gøre medarbejderne, eleverne og 
deres forældre og omgivelserne i øvrigt 
til medspillere. Ved systematisk at op-
bygge gode relationer, skabe konsen-
sus, være analytisk, tænke strategisk, 
fastholde mål, fastlægge tydelige hand-
lingsplaner og aldrig tvivle. Helt kon-
kret blev eleverne med særlige behov 

»Vi har hele tiden gjort, alt hvad vi kunne for at lave 
en god skole med glade og dygtige elever. Nu gør 
vi stadig alt, hvad vi kan, men blot på andre måder, 
bl.a. er der ikke længere noget, der hedder ’mine 
børn’ på skolen, det er ’vores børn’…«
{ Ledere og lærere på Nossebro Skole, Essunga, Sverige }
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samlet op med intensiv træning, bl.a. 
lektiehjælp ved efter skoletid og ekstra 
undervisning i ferier.

Flere ting på én gang
I Danmark ligger kravene om øget ef-
fektivitet, høj målopfyldelse og flere i 
ungdomsuddannelse parret med inklu-
sion øverst på dagsordenen. Spørgsmå-
let er blot, om alt dette kan forenes? 
Netop den udfordring blev for nylig 
drøftet på en konference på Nossebro 
Skole.

Forskere fra Högskolan i Borås, Sve-
rige, med professor Bengt Persson og 
lektor Elisabeth Persson i spidsen, har 
over de seneste to-tre år fulgt skolens 
udvikling tæt og har afstemt arbejds-
metoder, undervisning og resultater 
med den aktuelle relevante litteratur og 
andre studier på dette felt. For ikke 
alene at inddrage den viden, der er, 
men skabe ny viden, idet praksis, pro-
fession og forskning væves tæt sam-
men i nye erkendelser, udvikling af ny 
metodik, nye kompetencer mv. 

Følgeforskningen viser, at en vigtig 
faktor i at slå flere fluer med et smæk, 
samtidig med at skolen i den grad at 
have rettet sig fagligt og er blevet inklu-
derende, er… god skoleledelse. 

I løbet af et par år er det med ledel-
sen i front lykkedes skolen at skabe, 
det forskerne kalder et nyt pædagogisk 
tankesæt, som har øget lærernes op-
mærksomhed på deres fagdidaktiske 
adfærd, klasseledelsesstil og aktualise-
ret deres pædagogiske viden, færdighe-
der og praksis. Medarbejderne er sim-
pelthen blevet bedre til at ’få øje’ på 
opgaverne og på, hvordan de kan blive 
løst, ja de er begyndt at sige: Vi har 
fagligheden til at inkludere.

Et tankesæt, der er smittet af på 
eleverne, der hurtigt opfattede inklusi-
on som en naturlig ting. De er begyndt 
at prioritere skolegangen højere og an-

blå bog

Kapacitet og kompetencer

Erfaringerne fra Nossebro Skole og Essunga kommune er ved at 
sprede sig. For øjeblikket har en række danske kommuner dannet et 
netværk om skoleudvikling, der bygger på viden og erfaringer fra Es-
sunga, Danmark og Ontario samt det, de deltagende skoler og andre 
børneinstitutioner (0-18 år) tager med. Netværket har særligt fokus 
på: Ledelse, inklusion og kompetenceudvikling. 

Det kaldes kompetence- og kapacitetsopbygning eller Nordic Capacity 
Building, hvilket Aalborg Universitets Laboratorium for forsknings-
baseret skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) står i spidsen for. 
Herfra faciliterer man nye netværk for skoleudvikling, tilbyder lokal, 
skræddersyet skoleudvikling og følger de deltagende skoler m.fl. på et 
forsknings- og professionsrettet niveau. 

Med professor Lars Qvortrup på forskningssiden og projektleder 
Ole Hansen på organisationssiden er det gamle kendinge, der på ny 
trækker ildsjæle til blandt medarbejdere og ledere, der er engagerede 
i udvikling af undervisningen og skolen. 

Pt. deltager i det netværk, der er en udløber af Essunga-projektet, 
ledere fra 43 skoler og en række børneinstitutioner 0-18 år fra Aalborg, 
Odense, Slagelse, Vesthimmerland, Randers, Odsherred kommuner, 
foruden Kristiansand Kommune i Norge og Essunga Kommune, Sverige. 

Visionen er at forbinde den viden, der er til stede på skoler, PPR, 
andre børneinstitutioner, forvaltning m.m og samles op fra forsk-
ningsverdenen, professionsverdenerne og i praksis, hvor alle indgår 
i et jævnbyrdigt samspil. Målet er også at sprede erfaringer, udvikle 
god praksis, skabe samspil og læring både internt og ved at lære af 
hinandens udvikling. Ikke mindst på ledelsesniveau.

For lederne handler det ofte ret kontant om at kunne drive skolen 
bedre og billigere. Og der ligger så den strategiske ledelsesfordel, at jo 
mere man er på forkant, desto oftere får man større frihed og et øget 
ledelsesrum. Forskningssiden bistår med at samle op på de løse ender, 
der mere eller mindre altid er på skolen – for ikke at tale om at fastholde 
de mange gode idéer, der har det med at dukke op undervejs – og støt-
ter dermed lederne op i at bryde atomiseringen og få overblik. 

Se mere om Nordic Capacity Building på www.lsp.aau.dk  

erkende lærernes engagement og ambi-
tioner. Både lærere og elever er på den-
ne måde indgået i en kollektiv kompe-
tenceudvikling, som demonstrerer, at 
høj målopfyldelse i form af læring og 
afgangskarakterer kan forenes med ide-

alet om heterogenitet blandt eleverne 
og øget inklusion. Rosenrødt måske, 
men også en god historie!

Se mere om Nossebro og Essunga- 
projektet på www.essunga.se > synvanda
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skoleudvikling...   { tekst: Line Skov Hansen / foto: Anne Mette Welling }

Skoler kan udvikle sig gennem teams og netværk. For at der skal ske 
forandring, skal alle se sig selv som en del af processen. Desuden er 

vedholdende og opfølgende ledelse helt nødvendig…

himmel

Skoler kan udvikle sig gennem teams og netværk. For at der skal ske 
forandring, skal alle se sig selv som en del af processen. Desuden er 
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... i Nordjylland

 D et første, der møder 
én, når man træder ind 
af hovedindgangen på 
Sofi endalskolen i Aal-
borg, er en stor mands-
høj, blå port i keramik. 

Porten er lavet af keramikeren Peter 
Lange i samarbejde med en af skolens 
5. klasser, den bærer navnet ”foran-
dringens port”. 

For skoleleder Merete Haugaard Jen-
sen, som Plenum har sat i stævne til en 
snak om skoleudvikling og om skolens 
deltagelse i ”Nordic Capacity Building 
Network” (se s. 41), symboliserer foran-
dringens port mange ting. Ifølge Merete 
kan porten både være et billede på den 
udvikling, man som enkelt elev skal 
gennemgå i sin skoletid fra 0.-9. klasse, 

samt et billede på skolen som en dyna-
misk størrelse, der i sig selv er i kon-
stant forandring, og som må følge med 
tiden og det omgivende samfund. 

For Meretes vedkommende startede 
udviklingen af Sofi endalskolen i 1997, 
da hun blev ansat som skoleinspektør. 
Det første udviklingsarbejde, hun var 
med til at starte, var ”Det gode team-
samarbejde”. Dette udviklingsarbejde 
har været essentielt for skolen, og team-
samarbejdet er i dag en vigtig del af 
skolens fundament og måde at organi-
sere sig på. ”Skolen er i dag i høj grad 
præget af netværkstanken, hvor team-
samarbejde, videndeling og videnledelse 
vigtige elementer”, fortæller Merete.

Som leder indgår hun selv i et ledel-
sesteam med skolens viceinspektør, en 

afdelingsleder og en DUS-fællesleder 
(SFO). Dette ledelsesteam arbejder i 
fællesskab med udviklingspunkter fra 
både skole- og fritidsdelen, og alle i 
teamet har et ansvar for at lede skolen 
pædagogisk.

”Selvom vi i vores ledelsesteam har 
fordelt mange ansvarsområder imellem 
os, så kan vi i mange situationer lappe 
ind over hinanden”, fortæller Merete. 

”I ledelsesteamet er vi enige om at 
give lærerne plads til at arbejde og ud-
vikle sig. Vi er gode til at lægge de lange 
skinner ud, men altid så de pædagogi-
ske medarbejdere kan se, hvor vi er på 
vej hen. Vi har megen tillid til at folk gør 
deres bedste”, understreger hun. 

En vigtig opgave for ledelsesteamet 
er kontinuerligt at være med til at skabe 
rammerne for, at det teamsamarbejde 
som startede i 1997, fortsat udvikles og 
vedligeholdes. Dette er bl.a. sket gen-
nem lærerteamets arbejde med Thomas 
Nordahls pædagogiske analysemodel. 
Via arbejdet med den, også kaldet LP-
modellen, arbejder lærerne i teams med 
udfordringer fra deres egen pædagogi-
ske praksis. Merete fortæller, at der via 
dette arbejde langsomt er blevet skabt 
en kultur, hvor man som lærer tør sætte 
sig selv mere i spil og snakke med hin-
anden om at ”måske er jeg selv en del 
af løsningen”. 

kan porten både være et billede på den 
udvikling, man som enkelt elev skal 
gennemgå i sin skoletid fra 0.-9. klasse, 

vigtige elementer”, fortæller Merete.
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som startede i 1997, fortsat udvikles og 
vedligeholdes. Dette er bl.a. sket gen-
nem lærerteamets arbejde med Thomas 
Nordahls pædagogiske analysemodel. 
Via arbejdet med den, også kaldet LP-
modellen, arbejder lærerne i teams med 
udfordringer fra deres egen pædagogi-
ske praksis. Merete fortæller, at der via 
dette arbejde langsomt er blevet skabt 
en kultur, hvor man som lærer tør sætte 
sig selv mere i spil og snakke med hin-
anden om at ”måske er jeg selv en del 
af løsningen”. 
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Inspiration fra Essunga 
I ledelsesteamet er man desuden opta-
get af det arbejde, der er lavet med sko-
leudvikling i Essunga kommune, hvor 
lærere, kommune og forskere dannede 
nye netværk og samarbejder omkring 
det at udvikle bl.a. Nossebro skole (se 
s. 38 ff.) . Ligesom ledelsen på Nosse-
bro skole er Merete og hendes ledelses-
team optaget af, hvordan man kontinu-
erligt udvikler de lærere, man har og 
hvordan man som skole ved nogle gange 
at gøre noget nyt, indenfor de ressourcer 
man nu engang har, kan være med til at 
præge udviklingen mod en mere inklu-
derende og faglig skole. 

”Nossebro skoles få, men klare mål 
har vi gjort til vores, og de gør det det 
tydeligt og klart, hvad det er den enkelte 
lærer eller pædagog skal arbejde hen 
imod, fortæller Merete Haugaard Jensen:  

> Alle elever skal kunne klare målene
>  Alle elever skal lykkes i klasseværelset
> Alle elever skal være inkluderet 

Merete fortæller videre, at skolen 
også er optaget af skoleudviklingen i 
Essunga kommune, fordi det kommer 
på samme tidspunkt som hele snak-
ken om Canada (Ontario) og om Ca-
pacity Building generelt. Netop ”Ca-
pacity Building” er for Merete og re-
sten af hendes ledelsesteam, blevet 
en vigtig måde at forstå og tilgå sko-
leudvikling på fremadrettet. Kapaci-

tetsopbygning indbefatter bl.a. udvik-
ling af viden, færdigheder og forplig-
telser blandt skolens pædagogiske 
medarbejdere. Det indebærer også 
øgede muligheder for at man på alle 
niveauer af skolens praksis kan have 
fokus på at lære af og med hinanden. 
Målet med dette er kort fortalt bedre 
læring for alle elever. 

Med afsæt i denne udvikling er man 
på skolen pt. i færd med at lave en orga-
nisering, der gør det muligt for den en-
kelte lærer at ”booke” en kollega til indi-
viduel sparring på forskellige områder. Ni 
lærere er i dette nye initiativ valgt som 
ressourcelærere. ”Hensigten er her at 
skabe et mere intimt rum for kollegial 
sparring. Sparringen kan eksempelvis gå 
på, at den enkelte lærer bliver dygtigere 
til noget – en form for kollegial mester-
lære”, fortæller Merete og fortsætter:

”Vi tror på Sofiendalskolen på, at der 
blandt kollegiale netværk og samarbej-
der gemmer sig mange ressourcer, som 
er vigtig at få sat i spil. Dette hænger på 
mange måder sammen med at vi også 
må tænke i andre baner, når der ikke 
altid er penge til efteruddannelse ud af 
huset. Derfor har et begreb som viden-
deling fået en enorm betydning.  At 
dele viden har været noget, vi har skul-
let opbygge i vores kultur. Det er helt 
fantastisk, hvordan der i dag deles vi-
den både lærere og teams imellem”. 

Skolen har desuden ansat en under-
visningsvejleder med en mastergrad i 
lærerprocesser, hvis funktion skal aflø-
se skolens nedlagte kompetencecenter.
Dette har betydet at hjælp til børn med 
særlige behov fremadrettet skal gives 
ude i den enkelte klasse – også her er 
det fællesskabet og det at lære sam-
men med andre, der er vigtigt.

Netværkssamarbejde
Siden foråret 2012 har Meretes ledel-
sesteam i tråd med deres interesse for 
skoleudviklingen deltaget i ”Nordic Ca-
pacity Building Network”, der er startet 
op af Aalborg Universitet. I netværket 
deltager skoleledere og forskere fra 
Danmark, Norge og Sverige. Deltagerne 
i netværket har i samarbejde med hin-
anden, valgt at fokusere på følgende 
tre områder:

>  Ledelsernes udfordringer
>  Inklusionens succes

>  Kortlægninger til brug for skolernes 
strategiske satsninger og pædagogi-
ske udvikling

Via dette netværk kommer bl.a. inspi-
ration og sparring hos de andre delta-
gende skoleledelser i netværket.

”Netværk gør det generelt muligt at 
trække på og blive inspireret af andres vi-
den, erfaringer og tanker. Vi er som skole 
med i mange værdifulde netværk, som  
vi sætter meget pris på. På den måde 
kommer vi som ledere udover kommune-
grænsen, dette er vigtigt for engang imel-
lem at se og opleve noget nyt, desuden 
er det også en stor kvalitet at vi via dette 
netværk har kontakt til forskningsmiljøer 
og forskere, der beskæftiger sig med læ-
ring og skoleudvikling”, fortæller Merete 
Haugaard Jensen.

”Vi er aldrig sammen i netværket, 
uden at der er en eller to forskere med, 
som er kommet et stykke videre. Det 
gør at vi pludselig som ledere kan kob-
le vores dagligdag op på noget, vi får 
ny viden og nye ideer. Det er det, der 
rykker, og som gør at vi føler, at vi kom-
mer et stykke videre”, siger Merete.

Kunsten er dog at få forskningsvi-
den formidlet ned i praksis, samt også 
på sigt at udvikle forskningsinitiativer, 
der er tættere på praksis. ”Vi er kom-
met til, at vi som skole nu tror på 
forskningen, det næste vi skal have  
lagt an til, er at forskeren kommer ud i 
klasserummet”. 

”Det er mødet mellem menneskene, 
der gør, at tingene sker. Det er derfor i 
samarbejdet i teams og netværk at me-
gen skoleudvikling sker. Vi er eksem-
pelvis lige blevet inviteret ind i et sam-
arbejde med Nossebro skole om et 
”søsterpartnerskab” i forbindelse med 
professor Bengt Perssons forskning om 
inkluderende læringsmiljøer. Det er en 
invitation, vi er meget glade og stolte 
over, og som på sigt kan bringe nye 
spændende samarbejder og netværk 
med sig”, slutter Merete Haugaard. 

Reference 
T. Nordahl: ”Dette vet vi om pedagogisk 
analyse - beskrivelse av en pedagogisk 
analysemodell til bruk i grunnskolen”, 
Gyldendal Akademisk, Oslo 2012.

fakta

Sofiendalskolen

›   Ligger i det sydvestlige 
Aalborg

›   En moderne tresporet skole 

›   0.-10. årgang og  
specialklasser

›   Ca. 639 elever,

›   65 lærere og 30  
pædagoger

skoleudvikling...  
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vej
Korup Skole på Fyn har udviklet skolekulturen på afgørende punkter. 

Samarbejdet mellem lærere og pædagoger og lærerne imellem har 
flyttet grænserne for hverdagens praksis. Der arbejdes nu i strukturer, 
hvor undervisningsdifferentieringen er reel, så skolen lykkes med at 

få eleverne til at præstere bedre i forhold til deres forudsætninger

skoleudvikling...   { tekst:  Torben Svane Christensen / foto: Hung Tien Vu }
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 D a skoleleder Kurt  
Schandorph kom til 
Korup Skole i 1994 
var området, der ligger 
i nærheden af Odense, 
et smørhul, men det 

har ændret sig gennem årene og har 
givet udfordringer.

”Vi har længe været på udkig efter, 
hvordan vi kunne styrke teamsamarbej-
det, og for fem år siden tog vi fat på at 
arbejde med skolens læringsmiljø gen-
nem opbygning af pædagogernes og 
lærernes analytiske kompetencer. Vi 
fandt på det tidspunkt, at Thomas 
Nordahls pædagogiske analysemodel 
(LP-modellen) var meget anvendelig 
til arbejdet. Det har givet os nogle 
konkrete måder at arbejde med 
elever, der er udfordringer 
med, ja, med alle børn”, 
siger Kurt Schandorph.

Han møder sam-
men med souschef 
Pia Jacobsen 
Plenum for at 
fortælle om 
den gode 
udvikling, 
de mener, 
der er sat i 
gang på sko-
len, og hvor 
den videre ud-
vikling henter in-
spiration fra miraklet 
i Sverige på Nossebro Skole (se s. 38).

En af fordelene ved, at skolen i en 
årrække har arbejdet så målrettet og 
bevidst med professionernes analytiske 
og relationelle kompetencer, er skabel-
sen af en kultur, hvor udgangspunktet 
er det samme for alle.

”Alle de ansatte skulle gennem et 
forløb, hvor vi fik et fælles sprog at ar-
bejde ud fra”, siger Pia Jacobsen, og 
hun bliver suppleret af skolelederen:

”Hvad kunne vi gøre som lærer eller 
pædagog. Kunne de gøre det endnu 
bedre, uden at det blev en kritik af de 
ansatte. Få et blik for, hvad det er for 
faktorer, der er med til at fastholde et 
barn i en kontekst. Hvad kan vi skrue 
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skoleudvikling...   

på? Fakta er, at vi skal skabe en bedre 
skole for mindre penge”, siger Kurt  
Schandorph.

Det målrettede arbejde har allerede 
kastet nogle resultater af sig. Korttids- 
fraværet blandt personalet er faldet, og 
personaletrivslen er øget markant. Om 
det direkte skyldes den ændrede kultur 
er svært at sige, men der kan meget vel 
være en sammenhæng. I forhold til in-
klusion, har det også virket at anskue 
”problembørn” på en anden måde.

”Vi har færre elever nu, som vi sæt-
ter ud i andre tilbud. Der er mange 
ting, der spiller ind her”, siger Pia Ja-
cobsen.

Nye strukturer er effektive
Fordi der er kommet et godt sammen-
spil de ansatte imellem og i forhold til 
elever og forældre, så er det nu muligt 
for skolen at lave strukturelle forandrin-
ger i indskolingen. Med blandt andet 
lektioner om morgenen, der er opdelt i 

fire 20 minutters moduler, hvor elever-
ne er i værkstederne ”Læringscenter”, 
”Kan selv”, ”Spil & Bevægelse” og 
”Computer”.

”Vi begyndte med det efter sommer-
ferien, og undersøgelser viser, at børn 
ikke kan koncentrere sig i længere tid 
end 20 minutter. På den her måde får 
vi nogle toptunede elever”, siger Pia 
Jacobsen.

Der er minimum to voksne på om 
formiddagen, hvor eleverne er sammen 
i aldersintegrerede grupper. Det kan 
være en lærer og en pædagog, og i mo-
dulet ”Kan selv” er der lagt op til, at 
børnene kan klare det selv.

”Vi får alle personaleressourcer i 
spil, og vi effektiviserer”, siger Kurt  
Schandorph. Børnenes ressourcer bli-
ver også sat i spil, og de er ”makkere” 
for de nye, der starter i skolen, der har 
løbende indskrivning. 

”En opgave, der tidligere blev udført 
af lærere og pædagoger, så det frigiver 
tid til andre ting”, siger Pia Jacobsen.

»Vi er i en spændende forandringsproces, og vi  
bliver hele tiden klogere. Vi kan sige til vores  
børnebørn, at vi var med til at lave folkeskolen om!«
{ Pia Jacobsen, souschef, Korup Skole }
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Fra 10 til 12 er der tre dage om 
ugen ”oasetid”, hvor der er fokus på 
det sociale med børnemøder, mak-
kerundervisning, leg og spisning.

”Det er demokratilæring, og det er 
pædagoger, der står for det. Lærerne kan 
så bruge tiden på at planlægge. Det er et 
system, der giver en anden form for flek-
sibilitet i det daglige arbejde. Man kan 
tænke sig ud af rammen”, siger Pia Ja-
cobsen, og skolelederen tilføjer:

”Vi har som ledelse lagt nogle ram-
mer, men det er op til de ansatte at 
fordele opgaverne mellem sig, og de 
kan udveksle ideer indbyrdes. Som læ-
rer bliver man mere effektiv”, siger 
Kurt Schandorph.

Skolen trækker på 0. klasse-lærer-
nes kompetencer, hvis elever i 1. klasse 
har svært ved at følge med eller skal 
have viden på en anden måde.

”Så går de bare sammen med 
0’erne. Det er helt naturligt. Faktisk er 
det jo lidt underligt, at alderen skal be-
stemme ens kompetencer”, siger Pia 
Jacobsen.

Men det er ikke kun i indskolingen, 
der blæser nye vinde. Mellemtrinnet og 
overbygningen skal i fremtiden også 
skrues anderledes sammen.

”Vi er som organisation derhenne, 
hvor vi kan snakke om inklusion uden 
at det er et fyord. Når vi skal være 
mere inkluderende, så kræver det et 
personale, der kan tænke anderledes. 
Jeg hørte en forsker konstatere, at læ-
rerne italesætter, at en tredjedel af alle 
drenge har problemer. Så er det jo ikke 
børnene, der er problemet, så må det 
være skolen, der er forkert indrettet”, 
siger Kurt Schandorph.

Han fortæller om en ellers velbega-
vet dreng i 5. klasse, der forstyrrede i 
dansktimen.

”Vi kunne ikke forstå det. Vi havde 
et samarbejde med forældrene. Vi be-
sluttede os for, at vi skulle finde ud af, 
hvad der var på spil. Snakkede med fa-
ren. Det viste sig, at drengen ikke syn-
tes, at han var god til dansk, og derfor 
klovnede han i dansktimerne. Det havde 
læreren slet ikke tænkt på. Nu kunne 

hun agere anderledes. Dren-
gen kunne få andre opgaver, 
og læreren var meget op-
mærksom på, at han ikke 
blev udstillet overfor de 
andre i klassen. Et godt 
eksempel på en konfliktsi-
tuation, der blev til en 
samarbejdsrelation. Der 
bliver bundet meget ener-
gi i sådanne konflikter,” 
siger han, og det betyder 

også, at de ansatte forpligter 
sig mere på samarbejde.

Mere viden ind i skolen
Korup Skole er med i et nyt 
netværk for børnehaver og 
skoler herhjemme. I den for-
bindelse blev Kurt Schan-
dorph og Pia Jacobsen præ-

»De første tre år, vi arbejdede med at være mere 
inkluderende, kaldte vi det ikke inklusion, vi  
skulle bare være bedre«
{ Kurt Schandorph, skoleleder, Korup Skole }

senteret for resultaterne i Essunga- 
projektet Sverige (se s. 38 ff.).

”Jeg blev inspireret af deres brug af 
”Capacity Building”, hvor vi jo har prø-
vet noget lignende ved at løfte hele or-
ganisationen med satsning på lærings-
miljø og pædagogisk analyse”, siger 
Pia Jacobsen.

Korup Skole skal have kigget på, 
hvordan de kan få flere vejledere i spil, 
der kan give de ansatte noget konkret 
viden, og som de kan sparre med. Sko-
len i Sverige har tilknyttet forskning for 
at få den nyeste viden ind som en na-
turlig del af arbejdet. Viden er også nød-
vendigt på skolen i Korup for at kunne 
fortsætte de gode takter i udviklingen.

”Vi skal trække forskningsviden ind i 
vores skole, der kan give os et kompeten-
celøft. Aalborg Universitets Laboratorium 
for forskningsbaseret skoleudvikling og 
pædagogisk praksis (LSP) skal indgå i et 
samarbejde med alle os, der er med i 
netværket. I Sverige har de ansatte med 
en 2-årig specialpædagogisk overbyg-
ning. Det har vi ikke, så her skal vi bruge 
vores specialklasselærere”, siger Kurt 
Schandorph, der blev inspireret af den 
svenske skoles brug af to fagpersoner i 
hver klasse, faglæreren og speciallære-
ren.

”På den svenske skole bruger de 
ressourcerne i klasserne, og speciallæ-
reren giver faglæreren input og spar-
ring. Det er lykkedes for dem at have to 
voksne på i klasserne i hovedfagene, og 
de professionelle har et tæt samarbej-
de”, siger han, og skolelederen er for-
trøstningsfuld med hensyn til fremti-
dens faglige præstationer.

”Det vi står overfor nu er at få de til-
tag, vi har gang i i indskolingen, til at 
gro op gennem de andre klasser. Kan vi 
blive bedre til at arbejde ud fra børne-
nes forudsætninger, så ender vi også 
med at blive en bedre skole fagligt”, 
slutter Kurt Schandorph. 
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er børn 
velkomne?
Mere end hver tredje dansker 
har taget et barn med på arbejde 
inden for det seneste år. Fordi 
barnet var sygt, eller fordi insti-
tutionen eller skolen havde luk-
ket. Blandt lederne er det seks 
ud af ti, der har taget børnene 
med på arbejde inden for det se-
neste år.

Generelt tager arbejdsplad-
serne godt imod børne-gæster-
ne. Kun hver fjerde lønmodtager 
i har i en undersøgelse oplyst, at 
de arbejder et sted, hvor der er 
regler om at tage børn med på 
arbejdet.

Kilde: RUC

Nogle gange er man heldig at have 18 minutter til rådighed, andre gange mindre 
heldig, men oftest er det tilpas. I hvert fald, hvis man har noget på hjerte og ger-
ne vil have, at andre hører det. 

TED-forelæsninger (dækker over Technology, Entertainment, Design) tilbydes 
af en non-profit-organisation af samme navn, som har til formål at udbrede ”idé-
er, der er værd at sprede”. 

Siden juni 2006 har foredrag været frit tilgængelige på nettet, hvor talere 
som Bill Clinton, Jane Goodall, Malcolm Gladwell, Al Gore, Gordon Brown, Ri-
chard Dawkins, Bill Gates, såvel som mange Nobelprisvindere har op til 18 mi-
nutter til at præsentere deres idéer på den mest opfindsomme og engagerende 
måde, de kan.

Skriv > TED-talks i Google

Sætte ord på
Hvor en syvårig i gennemsnit har et ordforråd 
på 5.000-7.000 ord, kan en læsende 17-årig 
have et forråd på 50.000-70.000 ord.

Men den 17-årige, der ikke læser, kan risi-
kere at være nede på 15.000-17.000 ord. Og 
det er primært læsning – på tryk eller elektro-
nisk – der er vejen frem, hvis man vil øge 
ordforrådet, blive bedre til at kunne udtryk- 
ke sig, kunne kommunikere…

 

Dødssynd: 

Hovmod, når man stiller

 sig selv i et bedre lys end andre 

og ikke anerkender andres 

arbejde. Den hovmodige 

er fyldt af selvglæde og 

selvtilfredshed…

mellemspil 

styr På det?
Efter at have domineret som styringsmetode og ledelsesfilosofi i de sid-
ste 10-20 år, udfordres New Public Management af ny tænkning. For 
selv om NPM har vist sig effektiv til at styre og minimere omkostninger, 
har metodikken også været præget af feedback og kontrol.

Sidstnævnte har været kilde til at binde resurser, og et fællestræk ved de 
alternativer, der er på vej frem, er at ansatte skal have mere indflydelse, og 
at deres evner og vilje til at skabe innovation og øget produktivitet skal fri-
sættes. Egentlig ikke nyt, men aktuelt, da pendulet måske svinger tilbage.

I Norge er 10 modelkommuner i gang med at prøve den nye tilgang, som 
også handler om at inddrage borgere, brugere, pårørende, forældre og hvad 
de nu kaldes. De nye buzzwords er: Tillid, netværk, indflydelse til medarbej-
derne, mindre måling, færre regler og øget borgerinddragelse. Systemet er et 
slags trepartssamarbejde, bare lokalt og netværksbaseret. 

Et moderne lederskab skal have modet til at formulere stærke visioner, 
men også kunne erkende sin begrænsning og ikke søge indflydelse hele 
vejen igennem. Tillid er altså på vej ind igen, og hvad bliver det næste? 
Solidaritet? Uhada.

Kilde: Kommunen. 

minutter

Pornoficering
 Børn bliver udsat  for porno alle steder fra og bør derfor undervises i det i folke-
skolen, lyder det fra de engelske skoleledere

Den engelske skolelederorganisation NATH peger på, at seksualundervisnin-
gen, som den er i dag, med ret fri adgang til porno alle steder på nettet og via 
smartphones og tablets, er forældet, og at børn har brug for alderssvarende red-
skaber til at håndtere indtrykkene.

Undervisningsministeriet i England vil ikke kommentere på forslaget, men 
har peget på, at det er op til de enkelte skoler, hvordan de gennemfører seksual-
undervisningen.

Kilde: DR nyheder

18
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Tidsskriftet Paideia afholder i samarbejde med Laboratorium for forskningsbaseret 
skoleudvikling og pædagogisk praksis (LSP) konference om inklusion. Kom og hør 
forskere, professionsudøvere og praktikere holde oplæg om inklusion anno 2012.

Inklusion anno 2012 
– Hvad og hvordan?

Sted: 
KOSMOPOL, 

Fiolstræde 44, 1171 København K 

Tidspunkt: 
11. december 2012, fra kl 9 til kl. 15.15

Tilmelding: 
http://www.survey-xact.dk/

inkCollector?key=Y28L58SF163J

Se hele  programmet på:
www.lsp.aau.dk/fileadmin/filer/Arrangementer/ 

11.12.2012_konference_om_inklusion_Kosmopol/ 

Inklusion_konference_KOSMOPOL-11.12.2012_

program.pdf

Forskningsperspektiver på inklusion

Foredragsholdere:
•  Thomas Nordahl, 

Senter for praksisrettet Utdanningsforskning (SePU), Norge

•  Bengt Persson
Högskolan i Borås, Sverige

•  Lars Qvortrup
Laboratorium for forskningsbaseret skoleudvikling og 

pædagogisk praksis, Aalborg Universitet

Oplæg om inklusions initiativer anno 2012
Foredragsholdere:
•  Andreas Rasch-Christensen, 

VIA University College

•  Rune Hejlskov Schjerbeck, 
Det Nationale Ressourcecenter for Inklusion og 

Specialundervisning, Ministeriet for Børn og Undervisning

Praksisnære workshops over temaer 
fokuseret på øget inklusion:

Tidsskriftet Paideia afholder i samarbejde med Laboratorium for forskningsbaseret 

Sted: 
KOSMOPOL, 

Fiolstræde 44, 1171 København K 

Tidspunkt: 
11. december 2012, fra kl 9 til kl. 15.15

facebook.com/Skolelederforeningen{ MØD DE ANDRE SKOLELEDERE PÅ  }

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

Kæmp For børnene
Lærere skal i højere grad kæmpe bør

nenes sag, mener Børnerådets formand.
Side 34

-
h j e r n e n

Ravage
teenage

i

Teenagehjernen er under ombygning. Den al min

delige teenager bliver på grund af hjerne forandringer 

ramt af ADHD light. Det sætter nogle helt bestemte 

rammer for, hvordan lærere skal undervise teenagere.

Side 14

p01_FS2911_Forside.indd   2 15/12/11   14.28

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

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

  elektronisk kalender på folkeskolen.dk med 
 aktiviteter fra hele landet

  større mulighed for at dele viden via faglige 
 netværk, blogs og artikler fra lærer til lærer med 
gode ideer og erfaringer på folkeskolen.dk
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Brugsanvisning:
 
Klip prismet ud, og skær den lille låge op 
uden at klippe den af.

Saml fi guren med limstift, sæt en snor i 
og hæng den op i vinduet.

Kopier eventuelt skabelonen og lav nogle hvide 
prismer også.
 
Indtal din julestress i den lille låge efter 
behov. Luk forsvarligt!

Og åben engang imellem og kig ind - se, 
det er helt væk!
 
De små julefredsfi gurer kan bæres ved 
morgensamling eller rundtur på skolen.

Klip hul til fi ngeren (Englen kan sættes 
på fi ngeren og vendes efter humør)

Bemærk den øjeblikkelige effekt. 

Brugsanvisning:Brugsanvisning:
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juleklip   { tekst og illustration: Tea Bendix }
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fryd og fred
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juleklip  
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For at skabe mere plads for samme penge har Skolelederforeningen nu flyttet dele 
af sin virksomhed fra et sidegemak på 2. sal til 3. sal – ud til gaden i Kompag-
nistræde 22. 

Der har nu konsulenterne i Team Skoleledelse, Team Løn og Overenskomst og 
delvist Team Personalejura (der nemlig også tæller foreningens konsulenter i Vejle 
og Aarhus) til huse, mens foreningens ledelse og administration fortsat holder 
skansen på 2. sal ud til gaden.

Flere lokalafdelinger har gennem tiden besøgt sekretariatet for ved selvsyn at 
erfare, at man her foretager sig noget fornuftigt.

Senest har Kolding Skolelederforening været på ’københavnertur’, der ud over 
at lægge vejen forbi K 22 og en række sociale aktiviteter omfattede besøg i KL, 
Børne- og Undervisningsministeriet og i Folketinget. Alt sammen i en radius af et 
par kilometer. Et eksempel til efterfølgelse?

Så mange penge hentede Kristelig Fagbevægelse (Krifa) mindre ind i gen-
nemsnit til deres medlemmer i 2011, end 3F gjorde.

Forskellen understreger, at der er en sammenhæng mellem pris og kva-
litet i det faglige arbejde, vurderer arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen. 

Han peger også på, at hvor 3F bruger flere resurser på at køre faglige 
sager, bruger Krifa pengene på at hverve nye medlemmer. 3F taber mellem 
10.000 og 15.000 medlemmer til Krifa hvert år. 

Kilde: Ekstrabladet

 Den opdaterede udgave  af Retskriv-
ningsordbogen, som Dansk Sprognævn 
netop har givet fri, rummer – 11 år efter 
sidste udgave – ca. 4.500 nye ord. Her 
eksempler på udvalgte områder: 

>  Familie/skole: Skole/hjem-samtale, 
bonusbarn, bopælsforælder, familie-
tamtam, omsorgssvigte, forældreintra 
og samværsforælder.

>  Job: Benchmarke, fredagsbar, kickoff, 
medarbejdersamtale, omstillingspa-
rat, proaktiv, omstillingsparat, trai-
nee, brainstorme, brushup- 
kursus, elaborere og buzzword. 

>  teknologi: Callcenter, google, bruger-
id, blogge, app, smartphone, hæve-
sænke/bord, IT (med store bogstaver) 
simkort og sms.

>  samfund: Bundskat, skatteskrue, stor-
kommune, vidensamfund, borgerser-
vice, jobrotation og exitpoll.

>  skældsord: Fuck, fucke, fucking, sny-
depels, tudefjæs, drengerøv, jubelidi-
ot, nasserøv, pivskid, bitch, bimbo, 
alfahan, borgerdyr og båtnakke.

Så må vi håbe, at Wordfeud også  
importerer de nye ord samt nye  
stavemåder…

Se mere på Dansk Sprognævns 
hjemmeside www.dsn.dk 

Dødssynd: 

Dovenskab, manglende

 lyst og vilje til at foretage

 sig noget, hvor fravalget af 

stræben efter at arbejde, 

gør sjælen svag og 

modtagelig for fristelser…

nye 
ord

K22 

3000 kr.

mellemspil

school leadership 
Lærernes internationale forbund ETUCE har udarbejdet en rapport om skolelederne i 11 
europæiske landes aktuelle arbejds- og ledelsesmæssige udfordringer. De summeres 
således op (in english):

>  Heavy workload
>  Salary disproportionate to workload
>  Responsibilities vaguely defined and delimited
>  Lack of continuous professional development (CPD) of school leaders
>  Aging school leaders, nearing retirement
>  Loss of professional leadership experience due to low gradual transition
>  Gender imbalance of school leaders in (pre-) primary, secondary and higher education
>  Unclear, and highly varying, recruitment procedures
>  Low attractiveness of the school leader profession
>  Decreasing number of qualified candidates, who apply for school leadership positions

Danmark deltager desværre kun delvist i undersøgelsen. Hele rapporten ”School Leader-
ship in Europe: issues, challenges and opportunities” kan læses på skolelederne.org.
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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 specialundervisning 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 rettighe-
der 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.

Praksis
vil udvikle

Det 
formelle

Det formelleDet formelleDet formelle

som skal ændressom skal ændressom skal ændres
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 D rægtighedsperioden for 
mennesker er 9 måne-
der. Det passer meget 
godt med, at de første 
aktiviteter i forbindelse 
med OK’13 skete den-

ne sommer, og at en række ny overens-
komster gerne skal komme til verden i 
starten af det nye år.

Om terminen holdes, og alt går efter 
planen, ved man aldrig. Et af de børn, 
der kan få en svær fødsel, og hvor der 
kan herske tvivl om, hvor levedygtigt 
det bliver, er en ny lærerarbejdstidsaf-
tale. KL ser ellers stærkt frem til den 
lille ny. Men der skal normalt to til for 
at få børn. Og den anden part LC, her 
primært repræsenteret ved DLF, ønsker 
ikke at få lavet et sådant barn på sig.

Torsdag den 6. december udveksles 
overenskomstkravene offi cielt mellem 
KL og LC, og det ventes, at forhandlin-
gerne rigtig går i gang i januar-februar. 
I marts vil der være udsigt til indgåelse 
af nye aftaler, forlig eller i værste fald 
konfl ikt med strejke og lockout.

Markante uenigheder
Det er især det kommunale område, 
der påkalder sig opmærksomhed. Mere 
præcist sagt har KL haft held til at syn-
liggøre sig, Ja, det er næsten lidt uhørt, 

 Vinter-
    børn

at der på en så kontant måde er lagt op 
til konfrontation, inden OK-forløbet of-
fi cielt er startet.

Dels er der ikke lagt op til mere på 
lønningskontoen, idet lønstigningerne 
ikke må blive højere end på det private 
arbejdsmarked, hvor lønudviklingen i 
øjeblikket ligger på 1,4 %. Det vil – 
med infl ationen på 2-3 % taget i be-
tragtning – formentlig betyde realløns-
nedgang.

Dels ser det ud til, at KL ønsker, at 
det skal være nemmere at afskedige 
tillidsfolk, og at efteruddannelse i høje-
re grad skal foregå i fritiden. Og dels 
vil arbejdsgiverne luge ud i en række 
generelle ansættelsesgoder - såsom 6. 
ferieuge, seniordage, løn under barsel 
og omsorgsdage. 

Endelig er der som nævnt den hårde-
ste nyser: KL’s krav om en helt ny aftale 
om lærernes arbejdstid. KL mener, at 
lærerne underviser for lidt, og at der 
bruges for meget tid på forberedelse, 
møder, efteruddannelse, skole-hjem-
samarbejde, teamsamarbejde og pauser.

Hovedargumentet fra KL er, at der 
skal effektiviseres – altså leveres mere 
for færre penge. KL læner sig også op 
af regeringens meldinger om helheds-
skole med fokus på at øge det faglige 
ved, at elever og lærere får mere tid 

sammen på skolen, og ved, at der skal 
skabes plads til mere undervisning, 
som det så smukt hedder. Og her er ar-
bejdstidsaftalen med dens resursebin-
ding en hovedbarriere.

Danmarks Lærerforenings formand 
Anders Bondo Christensen, der også er 
formand i LC og KTO, er hovedforhand-
ler for mere end 500.000 ansatte i 
kommuner og regioner, kan måske ikke 
forvente, at lønmodtagerne over en 
bred kam står sammen om at forsvare 
lærerarbejdstidsaftalen.

Til gengæld vil DLF med sine ca. 
65.000 medlemmer i ryggen ikke ac-
ceptere en situation, hvor der stilles så 
ultimative krav, at det ligner diktat 
mere end forhandlinger. Derfor kan 
man vente barske forhandlinger på 
spørgsmålet om lærerarbejdstid.  

For lærerne er – og ofte skolen som 
sådan – er en arbejdstidsaftale ikke så 
meget en binding, men en sikring af 
resurserne, herunder af et tilfredsstil-
lende arbejdsmiljø. Ikke mindst i tider 
med i forvejen store omstruktureringer 
af skolerne, lærerfyringer, en stor inklu-
sionsopgave m.m. 

DLF søsætter kampagne
2. oktober 2012: Danmark har en god 
skole, som vi skal være stolte af, men 

D rægtighedsperioden for 
mennesker er 9 måne-

 Vinter-
    børn

at der på en så kontant måde er lagt op 
til konfrontation, inden OK-forløbet of-

sammen på skolen, og ved, at der skal 
skabes plads til mere undervisning, 

Centralt i LC-forhandlingerne om OK’13 står læ-

rerarbejdstidsaftalen, som KL gerne ser genfødt 

i en ny skikkelse, men som DLF omvendt ikke 

ønsker at påtage sig faderskabet for…

OK’13    { tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox }
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Skolereform

den skal være endnu bedre. Sådan sag-
de statsministeren det i sin åbningstale 
til Folketinget. 

Her lød det bl.a., at eleverne lærer 
ikke fortsat tilstrækkeligt i skolen, og 
igen blev der peget på, at der er langt 
til målet om, at 95 % af en årgang 
gennemfører en ungdomsuddannelse, 
fordi mange unge mangler kundskaber 
eller motivation for uddannelse. Der 
blev også peget på, at ressourcestærke 
forældre i stigende grad fravælger fol-
keskolen til fordel for privatskoler. 

Det var på den baggrund – og rege-
ringens levetid taget i betragtning – 
ventet, at regeringen inden Jul ville 
fremlægge en folkeskolereform til drøf-
telse og forhandling med folkeskolefor-
ligskredsen i Folketinget. Men færdes 
man på gangene tales der angiveligt 
mere om et ’løft’ af folkeskolen frem 
for om en dybtgående ”reform” af den. 
Og spørgsmålet er, om der kommer no-
get på bordet nu. 

I mellemtiden frem til regeringens 
reformtanker materialiserer sig – og 
samtidig tidsmæssigt, her hvor OK’13-
forhandlingerne spidser til – har DLF 
lanceret et udspil omkring, hvordan 
man kan fastholde og udvikle kvalite-
ten i folkeskolen, uden at ensidigt tale 
effektivitet. Udspillet indeholder for-
slag til at give folkeskolen et løft og 
kan ses som et indspark til en kom-
mende reform af folkeskolen. 

Der er tale om en annonce/presse-
kampagne med fi re hovedbudskaber: 
En maxgrænse på 24 elever i klassen, 
alle elever i alle kommuner har ret til 
det vejledende timetal, der skal fast-
lægges en plan for inklusion af elever 
med særlige behov, og alle elever har 
ret til en lærer der er uddannet i faget.

Ikke et ord om arbejdsaftale eller 
OK’13, og dog så indirekte alligevel. 

Fokus på mellemlederne
Hvad angår OK’13 har Skolelederfor-
eningen formuleret sine egne overens-
komstkrav, som fremgår i deres oprin-
delige form af omtalen i sidste nr. af 
Plenum 6-12, s. 54-55, som kan læses 
på hjemmesiden. I skrivende stund er 
foreningens krav sammen med de an-

dre medlemsgruppers ved at blive koor-
dineret – og slebet til – i LC. 

Et vigtigt fokus i denne OK-omgang 
er, at ledelsesstrukturen på skolerne 
mange steder i landet er gennemgri-
bende forandret. Der er blevet færre 
ledere i folkeskolen, og fordelingen 
blandt dem er ændret, så der er for-
holdsvis fl ere mellemledere. Mellem-
lederne er dels placeret på hovedsko-
len sammen med den øverste leder, 
dels på geografi sk adskilte enheder 
som del af en større skole. 

De nye strukturer stiller store krav til 
skoleledelserne – ikke mindst til mellem-
ledernes rolle, da de ofte sidder (alene) 
med store (separate) afdelinger som an-
svarsområder og i praksis mange steder 
fungerer som den leder, der er ansvarlig 
for skolens drift og kvalitet. Det bør så 
også afspejle sig i løn- og arbejdsvilkåre-
ne, mener Skolelederforeningen. 

Hvor står skolelederne i spørgsmålet 
om lærernes arbejdstidsaftale? Jo, først 
og fremmest er Skolelederforeningen 
ikke direkte part i aftalen, der alene 
forhandles af KL og LC/DLF. Ikke desto 
mindre er skolelederne meget berørt af, 
hvilken arbejdstidsaftale, der landes 
(eller ej) ved denne overenskomst, og 
hvilket ledelsesrum den vil give. 

Skolelederforeningen har ved fl ere lej-
ligheder peget på behovet for fl eksibili-
tetsmuligheder, så resurseanvendelsen 
optimeres, bl.a. ved at bruge differentie-
ret faktor for undervisningsopgaver, og 
at der kan tales åbent om kvaliteten i 
lærernes arbejde og tilstedeværelse for 
lærerne på skolen.

Foreningen peger også på det meget 
vigtige i, at begge parter bakker op om 
en aftale, der sikrer ro til fortsat udvik-
ling på alle skoler. 

Læs formandens leder og 
se hans video-statement,  s. 3.

evaluering

Skoleleder-TR

Som opfølgning på de forrige 
OK’11 forhandlinger har KL og 
LC evalueret LC-lederoverens-
komsten, som de fl este af Skole-
lederforeningens medlemmer 
er omfattet af. Det generelle 
indtryk blandt skoleledere og 
forvaltninger i seks udvalgte 
kommuner er, at man er meget 
glad for overenskomsten.

Bl.a. fremhæves det som posi-
tivt, at lederne har fået ”deres 
egen” overenskomst. Og de 
lokale parter er gennemgående 
tilfredse med de nye mulighe-
der, overenskomsten rummer, 
herunder nye ansættelsesfor-
mer, lokal lønfastsættelse, egen 
lønforhandling, ledertillidsre-
præsentant mv. 

Skolelederforeningen er tilfreds 
med den positive tilbagemel-
ding, og at foreningens leder-
TR anerkendes i lønforhandlin-
gerne og ikke mindst i de lokale 
skoleforhandlinger. TR’erne i de 
undersøgte kommuner føler sig 
tilpas i leder-TR-rollen, ligesom 
kommunerne giver udtryk for, 
at leder-TR’erne på en kon-
struktiv måde bidrager til at 
løse udfordringerne. 

Det står dog også klart, at over-
enskomstens potentiale ikke er 
bragt i anvendelse alle steder, 
og foreningen vil baggrund af 
den positive evaluering rette 
henvendelse til de kommuner, 
hvor der stadig er problemer 
med leder-TR-aftalen.
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stairWay 
to HeaVen

Flere skoleledere tager springet til en masteruddannelse, men er 

det indsatsen værd? Hvad får man ud af at tage en master, og hvor 

meget kræver det? To skoleledere fortæller om deres erfaringer

I lyst og…    { tekst: Charlotte Bender / foto: Colourbox }
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… karriere

 H vorfor valgte I at læse 
master? 

”Jeg tog masterud-
dannelsen af lyst. Det 
var ikke, fordi jeg ville 

skifte job eller lave karriere. Min motiva-
tion var personlig og faglig interesse”, 
siger Morten May. Han har været skole-
der på Bakkegårdsskolen i Gentofte si-
den 2005 og før det var han skoleleder 
på Odden Skole. Morten May er 49 år 
har en baggrund som både maskinist og 
musiker. Han blev lærer i 1992, tog en 
diplomuddannelse i 2005 og blev færdig 
med masteruddannelsen MPA i 2010.

Morten Bøgelund Andersen er pt. i 
gang med en master: ”Også jeg har i 
forvejen en diplomuddannelse, men jeg 
ville lære at se tingene i en endnu større 
sammenhæng og få nye perspektiver. 
Og så er jeg så heldig at være i en kom-
mune, hvor der er mulighed for at tage 
en masteruddannelse”.

”Jeg valgte uddannelsen af to grun-
de. Dels for at gavne min karriere og 
dels fordi jeg gerne vil kvalificere min 
egne arbejdsvaner og mit eget beslut-
ningsgrundlag og lære at se på tingene 
fra forskellige perspektiver – specielt vil 
jeg gerne lære mere om det politiske”. 

Morten Bøgelund er 34 år og blev 
lærer i 2004. I de sidste fem år har han 
været skoleleder på Engelsborgskolen i 
Lyngby, men er nu i gang med at skifte 
til jobbet som Pædagogisk Udviklings-
chef i Lyngby-Taarbæk Kommune.

”Jeg synes, at det er en kompleks op-
gave at være leder i folkeskolen i dag. 
Der er rigtig mange aktører og samar-
bejdspartnere, som man skal forholde sig 
til – både elever, lærere, forældre, for-
valtning, det politiske niveau osv. Jeg vil 
gerne være bedre til at skifte perspektiv 
og se tingene fra andre synsvinkler, så 
jeg bliver bedre til at løse konflikter og få 
processerne til at køre på skolen og i 
samarbejdet med forvaltningen og det 
politiske niveau”, siger han.

Vandretur over bjergrygge
Hvordan er det at læse master – er det 
ikke meget teoretisk og tidskrævende?

Morten Bøgelund: ”Jeg regnede 
med, at det ville blive krævende – og 
det er det også. Det er lidt som en van-
dretur over Pyrenæerne fra Frankrig til 
Spanien. Man skal lægge mange timer 
og navigere mellem arbejde, familie og 
studie – men det er det hele værd, fordi 
man lærer så meget”. 

fakta

>  Hvor: Copenhagen Business 
School, Syddansk Universi-
tet, Aalborg Universitet eller 
Aarhus Universitet.

>  Hvordan: Master i offentlig 
ledelse kan læses som en 
2 årig uddannelse med 2 
moduler á 4 timer ugent-
ligt – eller fleksibelt over 6 
år. Forberedelsestid er 2-4 
timer ugentligt. Eksamen 
tages ved projektopgaver i 
gruppe og mundtlig eksa-
men. Uddannelsen afsluttes 
med en selvstændig master-
opgave.

>  Hvad: Organisationsteori, 
økonomi, politologi, ledelses-
teori og strategi.

>  Hvor meget: Mellem 175-
225.000 kr. Fleksibel master 
koster 10-45.000 kr./modul.

>  Hvem: 60 % kvinder og 40 
% mænd i lederjobs ansat 
i stat, region, kommuner, 
organisationer og forenin-
ger. Aldersfordeling 35-55 
år, flest i 40´erne. 

Master i offentlig ledelse

”Jeg valgte at læse MPA, fordi det er 
et komprimeret forløb, som man gør 
færdig på 2 år. Det passer bedst til min 
livssituation. Det er også vigtigt for mig 
med det tværfaglige, og at der ikke kun 
var skoleledere på uddannelsen. Jeg får 
meget ud af at møde offentlige ledere 
fra alle mulige sektorer. Det giver et 
mere tværgående perspektiv, løfter le-
delsesdiskussionerne og input til at gøre 
tingene anderledes på skolens område”.

Morten May: ”Næh! Jeg havde ikke 
problemer med, at det var tidskræven-
de. Jeg synes, at det var en super spæn-
dende og en fornøjelse at møde de kom-
petente undervisere. Jeg valgte at læse 
MPA, fordi jeg havde hørt, at der var 
gode lærerkræfter og et godt fagligt ind-
hold. Studiet er teoretisk, men man får 
sat praksis på teorien gennem de mange 
cases fra virkeligheden. Jeg synes ikke, 
at man skal være bange for teorier. Teori 
har man for at skabe afstand til hverda-
gen og få et eksternt blik på tingene. 
Det er en falsk modsætning at sætte te-
ori op som en modsætning til praktisk 
arbejde i virkeligheden. Teorier bygger 
på virkeligheden og giver dig mulighed 
for at se tingene lidt udefra og handle 
på en anden måde”.

Ikke 100 tricks 
Stort set alle skoleledere har i dag en 
eller anden form for lederuddannelse, 
og undersøgelser viser, at skolelederens 
lederuddannelse har en positiv betyd-
ning for elevernes præstationer og læ-
rernes trivsel. Men undersøgelserne vi-
ser ikke, om lange lederuddannelser 
giver bedre elevpræstationer end korte-
re uddannelser. Måske fordi mange 
skoleledere først for nylig har taget di-
plom- eller masteruddannelse. I alle 
tilfælde kan man spørge: Hvad har de 
to skoleledere fået ud af det?

Morten May ”Jeg har fået en indsigt, 
som jeg kan bruge i hverdagen. Jeg ser 
nogle andre sammenhænge end før og 
det giver en anden handlekraft og gør, at 
man ikke er så udsat for tilfældige mode-
luner og strømninger, der er oppe i tiden. 
Masteruddannelsen er ikke 100 tricks til 
et eller andet, så jeg kan ikke sige lige, 
hvilke ting jeg bruger fra MPA. Man bli-
ver bare klogere på sammenhænge. Nu 
når jeg tænker mig om, er jeg blevet bed-
re til at tale med økonomifolkene i kom-
munen og argumenterer bedre”.

Morten Bøgelund: ”Jeg er jo ikke 
færdig endnu, men bliver klogere. Jeg 

er blevet bedre til at skifte perspektiv 
og se tingene fra nye vinkler. Jeg for-
står bedre de mekanismer, der træder i 
kraft og kan gennemskue, hvad der er 
på spil. Før tænkte jeg tit, at politiker-
ne ikke aner, hvad de snakker om. Nu 
kan jeg forstå deres bevæggrunde og se 
det hele som en proces, man kan være 
med til at påvirke. Fx budgetlægnin-
gen, som godt kan være enormt frustre-
rende. Her har jeg fået lidt mere ro i 
maven og bliver mindre frustreret, fordi 
jeg kan genkende mekanismerne fra 
min teoretiske læsning”.

Han tilføjer: ”Nu er jeg også ved at 
skifte job. Det ville jeg måske også have 
gjort, hvis jeg ikke var i gang med den 
her masteruddannelse. Men det har hjul-
pet mig i ansættelsesprocessen, og jeg 
har fået sparring fra nogle af mine stu-
diekammerater. Det gør en stærkere”. 
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anmeldelse Bøger til anmeldelse

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

anmeldelser 

Preussen, 250 år siden. Ud over at være opkommende militær-
magt, tiltrækker området diverse tænkere samfundsmæssigt, kul-
turelt, fi losofi sk og pædagogisk.

Kant slår sine folder her. Emanuel eller Immanuel? Fornavnet 
skifter, når man googler, på samme måde som han (en af alle ti-
ders største fi losoffer) refl ekterer om menneskenes ydre adfærd 
såvel som indvortes kringelkroge.

Oplysningstid, merkantilisme m.m. fører vækst og udvikling 
med sig, og religionen begynder at miste grebet. Alt er ikke længe-
re prædestineret. Mennesker anses i langt højere grad at kunne 
forme deres egen – og andres – skæbne. Det gælder også børn og 
unge. På nogenlunde samme tid prøver Struensee at eksportere 
tankerne til Danmark…

Det nye er erkendelsen af, at mennesket ved egen kraft kan 
drages mod og opdrages til at blive gode, virksomme borgere, og 
ikke mindst at mennesket bliver det, som (op)dragelsen gør ham 
til. Ja, ham – kvindekønnet kommer først til 100-150 år senere.

Med en begyndende reformering af det nordtysk-protestanti-
ske skolevæsen, vokser pædagogikken ud som selvstændig disci-
plin. Og det er den, Kant prøver at sætte ord på – ikke som et 
samlet værk, men som spredte iagttagelser, her samlet i en anto-
logi, baseret på hans forelæsninger. 

I en blanding af Rosseausk sanselighed og præ-Hegeliansk 
dialektik, hvor der efter tanke følger ræsonnement og derpå ny 
tanke, krydret med eksempler og iagttagelser, slår Kant bl.a. 
fast, at de unge målrettet skal udvikle deres anlæg. Mod det 
gode, nyttige, fuldkomne. De skal også (lære at) tænke selv. Og 
de skal (lære at) klare sig selv.

Målrettetheden betyder bl.a., at opdragelse, pædagogik mv. er 
en fælles og ikke en privat opgave. Dette er ikke forældrenes el-
ler magthavernes anliggende – de har hver især alt for snævre 
dagsordener om, at poderne skal gøre slægten ære og tjene sy-
stemet. 

Derfor skal skoler og lærere kunne arbejde uafhængigt på grund-
lag af viden (visdom hedder det anno 1780) med henblik på at ud-
vikle børnenes – nu kaldet elevernes – potentialer. De skal blive fag-
ligt dygtige, lære manerer, kultiveres og civiliseres. Altså uddannes 
og dannes. 

Kant beskriver kunstfærdigt tidens udfordringer. Men det er 
ikke alene kunst, det er videnskab. Alt splittes op på Linnésk na-
turvidenskabelig vis – det drejer sig om omsorg, disciplin, tugt, 
dannelse, undervisning og opdragelse. Detaljerigdommen viser 
også, hvor komplekst det allerede fra starten er at sætte ord på 
leg, læring, pædagogik etc.

Der er gode råd til, hvordan man former børns karakter, får 
dem til at handle efter maksimer. Mange ræsonnementer har gyl-
dighed i dag, andre virker altmodische, fx at spædbørn skal skri-
ge til de holder op, og at kulørt romanlæsning er skadelig. 

Med nye muligheder følger nye krav. Lysten driver værket, 
mener Kant, men det er frihed under ansvar. Centralt i sindets 
kultivering står pligten, der indlejrer sig som samvittighed og 
skyld. I form af lydighed over for de borgerlige værdier, der udgør 
tidens nye kompas.

En fi n lille bog. Fine illustrationer også. 

Michael Diepeveen

Redaktør 
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stillinger

Gøres der nok i den danske folkeskole for 
de bedst begavede og talentfulde elever? 
Bliver disse fejlagtigt diagnosticeret som 
havende Aspergers syndrom eller ADHD? 
Disse indledende spørgsmål og fl ere i 
samme boldgade besvarer bogen på bed-
ste vis.

Bogen udreder forståelser af de kom-
plekse fænomener begavelse og talent. 
Samtidig giver den underbyggede forslag 
til udvikling af undervisning og identifi ka-
tion af begavede og talentfulde elever. 
Forfatterne tager i deres meget grundige 
fremstilling udgangspunkt i Francoys 
Gagnés procesorienterede udviklingsteori.

Udvikling fra begavelse til talent star-
ter ved fødslen, og nyere forskning viser, 
at talent kan øges eller mindskes over tid, 
samt at de relationer, som velbegavede og 
talentfulde børn indgår i, har stor betyd-
ning for opretholdelse af erhvervede ta-
lenter. Skolen er derfor en vigtig arena.

Forskningen viser endvidere, at mange 
af de særligt begavede børn har brug for 
fl ere udfordringer end deres kammerater i 
almindelighed. Samtidig repræsenterer 
mange af dem et uudnyttet potentiale, 
der kan medvirke til at opfylde politiker-
nes målsætning om, at danske elever skal 
blive blandt verdens bedste.

 Men hvordan støtter skolen op om 
de særligt begavede elever? Og på hvil-
ken måde kan lærerne tilgodese de ta-
lentfulde børn i undervisningen?

I bogen inddrages den nyeste dan-
ske og internationale pædagogiske 
forskning inden for talentpleje og gives 
bud på initiativer, der kan støtte op om 
særligt begavede børn. Gennem cases 
og introduktion af begrebet ’Potentiale-
orienteret undervisningsdifferentiering’ 
får læreren inspiration til planlægning 
og undervisning af fagligt indhold, der 
også udfordrer de særligt begavede 
børn. Endelig præsenteres en praksis-
nær ramme for identifi kation og beskri-

velse af børn, der antages at have sær-
lige talenter eller forudsætninger og 
forslag til, hvordan man kan sikre, at 
talentudvikling fortsat fi nder sted.

Der redegøres for den historiske ud-
vikling af forståelsen af fænomenet in-
telligens. Man får også et overblik over 
udviklingsarbejde og international forsk-
ning, herunder den danske forskning i 
talentudvikling. Bogen beskæftiger sig 
med den talentudviklende undervisning, 
med identifi kation af intelligens og ta-
lentpotentiale, og der tages udgangs-
punkt i praksiserfaringer fra skolens 
møde med talentfulde elever og illustre-
rer erfaringer gennem cases. 

I bogen præsenteres en model for, 
hvordan man kan medvirke til at sikre, 
at børn og unge med forskellige vanske-
ligheder kommer ind i en positiv udvik-
ling. Her er en oversigt over de diagno-
sesystemer, der anvendes i dag, her-
under systemernes opbygning og præci-
sion. Endelig introduceres en oversigt 
over evalueringsmetoder, som man kan 
anvende til at evaluere effekten af un-
dervisningen.

Bogen kan absolut anbefales til alle 
undervisere og skoleledere som øjenåb-
ner, inspiration og diskussionsoplæg. 
Dens mange cases giver god inspiration 
til undervisningsplanlægning med an-
vendelsen af potentialeorienteret og in-
telligent undervisningsdifferentiering, 
som kan udfordre de særligt begavede 
og talentfulde elever, som fortjener sær-
lig og kvalifi ceret opmærksomhed og 
undervisning.

Skoleleder

Henning Rasmussen

Xclass/Ung 

Slagelse 

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

Fordi du SKaL!  
Kærlige spark fra skolelederen
Lise Egholm
Gads Forlag

Hassan og Grete
Inklusion i folkeskolen
Jamilla Jaffer og Manu Sareen
Trip Forlag

Læsning og skrivning i alle fag
Maja Rørvig Abildgaard m.fl .
Dafolo

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

Mindfulness og stresshåndtering 
i arbejdslivet
Michael Chaskalson
Akademisk Forlag

Feedback i skolen
Egil Weider Hartberg, Stephen Dobson 
og Lillian Gran
Dafolo

Når ledelse bliver til 
Ledelse af ledelse
Frode Boye m.fl . 
Via Systime

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

Lederskab på distancen 
Når du ikke ser dine medarbejdere dagligt
Anne Birgitte Lindholm
L&R Business

Flerkulturelle rødder 
Styrker og udfordringer ved en fl erkulturel 
opvækst
Maria Christensen og Svend Løbner Madsen
Dansk Psykologisk forlag

Bøger til anmeldelse
Menneskeligt
Potentiale

talent i skolen
Identifi kation, undervisning 
og udvikling
Poul Nissen, Ole Kyed og Kirsten Baltzer
Dafolo Forlag 
208 sider, 285 kr.

nye bøger
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News
 For lidt over en måneds  tid siden så en ny landsdækkende avis dagens lys. 
Bare ikke i trykt form, men rent elektronisk. Det er dagens.dk.

En netavis, der vil konkurrere med de store mediehuse om at dække 
nyheder bredt. Sitet kommer i luften på et tidspunkt, hvor flere etable-
rede netaviser har annonceret, at danskerne skal vænne sig til at betale 
for nyhederne på nettet. Foruden dagens.dk findes også avisen.dk.

Det flere gange prisvindende Newsweek, der er udkommet på papir 
siden 1933, har iøvrigt kastet den trykte udgave i ringen – og udkom-
mer fra næste år kun elektronisk.

Pripps blå
 En ny svensk undersøgelse  bekræfter, at god 
skoleledelse virker, og at dygtige skoleledere er 
i stand til at forbedre elevernes resultater. 

Det er Institutet för arbetsmarknads- och 
utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, i Uppsa-
la, der har gennemført undersøgelsen med ud-
gangspunkt i 670 skoleledere, der har arbejdet 
mindst to år på mindst to forskellige skoler. 

Konklusionen er, at når en skoleleder skif-
ter fra en god skole til en dårlig skole, forbed-
res skolens resultat mærkbart. Eleverne får 
bedre resultater i nationale tests, deres af-
gangskarakterer forbedres i snit med 3,5 %, og 
langtidssygefraværet blandt lærerne falder.

De mest markante resultat bliver opnået på 
små folkeskoler og på privatskoler, men resul-
taterne er mærkbare inden for alle typer af 
skoler. Forskellen til Danmark er bl.a., at sko-
leledere i Sverige har stor indflydelse på den 
enkelte lærers løn og på anvendelse af lærer-
nes arbejdstid. 

Svenske lærere arbejder det meste af året 
45 timer om ugen. De 10 timer kan læreren 
selv disponere over til for eksempel forberedel-
se. Hvordan de 35 timer skal bruges og forde-
les mellem undervisning og forberedelse, be-
stemmer skolelederen. 

Af undersøgelsen fremgår det bl.a., at de 
dygtigste svenske skoleledere bruger deres mu-
ligheder for at skabe lønspredning og anvende 
lærernes arbejdstid, men IFAU-forskerne kan 
ikke sige præcist, hvor stor en rolle det skaber 
for resultaterne – eller præcist pege på, hvad 
der adskiller gode og mindre gode skoleledere.

Rapporten ’Rektors betydelse för skola, elever 
och lärare’ ligger på www.ifau.se

Skolelederne står over for at skulle omstille skolen til den digitale verden, og på 
den baggrund har det Digitale Råd (nedsat af KMD, Microsoft og TDC) udviklet 
et gratis online selvevalueringsværktøj.

Selve værktøjet består af en række spørgsmål, der besvares online, hvorefter 
man får en profil på skolens status omkring brug af it og digitale medier. Der er 
spørgsmål i hver af fem følgende kategorier:

1. Ledelse og rammevilkår
2. Skolens ressourcer
3. Undervisning i praksis
4. Elev-perspektiv
5. Organisation

Værktøjet kan hjælpe den enkelte skoleleder med at identificere og rangordne 
de digitale udfordringer, de møder og tilrettelægge omstillingsprocessen – med 
afsæt i deres nuværende digitale ståsted. 

Se værktøjet på http://selvevaluering.cedi.dk

Kardinaldyder: Er modpoler til de 7 dødssynder, som der også er 7 af, nemlig visdom, retfærdighed, mod, selvbeherskelse, tro, håb og kærlighed… 

Digitalt

Da Skolelederforeningen sidste år på basis af bl.a. en OECD-an-
befaling udgav materialet ”Fokuspunkter ved observation og vurde-
ring af undervisning”, var det ikke til at vide, hvor meget det ville 
blive brugt.

Nu viser en undersøgelse imidlertid, at det er blevet stadig mere 
almindeligt, at skolelederne er til stede under lærernes undervisning 
med det mål at give positiv vejledning og feedback. Samtidig viser det 
sig, at langt de fleste lærere gerne vil have besøg.

Berlingske Research har spurgt blandt landets skoleledere: Eva-
luerer du eller andre fra skolens ledelse systematisk lærernes un-
dervisning ved at møde op i klassen og overvære undervisningen 
med det formål at give lærerne feedback og ikke på baggrund af 
problemer eller klager?

Ud af 314 skoleledere, svarer 46 % ja, hvilket selvfølgelig er 
under halvdelen, men stadig flere end man kunne vente, da der er 
tale om et større kulturskifte. Foreningen opfordrer alle skoleledere 
til at udvikle skolen ad den vej. Materialet ligger på hjemmesiden. ob
s 
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kort nytstillinger

Udviklingsorienteret skoleleder til
Fjordskolen 

Lolland Kommune søger en skoleleder til Fjordskolen pr. 1. marts 2013. Fjordskolen er fysisk placeret på
Vestlolland omfattende flere matrikler. Skolen har 982 elever og 180 medarbejdere. 

Dine opgaver som skoleleder er bl.a. at: 
Udøve skoleledelse i overensstemmelse med folkeskolens § 45 samt politiske og administrative beslutninger
i Lolland Kommune. 
Sikre en velfungerende skole for alle børn og medarbejdere i et helhedsperspektiv, både drifts- og udvik-
lingsmæssigt. 
Sikre strategisk og kvalitativ udvikling af Fjordskolen. 
Sikre vidensdeling, samarbejde og udvikling på tværs i skolen og skolesektoren. 
Varetage den daglige pædagogiske, personalemæssige og administrative ledelse samt kontakt til elever og
forældre på den afdeling/matrikel, som skolelederen er afdelingsskoleleder for. 

Dine kompetencer er: 
Et godt teoretisk udgangspunkt i form af en læreruddannelse kombineret med praksiserfaring og leder-
erfaring. 
Grundigt kendskab til skole- og undervisningsmæssige samfundsforhold. 
Relevante IT-kompetencer samt kendskab til og erfaring med styringsmetoder, herunder økonomistyring. 
Du har gennemført eller er i gang med at gennemføre en lederuddannelse på minimum diplomniveau. 
Du er relationel, lyttende, klar, tydelig og anerkendende i din kommunikation med en høj grad af respekt for
forskelligheder. 
Du er et empatisk, robust og inkluderende menneske med mod, initiativ samt udviklings- og beslutningskraft. 
Du har visioner og evner at finde nye veje til bedre og mindre omkostningskrævende løsninger. 
Du har humor som smitter, giver tryghed og arbejdsglæde.

Læs mere om stillingen i job- og personprofilen på www.lolland.dk.

Henvendelse og ansøgning: 
Du kan søge online via annoncen på www.lolland.dk.

Der kan indhentes yderligere oplysninger hos Skolesektorchef Bjarne Voigt Hansen på 27 15 29 15. 

Ansøgning skal være os i hænde senest mandag den 7. januar 2013, kl.12.00. Ansøgere med fortrolig mail-
adresse bedes anføre denne. 

Samtaler forventes gennemført mandag den 14. januar 2013 og tirsdag den 29. januar 2013. 

Tiltrædelse gerne pr. 1. marts 2013 eller snarest muligt derefter.
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PRoFESSIoNEL SPaRRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har 
indsigt i og/eller mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder.  
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og  
få rådgivning. 

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

SEKREtaRIatEt ER åbENt 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

PoLItIKERE oG PERSoNaLE

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

Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
Lars Olsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Daglig ledelse 
Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 

Ledelse, kommunikation
Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Søren Thomsen 
stho@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

Team: Personalejura 
Konsulent 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 Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

HoVEDbEStyRELSEN

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

Hurtig 
KOntaKt

7025 1008

 Forskere skriver i dag  en uhyrlig mængde artikler til 
internationale videnskabelige tidsskrifter. Problemet er, 
at artiklerne ikke bliver læst og ikke bidrager nok til at 
løse samfundets problemer.

I dag anslås antallet af forskere i EU til ca. 1,5 mil-
lion, og bare i det sidste 10-år har væksten været ca. 
400.000 nye forskere. Men ikke alene eksisterer der 
mange forskere, de producerer også uhyrligt mange ar-
tikler. Problemet er måske bare, at kun meget få bliver 
læst.

I en ny undersøgelse vurderes det, at kun 1-2 % 
(dog i bestemte tidsskrifter op til 10 %) af artiklerne 
bliver læst af andre, heraf mest fagfæller. Resultatet er, 
at EU og vel resten verden ligger inde med store over-
skudslagre for viden, som ingen efterspørger eller opsø-
ger. 

Fokus på kvantiteten af artikler finder bl.a. sted, for-
di det er politisk besluttet, at en del af universiteternes 
basisbevilling afhænger af, at forskere hele tiden produ-
cerer mange nye artikler. Denne incitamentsstruktur kan 
man ændre på.

Universiteter fx bør gøre det til en vigtig opgave for 
forskere at popularisere og dele eksisterende viden med 
hinanden på tværs af fag. Også så forskere og praktikere 
i højere grad kan mødes tværs af fagfelter i et samarbej-
de om at løse konkrete problemer. 

 
Kilde: Berlingske.dk

Flot andenPlads
Gennemsnitlig hustandsindkomst i USA 
sidste år opgjort efter hudfarve:

Asiater 373.000 kr.
Hvide 318.000 kr.
Latinoer 221.000 kr.
Sorte 185.000 kr.
Alle 287.000 kr. 

Som man ser, bekræfter statistik nogle 
gange formodninger, man kunne have 
i forvejen, andre gange måske ikke?

Kilde: JP og Den Amerikanske Centralbank.

ned 
i skuffen
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IKADAN

for                       all ages

street soccer
for                       all ages

treet soccer

www.boldspilbaner.dk
alle priser er ekskl. moms, ab lager og ekskl. kørsel. 
* gælder for montering på eksisterende asfalt eller flisebelægning

nem og enkel montering
vi leverer støbetegning og  
montagevejledning

få banen leveret og monteret  
for kun 1.995 kr. pr. måned 

i 36 måneder*

kontakt: tlf. 22 24 26 79 / mail tj@ikadan.dk

modulopbygget 
– giver mulighed for individuelt valg af banestørrelse– giver mulighed for individuelt valg af banestørrelse

introduk-
tionstilbud

fX. 11 X 15 m bane 

kr. 49.995,-
evt. montering kr. 19.995,-*

gælder for bestillinger foretaget 

inden 31. december 2012

til ledelsen


