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Jeg håber, at I alle er kommet vel ind i det nye år! 2011 bød på store omvæltninger, 
som har stillet krav til skolelederne om at følge med, ja være forrest i udviklingen.

Det samme gælder børne- og undervisningsminister Christine Antorini, der øn-
sker en reform af folkeskolen – og som har bebudet, at hun vil inddrage alle parter, 
som vil være med til fornyelse og forandring. Det vil Skolelederforeningen naturlig-
vis, og det har jeg og næstformanden lejlighed til at drøfte med ministeren på et 
møde i næste uge. 

Antorinis kongstanke om at udvikle folkeskolen i skikkelse af ”Ny Nordisk Sko-
le” kan vi umiddelbart give vores opbakning til – med en revideret fagrække, større 
sammenhæng mellem undervisning og fritid og en mere inkluderende enhedsskole, 
hvor nøgleord som: tillid, fleksibilitet, digitalisering og fagligt stærke læringsmiljø-
er har en fremtrædende plads.

Skolelederforeningen anser i den forbindelse vurderingen af undervisningen som 
en vigtig del af vores ansvarsområde med det formål at kvalitetssikre og dokumente-
re elevernes læring, skolens resultater og medarbejdernes kompetenceudvikling.

Vi tror på betydningen af et bredt forpligtende partnerskab om folkeskolens ud-
vikling i stil med, hvad de har gjort i Ontario, Canada – hvor man på baggrund af 
en fælles opbakning har nået fremragende resultater i form af læringslystne børn, 
øget læring og bedre faglige resultater samtidig med, at færre ekskluderes og flere 
går videre i ungdomsuddannelse.

Der er behov for et systematisk forsøgs- og udviklingsarbejde i forhold til mål-
rettet pædagogisk ledelse, der bygger på medarbejdernes ansvarlighed. Vi skal 
have udfordret skolens grundstruktur, så undervisningen kan tilrettelægges mere 
fleksibelt og situationsbestemt. Vi skal også se på, om vi i højere grad kan bruge 
faglige vejledere, knyttet op på skolens ledelse.

Disse visioner kræver styring og ledelse for at blive virkelighed. Derfor vil vi 
også i mødet med Christine Antorini pege på, hvor nødvendigt det er, at vi som  
ledere har den fornødne styrke til at kvalitetssikre skolen og sikre driften. 

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

moderne skoleledelse

{ NR.01 JAN. 2012  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

          klumme     sparring     portræt     inspiration     analyse    horoskopdenne gang

moderne skoleledelse

hold
  det
åbent

PER ARNOLDI   Opgav som

formand for  Kunstrådet efter 

bare 7 måneder. Er nu tilbage i 

sit atelier med ny inspiration

Mer Zornig
Janusgrupper
Afmagtens muligheder

Hold hovedet   koldt 
og lær at handle modent 
under stærkt pres

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

IS

Se videoen, hvor formanden 
uddyber lederen.



  nummer 01 / januar 20124

indhold

{ NR.01 JAN. 2012  }

16   ledelse, der lykkes
  To kvindelige skoleledere hædres 

med fornemme priser.

22 ny skolestruktur
  Udvikling kræver innovation, 

ildsjæle og tålmodig forhandling.

30 Politiske ambitioner?
  Det er nu du skal gå på banen;  

der er valg til hovedbestyrelsen på 
repræsentantskabsmødet.

32 Foreningen vil ses
  Så satser vi på alle fronter: Nyt 

blad, ny hjemmeside, nyt nyheds-
brev – og nu på facebook.

42 reflekterende processer
  For at undgå stress og nedbrud 

fokuserer foreningen på ledernes 
psykiske arbejdsmiljø.

49 Psykodynamik
  Få greb om de indre stemmer,  

når ydre og indre pres opleves  
som afmagt.

60 Året 2012
 Erhvervsastrolog lægger Skole- 
 lederforeningens horoskop 

65 Stillinger 
 

06

i dette nummer:
15 Skole uden papir
21  Sov bedre
34 kryds ved årsmødet
36  konference om læringsmiljøer
38  gearet til vinteren

det nyeste 
grej, du 
må ha’...
Side 38

16

kinA er Mere
end hUndeæde
Danske skoleledere på  
inspirationstur i Beijing
Side 46

22

38 inde i 
magasinet

verdensmester i at gå
PER ARNOLDI  Tager konen under armen og 

går fra festen, hvis det bliver for kedeligt.
Side 06



Hold øje med dit dueslag eller din postbakke – for i disse dage lander vores 

nye katalog rundt på skoler i hele Region Midtjylland.

Med vores udbud af videreuddannelse og kompetenceudvikling for 2012 

tillader vi os at blande os i din karriere – og det gør vi, fordi vi tror på, at 

alle lærere og skoleledere har brug for at tænke deres job som en karriere 

i kontinuerlig dygtiggørelse. 

Den nye diplomuddannelse Lærerfaglighed og skoleudvikling har som 

formål at videreuddanne lærere til at varetage lærings- og udviklings-

processer i skolen samt at sammentænke lærerkvalifi cering og organisa-

tionsudvikling i skolen. 

På diplomuddannelsen Projektledelse og organisationsudvikling opnår 

du kompetencer i at planlægge, gennemføre og evaluere projekter og ud-

viklingsarbejder i egen praksis samt i at arbejde konsultativt med udviklings-

projekter.

Vi tilbyder meget mere end uddannelse – vi af-

holder kurser og konferencer, og vi tilbyder 

sparring til den enkelte skole, institution 

eller kommune om strategisk kompe-

tenceudvikling og udviklingsarbej-

de, ligesom vi kan hjælpe med 

at stille skarpt på såvel organisa-

tionsudvikling som det tværpro-

fessionelle samarbejde.

Styrk karrieren og dermed din profession hos Pædagogik, Børn & Unge. 

Foruden vores faste udbud af kurser og diplomuddannelser, tilbyder vi skræddersyede forløb, der 

passer til den enkelte institution. Pædagogik, Børn og Unge er en del af Højskolen for Videre-

uddannelse og Kompetenceudvikling, VIA UC. Læs mere på viauc.dk/videreuddannelse

VIDEREUDDANNELSE OG KOMPETENCEUDVIKLING 

NØGLEORDET ER 
 DIN KARRIERE 

03509 Annonce Plenum PBU jan 2012.indd   1 20-12-2011   16:04:19
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med kunsten i blodet

 P orten gør ikke meget 
stads af sig, og da slet 
ikke på denne tågetunge 
fredag eftermiddag på 
kanten af vinteren.

”Prøv igen!” siger 
fotografen – og jeg giver ”Rohde og Ar-
noldi” endnu et tryk – denne gang et 
langt og eftertrykkeligt et af slagsen. 
Husets facade er grå som en himmel, 
der er kommet for tæt på jorden og har 
taget farve af asfalten. Kun to rolige 
flammer af levende lys i vinduet på 1. 
sal kaster et forjættende skær ud over 
omgivelserne. Intet svar.

Så lander en lille bybil på fortovet 
og sideruden rulles ned – en fransk 
hotdog gør manøvren besværlig for 
kvinden bag rattet:

”Er det til Arnoldi?” – hvilket vi nik-
kende bekræfter. ”Ja, han hører sikkert 
ikke noget, det er ikke med hørelsen, 
som det har været! Men vent et øjeblik, 
mens jeg parkerer i gården, så skal jeg 
vise jer op”. Hun har et kønt barn i hæ-
lene, også med en anselig pølse i hån-
den og et tilfreds smil i ansigtet. Hun 
åbner med nøglen, og bag døren er vi 
pludselig i en anden verden. En bred 
trappeopgang med et tykt rødt tæppe, 
der smyger sig tungt op ad de lyse lette 
trin. ”Og du må så være Rohde, formo-
der jeg”. Hun bekræfter.  Endnu en dør, 
og vi står i hallen til det, der må være 

Stærkt farvesatte bowlerhatte, saxofoner, stramme geome-
triske og dynamiske figurer eller råbende plakater, der sætter 
fokus på Alzheimers, AIDS og Alpernes ødelæggelse – er blevet 
Per Arnoldis sprællevende modernistiske særkende. Men hans 
værker omfatter også maleri, skulptur og design i det offentlige 
rum. Som kunstner og designer har han vundet sit ry i Dan-
mark og i verden. Men da han i 2011 forsøgte sig som leder af 
Kunstrådet trådte han ud på 70.000 favne vand – og sank. 
Nu taler han ud om et lederskab, som ikke virkede. I dag er han 
tilbage i sit atelier, hvor han er mester og sin egen herre.

en af Københavns mest mondæne her-
skabslejligheder. Her er rum. Selv en 
blåhval på afveje ville have svært ved at 
få åndenød i disse stuer, hvor syvmile-
spejle fra gulv til loft kaster prismelyse-
kronernes lys fra væg til væg i endeløse 
refleksioner. Rum. Rum. Rum.

kunstner-storvask 
Og rum er netop det lejlighedens okku-
pant har brug for. Per Arnoldi lever ikke 
med armene klipset tæt til kroppen.   
 Det var da også med store ambitio-
ner, at den anerkendte kunstner i april 
2011 modtog udnævnelsen til Kunstrå-
dets formand. Han skulle dermed stå i 
spidsen for statens kunststøttesystem, 
der fordeler 390 millioner om året til 
danske scenekunstnere, malere, forfat-
tere og musikere. Der skulle ryddes op, 
og hans forsæt var at fordele flere pen-
ge til eliten og færre til amatør-kunst-
nerne. For ham at se var der blevet for 
tæt trængsel ved truget. Til pressen ud-
talte han bl.a., at eliten skulle tilbage-
erobre ordet, og at ikke alle, der hæv-
dede at være kunstnere og udstillede i 
provinsens ismejerier, skulle have pen-
ge. Statens kunstpenge skulle ikke bru-
ges til kunstneriske fritidsordninger, 
mente han.

Men ikke alt gik, som Per Arnoldi vil-
le det. Efter bare 7 måneder i spidsen 
for det prestigefyldte råd smed han 

håndklædet til vask og gav op. Selv an-
gav han i et brev til ministeren ”søvnlø-
se nætter og panikanfald” som grunden 
til sin uventede afsked. Men pressen 
har desuden gættet på, at dårligt samar-
bejde med den nye kulturminister Uffe 
Elbæk, der før, han blev minister, havde 
kaldt Per Arnoldi for ”de kulturkonserva-
tives bagstopper”, var en lige så væsent-
lig grund. Det har Arnoldi afvist.

Og nu sidder jeg her foran manden 
selv og håber, at han vil fortælle tinge-
ne, som de er. Bag sig har han tyngden 
af 64 kasser kunstbøger på en gigan-
tisk hyldevæg. Faktisk sidder vi i den 
herskabelige lejligheds gamle stryge-
stue, der nu fungerer som den 70-årige 
kunstners værksted, efter at han er fra-
flyttet et kæmpestort atelier længere 
nede ad Amaliegade. 

klaustrofobidjævelens kunstgreb
Men der er nu intet tungt strygetøj over 
Per Arnoldis tilbageskuen – bare åben-
hjertig erkendelse:

”Jeg kan ikke sige mig fri for, at jeg 
følte mig smigret, da Per Stig Møller 
henvendte sig med tilbuddet om at bli-
ve formand for Kunstrådet. Og han har 
naturligvis forventet, at jeg kunne klare 
opgaven. Men det var bare ikke mig. 
Eller måske er jeg simpelthen blevet 
for gammel”. 

”Men arbejdet i Kunstrådet fik mig 
også til at indse”, fortsætter den garvede 
kunstner, ”at jeg i mit virke er blevet et 
forvænt menneske. Jeg har i høj grad ar-
bejdet alene i de kunstneriske processer. 
Pludselig ser du helt tydeligt, at du har 
været alene i 40 år, og hvor stort et privi-
legium det har været at kunne forme sit 
eget liv. Når andre har spurgt mig, om 
jeg ikke skulle på vinterferie, har jeg 
tænkt: Hvad fa’en mener de, jeg tager 
ferie, som det passer mig!”.

Hele det store statsapparatur og bu-
reaukratisk papirgang blev tilsynela-
dende den fri kunstners spændetrøje:

”Jeg er et meget sprogligt orienteret 
menneske. Jeg har trænet sproget. En 
af mine gamle skolekammerater husker 
mig allerede som 8-årig på skolens ta-
lerstol. Sproget har været mit værktøj i 
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peter sørensen

foredrag, i radioen, i tv. Mit sprog har 
været en stor del af det hele. Det var 
bare som om statsadministrationen 
havde et helt andet sprog. Jeg kunne 
ganske enkelt ikke forstå, hvad de sag-
de. Jo, selve ordene, men ikke det der 
lå imellem, eller bag. Når to verdener 
mødes, skal to sprog finde sammen. 
Som to tandhjul, der skal gå i hak”. 

Arnoldi demonstrerer med sine fing-
re, der går i hak:

”Men jeg magtede ikke at tolke sta-
tens administrative sprog. Og pludselig 
var det som om mit eget sprog kollap-
sede. Jeg mistede grebet og kunne ikke 
længere formulere mine egne idéer og 
visioner. Jeg blev nærmest ’autist’, blev 
lukket inde i et snævert rum. Det var 
klaustrofobisk”.

At gå før sveden fryser til is
Per Arnoldi ler forløst:

”Da jeg trådte til som formand, sag-
de jeg til en journalist – og det er der 
tilsyneladende ingen fra pressen, der har 
grebet fat i, så nu får du den serveret, at 
jeg var verdensmester i at gå. Det sy-

blå bog

Per Arnoldi:

›   Født 25. maj 1941 i København
›   Gift med skuespiller Christiane Rohde
›   Autodidakt, verdensberømt modernistisk multikunstner: billed- og 

plakatkunstner, grafiker, designer, kunstformidler, skribent, anmelder, 
foredragsholder

›   I Danmark især kendt for sine farvestrålende plakater siden sit gen-
nembrud med DSB-plakaten i 1975. Aktuel med ny plakat for Aarhus by

›   Har også lavet plakater til udlandet. Fx Guggenheim museum, New 
York City; The American Ballet Theatre; British Rails; Siemens; The 
Chicago Symphony Orchestra

›   Også landskendt som tv-vært på DR’s kunstquiz fra 1980’erne
›   Har modtaget en række udmærkelser: fx Modersmål-Prisen i 2011; 

Ridder af Dannebrogsordenen 2003; Statens Kunstfonds arbejdslegat 
2000-03, Eckersberg Medaillen 2000, Høyens Medalje 1991.

›   Formand for Kunstrådet april til november 2011
›   Repræsenteret på adskillige store museer som fx Museum of Modern 

Art, New York; Victoria and Albert Museum, London; Stedelijk Museum, 
Amsterdam.

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

»Undskylder du det, du laver? Men hvorfor skulle du 
ikke prøve at gå i den retning? Hold det åbent! Arbejd 
blot videre i uendelige rækker af associationer. Gør 
det! I stedet for bare at tænke på det.«
{ Per Arnoldi, billedkunstner etc. }

med kunsten i blodet
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per arnoldi

nes jeg, er en vigtig egenskab at have. 
Hvis man ikke passer til en opgave, 
skal man ikke bare blive siddende, nik-
ke og så hæve sin høje hyre. Jeg var 
nødt til at gå for ikke at stå i vejen for 
Kunstrådets arbejde. Embedsvældets 
bureaukratiske lovsprog dækker sig 
hele tiden ind, spiller forsigtig – og det 
er sikkert nødvendigt. Men mit lige-
fremme sprog passede ikke ind her. En 
kunstners liv er på sin vis primitivt – ja 
det er kraftedeme primitivt. Der er me-
get kort afstand mellem det man vil, 
det man gør, og det man giver til sit 
publikum. Det gik ikke i Kunstrådet. Vi 
flyttede os ikke af stedet. Men pengene 
skal jo ud til kunstnerne og arbejde. 
Hvis ikke de kommer det, går de tilba-
ge til staten. Jeg kom til at stå i vejen”. 

Han taler frit og utvungent som en, 
der har fået en tung byrde hægtet af 
kroppen:

”Jeg var ved at blive syg af det. Det 
voksede hele tiden. Kalenderen klokke-
de til. Når jeg skulle til møde i rådet, 
brast kroppen i koldsved allerede to 
dage før mødet. Også min kone kunne 
se, at det var galt med mig. Sådan no-
get dør man af. Det er noget lort!”.

Det er ikke just en kuet mand, der 
siger ordene, ikke en forsagt kunsthund 
med halen mellem benene. Jeg for-
nemmer, at her er et menneske, der 
kender sin grænse, tager konsekvensen 
og lægger en bred ryg til de hug, pres-
sen giver. Sådan. Og så videre. Han vil 
gøre tingene ordentligt, være professio-
nel ud til kanten – og kan han ikke det, 
så må han pakke sig og gøre det, han 
kan til perfektion. For ham er det kun-
sten.

delfiner må sejle deres egen sø
Jeg spørger, hvor han ellers har valgt at 
gå – siden han kalder sig en verdens-
mester i netop det?
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”Jo, jeg har da præsteret at gå fra 
selskaber, hvor det ikke lige var de sto-
re taleres aften. Så går vi, min kone og 
jeg. Det er den frihed, man har, at man 
kan gå sin vej. Jeg er også gået fra sto-
re opgaver, hvor det viser sig, at byg-
herren vil have noget af den forkerte 
grund. Jeg skal kunne gå ind for opga-
ven, hvis jeg skal gennemføre den”. 

Plakatkunstneren ler og beretter:
”Det blev gennemført komisk. Jeg 

havde engang en stor opgave i England. 
Sammen med holdet af arkitekter havde 
jeg skabt en større geometri-opgave om-
kring et skolebyggeri. Da jeg så skulle 
præsentere opgaven, sad hele holdet og 
så tilfredse ud – undtagen donoren af 
byggeriet. Han lignede et stort spørgs-
målstegn og spurgte: ”Hvor er delfiner-
ne? Jeg ville jo have delfiner!”. Ingen 
havde sagt noget om delfiner til mig, og 
jeg havde ikke tænkt mig at stjæle 
Sonofons delfiner. Det var helt vidunder-
ligt. Men jeg gik. Det var sikkert ikke 
rart for arkitekterne, for de måtte blive, 
men det var jo dem, der ikke havde ty-
det donorens signaler, så den måtte de 
selv redde”. 

”På den måde er jeg frygtløs”, siger 
Arnoldi tørt. 

Der er noget kompromisløst over 
den slags forsvindingsnumre og måske 
et stort kunstnerego. Jeg er nødt til at 
forfølge sporet. Jeg ved jo, at Henning 
Larsen og Mærsk ikke var lige enige om 
alt ved det store operabyggeri, hvor Ar-
noldi bl.a. var kunstneren bag pragt-
byggeriets store scenetæppe og skilt-
ning. Samtidig vil jeg gerne have 
ledervinklen mere i fokus.

kunstner og ikke leder
Men hvordan har det været at være leder 
for store kunstneriske processer, hvor der 
måske både er stærke politiske holdnin-
ger og erhvervsinteresser på spil?

”Jeg betragter slet ikke mig selv 
som leder for nogen i den slags proces-
ser. Jeg er kunstneren eller designeren. 
Den eneste gang, jeg for alvor har skul-
let være leder, er vel for Kunstrådet. Og 
du kan se, hvordan det gik”, svarer den 
garvede kunstner lakonisk. 

Men hvordan var det at arbejde for 
Mærsk?

”Det gik fint!”.
Jeg venter på, om der kommer 

mere. Men der er ingen eftergivenhed, 
kun en konstatering:

”Hvis man fx kommer ind på Espla-
naden ikke forstår kulturen allerede 
den første dag, så bliver man bare ikke 
inviteret igen. Så enkelt er det. Og der 
er ingen folder, der venligt præsenterer 
”do’s and don’t’s”. Man forstår koder-
ne, eller også gør man ikke. Men der 
har ingen mislyde været mellem Mærsk 
og mig. Efter opgaven på operaen lave-
de jeg en opgave på Esplanaden – i  
øvrigt sammen med Larsen. Uenighe-
derne mellem Larsen og Mærsk har væ-
ret opreklameret!”.

Arnoldi har også arbejdet for den ver-
denskendte engelske arkitekt Norman 
Foster på rigsdagsbygningen i Berlin:

”Her var det afgørende, at der ikke 
gik politik i projektet, for så kunne det 
gå helt galt. Det var vitalt, at farverne 
som udgangspunkt skulle sættes helt 
fri af al politisk symbolværdi. Rødt 
skulle lige præcis ikke symbolisere so-
cialisme eller grønt miljøpartiet. Der 
skulle fx være rødt netop dér, hvor dags-
lyset kunne give farven sin særlige var-
me – og kun derfor. 

Hele det nøje gennemarbejdede pro-
jekt skulle præsenteres en iskold fredag 
eftermiddag på byggepladsen for et byg-
geudvalg på 25 politikere. Det Norman 
Foster frygtede allermest var en umulig 
politisk diskussion efter vores oplæg. Da 
jeg var færdig, var der et øjebliks stil-

hed… og så klappede alle. Norman Fo-
ster vendte sig mod mig og hviskede 
højt: ”Tæppe, tæppe!” men der var des-
værre ikke noget tæppe. Så da bifaldet 
havde lagt sig, vendte byggeudvalgets 
formand sig imod os og sagde: ”Og er vi 
så sikre på, at netop den røde farve er 
den helt rigtige?” Jeg tog et greb i min 
mappe og fremdrog to andre røde nuan-
cer og sagde: ”Valget stod mellem de 
her to eller den, jeg præsenterede lige 
før!” – hvortil hun hurtigt tilsluttede sig 
vores valg. Så var den hjemme.

Efterfølgende spurgte Foster mig: 
”Hvor i alverden kom de fra?”. ”Det var 
helt tilfældigt”, svarede jeg, ”der var 
lige de to farver i tasken!”.

tvivlens privilegium
Jeg ved, at Per Arnoldi begyndte som 
lærerstuderende og vil gerne vide noget 
om hans holdning til kunst og pædago-
gik. Men han indskyder, at han efter 
studentereksamen først var en tur om-
kring teologien:

”Til mine forældres store skræk og 
rædsel. Jeg havde en ”Kristus-psyko-
se”, siger han og ler hjerteligt, ”det er 
der mange unge mennesker, der må 
omkring. Jeg malede allerede dengang, 
og det var godt nok tungt og alvorligt 
alt sammen”.

Han forlod dog hurtigt teologistudiet 
og valgte lærerseminariet, tog også de 
obligatoriske praktikperioder, men prakti-
serede aldrig siden sit fag i folkeskolen. 
Til det med kunst og pædagogik svarer 
han med endnu en anekdote – og jeg be-
gynder at se, at det er sådan interviewet 
skal forløbe – Arnoldi ER en fortæller:

”Jeg havde lavet en udsmykningsop-
gave på en skole i Gentofte. Det hele 
gik fint. Ved indvielsen holdt inspektø-
ren sin obligatoriske tale, og jeg holdt 
min, lavede også sjov, var pædagogisk 
og alt det fine. Og børnene var pæne og 

»Da jeg trådte til som formand, sagde jeg til en jour-
nalist, at jeg var verdensmester i at gå. Det synes 
jeg, er en vigtig egenskab at have. Hvis man ikke 
passer til en opgave, skal man ikke bare blive sid-
dende, nikke og så hæve sin høje hyre.«
{ Per Arnoldi, billedkunstner etc. }
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artige. Men da jeg er færdig, rækker en 
dreng fingeren i vejret og spørger helt 
alvorligt til kunstværket: ”Hvorfor er 
det i skolen?”. Jeg forstod godt, hvad 
han spurgte om: ”Er det her noget, jeg 
skal bekymre mig om? Er det noget jeg 
skal kunne? Eller tælle?”. Jeg kunne 
berolige ham med, at han ikke behøve-
de at tage det så tungt, at det ikke var 

en del af ”pensum”. Så slappede han 
af”. Arnoldi elaborerer:

”Men drengens spørgsmål er som et 
Damoklessværd, som altid hænger tru-
ende over hovedet på os. Hvorfor? 
Hvorfor i skolen? Er kunst i virkelighe-
den kun en voksenting? Alle de fine re-
lieffer rundt omkring på skolerne. Er 
det overhovedet noget, der virker? Jeg 

kan naturligvis alle de ”rigtige” svar på 
fingerspidserne. De pædagogiske svar,  
og de æstetiske. Men faktisk er jeg 
mere i tvivl end nogensinde”.

”Børn overlever de særeste eller fryg-
teligste ting, som fx hovedpersonen Titta 
i filmen Amarcord af Fellini. Heldet be-
står i, at der er lærere med ild i øjnene. 
Så kommer man igennem det – uan-
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med kunsten i blodet

set hvor grimt der er. Det er held! De 
rigtige kammerater er også held. Men 
ret beset ved vi ikke, om børn også har 
brug for kunsten”. Han fortsætter:

”Jeg tror, at voksenting kan være 
gode at se på ind imellem – også for 
børn. Kunsten kan blive anledningen til 
at lynet slår ned. At selv et barn får en 
kunstnerisk oplevelse. Men kun som 
noget momentant. Som en punktople-
velse. Jeg tror, det er forkert, hvis børn 
bliver proppet med kunst. Det er også 
forkert at have musik i ørerne hele ti-
den. Ingen kan opleve hele tiden. Men 
min tvivl om kunstens nødvendige rolle 
i et barns liv er ikke et udtryk for mis-
mod. Jeg har bare ikke svaret”.

hold det åbent
Højt oppe på en hylde over os står et 
fotografi af Picasso, som har fulgt Per 
Arnoldi, siden han havde sin lærerprak-
tik i Svaneke på Bornholm – næppe til-
fældigt, at det netop er denne moder-
nismens og kubismens mester, der 
dagligt kigger på sin lærling – de stram-

me formers og grundfarvers ekvili-
brist. Arnoldi har ofte følt inspiratio-
nen fra Picassos brændende øjne, når 
han har været i tvivl, om det han laver. 
Så hører han ham sige: 

”Undskylder du det, du laver – over 
for mig? Men hvorfor skulle du ikke 
prøve at gå i den retning? Hold det 
åbent! Arbejd blot videre i uendelige 
rækker af associationer. Gør det! I ste-
det for bare at tænke på det”. Arnoldi 
ler tilbage til det høje forbillede:

”På den måde giver han mig lov til 
at forfølge mine tanker. Så ser jeg over 
tid, om det holder”. Han rejser sig og 
viser mig en større stabel kultegninger, 
han netop arbejder på:

”Måske havner de bare i skuffen. Må-
ske ingen vil købe dem – men jeg er nødt 
til at lave dem”. Ja, jeg er nu ikke i tvivl, 
jeg ville gerne have haft en af dem med 
under armen – med Arnoldis signatur. Og 
har han ikke netop her givet et svar på, 
om børn har brug for kunst. Skal de ikke 
netop se mesterlige ting og høre meste-
rens tavse udfordring: Du skal ikke und-
skylde det, du laver. Forfølg dine ambiti-
oner. Hold dit liv åbent!

en lærer er altid en stand up
Arnoldi er ustyrlig – i rækken af associ-
ationer. Han ler ved tanken om tiden i 
Svaneke. Han havde allerede på det 
tidspunkt udstillet egne værker flere 
gange, og han ville naturligt nok bruge 
børnenes kunstneriske fantasi i under-
visningen:

”Tegn det!”, sagde jeg i et malerisk 
tonefald – han fortæller på syngende 
bårnhåååålmsk – men de endte som 
regel med at spørge: ”Må vi tegne det, 
vi plejer?”, og med det mente de: en 
kutter tungt lastet med laks og på vej 
ind i havnen. Det var penge! Men jeg 
ville jo gerne, at de skulle tegne det, 
de ikke plejede. Så var det den ene af 
”tvillingerne”, et par raske drenge, der 
havde været ude og fiske hele morge-
nen – og fået en god fangst, spurgte 
mig: ”Sig mig, Arnoldi, hvor meget tje-
ner du om dagen?”. Jeg regnede hur-
tigt: 3000 kr. om måneden – jeg over-
drev lidt – det er rundt regnet 100 kr. 
om dagen. Så istemte den anden tvil-
ling: ”Du kan få 200 for at holde 

på tur

Per Arnoldi er kendt i vide 
kredse for sine foredrag og 
taler i kunstforeningerne, 
forsamlingshusene, ved 
firma- og byfesterne. I lange 
stræk er det blevet til 4 og 5 
foredrag om ugen. 

Netop nu er han aktuel med 
et to timers ”show” FORTÆL-
LINGER OM FRIHEDEN. Sam-
men med 3 musikere , Mads 
Vinding, Søren Kristiansen 
og Aage Tanggaard fortæller 
Per Arnoldi om den moderne 
kunsts uregerlige oprør og 
den vilde improviserende 
jazz.

kæft!”. Det var de samme tvillinger, 
der solgte mig en jolle til 600 kr. Den 
sank få dage efter. De var gode til at 
regne og er siden blevet millionærer på 
at fiske de Sydamerikanske kyster tyn-
de”. 

Han fortsætter med at fortælle om 
den dag, han tømrede en kubikmeter-
kasse sammen, og de fandt ud af, at 
der kunne være 12 drenge i den, når 
de pressede sig godt sammen, og om 
de mange gange, de rørte gips i hans 
atelier og skabte alverdens ting, de 
kunne bruge i undervisningen. 

”En lærer er altid en stand up”, si-
ger han pludselig, ”men til forskel fra 
mange moderne stand up’ere, har han 
et emne, som han brænder for. Der er 
et univers, der skal formidles!”.

At gøre det private alment
Jeg spørger ham afsluttende, hvad det 
er, han har ønsket at formidle med sin 
kunst?

”Jeg vil artikulere oplevelser. I kun-
sten skal man genkende noget, man 
ikke har set før. Den professionelle 
kunstner vil formidle ting og oplevelser 
fra det private rum, så kun det almene 
kommer til at stå tilbage – klart som i 
et blændende lys. Amatøren laver 
egentlig bare kunst for sig selv. Jeg hå-
ber andre opfatter det, jeg har lavet, 
som festligt, at jeg har underholdt øjet. 
På et højt niveau. Generøst! Og helst 
fortryllende!”.

Dagen har mistet den sidste rest 
farve, da vi igen står i porten. Men der 
er noget gult og blåt og rødt et sted i 
hjernen, som ikke giver efter for vinte-
rens grå.   
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ohms lov:  U=IR

lean betyder ’trimmet’ og går ud på at øge produktiviteten og kundetil-
fredsheden gennem effektivisering. Der er tale om 5 principper, udviklet 
i Toyotas bilindustri for 40 år siden. 

Forstå, hvad der skaber værdi for kunderne og se den værdikæde, 
hvormed råvaren tilføres værdi frem til, at kunden får dækket sit behov.

Identificér de aktiviteter i kæderne, der ikke skaber værdi, dvs. det 
spild, der er, og fjern straks de umiddelbare kilder hertil, mens der i de 
næste skridt arbejdes videre på at fjerne al øvrig spild.

Skab flow i produktionen, så produkterne flyder gennem processerne 
med færrest mulige stop og ansvarsskift.

Gør produktionen trækstyret, således at det altid er den interne eller 
eksterne kunde, der ud fra sine behov bestemmer, hvad der skal produ-
ceres og hvornår.

Mobilisér hele organisationen til at gennemføre løbende forbedringer 
og placér ansvar og kompetence, så hele værdikæden fra idé, over pro-
dukt til leverance forløber glat.

Nu er en skole ikke en fabrik, og vi lever ikke i industrisamfundet. 
Men spares skal der alligevel, og der er behov for at skabe mere værdi 
for færre ressourcer. 

Implementeringen af Lean er frem for alt en ledelsesopgave.  
Se mere på lederweb.dk.

Så kom der 
da noget

 
ved ok11 fik parterne aftalt, at der på det 
kommunale og regionale område udløses 
lønstigninger på hhv. 1,61 % og 1,55 % pr. 
1. januar 2012. Så efter et noget magert 
2011, er løntrinsatserne som følge heraf pr. 
1.1.2012 hævet til: 

Tillæg reguleres med reguleringsprocenter-
ne 1,268904 (KL-området) og 1,268328 
(Regionale område). 

Skolelederforeningen har yderligere af-
talt en forhøjelse af laveste grundløntrin, 
således at laveste grundlønssats fra 1.1. 
2012 er løntrin 46 + 2000 kr (31.3.2000- 
niveau).

Næste lønstigning er aftalt til at ske pr. 
1. oktober 2012, alt efter hvordan lønnen 
på det private arbejdsmarked og regule-
ringsordningen udvikler sig. På det statslige 
område er det aftalt, at der først udmøntes 
lønstigninger pr. 1. april 2012.

PaPIrløSt SamlIv
Blinkende lamper, papirstop, nye printerpatroner og bunker af papir – 
der alligevel smides ud eller havner som varm luft i tykke ringbind. 
Det er et velkendt fænomen. Også på skolerne. Men hvorfor ikke drop-
pe printeren – helt?

Efter nogle år, hvor papirforbruget faktisk er blevet øget, er det må-
ske bare svært at forestille sig det papirløse samfund, men med digi-
taliseringen især i de seneste år er vi tættere på.  

I dag er det bare så meget nemmere at undvære trykt materiale, 
man bruger nye tablets og smartphones som kalender, til noter og 
kommunikation af alt – dokumenter, billeder, lyd mv. Og online tjene-
ster har mindsket brugen af ordbøger og opslagsværker. Betalinger, 
kvitteringer mv. sker digitalt.

I realiteten kan det meste kommunikation, møder og – ja, det kom-
mer – undervisning klares uden papir og unødig CO2-udslip, hvis vi vil. 
Nærværende blad Plenum har måske også kun et par år foran sig i 
den trykte udgave?

 

Lean bac nyt brand
I deres spareiver er mange kom-
muner nu nået til at nedlægge brand-
haner. Og der er ikke tale om nogle 
hist og pist, men om op til 70-90 % af 
hanerne.

Nedlæggelserne bliver solgt som, 
at med et mindre ledningsnet vil 
vandkvaliteten generelt blive bedre. 

Besparelserne bliver dog til dels 
opvejet af, at der nu skal indkøbes 
ekstra tankvogne, der vil kunne 
dække udrykninger i områder uden 
hurtig adgang til vand.

Løntrin Regioner KL

46 401.082 401.264

47 408.222 408.407

48 426.986 427.180

49 455.642 455.849

50 487.449 487.670

51 538.423 538.668

52 612.658 612.936

53 672.676 672.981

kort



længst med  { tekst: Peter Rewers / foto: Heidi Maxmilling og Hung Tien Vu }

 o g vinderen ”af prisen 

som årets kommuna-

le institutionsleder 

er”... 
    Ordene gjaldede 

ud over forsamlingen 

af festklædte mennesker i konference-

salen i Ingeniørernes Hus og blev fulgt 

af en lovlig lang kunstpause.

”Skoleleder Birgitte Sonsby! Hjerte-

ligt tillykke, Birgitte!”.

Herefter fyldte klapsalver og blitzlys 

det store lokale, og oppe på scenen 

trådte Birgitte Sonsby et skridt frem og 

modtog begge dele samt en check og 

et kram fra budbringeren, überlederen 

Christian Nissen. Hun smilede en anel-

se overvældet, men var fattet og fast i 

stemmen, da hun kort efter holdt en 

kort takketale, hvor hun ydmygt delte 

æren med sine kollegaer og medarbej-

dere. 
Fattet var hun også, da hun efter 

fotoseance, på vej til champagnebuf-

fet, gav en hurtig udtalelse til Plenum.

”Jeg er meget glad. Det er en kæm-

pe anerkendelse af vores arbejde og 

rigtig dejligt, at der også kommer fokus 

på skoleledelse, der lykkes. Jeg ser det 

som et signal om, at offentlig ledelse 

er et fag, og at skolelederen ikke læn-

gere blot betragtes som den øverste 

blandt ligemænd”.

Det er ikke hverdagskost for bran-

chen at indtage hovedroller i storstile-

de prisoverrækkelser. Birgitte Sonsby 

fra Odense er den første skoleleder no-

gensinde, der modtager prisen som 

årets kommunale institutionsleder. 

COK, Kommunaldirektørerne og en 

række fagorganisationer – ja, også 

Skole lederforeningen – står bag.

Men de gode nyheder stoppede ikke 

her. Heller ikke ”en lykke” kommer til-

syneladende alene…

For blot to uger efter skyllede klap-

salverne atter ned over en skoleleder. 

Det foregik kun få hundrede meter fra 

første hyldest, nemlig i det nye Tivoli 

Congress Center. Modtageren var skole-

leder på Rådmandsgade Skole i Køben-

havn, Lise Egholm, og anledningen var, 

at hun blev kåret til Årets Leder af for-

eningen Lederne. Der blev endnu en 

gang behov for at skrive i historiebøger-

ne, for prisen var aldrig nogensinde før 

blevet givet til en offentlig leder. Tidli-

gere er æren tilfaldet private erhvervs-

folk som Alfred Josephsen, Nils Sme-

degaard og Bodil Nyboe Andersen. 

”Jeg var i virkeligheden uden for 

nummer i selskabet af nålestribede 

Birgitte Sonsby og Lise Egholm kastede glans over skolelederfaget, da de to foregangskvinder blev 

tildelt fornemme lederpriser – på linje med dem, der uddeles til ledere i det private erhvervsliv

solstråler i
vintermørket
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mænd. Men da jeg havde holdt min lil-
le takketale om, hvilken type ledelse, 
jeg tror på, rejste hele salen sig op og 
klappede vildt begejstret”, fortæller 
Lise Egholm med lige så stor begej-
string, da hun godt en uge senere tager 
imod på kontoret i Rådmandsgade på 
Nørrebro.

ledelse med hjertet
Som Birgitte Sonsby er Lise Egholm 
naturligvis meget stolt af den fornem-
me hæder og ser det også som en klar 
anerkendelse af skoleledelse som fag. 

I bred forstand er begge ledere ble-
vet belønnet for deres indsats inden for 

samme ledelsesmæssige felt, nemlig 
integration; Birgitte Sonsby er hædret 
for succesfuldt at have stået i spidsen 
for sammenlægningen af to skoler i 
Odense, mens Lise Egholm fik sin pris, 
fordi hun igennem sine 16 år som le-
der af Rådmandsgade Skole er blevet 
synonym med progressiv, livsbekræf-
tende og visionær indsats for at inte-
grere to-sprogede børn til det danske 
samfund. Det er altså belønning til 
henholdsvis den livslange generelle 
indsats og enkeltprojektet, der møn-
stereksemplificerer den generelle ind-
sats. Eller som Birgitte Sonsby formu-
lerer det:

”Lise har fået prisen for at lykkes 
med vedholdende at fastholde sine 
værdier. Jeg er blevet belønnet for 
igennem ét konkret projekt at synliggø-
re de holdninger og værdier, der gør, at 
jeg lykkes som leder. Hvad er det så for 
værdier, der ligger bag prisvindende 
ledelse?

”Jeg tror på, at man kommer længst 
med ærlighed og kærlighed. Ligesom i 
livet”, indleder Lise Egholm. Den far-
verige leder taler smilende og smitten-
de og hendes mundrette vendinger for-
klarer med al tydelighed, hvorfor hun 
er et yndet mål for journalister når ind-
viklede integrationsproblematikker skal 
gøres let forståelige.

Lise Egholm er heller ikke er bleg 
for at kritisere en muslimsk far for at 
tage til Mekka, fordi ”Gud nok lige så 
gerne vil have, at du giver din søn op-
mærksomhed”, som hun fortalte faren.

”Jeg plejer at sige, det handler om 
kys, krav og kommunikation, hvor kys 
betyder anerkendelse. Vi skal stille 
krav, hvilket alt for ofte er blevet glemt 
i vores integration, og vi skal kommuni-
kere meget klart. Det er vi danskere ge-

nerelt for dårlige til. Vi er alt for under-
spillede og siger til forældrene, at de 
meget gerne må komme eller det ville 
være rart, hvis de kom. Nej! I SKAL 
komme. Og så kommer de jo også. Vi 
skal ikke have hensynsbetændelse”, 
lyder det med appel og nok et smil. 

I telefonen fra Odense tegner Birgit-
te Sonsby også søjlerne i sin ledelses-
stil. 

”Min lokale avis brugte overskriften 
”Ledelse med mavefornemmelse”. Det 
lyder måske ikke så professionelt og 
videnskabeligt, men jeg tror alligevel, 
det er en vigtig dimension. Steen Hil-
debrandt taler også om ledelse med 
hjertet. Jeg tror på, at oven på teorien 
og fagligheden skal der være kærlighed 
til børnene, medarbejderne og til hele 
vores kulturbærende institution. Vores 
fornemste opgave er jo at gøre børnene 
til livsduelige mennesker og det kræver 
mere end teori og mere end blot at ville 
ledelse”, forklarer hun.

Skeptikeren, der blev skåltaler
Selv om den kærlige tilgang er udgangs-
punktet har konflikter og konfrontationer 
været en uundgåelig del af skoleleder-
livet for både Lise Egholm og Birgitte 
Sonsby.

Lise Egholm var med egne ord ikke 
særlig populær på Rådmandsgade, da 
hun som nystartet skoleinspektør be-
gyndte at rense ud i et betændt lærer-
kollegie, hvor nogle drak i arbejdstiden 
og andre lavede så lidt som muligt.

”Man skal lede et lærerværelse, som 
man leder en klasse. Man er nødt til at 
tage fat i de sløje typer, der hænger 
ude i hjørnerne; hjørnerotterne. Træk 
dem ind på kontoret og konfronter dem 
med deres egen elendighed. Jeg er 
temmelig kontant, og det er man 

»Jeg plejer at sige, det handler om kys, krav og kom-
munikation, hvor kys betyder anerkendelse. Vi skal 
stille krav, hvilket alt for ofte er blevet glemt i vores 
integration, og vi skal kommunikere meget klart. 
Det er vi danskere generelt for dårlige til.«
{ lise egholm, prisvinder, Årets lederpris }

blå bog

Lise Egholm 

Uddannet lærer fra Blaagaard 
Seminarium i 1971. 

Herefter lærer på Vesterbro i 
København og Valby frem til 
1991. Viceskoleinspektør på 
Hellig Kors Skole (nu Blågård 
Skole) fra 1991-95. Siden 
skoleinspektør på Rådmands-
gade Skole.
 
Vinder af organisationen Le-
dernes pris Årets Leder 2011.

længst med
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længst med   

nødt til at være. Men det går som regel 
op for folk, at det er fordi, at jeg vil 
dem det godt”, siger Lise Egholm og 
tager billedet af et meget smilende 
personale frem.

”Og i dag er der ingen problemer. 
Nu har jeg alle mine stjerner”.

I forbindelse med skolesammenlæg-
ningen har Birgitte Sonsby også skullet 
håndtere modvilligt personale. Og spe-
cielt én episode i den kategori blev for 
hende symbolet på ledelsesmæssig 
succes.

En lærer fra den skole, der skulle 
”flytte ind” på den store skole, var me-
get imod sammenlægningen og imod at 
skulle have Birgitte Sonsby som leder. 
Læreren blev alligevel placeret på den 
nye skole og derfor valgte Birgitte 
Sonsby at holde et møde under fire 
øjne, hvor læreren kunne lufte sine be-
kymringer og de sammen kunne få af-
klaret forventningerne til samarbejdet. 

Herefter var læreren en del af holdet 
og arbejdede som alle andre. Men Bir-
gitte Sonsby var alligevel meget overra-
sket, da der senere under spisning til 
pædagogisk weekend blev slået på 
glasset og selvsamme lærer – ”sam-
menlægningens største skeptiker” – 
rejste sig op og holdt en takketale til 
ledelsen og sluttede af med ordene: 
”Det her er du bare lykkedes med, Bir-
gitte!” og derefter sang for på den nye 
Ejerslykkeskoles sang.

”Da fik jeg lidt blanke øjne,” fortæl-
ler Birgitte Sonsby. ”Og da følte jeg, at 
jeg var kommet i hus”.

det stærke køn?
Det kan ikke udskydes længere: køns-
kortet må trækkes trods risiko for kli-

chéfyldt spil. I et fag hvor 2/3 af styr-
ken er mænd, er det et par linjer værd, 
at de to første, der får så store lands-
dækkende priser, begge er kvinder. 
Kendsgerningen er da heller ikke gået 
Birgitte Sonsby opmærksomhed forbi.

”Vi er jo to halvgamle damer. Det 
føles da lidt sejt”, lyder det med mere 
end sædvanlig odenseansk lune, inden 
hun hurtigt følger op med en mere fag-
lig betragtning.

”Mænd og kvinder er måske forskel-
lige i den baggrund, de ønsker at være 
leder på. De værdier, der blev givet 
som begrundelse for priserne, er typisk 
nogle, der tillægges kvinder. Tidligere 
handlede det meget om management 
teorier”.

Under interviewene afslører alene 
stemmerne den kønsbestemte spænd-
vidde, som både Lise Egholm og Birgit-
te Sonsby besidder og mange stadig til 
dato kan have svært ved at fange: Blid-
hed på en bund af stål. Begge taler 
med stor indføling og nærvær samtidig 
med at en jernfast vilje aldrig forsvin-
der fra deres ord og tone.

Er det en pointe eller en tilfældig-
hed, at det er kvinder, der vinder? Må-
ske er det en forsinket effekt fra den-
gang kvinder skulle have et højere 
karaktergennemsnit end mænd for at 
blive optaget på lærerseminariet? Sva-
ret blæser i de vinde, der fejer gennem 
skolelederverdenen. Vinde, der i en 
mørk tid har ført lys og lykke, hæder og 
pris med sig til to af dens dygtige lede-
re. Og til hele folkeskolen.  

blå bog

Birgitte Sonsby

Uddannet lærer fra Odense 
Seminarium i 1975. Herefter 
lærer på to skoler i Odense 
heriblandt Kragsbjergskolen i 
perioden 1984-95.
 
I 1996 viceskoleinspektør på 
Kragsbjergskolen og siden 
2008 skoleleder samme sted, 
der  1.8.2010 blev til Ejerslyk-
keskolen.
 
Formand for Skolelederfor-
eningen, Odense-afdelingen 
siden 2008.
 
Vinder af Den Kommunale 
Lederpris 2011: Årets Kom-
munale Institutionsleder.

»Jeg tror på, at ovenpå teorien og fagligheden skal 
der være kærlighed til børnene, medarbejderne og 
til hele vores kulturbærende institution. Vores for-
nemste opgave er jo at gøre børnene til livsduelige 
mennesker og det kræver mere end teori.«
{ Birgitte Sonsby, prisvinder, Årets kommunale leder }
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kort

Søvnløshed udspringer ofte af andre sammenhænge, som f.eks. psykisk og fysiske helbreds-
mæssige tilstande, eller indtag af mad eller stimulanser, der forstyrrer søvnen, fx: 

Stress: Bekymringer omkring arbejde, helbred eller familie. Stressfulde begivenheder i livet så-
som død, sygdom, skilsmisse eller fyring 
Angst: Mindre tilfælde såvel som mere alvorlige typer af angst.  
depression: Og andre mentale forstyrrelser og lidelser er ofte også forbundet med søvnløshed. 
Medicin: Receptpligtig medicin. Typer, der indeholder smertestillende eller opkvikkende eller 
stimulerende stoffer.
koffein, nikotin og alkohol: Velkendte stimulanser, der kan give søvnløshed. Alkohol bedøver og 
kan hjælpe til at falde i søvn, men forhindrer dybere søvn og kan ofte vække en om natten. 
helbredsmæssige tilstande: problemer med bevægeapparatet, åndedræt eller hyppig vandlad-
ning, overgangsalder, hedeture, uro i benene, kronisk smertende tilstande mv.
ændringer i miljø: Rejse, lange arbejdsdage og tidlige morgenvagter kan forstyrre kroppens 
døgnrytme.
dårlige søvnvaner: Uregelmæssige tidspunkter for sengetid, at falde i søvn på sofaen eller at spi-
se lige inden sengetid. 
Søvnapnø: Man stopper med at ånde periodisk om natten, besvær med at få vejret, snorken.
tillært søvnløshed: Når man bekymrer sig over, ikke at kunne falde i søvn, og derfor prøver for 
meget på at falde i søvn, fx har fjernsynet tændt. 
Spise for meget: Større mængder mad sent på aftenen, så det måske ligefrem er ubehageligt at 
ligge ned, eller hvor man oplever halsbrand. 
røre sig for lidt: For lidt aktivitet fysisk og/eller socialt kan hindre en god nattesøvn.
Alderen spiller ind: Søvnen bliver ofte mindre afslappende og udhvilende. Man tilbringer mindre 
tid i den dybe søvn, bliver ofte med alderen træt tidligere på aftenen, og vågner til gengæld tidli-
gere om morgenen.

 
Man kommer jo ikke sovende til det, som det siges. Det er nok mere sandt end man  
først kunne tro... 

newtons 2. lov:  F=dp/dt

På forkant
Branchearbejdsmiljørådet har udsendt nye ledelseshæfter: ”Når samtalen er vigtig”, 
”Hvis konflikten trapper op” og ”Før arbejdspresset bliver for stort”. Pjecerne hen-
vender sig til ledere generelt. 

Her kan man hente inspiration til at tackle konkrete ledelsesmæssige udfordrin-
ger. Ja endnu bedre forebygge, at situationer kommer ud af kontrol. Det kan så om-
vendt være til fordel for trivslen og produktiviteten.

Hent hæfterne på > www.arbejdsmiljoweb.dk / samtale / konflikt / arbejdspres

Gode råd for en 
god søvn 

›    Regelmæssig motion, dog ikke 
lige før sengetid 

›    Undgå søvn om dagen. Tag 
højst en middagslur på under 
20 minutter. 

›     Ophold dig ikke i sengen læn-
gere end forventet sovetid.

›    Gå i seng på samme tid hver 
aften. 

›     Stå op på omtrent samme tid 
hver dag, også i ferierne.

›    Få mindst en halv time med 
dagslys

›    Undgå stærkt lys hvis du skal 
op om natten.

›     Undgå kaffe, te og cola efter 
klokken 17. Rygning forstyrrer 
også søvnen. 

›    Alkohol kan gøre det lettere at 
falde i søvn, men giver også 
ofte en urolig søvn med opvåg-
ninger 

›     Undgå at være sulten eller at 
indtage et stort måltid ved 
sengetid.

›    Brug soveværelset til at sove i, 
ikke til arbejde. Undgå tv og 
computer i soveværelse.

›    Undgå PC, bærbar, iPad og 
iPhone mindst en time inden 
sovetid.

›    Sørg for mørke, ro og moderat 
temperatur i soveværelset. 

›    Brug eventuelt maske over 
øjnene og ørepropper. 

›    Kig ikke på uret hvis du våg-
ner om natten. 

›    Lær en afspændingsteknik, 
brug den hvis du vågner. 

›     Undgå at tage bekymringer/
problemer med dig i seng. 

›    Afsæt en ’problemtime’ om 
eftermiddagen/tidlig aften 
hvor du tænker dine bekym-
ringer og problemer igennem. 

›    Undgå regelmæssig brug af 
sovemidler. De er bl.a. vane-
dannende

›    Stå op, hvis du ikke kan sove. 
Læs evt. en bog.
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veje til at lede 
under en ny 
skolestruktur

Der findes næppe to skoler, hvor forløbet hen mod og udviklingen efter en ny skolestruktur 

er ens, men der findes nogle fælles pejlemærker, der kan gøre ledervejen mere trafiksik-

ker. De er omdrejningspunktet på de to konferencer om ledelse i en ny skolestruktur, som 

Skolelederforeningen har stået bag. Plenum sætter fokus på tre pejlemærker, og på hvad de 

konkret kan bruges til i Skagen, Næstved og Tønder.   

3
mod nye tider  { tekst: Jan Kaare / foto: Palle Skov }
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veje til at lede 
under en ny 
skolestruktur
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nogle pejlemærker
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 h vad laver en lærer? 
Svaret turde være ind-
lysende, og så allige-
vel. Fluen på væggen 
i en lærers dagligdag 
vil måske finde ud af, 

at store dele af tiden går med noget helt 
andet end at undervise elever.

”Vi satte videokameraer op på et 
plejehjem for at finde ud af, hvad ple-
jepersonalet laver, og vi blev overra-
skede. Det samme blev personalet. 
Det viste sig for eksempel, at en tred-
jedel af tiden på en sengestue blev 
brugt på, at teknologien ikke virker. 
Hospitalssengen og bordet er ikke ble-
vet udviklet i 80 år. Hvis plejeperso-

nalet skal have bedre tid, så gælder 
det måske om at opfinde en ny og in-
telligent seng”, siger Annemette Dig-
mann

drop plejer
Hun er innovationschef i Region Midt, 
og forsker i innovation og ledelse i den 
offentlige sektor på Midt Lab. I den 
sammenhæng har hun været med til at 
analysere 200 cases, hvor der er blevet 
kigget på, hvad der får innovation til at 
ligne professionelt teater i stedet for en 
amatørforestilling, sådan som politiker-
ne vil have det i 2010’erne.

”Vi står over for nogle store udfor-
dringer, som gør, at vi ikke kan blive 

ved med at gøre det, vi plejer, så det 
handler også om at se, hvordan vel-
færdssamfundet generation 3.0 ser ud, 
og hvordan vi når til det. Det handler 
om innovation, så vi ikke bliver ved 
med at udvikle mere af det samme”, 
siger innovationschefen.

Innovation er at give plads til snilde 
og kreativitet og at få det til at udmøn-
te sig i konkrete resultater.

”Grundfos har en udviklingsstrategi: 
I 2025 skal halvdelen af virksomhe-
dens indtjening komme fra produkter, 
de ikke kan forestille sig i dag, og som 
ikke må være pumper. Visionen er at 
Grundfos flytter vand. Jeg tror, at folke-
skolen bliver nødt til at bevæge sig på 

Problemer er guld værd, når nye tider og nye strukturer banker 
på, og ingen ved, hvordan næste skoleår ser ud

1
strukturændringer
  skal tackles
 innovativt

skolen som drivhus
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samme måde”, siger Annemette Dig-
mann.

Innovation er ny viden og ny tekno-
logi, eller kendt viden på en ny måde. 
Innovation er nye ideer, der bliver om-
sat til handling, der giver merværdi. 
Innovation skal have en dristig og eks-
perimenterende tilgang, og det betyder, 
at man ikke kan kende resultatet på 
forhånd.

”Det er risky business, vi taler om. 
Du ved ikke, hvad det skal ende med, 
og om det kan lade sig gøre. Der sker 
fejl undervejs, og det er ledelsesopga-
ven at sikre, at fejlene sker hurtigt og 
billigt. Det kræver vedholdenhed og op-
mærksomhed”.

to store drivere
Der er to store drivere for innovation. Den 
ene er en leder, der har visioner. Kenne-
dy, når han i 1960’erne siger ”Vi skal til 
månen”. Den anden er problemer.

”Problemer er en gave for innovati-
on. De tvinger til nytænkning. Så jo fle-
re problemer, jo bedre. En anden vigtig 
ingrediens er ildsjæle. Pas på dem, 
selvom de kan være voldsomt irriteren-
de. Og led dem i den rigtige retning. 
Endnu en driver bliver tilfældet. Inno-
vation opstår fuldstændig tilfældigt. 
Hvis man ser på dem, der har modta-
get Nobelprisen i naturvidenskabelige 
fag har 29 procent af dem fået den for 
noget, de har opdaget ved et tilfælde”.

Annemette Digmann er ikke lærer-
uddannet, og hun er ikke skoleleder, 
men hun har en pointe, der kan bruges 
af en ledelse på vej ind i en ny skole-
struktur: Plej, dyrk og iscenesæt sko-
len, så den bliver et drivhus for innova-
tion, men gør det, uden at kerneydel-
sen – børnene læring og trivsel – går 
fløjten.  

Tønder Kommune er langt fremme, i alt fald når det gælder om at 
indføre distriktsopdelte skoler. Skolerne er fysisk placeret på flere ma-
trikler, og der er vendt op og ned på vante forestillinger om, hvad en 
skole er, og hvordan den ledes. En proces, som politikerne i en række 
andre kommuner i det sydlige Jylland og andre steder i landet er ved 
at sætte i gang.

Men de nye skoler i kommunen tæt på grænsen er ikke specielt langt 
fremme, når det gælder om at finde nye løsninger på de problemer, 
som en skolestruktur skaber.

”Det skal vi have fokus på”, siger Finn R. Christensen, viceskoleleder 
på Løgumkloster Distriktsskole. ”Vi har brug for nye ideer, der kan 
omsættes til handling og give merværdi. Der er ikke ressourcer til at 
fortsætte i samme spor, når det gælder så vigtigt og stort et område 
som inklusion og heller ikke skoleudvikling bredt set”.

Intet er forkert
Skolen har et forsøg kørende med rullende skolestart. Det fører hele 
tiden til nye projekter, men der skal generelt tænkes mere ud af bok-
sen og på at skabe bedre rammer for ildsjælene.

”Vi er på vej i den rigtige retning, men vi kan blive endnu bedre. Som 
ledere skal vi sikre, at intet er for forkert til at blive tænkt og sagt, og 
at der bliver mulighed for at undersøge, om det kan give mening. Vi 
skal holde den traditionelle kan-det-betale-sig-tankegang i ave”.

Innovation på sønderjysk handler i det aktuelle tilfælde også om at få 
flere afdelingsskoler til at trække på samme hammel.

{ I TØNDER  }

Plads til 
ildsjælene

»Hvis der skal være grobund for innovation, skal der 
skabes en fælles kultur og en fælles forståelse. Det 
arbejder vi med, men hvornår vi når målet, er svært 
at sige. Det drejer sig om tre forskellige skoler.«
{ Finn Christensen, viceskoleleder, Løgumkloster Distriktsskole, Løgumkloster }

for ildsjæle
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 e enhver ordentlig leders 
store ønske er til alle 
tider at have den rigtige 
handlekraft i tilstrække-
lige mængder. 

Det gælder ikke 
mindst, når tiden er til store forandrin-
ger og nye strukturer.

”Når amerikanske forskere og kon-
sulenter skal pege på, hvad der for al-
vor betyder noget for en leders person-
lige handlekraft, så siger de, at det 
dybest set handler om dig som person. 
Der skal være faglig respekt, og du skal 
være sympatisk. De to egenskaber er 
forudsætningen for at opnå den nød-
vendige autoritet”, siger Stig Kjerulf.

Han er cand.psych.aut., en af pione-
rerne inden for erhvervspsykologi og tidli-
gere topleder i erhvervslivet. Strukturæn-
dringer, som man taler om dem i folke- 
skolen er i hans øjne ikke forskellige fra 
de udfordringer, erhvervsledere står i.

”Ordet sympati bliver pludseligt no-
get stærkt emotionelt. Man skal som 

leder stå for noget og være passioneret. 
Man skal være engageret og på den 
måde få ting i bevægelse. Det gør man 
ved at stille spørgsmål som, hvordan 
ser min virksomhed, skolen, forældre-
samarbejdet og børnene ud om fem år? 
Når man har svar på de spørgsmål, kan 
man begynde at rette ryggen og begyn-
de at bevæge sig”, siger Stig Kjerulf. 

Flere planer
Femårsplanen indeholder drømmen. To-
årsplanen handler om hvordan den rea-
liseres her og nu, og om budgetter og 
andre konkrete, praktiske udfordringer. 
Ændringer i skolestrukturer kan gøre det 
nødvendigt at nytænke begge dele.

”Nogle udstråler handlekraft af na-
tur. Tænk på Lykke Friis eller Chris 
McDonald. Nogle er næsten ikke til at 
trække op ad stolen. De første har en 
drøm. Det er forudsætningen for hand-
lekraft”.

Er drømme ikke noget, man udlever 
som ung? For mange er det. De lægger 

sig i hængekøjen, når de når op i 
40’erne. Men sådan behøver det ikke 
være. Hvis hjernen bliver holdt ved 
lige, kan den blive ved med at være vi-
ril med nye neuronbaner op i 70 – 80 
årsalderen, men forudsætningen er, at 
du har en ambition. Mangler den, og er 
der ikke noget, du for alvor vil flytte på, 
er der intet, der rykker sig.

Det, der kendetegner ambition som 
personligt brændstof, er lysten til at prø-
ve nye ting og at ville udfordre sig selv. 

”Der er to ting, man skal kunne sva-
re ja til. Den ene er hver morgen at 
kunne sige: Yes, jeg glæder mig til at 
komme på arbejde. Det andet er at 
komme hjem og have fået masser af 
energi af at have været på arbejde. Ja-
men sådan er min hverdag ikke, er der 
måske nogen, der tænker. Så lav den 
om. Der er ikke andre, der kan gøre 
det”, siger psykoanalytikeren.

Mere passion og lidenskab
Stig Kjerulf arbejder gerne i teams med 

Ingen handling
 uden drøm 

Som leder i en ny skolestruktur gælder det først og fremmest om at bevare sine 
drømme og sin passion, mener førende erhvervspsykolog

at bevæge tingene



»I modsætning til erhvervslivet kan man på en 
skole ikke nå at udleve en drøm på tre år. Der tager 
det tre år at sætte sig ind i kulturen, altså at få en 
klangbund for ændringer«
{ Poul Jørgensen, skoleleder, Lille Næstved Skole, Næstved } 

 

fremtrædende forskere og erhvervsfolk. 
Mærsk McKinney og Haldor Topsøe, 
der begge er godt oppe i 90’erne, hører 
til blandt de erhvervsfolk, som han coa-
cher, og i forbindelse med udgivelsen 
af bogen ”Personlig Handlekraft” har 
psykoanalytikeren kigget nærmere på 
en lang række ledere, der brænder 

igennem i offentligheden for deres 
evne til at flytte og ændre.

Men uanset om man er kendis-boss 
eller leder på en folkeskole er problem-
stillingen den samme.

”Jo mere passion og lidenskab, der 
kommer ind, jo stærkere bliver bevæ-
gelsen. Derfor gælder det om at træffe 

Poul Jørgensen har været skoleleder i 29 år, har i åre-
nes løb modtaget elever og medarbejdere fra tre ned-
lagte naboskoler og har de sidste 20 år ledet en skole 
på to matrikler med flere end 1.000 elever. Han har 
kort sagt mange erfaringer med ledelse af fusioner. 

Alligevel kan Næstvedskolelederen lære nyt af at lytte 
til Stig Kjerulf.

”Jeg har længe tænkt på, hvorfor nogle kolleger virker 
udbrændte, slæber sig på arbejde, og ser ud til at have 
mistet gnisten. Forklaringen er det, Stig Kjerulf kalder 
drømmen. Det er engagementet og entusiasmen. Ta-
ger man drømmen fra folk, så bliver de middelmådige. 
Hvis ikke de har og udstråler drømmen, kan de ikke 
skabe et inspirerende miljø og en god skole”, siger Poul 
Jørgensen.

samme drøm i 29 år
En ny skolestruktur kan punktere en leders drømme. 
Funktioner, man brænder for, kan forsvinde, arbejds-
forholdene kan blive voldsomt ændrede. Men man kan 
få drømmen igen.

”Jeg har fået lov til at arbejde med den samme drøm 
gennem alle årene: At skabe den bedste skole for 
eleverne i mit distrikt. Det er et privilegium. Når der 
sker strukturændringer og nye ledere kommer med 
i teamet, er det min pligt at sørge for, at vi alle kom-
mer til at dele samme drøm, så alle får den personlige 
handlekraft, som Stig Kjerulff taler om”.

Er det nemt? Vel er det ej, men strukturændringer skal 
ses i et positivt lys. 

”Større enheder er mere ledelseskraft”, siger Poul 
Jørgensen. ”Ledelseskraft er noget, der sker i teams og 
giver bedre mulighed for funktionsdelt ledelse. Ledere 
på små skoler må have svært ved at overkomme alle 
udfordringerne. Og det er legitimt, at kommunerne 
vil udnytte budgetterne til mere undervisningstid. 
En bedre klassedannelse som følge af større enheder 
giver bedre økonomi ligesom flere klasser på årgan-
gene kan give større dynamik i de faglige miljøer på 
skolerne”.  

et valg og få bevægelse i, hvad der er 
af forpligtelser. Det gælder om at finde 
ud af, hvad der er meningsfyldt og 
hvad der skaber passion. Når jeg begyn-
der coachingforløb, er det første spørgs-
mål: Hvad er din drøm, hvad er det me-
ningsfulde, hvad fylder dig ud?”.

Ingen handling
 uden drøm { I NÆSTVED  }

ny struktur giver 
bedre drømme

med passion og lidenskab
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 l edelse er noget, man for-
handler sig til, og når 
skolestrukturen forandrer 
sig, skal der nye forhand-
lingsrunder til. Bare fordi 
man siger noget som le-

der, er det ikke sikkert, at folk lytter 
efter. Med det udgangspunkt fortæller 
Helene Ratner om sin forskning i skole-
ledelse under nye skolestrukturer.

Hun er Ph.D.studerende ved Center 
for Skoleledelse, Institut for Ledelse, 
Politik og Filosofi på Copenhagen Busi-
ness School, og har fulgt to skoler hen-
holdsvis under og efter en ændring af 
skolestrukturen.

”Hvis der oprettes distriktsskoler, er 
noget af det, der skal forhandles om, 
hvor meget lederen skal være med ude 
på de enkelte fysiske skoler. Det er 

ikke givet på forhånd, og kan være me-
get kompliceret. Erfaringen er, at det er 
en af de mange omkostninger, som der 
ikke er taget højde for, når ønsket om 
at ændre struktur bliver formuleret”, 
siger forskeren.

kulturer skal forhandles
Noget andet, der skal forhandles om, 
er forskellige kulturer og sammen-

3
skab dit eget 
    ledelsesrum 

Når skolestrukturen rykker sig, bør ambitionen være at skabe sig 
et passende ledelsesrum ikke at fungere som supermandsleder 

»Det gælder om at anerkende det bestående, men 
samtidig at markere et skift. Derfor er det et godt 
billede at tænke på Ground Zero. Det vil jeg kunne 
bruge i personale- og forældresammenhænge.«
{ Birthe Borum, skoleleder, Ankermedets Skole og Hedeboskolen i Skagen } 
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smeltningen af dem. Når to skoler bli-
ver lagt sammen, taler man om to kul-
turer, men på en skole kan der være 
mange kulturer. For lederen gælder det 
derfor måske om, at opbløde opdelin-
gen i A og B så de mange faglige og 
sociale kulturer kan knytte sig sammen 
på kryds og tværs. 

I grundbøgerne står der, at god le-
delse handler om, at der skal være 
overensstemmelse mellem beslutning, 
strategi og handling. Det er svært un-
der strukturreformer, fordi de tager 
lang tid, og fordi der konstant er man-
ge ufærdige elementer.

”Det er uundgåeligt, at der opstår 
en følelse af manglende overensstem-
melse mellem det, man har meldt ud, 
og det der sker. Noget af det, man kan 
overveje, er at lade være med at melde 
for detaljeret ud. Jo flere detaljer, jo 
større mulighed for skuffelse”, siger 
Helene Ratner.

Mindre ikke-information
Kravene til ledelsen er enorme, og vil-
kårene uafklarede, når strukturen æn-
dres, men hvis det kan være en trøst, 
så er man ikke nogen dårlig leder, hvis 
de fleste ressourcer bruges til brand-
slukning. Slukkearbejde kan være et 
vigtigt element i strategisk skoleledel-
se.

”Man kan ikke dække det behov, 
der er for information i personalegrup-
pen og hvis ikke man gør det, så bliver 
der mere plads til ikke-information el-
ler rygter. Det, man kan, er at skjule 
ens egen usikkerhed. Den usikkerhed, 
der er om lederens position og om le-
delsesrummet skal ikke lægges oven i 
medarbejdernes egen usikkerhed. Det 
handler om at skabe et rum, så skolen 
kan holdes i gang”.

Hvordan brandslukning bliver til 
strategi?

Man er en synlig leder, og spontane 
møder kan oversætte visioner til prak-
sis og skabe forpligtende forventninger. 
Brandslukning giver også mulighed for 
at sætte præmisser for meningsdannel-
se, og giver mulighed for at indsamle 
værdifuld viden.  

skab dit eget 
    ledelsesrum 

To skoler i Skagen er ved at blive til en, og det er Birthe Borum, der 
som skoleleder står i spidsen for processen. Da en tredje skole blev 
nedlagt i 2005 var hun også med i forløbet og måtte skifte skole og 
job. 

Derfor kommer det ikke bag på hende, hvor kompliceret forløbet op til 
og efter en ændring af en skolestruktur er.

”Men Helene Ratners syn på brandslukning som en del af strategisk 
ledelse giver mig en ny vinkling. I den proces vi er i, hvor de to skoler, 
som jeg er leder for, til næste år skal være smeltet sammen, bruger 
jeg utrolig meget tid på kommunikation og dialog. Jeg har hele tiden 
tænkt, at det er nødvendigt, men samtidig følt, at tiden er knap og 
andre opgaver burde prioriteres forud for daglige ad hoc-opgaver”, 
siger Birthe Borum. 

kaffe og dagligt samvær er vigtigt
Brandslukning under en strukturændring handler i høj grad om at ab-
sorbere usikkerhed. Der er et enormt behov for viden, og selvom skole-
lederen bruger masser af energi på at informere, er der hele tiden en 
fornemmelse blandt personalet og forældrene på begge skoler om, at 
der må være ny viden at få fat i. Man higer efter information og dialog.

”Det er rigtig svært at leve op til, men jeg forstår godt, at det er et 
stort behov, fordi usikkerheden er så stor. At opfylde det behov tager 
tid fra andre opgaver bl.a. den klassiske, strategiske tilgang. Det at 
være social, at drikke kaffe på lærerværelset, er en vigtig del af det 
at få en ny struktur til at fungere. Den lille daglige kontakt giver mu-
lighed for at sprede viden og holdninger”, siger skolelederen fra det 
nordligste Danmark. 

Er det skolelederens opgave at tage initiativ til en fredagscafe og 
andre sociale arrangementer?

”Det kan det være, og om ikke tage initiativet, så deltage. Det giver 
også alle mulighed for at lære mig at kende som kollega og leder. Jeg 
har en helt ny personalegruppe, som gerne vil vide mere om, hvad jeg 
står for. Den viden får de, når vi på lærerværelset taler om og løser 
hverdagens små udfordringer”.

Birthe Borum: ”Det begreb Helene Ratner kalde Ground Zero, vil 
jeg også tage med som leder. At det gælder om at tage de gode og 
bevaringsværdige ting med fra det, der var, men at målet er, at skabe 
noget helt nyt. Vi skal ikke genopbygge de to tårne, men sammen 
skabe noget helt nyt”.

{ I SKAGEN  }

en kop kaffe 
er god ledelse

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

  nummer 01 / januar 201230

 S kolelederfor-
eningens or-
dinære re-
præsentant-
skabsmøde 
2012 finder 

sted dagen før årsmødet, 
altså onsdag den 28. marts 
2012 kl. 10.00 i Bella Cen-
tret i København. 

På dagsordenen er bl.a. 
den på forhånd udsendte 
skriftlige beretning og aflæg-
gelsen af formandens mundt-
lige beretning samt en be-
handling af eventuelt ind- 
komne forslag samt en over-
ordnet politisk drøftelse af 
områder, hvor foreningen 
skal koncentrere sin energi i 
det kommende år.

Bemærk i den forbindel-
se, at punkter, som ønskes 
sat på dagsordenen, skal 
være foreningen skriftligt i 
hænde senest 6 uger før 

så er der  { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Mediegruppen }

mødets begyndelse – altså 
senest 14. februar 2012. 
Den endelige dagsorden, et 
revideret regnskab og skrift-
lig beretning vil blive ud-
sendt til repræsentantska-
bets medlemmer senest 4 
uger før mødets afholdelse, 
dvs. den 28. februar.

På repræsentantskabs-
mødet vil foreningens regn-
skab for 2011 blive fremlagt 
til godkendelse, ligesom der 
vil blive orienteret om bud-
getterne for 2012 og 2013.

Desuden skal det ordinæ-
re kontingent fastsættes for 
kalenderåret 2013, ligesom 
midlerne til de lokale afde-
linger samt ydelser til hoved-
bestyrelsesmedlemmerne for 
2013 fastsættes.

vAlg til formandskab og  
hovedbestyrelse 
På dette års repræsentant-

RepRæsentantskabsmøde 
2012

skabsmøde – da det er et 
lige år – vil der bl.a. blive 
afholdt valg til de centrale 
politiske poster i Skoleleder-
foreningen. 

Der skal således vælges 
formand, næstformand og 
otte pladser i foreningens 
hovedbestyrelse samt gen-
nemføres valg af supplean-
ter m.m. 

Alle medlemmer af Skole-
lederforeningen er i henhold 
til vedtægternes § 8, stk. 4 
valgbare, og man kan stille 
op helt frem til afholdelsen 
af valghandlingen på mødet.

BEMÆRK i den forbin-
delse, at KANDIDATER, 
der ønsker at opstille 
til bestyrelses-, 
næstformands- el-
ler formandsval-
get, har mulig-
hed for at blive 
præsenteret med 

navn, CV og kortfattet valg-
program i foreningens medi-
er.

Kandidatpræsentationer 
bliver bragt i Plenum 2/12, 
der udkommer primo marts, 
samt i foreningens elektroni-
ske medier. Bemærk DEAD-
LINEN for indsendelse af 
tekst og billede medio fe-
bruar – se nedenfor! 

OBS: 
Man bedes venligst sende 
valgprogram og CV på MAXI-
MALT 300 ord ind til foreningen 
på midi@skolelederne.org samt 
portrætbillede pr. mail SENEST 
tirsdag den 14. februar 2012.

DET ER VALGÅR I ÅR!
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artikelrepræsentantskabsmøde

Ordinært repræsentantskabsmøde

I henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkaldes 
herved til ordinært repræsentantskabsmøde i 
Skolelederforeningen:

Onsdag den 28. marts 2012 kl. 10 til ca. 15
i Bella Center, Copenhagen Congress Center
Center Boulevard 5, 2300 København S

FORELØBIG dagsorden, jf. § 7 stk. 5, meddeles 
herved:

1.   Valg af dirigent
2.   Vedtagelse af forretningsorden for mødet
3.   Formandens beretning
4.   Godkendelse af regnskab
5.   Indkomne forslag
6.   Orientering om budget, samt:
  Fastsættelse af ydelser til hovedbestyrel-

sesmedlemmerne jf. § 8 stk. 3.
 Fastsættelse af midler til de lokale afdelinger
 Fastsættelse af kontingent, jf. § 4
7.   Valg, jf. § 8 og § 7, stk. 6:
 1 formand
 1 næstformand
 8 hovedbestyrelsesmedlemmer
 d. 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
 e. 2 revisorer
 f. 1 revisorsuppleant
8.  Eventuelt

Punkter til dagsordenen ud over ovenstående 
samt forslag jf. dagsordenens pkt. 5 skal være 
indsendt skriftligt til sekretariatet senest tirsdag 
den 14. februar 2012.

Endelig dagsorden med bilag til repræsentant-
skabsmødet udsendes tirsdag den 28. februar 
2012.

Med venlig hilsen 

Anders Balle
Formand
Skolelederforeningen

De faglige klubber i 
Skolelederforeningen

I henhold til vedtægternes § 7, stk. 4, litra 8 er det 
besluttet af hovedbestyrelsen, at faglige klubber med 
mere end 20 medlemmer yderligere kan udpege en 
repræsentant til foreningens repræsentantskab.

De faglige klubber skal derfor senest den 14. februar 
anmelde til foreningen, hvem der repræsenterer klub-
ben på repræsentantmødet den 28.3.12. I det omfang, 
medlemmerne af en faglig klub er repræsenteret på 
anden vis, gælder ovenstående ikke. 

Landskreds og faglige foreninger

I medfør af vedtægternes § 7 udskrives valg af to med-
lemmer fra Landskredsen, til repræsentantskabet for 
perioden 1.4.12-31.3.14.

Kandidatforslag med suppleanter (2 for hver kandidat) og 
stillere (min. 10) skal være Skolelederforeningen i hænde 
senest den 14. februar 2012 kl. 16. Kommer der mere 
end 2 kandidatforslag, afholdes der valg. Valget ledes af 
Skolelederforeningens hovedbestyrelse.

I medfør af vedtægternes § 7 skal Skolelederforenin-
gen herved desuden anmode de faglige foreninger 
med mindst 100 medlemmer i fraktion 3 til at udpege 2 
medlemmer og 2 suppleanter til repræsentantskabet for 
perioden 1.4.12-31.3.14.

Oplysninger om navne på de udpegede skal være  
Skolelederforeningen i hænde senest tirsdag  den 
14. februar 2012  kl. 16.

Mød op på de lokale generalforsamlinger

Husk også, at din lokale afdeling af Skolelederforeningen afhol-
der ordinær generalforsamling én gang årligt i første kvartal.
 
Dette år afholdes der også lokalt valg til formand / leder-TR, 
bestyrelse m.m. og hermed findes den/de delegerede til 
Skolelederforeningens repræsentantskab. Dog således, at de 
nyvalgte først indtræder i den kommende valgperiode, altså 
1.4.12 til 31.3.14.

De nærmere oplysninger herom meddeles lokalt direkte til 
medlemmerne. Men det er en god idé at holde sig orienteret om 
begivenheden på skolelederne.org eller på facebook.

Gå ind på skolelederne.org › Lokale afdelinger, og klik dig videre 
til din afdeling og find indkaldelse, dagsorden og andre oplys-
ninger her. Mød op og gør din indflydelse gældende! 
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mere

læs plenum+  { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Mediegruppen }

Nyt blad, ny hjemmeside og nyt nyhedsbrev og nu også på 

Facebook. For at kommunikere mere synligt og flottere speeder 

Skolelederforeningen op på medieområdet…

 k ommunikation sker 
med ord, visuelt og via 
forskellige medier. 
Kommunikation er ud-
veksling af erfaringer, 
viden og synspunkter. 

Som spreder sig af både uransagelige 
og planlagte veje, og som skaber såvel 
overblik, forvirring, forandring som 
sammenhængskraft. 

Der er trafik. I flow og i spring, med 
skiftende udtryk – for at fastholde inte-
ressen og for at være i live. Uden be-
vægelse, ingen fremskridt. Slæber man 
sig af sted med samme fart, ad samme 
veje og kører man i ring, sir det sig selv 
hvor langt man når, og om nogen gider 
køre med. Derfor må enhver organisa-
tion hele tiden se på, om man er or-
dentligt kørende. For nu at blive i det 
sprog.

For et år siden var det bladet, der 
blev tunet med nyt udseende og der 
kom ny benzin (new formula) på det 
redaktionelle. Målet var her – og er sta-
dig – at lægge op til, at Plenum læses 
af lyst og ikke af nød eller pligt. Derfor 
har vi flyttet os fra den konservative og 
lineære forestilling om, at skoleledere 
kun har skoler og ledelse på hjernen. 
Der foregår meget mere… som vi gerne 
vil spejle og udfordre. Der kan vedrøre 
de damer og herrers fritid, påklædning, 
livretter, ja mennesket bag.

NU er det hjemmesidens tur. Også 
her er udseende, typografi, stil, design 

motorkraft
mv. fuldstændigt fornyet, så det hæn-
ger sammen med linjen i foreningens 
blad, pjecer og information i øvrigt. Ja 
ligesom Plenum er det nye navn på 
bladet, hedder nyhedsbrevet nu Ple-
num+ for at signalere sammenhæng 
mellem blad og elektronisk medie. 
Platformen for nyhedsbrev og hjemme-
side skulle samtidig gerne være mere 
indbydende og lettere at bruge – gå ind 
og tjek skolelederne.org! 

de andre får baghjul
Adressen på Skolelederforeningens 
hjemmeside er den samme som hidtil 
og dele af indholdet er flyttet over på 
det nye site. Men ellers er karosseri og 
al udseendemæssigt på hjemmeside og 
elektronisk nyhedsbrev skiftet.

Vi søger at skabe dynamik, udtrykket 
skal på én gang være seriøst og friskt, 
og det er tanken at give indholdet mere 
kant. Nyheder og information skal na-
turligvis stadig handle om folkeskolen 
og skoleledelse, herunder skolelederes 
vilkår, løn- & arbejdsforhold, ledelsesud-
vikling, foreningsstof centralt/lokalt, OK-
stof mv., men vil også strække sig ud-
over. Vi er ikke bange for indblik i andre 
verdener, heller ikke for annoncer. 

Det er klart, at hvor bladet kan kom-
me mere i dybden med tingene, vil 
hjemmesiden mere søge ’at gribe da-
gen’. Men altså også både prøve nye 
vinkler og være mere allround; ikke 
mindst nyhedsbrevet, der går ud til alle 

medlemmer og interesserede i øvrigt, 
der har tilmeldt sig. Nyhedsbrevet ud-
sendes fortsat ikke efter fast udgivel-
sesplan, men når der er større, vigtige 
nyheder – ellers ved lejlighed, 

”Større dele af vores kommunikati-
on foregår elektronisk med en nyheds-
formidling, som er mere aktuel. Der er 
hjemmesiden og vores nyhedsbrev op-
lagte medier. Desuden er hjemmesiden 
et ledelsesfagligt og organisatorisk fo-
rum, ja en skoleleder-encyclopedi, hvor 
medlemmer og de lokale formænd/le-
der-TR let kan hente viden og relevante 
oplysninger, bl.a. i en helt nyrevideret 
leder TR-håndbog”, siger Michael Ras-
mussen, formand for foreningens me-
diepolitiske udvalg.

Han peger også på, at det vil være 
lettere at navigere på hjemmesiden 
med en bedre søgefunktion. Site og ny-
hedsbrev, herunder nyhedsfeed og vi-
deoindslag mv. vil også bedre end tidli-
gere kunne læses på smartphones og 
tablets. Øget tilgængelighed, bedre 
overblik og funktionalitet er nøgleorde-
ne. Men altså: Frem for alt vil forenin-
gen kommunikere fornyet i form og 
indhold. 

Freewheelin Facebook
Det var de godt nok længe om, vil nog-
le sige. Det er bare ikke rigtigt. Skole-
lederforeningen var en af de absolut 
første foreninger, der rykkede ud på 
den sociale medieplatform. 

32
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tjek facebook

mere
Blot valgte vi ikke Facebook, Twitter 

eller lignende, men fik lavet helt vores 
eget, Facebook-lignende – Lederspace. 
Bygget op på samme måde, men luk-
ket for uvedkommende. Det blev på én 
gang netværkets optur og nedtur. En 
succes blev det, idet over 1000 skole-
ledere meldte sig aktivt på, og der kom 
gang i diverse skolepolitiske diskussio-
ner og i mere specifikke interessegrup-
per. Men var også en fiasko, fordi den 
dybe tallerken var opfundet, og endda 
en bedre en af slagsen.

Derfor lukker foreningen nu Leder-
space og har i stedet etableret sig på 
Facebook. Her sker den tekniske udvik-
ling gratis, så vi ikke hænger på selv at 
skulle udvikle mekanikken og funktiona-
liteten. Så til trofaste brugere af Leder-
space – flyt venligst over på Facebook. 
Og til alle medlemmer: Velkommen! Så 
hvis ikke I er på, så meld jer på Face-
book (det er ikke farligt) og bliv  ’fan’ af 
Skolelederforeningen. Brug den nye 
hjemmeside som indgang.

Formålet med at være til stede på 
den sociale netværksplatform er fort-
sat, at brugerne – altså hovedsagelig 
skolelederne – selv skaber meget af 
indholdet. Altså udveksler synpunkter 
og viden i respekt for, at det er trans-
parent for alle at følge med. Særlige 
forhold, professionel og personlige in-

teresser kan følges op ved at etablere 
mere lukkede diskussionsgrupper i regi 
af skoleledernes Facebook.

På samme måde kan vores lokale 
foreninger bruge denne mulighed til at 
kommunikere, idet vi fra centralt hold 
bistår ved oprettelsen af kommune-
grupper i regi af sitet. Det gælder også 
de faglige lederklubber i foreningen, 
der er blevet dannet.

Vigtigst er det, at det er DIG, som 
ellers i foreningssammenhæng opleves 
som modtager af kommunikation, der 
selv er afsender. Facebook er ikke så 
meget vejen til at komme tættere på 
Skolelederforeningen, som det er me-
diet, der bringer skoleledere tættere på 
andre skoleledere… 
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Hummel-ejer, forretningsmand CHr. stadil 
musiker, atomfysiker Peter Bastian

adj. Professor, filosof morten alBæk

SkoleborgmeSter i københavn anne vang UnderviSningSminiSter chriStine antorini kl-UdvalgSformand Jane findahl

ordStyrer: JoUrnaliSt, StUdievært kaare QUiSt dirigent, coach Peter hanke ProfeSSor, cbS, ove kaJ PederSen retoriker

 kommUnikator Pernille SteenSbech lemée mUSiker, bandleder billy croSS it-ekSPert, medietroldmand tim frank anderSen 

Stand UPPer, Satiriker laSSe rimmer SkolelederforeningenS formand anderS balle og næStformand claUS hJortdal

noget nyt: vælg mellem foredrag i ParallelSeSSioner mUSikalSk-kUnStneriSke indSlag 2000 m2 kæmPe Stor UdStilling

Ud-af-boxen-Sig-din mening SUPer danSeband: al bUe band hygge foyerband: rock it feSt og alvor, Socialt Samvær …

skoleledernes årsmøde 2012
bella center, coPenhagen congreSS center, københavn

torSdag den 29. & fredag den 30. martS 2012

tilmelding: der er åbnet for booking til skolelederforeningens årsmøde 2012.

deltagelse i årsmødet er stadig gratis for medlemmer og inviterede!

Husk dog tilmelding til frokost, fest, overnatning/hotel – brug tilmeldingslinket!

se mere på www.skolelederne.org



kort
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einstein om relativitet: E=mc2

Fraværende � 
Med kampagnen ”Det er bedst, når alle er her” 
er der sat fokus på (at nedbringe) fravær i under-
visningen og sprede de gode eksempler. 

Desuden kan der søges penge fra en udvik-
lingspulje i UVM. Her er afsat syv mio. kr. til 
originale tiltag og initiativer. 

 Viden og inspiration om fravær kan hentes på 
et nyt kampagnesite til elever, forældre, lærere, 
skoleledere. Der er også en konkurrence og en 
sjov video.  Se mere på godtdukom.dk.

den, der kommer 
allersIdst... 
en nyt site ”Det sorte register” hænger offentligt an-
satte ud, som sidens stiftere vurderer har begået alvor-
lige svigt i deres embedsførelse. Det sker med navn og 
kontaktoplysninger.

Datatilsynet vurderer i øjeblikket, om hjemmesiden 
selv overskrider gældende lovgivning, men den ser ud 
til at være svær at lukke ned. Der findes i forvejen an-
dre sider som fx Sundhedsstyrelsens afgørelser i for-
bindelse med patientklager, påtaler af læger, tandlæ-
ger og andet sundhedspersonale samt en række private 
hjemmesider med klager over håndværkere m.m.

Se evt. www.detsorteregister.dk 

de 1 % rigeste i landet udgøres hovedsagligt af mænd i 40’erne og 
50’erne med lange videregående uddannelser, som er selvstændige 
eller sidder i toplederstillinger. Det viser en ny analyse fra Arbejder- 
bevægelsens Erhvervsråd.

De rigeste danskere – her forstået som dem, som har en gennem-
snitlig indkomst efter skat på over 1 mio. kr. – er en eksklusiv gruppe 
på 25.000 personer, som nok ikke overraskende især klumper sig 
sammen i Gentofte, Hørsholm og Rudersdal nord for København.

Mændene udgør ca. 8 ud af 10 i den samlede gruppe. Kvindernes 
andel er dog stigende og udgør fra blot 9 % i 1985 i dag 17,7 %. 

Se mere på www.ae.dk      

USA, der det meste af et århundrede har 
været hoveddrivkraften i verdensøkonomien, 
er nu ved at trække det hele ned. Den sam-
lede offentlige gæld er over 15 tusind milli-
arder dollar og dermed over landets årlige 
bruttonationalprodukt, hvilket ikke er set 
siden 2. verdenskrigs slutning.

Ser vi nu USA-kapitalismens sammen-
brud, 25 år efter Sovjet-kommunismens? 
Eller er rygterne om dens død stærkt over-
drevne, som Mark Twain sagde noget lign-
ende om en gang. Følg med i gældens 
uhyggelige udvikling sekund for sekund på 
USA’s gældsur: www.usdebtclock.org.

Europa på spanden

Den 
gyldne 
pro cent

arv og gæld 

StAtSgæld

Mia.  
euro

Pct. af 
BnP

BnP vækst 
2011

Grækenland 328 145 -5,0

Italien 1.843 118 0,6

Belgien 341 96 2,4

Irland 148 95 0,4

Portugal 161 93 -2,2

Tyskland 2.062 83 2,7

Frankrig 1.591 85 1,7

UK 1.353 80 1,1

Holland 370 63 1,6

Spanien 642 61 0,8

Finland 87 48 3,5

Danmark 102 44 1,5

Norge 141 44 1,7

Sverige 146 40 5,2

Statsgælden for udvalgte euro-lande 
pr. oktober 2011:

Kilde: IMF og Eurostat.



   Ledelse af

LæRInGS-
mILjøER

Børne- og Kulturchefforeningen 

og Skolelederforeningen inviterer til:

Heldagskonference for 

forvaltningschefer og 

skoleledere

24. januar 2012 · kl. 9.30 - 15.30

Mødecenter Odense · Buchwaldsgade 48 · 5000 Odense

Konferencen formål er at give skoleforvaltninger og skoleledere inspiration 

til samarbejdet om ledelse af læringsmiljøer, herunder arbejdet med 

kvalitetsudvikling og dokumentation af skolens indsatser og resultater



24. januar 2012 · kl. 9.30 - 15.30

Mødecenter Odense · Buchwaldsgade 48 · 5000 Odense

konFerenceProgram

09.30-09.45  velkomst 
  V/ Eik Møller, formand for BKF’s skolenetværk og  

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

09.45-10.45  Skoleledelse i folkeskolerne 
  Forskningsprofessor Søren Winter, SFI, præsenterer ho-

vedresultaterne af SFIs store undersøgelse 2011 af vilkår 
for skoleledelse og skoleledelsens betydning for elevernes 
læringsresultater 

10.45-11.05  Pause

11.05-11.30  kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj –  
fra arbejdsopgave til arbejdsredskab 

  Konsulent Dorrit Bamberger, Skolelederforeningen,  
præsenterer værktøjet og dets baggrund

11.30-12.30  Workshops 
  a.   Skoleleder Mette Nors, pædagogisk leder Rikke Ug-

gerhøj, administrativ leder Frank Nørskov og SFO- 
leder Ole Gregersen fra Skjoldhøjskolen i Århus for-
tæller og lægger op til dialog om Ledelse i en ny le-
delsesstruktur

  b.  Udviklingschef i Skoleafdelingen Lene Nygaard og 
skoleleder Erling Pedersen, Søhusskolen i Odense 
fortæller og lægger op til dialog om kommunens kva-
litetssystem, KIS

  c.  Undervisningschef Marianne Stentebjerg, udviklings-
konsulent Sigurd Brønnum og skoleleder Mette Løv-
bjerg, Sofiendalskolen, alle fra Faxe, fortæller om og 
lægger op til dialog om praktiske erfaringer med ma-
terialet ”Kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj”.

12.30-13.30  Frokost  

13.30-14.30  Workshops 
  Formiddagens workshops gentages

14.30-15.30  teamsamarbejdets betydning for skolens læring
  Ph.d. stipendiat Lise Tingleff Nielsen, DPU, præsenterer 

sin forskning vedr. lærerteamsamarbejde og søger at be-
svare spørgsmålet, om læreres teamsamarbejde i daglig-
dagen understøtter lærernes og skolens læring? 

15.30  Farvel og kom godt hjem

}  Skolelederne.org > 
Kurser og konferencer > 
Ledelse af læringsmiljøer.

Husk at 
tIlmelde 
dIg vIa

tIlmeldIng

Tilmelding sker via Skolelederforenin-
gens hjemmeside skolelederne.org > 
Kurser og konferencer > Ledelse af  
læringsmiljøer.

Konferencen er målrettet ledere i skole-
forvaltninger og grundskoler, og reserva-
tion af pladser foregår efter ”først til 
mølle-princippet”.

Pris pr. deltager: kr. 600

Mødecenter Odense er centralt belig-
gende ca. 750 m. fra Odense Banegård, 
og konferencens start og sluttidspunkt 
er afpasset med DSBs ankomst- og af-
gangstider.
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repræsentantskabsmøde

gear & 

gadgets

elektronik   { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

I de kolde vintermåneder er der intet der varmer 
bedre, end de helt rigtige gadgets – bogstaveligt talt.

vIntergrejvarme såler
Det er dejligt at have varme 
tæer, men lidt for kikset med 
store tykke sokker, når det 
nu i stedet er muligt at læg-
ge et par såler med indbyg-
get varme i støvlerne. Sålerne 
har et indbygget genopladeligt batteri og kan i tændt tilstand 
varmes op til henholdsvis 37 og 44 grader. Betjeningen sker 
med en trådløs fjernbetjening og batteritiden er fem timer.
Pris: Ca 720 kr.
Link: kortlink.dk/a748

lun frakke
Milwaukees M12 arbejdsjakke er 

egentlig udviklet til brug på byg-
gepladser, hvorfor jakkens gen-
opladelige batteri også er kom-
patibelt med firmaets 
elværktøj, men kan fint bruges 
til fritidsformål. Den vindtæt-
te og vandafvisende jakke har 
tre varmezoner, og tempera-
turen indstilles med en knap 
på jakkens bryst. Batteritiden 

er seks timer.
Pris: ca 1.800 kr.

Link: kortlink.dk/a74a

4 gode råd

elektriske fingerspidser
Et af de største problemer ved smartpho-
nes i vinterkulden er, at vanterne skal 
af, før skærmen registrerer fingrenes 
bevægelser. Men det kan løses af et 
par vanter som disse fra Sandberg, 
hvor indvævede elektrisk ledende 
tråde i fingerspidserne gør det 
muligt at betjene telefonen uden 
at udsætte fingrene for frostvejr.
Pris: 149 kr.
Link: kortlink.dk/a746

varme næver
En langt mere lavteknologisk var-
mekilde til de kolde næver er den 
klassiske håndvarmer fra Zippo. Dim-
sen benytter almindelig lighterbenzin, og 
producenten lover, at den er næsten lugt-
fri. Når den er tændt, holder den på en 
fuld opfyldning varmen i godt 12 timer.
Pris: 199 kr.
Link: kortlink.dk/a74c

Bevæbnet med snebolde
Snevejr er lig med snemænd og ikke 
mindst snebolde - og til det formål har det 
indre legebarn helt sikkert brug for en 
snowball blaster. De perfekte bolde presses 
i formen øverst og en slangebøsse-anord-
ning i geværets front kan skyde sneboldene 
op mod 30 meter.
Pris: ca 200 kr.
Link: www.arctic-force.com
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om vintervejr og gadgets

1:   Undlad at lade den bærbare, tablet 
eller mobiltelefon ligge i bilen, når det 
er frostvejr. Eller sørg i hvert fald for 
at pakke udstyret ind i et tæppe, da 
kulden kan skade elektronikken.

2:   Sørg for at have din smartphone tæt 
på kroppen, da kulden godt kan gøre 
skærmen ekstra skrøbelig.

3:   Lad udstyret opnå stuetemperatur 
inden du tænder for strømmen, så du 
ikke risikerer at der dannes kondens 
inden i computeren.

4:   Medbring opladeren, da det kolde vejr 
nedsætter de batteriernes levetid 
væsentligt.



vinteropdateret

Med en fod i det nye år, tegner 2012 allerede nu til at blive 
teknologisk meget spændende, og vi peger på fire områder, 
hvor der virkelig er optræk til noget nyt.vIntergrej

hvad kan du 
vente dIg aF 2012

Smart-tv
Telefonen er for længst blevet smart, og hvis det står 
til firmaer som Google, Sony og ikke mindst Apple, så 
skal tv’et samme vej. Der er en række løsninger på 
vej, så fjernsynsskærmen ikke kun bliver en integreret 
del af hjemmenetværket, men også i langt højre grad 
bliver et tag selv bord af digitale underholdningstil-
bud, hvor du selv vælger, hvad du vil se og hvem der 
skal levere det. 

dit personlige 
iPhone cover
Der er ikke så meget 
sjov ved at have et 
iPhone cover, som alle 
og enhver kan få fingre 
i. Men det er til gen-
gæld blevet nemt at de-
signe sit helt eget unik-
ke cover med online- 
tjenesten UnYousual. Så 
snart telefonmodel og cover-
type er valgt, kan du uploade dit helt eget 
foto eller lignende og få det trykt på coveret. Det 
kræver kun få klik, og så dukker det unikke cover op 
med posten et par uger senere.
Pris: Ca 150 kr.
Link: www.unyousual.net

den digitale notesblok?
En mobiltelefon med en 
skærm på hele 5,3 tommer 
er en meget voldsom stør-
relse, der derfor føles lidt 
som at holde en tallerken 
op ved øret, når der skal 
føres en samtale. Men iføl-
ge producenten Samsung 
skal Galaxy Note ses med 
helt andre øjne - den er 
nemlig tænkt som en digi-
tal notesblok. Så selvom 
skærmen er berøringsføl-
som, følges telefonen til 
dørs af en pen, så det er 
nemt at skrive noter i hån-
den direkte på skærmen.

Galaxy Note er baseret 
på styresystemet Android 
2,3, og forsynet med mas-
ser af processorkraft, hu-
kommelse og alle de tekno-
logier, der forventes af en 
moderne telefon. Den vej-
ledende pris lyder på 
5.600 kr.

næste generation Windows
Der har længe været testversioner 
i omløb af den næste generation 
af styresystemet Windows 8, og 
meget tyder på, at det bliver fær-
dig i løbet af 2012. Windows 8 vil 
blandt andet byde på en helt ny 
brugerflade, som også kan funge-
re på tablets, fuld understøttelse 
af USB 3.0 og en integreret soft-
warebutik, som vi kender det fra 
Apples styresystem.

kamp om mobiltelefoner
Allerede sidste år blev den nye An-
droid 4.0, også kaldet Ice Cream 
Sandwich, lanceret, og i år begynder 
de nye telefoner og tablets at kom-
me, og de bliver ikke kedelige. Sam-
tidig har Microsoft fået godt styr på 
deres Windows Mobile 7.5, og samarbejdet med Nokia 
udmønter sig i en række interessante telefoner. Endelig 
er der altid mulighed for, at Apple hiver en nye version 
af iPhone op af hatten. Der er med andre ord kamp om 
mobiltelefonerne.

helt nye spilkonsoller
I slutningen af februar lancerer Sony deres helt nye  
håndholdte spillekonsol PS Vita i Europa, som udover en  
fem tommer touch-skærm, også har en berøringsfølsom bagside, så 
spillene kan påvirkes fra begge sider. Nintendo lovede sidste som-
mer, at de også ville lancerede deres nye Wii-U konsol i år, men de 
har ikke vist den frem siden, og skulle den dukke op i 2012 bliver 
det kun i Japan i første omgang. Endelig rygtes det, at Microsoft 
løfter sløret for en efterfølger til Xbox 360 til sommer.

  moderne skoleledelse 39
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eulers formel : eix=  cos x + i sin x

verdensborger nummer syv milliarder er født. Stigende levealder og høj omsæt-
ning, betyder at vi bliver mange flere jordlinge hele tiden, lidt hovedregning for-
tæller: 

Hvert sekund bliver der født ca. 42 og der dør ca. 39,6 personer. Altså en 
vækst på omkring 2,4 pr. sekund. Det globale befolknings tilvækst-regnestykke 
ser således ud for én dag: (2.4*60*60*24) = 207.360 og for et helt år bliver 
dette til hele (207.360*365) = 75.686.400 personer.

Med 1,33 milliarder indbyggere er Kina det land, hvor der er flest menne-
sker. Men det er landene syd for Sahara og lande i Asien, der bidrager mest til 
befolkningstilvæksten, og Afrika har den højeste fødselsrate blandt kontinenter-
ne med 4,7 børn per kvinde.

Ikke længere tilbage end i 1999 rundede vi menneske nummer seks milliar-
der. Og som et kuriosum tilbyder Plenum, at du kan se, hvor mange mennesker, 
der var på kloden, da du blev født. Da den, der skriver disse linjer, kom til ver-
den i april 1957 var vi således ’kun’ ca. 2,8 mia. mennesker i alt. 

Prøv det på: http://www.bbc.co.uk/news/world-15391515

Nationale test 
De danske skoleelever blev 
i 2011 angiveligt dygtigere til 
at læse og regne. I otte ud af 
ti nationale test har eleverne i 
folkeskolen fået bedre resultater 
end året før.

De samlede landsresultater i 
de nationale test for foråret 2011 
viser, at resultaterne i læsning 
er mellem fire og otte procent 
bedre. I matematik er de steget 
mellem to og otte procent.

I engelsk er stigningen på 
seks procent, i fysik/kemi på fire 
procent, mens resultaterne er 
faldet med fire procent i biologi 
og geografi.

Arbejdslivet er ikke for natteravne. Typiske 
8-16 mødetider forhindrer en hel del men-
nesker i at leve op til deres potentiale, viser 
en ny undersøgelse fra Ugebrevet A4. 

Mens A-mennesker trives med en typisk 
8-16 hverdag, slås B-mennesker med ar-
bejdstider, der strider mod deres døgnrytme. 
Og det har konsekvenser for B-menneskenes 
arbejdsliv, hvor tidlige mødetider forhindrer 
mange i at yde deres bedste på jobbet. 

I undersøgelsen betegnede 43 procent 
sig som A og 39 procent som B-mennesker. 
Se mere på www.ugebreveta4.dk. 

7.000.000.000

SIger man 

Så…
a 

Så engelsktime plus om at dvæle ved fortiden, være i nuet, have fremtidsdrømme:
The past is never dead. It’s not even past (William Faulkner, 1897-1962). Those 

who cannot remember the past are condemned to repeat it (George Santayana, 1863-
1952). There is no past that we can bring back by longing for it (Johann Wolfgang von 
Goethe, 1749-1832).

Do not dwell in the past, do not dream of the future, concentrate the mind on the 
present moment (Gautama Siddharta, 563-483 BC). Live in the present, launch on 
every wave, find eternity in each moment (Henry David Thoreau, 1817-62).

We know what we are, but know not what we may be (Shakespeare, 1564-1616. 
Who controls the present controls the past, who controls the past controls the future 
(George Orwell, 1903-1950). In the future every-one will be famous for 15 minutes 
(Andy Warhol, 1928-1987).

Life can only be understood backwards, but it must be lived forwards (Kierkega-
ard, 1813-1855). The future influences the present just as much as the past (Fried-
rich Nietzsche, 1844-1900). The distinction between past, present and future is 
only an illusion (Einstein, 1879-1955). 

kort

yeSterday 
today 
tomorroW
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Blik for 
strategisk 
ledelse

E f t E r u d d a n n E l s E

f o r s k n i n g s B a s E r E t  E f t E r u d d a n n E l s E

Public 
Management

I N F O R M AT I O N S M Ø D E R

Syddansk Universitet i Odense

➜  Torsdag d. 8. marts kl. 17-19

➜  Tirsdag d. 20. marts kl. 16-18.30

Master of Public Management er en generel 
lederuddannelse, der sætter ledere i stand til at 
gå i spidsen for innovation og forandring med 
udgangspunkt i en specifik strategisk situation.
I de to år som uddannelsen varer, går du på et fast 
sammentømret hold.
 
❚   Uddannelsen starter i august.
❚   Ansøgningsfristen er 1. maj.
❚   Kontakt mastersekretariatet på tlf. 65 50 33 27  

eller e-mail: mpm@sam.sdu.dk
 
Læs mere på  ➜  www.sdu.dk/mpm

M A S T E R  o f

3422_SDU_Ann.Plenum_MPM_205x285_01.indd   1 03/01/12   10.01



  nummer 01 / januar 201242

 S koleledernes arbejdsmil-
jø er truet. Det er kon-
klusionen, der kan dra-
ges efter at foreningens 
leder-TR blev bedt om 
at prioritere en række 

udfordringer, som man ønskede en ind-
sats overfor. Her havde ’lederens ar-
bejdsmiljø’ højeste prioritet.

et 
dynamisk 
psykisk
rum

Der var enstemmigt opråb efter større  fokus på arbejdsmiljøet, da skole-

ledernes TR mødtes i efteråret. Det klassiske krydspres tynger, og der er 

behov for ekstra opmærksomhed på skoleledernes vilkår. Skolelederfor-

eningen iler med både nye tiltag og eksisterende værktøjer

ledelsesmagt og ledelseskraft   { tekst: Peter Rewers / tegning: Tea Bendix }

Med arbejdsmiljø menes ikke så me-
get, at lederkontoret har et velfungeren-
de hæve/sænkebord eller lamperne lyser 
korrekt; det handler om inventaret i det 
psykiske rum, forklarer næstformand og 
repræsentant for foreningen i Branche 
og Arbejdsmiljørådet (BAR) Claus Hjort-
dal, der i den grad forstår sine medlem-
mers fokus på det mentale klima.

”Skolelederne kæmper i øjeblikket 
med et sammensurium af udfordringer: 
Strukturændringer – sammenlægninger 
og nedlæggelser, der skal skæres sam-
tidig med, at der skal skabes resultater. 
Derudover skal den store inklusionspro-
ces med specialelever startes. Der bli-
ver forlangt meget i øjeblikket og derfor 
er det vigtigt at tage temperaturen på 
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skolelederne”, siger næstformanden, 
der den seneste tid har fået flere hen-
vendelser om ledere, der er gået ned 
med stress, har taget orlov eller søgt 
andre steder hen.

Foreningen er opmærksom på udfor-
dringerne og har de seneste år udviklet 
en række værktøjer, der kan understøt-
te og aflaste skolelederne, ligesom der 
også er nye tiltag på vej, forklarer Claus 
Hjortdal.  

”Ledelsesrummet er et dynamisk 
rum bestemt af forholdet mellem ledel-
sesmagt og ledelseskraft. Er der balan-
ce mellem de to faktorer, kommer der 
en mere tilfreds leder og et bedre un-
dervisningsrum ud af det. Og med ind-
satsområdet ”Det Gode Skolelederliv” 
satte vi fokus på, hvordan man har det, 
når man har det godt, og hvad man kan 
gøre for at få det godt”, siger næstfor-
manden.

Siden har foreningen med sine ”Nye 
initiativer” udarbejdet en række kon-
krete værktøjer, afholdt konferencer og 
etableret netværksgrupper. Alt sammen 
for at støtte skolelederne i deres opga-
vevaretagelse, idet et godt arbejdsmiljø 
selvfølgelig hænger sammen med en 
række faktorer – personligt, professio-
nelt og arbejdsmæssigt.

 ”Foreningens konsulenter bistår 
også de lokale leder-TR i forhandlinger-

ne af skoleledergruppens løn- og ar-
bejdsvilkår på grundlag af lederover-
enskomsten, ligesom vi centralt søger 
at klæ’ vores lokalformand på til at sik-
re gruppen et godt arbejdsmiljø. I sa-
ger, hvor skoleledere kommer i klemme 
arbejds- og trivselsmæssigt kan man 
også regne med konsulentbistand”, si-
ger Claus Hjortdal.

hjælp til selvhjælp
De mange materialer i ”Det Gode Skole- 
lederliv” og ”Nye initiativer” samt in-
spiration til at arbejde med leder-APV, 
der ligger på hjemmesiden, viser ofte, 
at det afgørende for ledernes trivsel er, 
at ledelsesteamet fungerer. Det er her, 
der hentes kræfter og styrke til at hånd-
tere de mange udfordringer. 

I forlængelse af det ser Claus Hjort-
dal en positiv udvikling på mange sko-
ler, hvor flere ledelsesopgaver bliver 
uddelegeret, så der er flere skuldre om 
at bære – dog uden at ledelsesteamet 
bliver udvidet, hvilket kan skabe et un-
derskud af ledelse. Men hvor der også 
kan være nye veje at gå.

”Det er en konsekvens af, at der 
kommer flere store skoler, og at man 
som skoleleder ikke selv kan komme 
rundt i klasserne på daglig basis. Så 
hvis man gerne vil bedrive nærværende 
pædagogisk ledelse, er det en god idé 

med faglige vejledere, der tildeles le-
delsesopgaver men ikke ledelsesansvar. 
Som læsevejlederen, der skal sikre at 
den overordnede læsestrategi bliver im-
plementeret, mens det stadig er ledel-
sen, der udstikker kursen og evaluerer 
resultaterne”, forklarer Claus Hjortdal. 

Fordi ledernes arbejdsmiljø langt 
overvejende foregår ude på skolerne 
har foreningens indsats bevidst en in-
direkte karakter.

”Vi søger typisk at tage udgangs-
punkt i de virkelige vilkår og give kon-
krete redskaber til at komme bedst mu-
ligt igennem dem. Hvad enten det er 
ved at understøtte, nedtone eller op-
kvalificere. Ved at give noget værdi til 
et lovbestemt vilkår, som nogen måske 
finder værdiløst, arbejder vi også med 
det psykiske arbejdsmiljø”. 

Eksempler er pjecerne om ”Selveva-
luering” og ”Kvalitetsrapporten som 
ledelsesværktøj”, der begge er udarbej-
det sammen med evalueringsinstituttet 
EVA og er blevet lanceret hhv. sidste år 
og for nylig. Her lægges op til reflekte-
rende processer i såvel teamet som i 
skoleledergruppen sammen med for-
valtningen, hvor parametre som bl.a. 
samarbejde, kommunikation og ar-
bejdsmiljø indgår”, lyder det fra Claus 
Hjortdal.

Han peger på, at foreningen med 
konferencer som ”Ressourcecentre og 
faglige vejledere”, ”Ledelse i nye skole-
strukturer” og den kommende konferen-
ce sammen med Børne- og Kulturchef-
foreningen ”Ledelse af læringsmiljøer” 
søger at samle skolelederne og få sat 
fælles fokus på, hvordan de store udfor-
dringer balanceres og tackles. På hjem-
mesiden ligger også nye videointerviews 
med skoleledere, hvis skoler er om-, 
sammen- eller nedlagt.

Nok et tiltag er lokale selvhjælps-
grupper, de såkaldte ”Janus-grupper” 
navngivet efter den to-hovede romerske 
gud for at illustrere den dobbelte di-
mension i, at man både kigger på og 
dermed hjælper sig selv og sine kolle-
gaer. Konceptet er foreningen pt. ved 
at afprøve med henblik på, at det skal 
blive et mere permanent tilbud.

ledelsesmagt og ledelseskraft    

et 
dynamisk 

psykisk
rum
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Mission inklusion
Næstformanden er ikke i tvivl om, at 
inklusionsopgaven bliver den nærmeste 
fremtids største ledelsesmæssige ud-
fordring.

”Fordi den proces er så vidt forgre-
net og skaber en helt ny virkelighed på 
skolerne”, begrunder Claus Hjortdal og 
uddyber:

”Det vil helt ændre lærernes måde 
at arbejde på, hvor nogle vil føle, at de 
får elever tilbage, som de hellere ville 
undvære. Derfor skal lederen sætte 
skolen ind i en helt ny forståelsesmæs-
sig ramme; foruden udfordringen i at få 
uddannet medarbejderne til de nye op-
gaver og i det hele taget organisatorisk 
tilpasse skolen”.

”Det kan ikke længere hedde én  
lærer ét fag én klasse én time. Dertil 
kommer elevernes forståelse af, at der 
nu sidder et bredere udsnit af befolk-
ningen i klasseværelset; der er foræl-
drenes modstand mod tiltaget; de bli-
ver ofte usikre og nervøse for, hvad det 
betyder for deres barn; endelig er for-
ældrene til de børn, der skal forlade 
specialskolerne, heller ikke nødvendig-
vis glade for skiftet. Der er mange hen-
syn at tage for lederne, der skal træffe 
alle afgørelser vedrørende den enkelte 
elev, herunder tilbud om specialunder-
visning”.

Claus Hjortdal fortæller, at forenin-
gen i øjeblikket arbejder målrettet med 
inklusion som tema, så skolelederne 
her i foråret vil kunne hente materialer, 
råd og vejledning om processen, når 
den nye lovpakke bliver vedtaget. 

den svære afsked
Endnu et relativt nyt udfordrende vilkår 

for skolelederne er afskedigelse af 
medarbejdere. At skulle fyre er ofte 
den enkeltstående mest ubehagelige 
opgave for en leder – ikke mindst når 
man – som mange – ikke har erfaring i 
at håndtere. Derfor oplever foreningen 
efterspørgsel på hjælp til at lette og 
udglatte den proces.

”Det er ofte de etiske aspekter af 
afskedigelsen, der ønskes råd og vej-
ledning omkring”, forklarer Claus Hjort-
dal, der – som følge af udsigten til, at 
afskedigelser fremover bliver en mere 
fast del af skolelederlivet – kan fortæl-
le, at foreningen planlægger en række 
fyraftensmøder med netop den type 
svære samtale som tema.

”Det handler om at finde en anstæn-
dig måde at afskedige på. Helt fra de 
konkrete ting, som at man selvfølgelig 
ikke gør det over sms eller under et til-
fældigt møde. Det handler om timing og 
også om at kunne forklare sig i forhold 
til den arbejdsstyrke, man har tilbage. I 
det hele taget skal man kunne håndtere 
det professionelt som enhver anden pro-
ces, selv om det selvfølgelig er en særlig 
situation”, siger Claus Hjortdal.

Endnu et meget aktuelt vilkår ved 
de nye omstruktureringer er, at skole-
lederne selv forflyttes eller afskediges. 

I de processer er Skolelederforenin-
gen opmærksom på at være med fra 
starten. Igennem orienteringsmøder i 
lokalforeningerne søger man at forbere-
de medlemmerne på de konsekvenser, 
omstruktureringerne kan have for deres 
arbejde. Møderne skaber en afklaring 
over situationen og hjælper til at af-
dække muligheder. Der er måske nog-
le, der er interesseret i en seniorord-
ning eller vælger at gå på pension.

»Vi søger typisk at tage udgangspunkt i de virke-
lige vilkår og give vores medlemmer redskaber til  
at komme bedst muligt igennem dem.«
{ Claus hjortdal, næstformand, Skolelederforeningen } 

 

skal være i balance

Gennem samtaler med de berørte 
ledere dannes et indtryk af de ønsker 
og ambitioner, der er i spil, og de risici, 
der er, og i værste fald kan før til afske-
digelser. Det er erfaringen, at det ska-
ber ny refleksion og en konkretisering 
af muligheder. Ved den endelige sam-
tale med skolechefen eller skolelederen 
er der fra foreningens side tilbud om at 
få en konsulent med som bisidder”, 
siger Claus Hjortdal. 

I enkelte tilfælde er skolelederen 
selv med til at afskedige sine kollegaer. 
Det er selvsagt også en proces, hvor 
der er behov for sparring og støtte til at 
håndtere de frustrationer og den sorg, 
der tit følger med. Og i de fleste tilfæl-
de er det de kommunale HR-afdelinger, 
der agerer sparringspartnere. Kommu-
nerne har deres egne procedurer, der 
sikrer, at den følsomme proces forløber 
på en korrekt måde.

Men svigter de kommunale procedu-
rer imidlertid, har man altså som med-
lem, team og lokalforening mulighed 
for at tage positivt imod Skolelederfor-
eningens tiltag. Der skal her ikke være 
tvivl om, at foreningen står klar med 
bistand og materialer, råd og dåd. Og 
sidst kan det nævnes, at man også har 
mulighed for at få ekstern psykolog-
hjælp. 

Se oversigten s.57 over materialer  
og værktøjer, der er tilgængelige på 
hjemmesiden.
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at rejse   { tekst: Ulla Egidiussen Egekvist / foto: Shutterstock og privat }

8 dage i Beijing gav en nordjysk skolelederdelegation et indblik i Kina,
 kinesisk kultur og det kinesiske skolesystem. Der var inspiration at hente på mange niveauer

kineserier
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er at inspireres

 i I oktober rejste en nordjysk delegation på 26 skole-
ledere til Beijing på et besøg arrangeret af Confucius 
Institute på Aalborg Universitet. 

”Formålet var at bidrage til gensidig læring, at 
facilitere fremtidigt samarbejde mellem danske og 
kinesiske skoler samt at skabe interesse for at inklu-

dere kinesiske sprog- og kulturaktiviteter som et led i de 
danske skolers internationaliseringsarbejde”, forklarer Xian-
gyun Du, leder af Confucius Institute. 

tak lærer, tak!
Delegationsdeltagerne blev bl.a. budt inden for på Experimen-
tal Primary School of Beijing Normal University. Kameraerne 
knipsede billeder i ét væk af skolens moderne bygninger og 
også udendørsområdet, som var fint, men lille i betragtning af, 
at skolen havde 1800 elever. 

”Jamen det her kunne lige så godt være en dansk skole!”, 
lød det fra flere af deltagerne. Over højttaleren indikerede en 
behagelig og rolig musik, at det var frikvarter, og snart var 
området fyldt med grinende og nysgerrige skolebørn, der iv-
rigt tog kontakt til danskerne. 

Opholdet bød på i alt fire skolebesøg, og indtrykkene fra 
undervisningen var mangfoldige. En fuldstændig lærerstyret 
biologitime faldt ikke i god jord i den danske lejr, der dog 
udtrykte forståelse for, at disciplin er nødvendig med 40 ele-
ver i klassen. 

På Junior Middle School of Beijing Normal University im-
ponerede en kinesiskundervisning delegationen, fordi elever-
ne var ovenud engagerede og initiativrige. En musikundervis-
ning efterlod ligeledes deltagerne med oplevelsen af en god 
blanding af disciplin og afslappet atmosfære...

Et par elever dukkede lidt for sent op til undervisningen, 
og der fandt uformel samtale sted mellem læreren og elever-
ne, som undertiden grinede højlydt og sang med på de mo-
derne, kinesiske sange. Samtidig rejste eleverne sig lydigt 
op, når de bliver hørt, ligesom de i slutningen af timen i kor 
sagde: ”Xièxiè lǎoshī xièxiè!” (Tak lærer, tak!). 

12-14 lektioner pr. uge
På møder med de kinesiske skoleledere og lærere blev der 
diskuteret alt fra pædagogik til skolestruktur og -ledelse, og 
for den danske delegation var det fx overraskende, at der i 
Kina ikke kun fokuseres på faglighed, men også på elevernes 
almene udvikling og trivsel. Også flere arbejdsforhold i Bei-
jing vakte forundring blandt danskerne:

”I Beijing underviser en lærer 12-14 lektioner á 40-45 
min om ugen. Resten af tiden bruges på observationer hos 
andre lærere, møder, rettearbejde og forberedelse. Lærerne 
er specialiseret i ét fag og arbejder fra kl. 8-9 til kl. 16-17, 
og hver lærer har sin egen arbejdsplads med computer og 
skrivebord”, har Arne Dørup, afdelingsleder på Muldbjerg-
skolen i Hjørring, kunnet konstatere. 

Forholdene på skolerne i landområderne er meget ander-
ledes end på de besøgte Beijingskoler, der kunne opvise alt 
fra interaktive tavler og fladskærms-tv i klasselokalerne til 
kaffelounge og frisørsalon i lærerafdelingen. Byens skoler er 
dog eksempler på den udvikling, der finder sted inden for 
uddannelsesområdet i Kina i disse år, og som har betydet 
markante ændringer i storbyerne. 

inspiration til forandring
For skoleleder Vibeke Post Madsen fra Gug Skole i Aalborg blev 
synet af Yu Min Primary Schools psykologrum med alskens le-
getøj og redskaber betydningsfuldt: ”Sådan et skal vi også ha!”, 
udbrød hun beslutsomt, mens hun kiggede rundt i lokalet. 

For Jesper Saugstrup Jensen, skoleleder på Toftegårdskolen i 
Brønderslev, satte et besøg i en specialklasse for børn med sær-
lige forudsætninger på Beijing No. 8 Middle School tanker i 
gang om at rumme de dygtige elever i de danske skoler.

”Vi har en erhvervsklasse, der er et tilbud for elever i 
gråzonen mellem at være specialklasseelev og almindelig 
skoleelev. Tilsvarende bør vi være bedre til at udfordre 
særligt begavede elever. Skolen kan måske have svært ved at 
udfordre dem på det oplevelsesniveau, som de gjorde her, 
men vi mangler hjemme, at når vi snakker rummelighed i fol-
keskolen, at også huske at rumme eliten”, forklarer Jesper 
Saugstrup Jensen.

Merete Haugaard Jensen, skoleleder på Sofiendalskolen i 
Aalborg, fortæller: ”Jeg har fået bekræftet nogle ideer, fx om 
det med at rejse ud i virkeligheden kan erstatte sprogtimer 
på skolebænken. Jeg har et ønske om at bruge nogle af ti-
merne på anden vis. Desuden tager jeg med mig hjem, at der 
er nødt til at være nogle fastere rammer for børn, omend det 
ikke er ønskeligt at skabe helt samme disciplin, som det er 
tilfældet i Kina”.

På et overordnet plan reflekterer Arne Dørup om mødet 
med den kinesiske kultur: ”Der findes andre tænkemåder – 
og vi kan lære af dem! Efter at have reflekteret over vores op-
levelser får vi forhåbentlig skabt en fremtidig udveksling med 
kineserne med mulighed for at få en bredere forståelse af 
virkeligheden til gavn for alle. Det var måske den allerstørste 
oplevelse og udfordring for os ved mødet med Kina”. 

Ulla Egidiussen Egekvist er ph.d.-stipendiat ved Institut for 
Læring og Filosofi på Aalborg Universitet.

fakta

Confucius bygger bro

Turen var arrangeret af Confucius Institute for Innovation 
and Learning, der har til huse på Institut for Læring og 
Filosofi på Aalborg Universitet.
 
Et team af både danskere og kinesere arbejder her for at 
bygge bro mellem Danmark og Kina gennem en række 
initiativer, der også omfatter tilbud om delegationsbesøg til 
Kina for interesserede skoleledere.
 
Formålet er at skabe en bedre forståelse for det kinesiske 
skolesystem, at inspirere til at lade kinesisk sprog og kultur 
indgå som et led i skolernes undervisning, samt at etablere 
samarbejdsaftaler og udveksling mellem danske og kinesi-
ske skoler. 

Læs mere på www.cidenmark.dk eller kontakt 
Thorsten Haensel på tlf.4050 8192 eller pr. e-mail: 
thaensel@learning.aau.dk.
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kort

Sluk den
Udbredelsen af smartphones vokser. Således er 
snart to millioner danskere besiddelse af en.

Et kæmpe skridt frem er det med masser af for-
dele, men også bagdele. Manglende overblik, kon-
centrationsbesvær er nogle af de symptomer, man 
kan være opmærksom på, hvis man bruger smart-
phonen meget. Problemet er, at den forhindrer os i 
at tage pauser. Nogle gode råd: 

ArBeJde:
›   Sluk din mobil eller sæt den på lydløs i møder.

›   Bed folk om at sende en sms, frem for at indtale 
en besked.

›   Sluk, når du holder møde på dit kontor.

›   Hvis du venter et vigtigt opkald, så undskyld og 
advar andre på forhånd.

›   Den person, du taler med, fortjener din fulde op-
mærksomhed.

›   Før dine private samtaler på private steder.

›   Bryd ud af mail-fængslet. Tal til dine kolleger.

PrivAt: 
›   Erkend at smartphonen fylder for meget i dit liv

›   Sæt rammer for dit forbrug

›   Ha’ to telefoner - en til privat og en  
arbejdsmobil

›   Vær ikke uundværlig og ikke altid til rådighed

›   Undgå at nye mail popper op på skærmen

›   Lad mobilen blive i lommen ved besøg hos ven-
ner/familie

›   Tag på weekend, lad smartphonen blive hjemme

Teknologi er ikke noget bevis på, hvor vigtig du er. 
Det er dig selv, der er chefen over smartphonen...

højere IQ?
i 2011 begyndte næsten 60.000 unge på en vide-
regående uddannelse fordelt med 32.000 på en 
kort eller mellemlang uddannelse og knap 28.000 
på en lang videregående uddannelse. Det er en 
stigning på 10 % i forhold til 2010. 

Regeringens mål om, at 60 % af en ungdomsår-
gang får en videregående uddannelse, er dog sam-
let set ikke nået endnu, men er – hvis tendensen 
holder – snart tæt på.

Phytagoras: a2  +  b2 =c2

nu er et helt nyt undervisningsforløb om at begå sig i trafikken ud-
viklet til skolernes 7-9 klasser af DR i samarbejde med Rådet for 
Sikker Trafik og støttet af TrygFonden.

Materialet består af fleksible, digitale forløb, der er målrettet fa-
gene dansk, IT-og mediefag samt færdselslære. Tidsforbruget er esti-
meret til 5-11 skoletimer. I den kommende måned har klasserne 
også mulighed for at deltage i en landsdækkende konkurrence om at 
lave de bedste kampagnefilm.   

Næsten 1000 børn og unge kommer hvert år alvorligt til skade i 
trafikken. To dør ugentligt.

Få mere at vide på www.dr.dk/kampagnevaerkstedet

godt klIma
danskerne vil arbejde på grønne arbejdspladser. 
En indsats for klima og energiforbrug gør medar-
bejderne både stolte og glade for arbejdspladsen, 
skriver goenergi.dk.
 1.000 danskere er blevet spurgt om deres hold-
ning til arbejdspladsens aktiviteter eller mangel 
på samme inden for energi og klima. Hele 65 % 
svarer, at det betyder noget for dem, og det er 
faktisk flere end de 54 %, der fortæller, at det er 
vigtigt for dem på privatfronten.

tr aFFIc
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 { tekst: Mira Hollænder og Karsten Mellon / illustration: Tea Bendix }    analyse

 i en kombination af egne erfarin-
ger fra praksis om at kunne 
containe det vanskelige samt 
på basis af begrebsdannelsen i 
Teori U af Scharmer og det psy-
kodynamiske arbejdsfelt, peger 

vi på overvejelser, man kan gøre sig som 
skoleleder i pressede situationer – samt 
giver konkrete bud på, hvordan man kan 
omsætte disse til handling.

en tur ind i boksen 
Det er en gammelkendt sandhed, at 
det offentlige er under pres, at vel-
færdsydelser langsomt forringes, og at 
ledelse i det offentlige opleves som væ-
rende øretævernes holdeplads.

Ugebrevet Mandag Morgen omtaler 
nutidens topledere som ”De Magteslø-
se Magthavere” (november 2011), der 
med stigende komplekse problemer 
forsøger at håndtere nutidens kriser, og 
synes at være magtesløse. 

Skoleledelser har i disse år vanske-
lige vilkår at agere under og kombine-
ret med en skolekultur, hvor det socia-
le felt spiller en stor rolle og lederens 
personlighed er central, er det vores 

erfaring, at ledere af og til skal hånd-
tere afmagt overfor dele af ledelsesop-
gaven.

Måske giver disse vilkår netop lede-
re mulighed for at tænke nyt og skabe 
rammer og se fremad i organisationen, 
for derigennem at vende afmagt til no-
get produktivt – i stedet for at se til på 
sidelinjen og lade sig falde bagover. 
Det handler snarere om at tage ”en tur 
ind i boksen”, forstået som evnen til at 
kunne være i og forstå afmagtens mu-
ligheder, og herefter bringe sig på kan-
ten af boksen og træffe modne beslut-
ninger.

Vi mener, der er to væsentlige dimen-
sioner, ledere bør rette blikket mod. Den 
første dimension skal skabe større forstå-
else af dels de ydre pres fra omverdenen 
og dels de indre pres, der kommer til ud-
tryk gennem vanetænkninger og psykolo-
giske forsvarsmekanismer. Den anden 
dimension handler om at opøve evnen til 
at håndtere afmagtssituationer.

Spørgsmålet vi stiller er, hvordan 
afmagt undgår at blive til frustrationer-
nes kampplads og i stedet vendes til 
mulighedernes legeplads. Vi præsente-

rer afslutningsvis en række spørgsmål, 
som kan være til inspiration i arbejdet 
med at praktisere en sansebaseret re-
fleksiv ledelsesform.

 aFmagtenS 
mulIgheder

fakta

Forfatterne

Mira Hollænder er pædago-
gisk administrativ konsulent 
Høje-Taastrup Kommune, 
lærer, PD i skoleudvikling, 
masterstud. i ledelses- og 
organisationspsykologi.

Karsten Mellon er adjunkt, 
University College Sjælland, 
cand.mag. i pædagogik, ma-
ster i organisationspsykologi, 
diplomuddannelse i ledelse.

Med en helt ny tilgang til den afmagt, som ledere konkret kan opleve over for 

store, komplekse omstillinger, analyseres her nogle af de muligheder lederne 

har for at bringe sig op på kanten af deres ledelsesrum



håndter afmagten

Sansemæssig modenhed
Kravene om dokumentation, evaluerin-
ger og øget effektivitet har skabt en 
praksis, hvor de naturlige feedbackme-
kanismer, som sund fornuft, intuition 
og dialog, langsomt er blevet mere og 
mere undertrykte.

Med inspiration i psykodynamikken 
og Otto Scharmers begreb om indre 
stemmer, har vi reetableret en forståel-
sesramme, der kan hjælpe med at 
identificere de processer og udviklings-
potentialer, der finder sted når ydre og 
indre pres aktiveres i ledelsesopgaven 
og opleves som afmagt.

De ydre pres viser sig konkret på for-
skellig vis. Det kan være alt fra krav om 
afskedigelse, økonomihåndtering, perso-
nalekonflikter, elevsager, pædagogiske 
beslutninger og samarbejde med mange 
forskellige aktører. Ved at forstå og bear-
bejde afmagten, som mange krav om 
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forandringer medfører, og som viser sig i 
form af passivitet eller modstand hos 
lederen, øges evnen til at containe. 

Begrebet dækker over evnen til at er-
kende de vilkår lederen i en given situa-
tion skal handle under. Et godt billede på 
denne containingsevne er målmanden, 
der under et straffespark af og til tager 
en chance, mere eller mindre kalkuleret, 
men undersøgelser har vist, at de mål-
mænd som kan containe handlepresset, 
og tør vente til skytten har sparket reage-
rer bedst i forhold til at redde bolden. 

Det indre pres viser sig gennem det 
vi kalder indre stemmer. Det er ubevid-
ste mekanismer i form af fordømmelse, 
kynisme og frygt, der bliver styrende for 
vores handlemåder. Da der er tale om 
ubevidste mekanismer, ligger der et 
stort potentiale i at træne evnen til at 
bevidstgøre dem. De indre stemmer 
findes hos ethvert menneske og er for-

Konkrete overvejelser

For at bringe dig op på kanten kan du arbejde med følgende 
spørgsmål i din daglige ledelsespraksis: 

Identificer problemfeltet i omverdenen, der skaber, 
det du oplever som et ydre pres. Lav fx et mindmap over 
dine tanker og deres sammenhænge.

Identificer stemmerne hos dig selv og knyt dem an til 
de tre modenhedsniveauer simpel sansning, opmærk-
som sansning og refleksiv sansning. Analysen af disse 
modenhedsniveauer kobles til din mindmap og beskriv 
herefter den umiddelbare ledelsesbeslutning det medfører.

Udfordr din vanetænkning og forholdemåder. Vurder 
din beslutning ud fra det refleksive sanseniveaus definition. 
Gå i dialog med dine medarbejdere og udvid din forståelses-
ramme.

Vær oprigtig nysgerrig over for det du hører andre 
sige og stil opklarende spørgsmål.

Træf herefter den modne ledelsesbeslutning set fra 
kanten af dit ledelsesrum

bundet med de følelser, der knytter sig 
til selvværd og selvtillid.

Dette betyder, at lederen kan føle 
trang til at træffe hurtige og ikke gen-
nemtænkte beslutninger, der har til op-
gave at lette det ubehagelige pres, men 
dermed også ubevidst understøtter beho-
vet for at opbygge selvtillid og handle-
kraft. Stemmerne kommer til udtryk på 
forskellige måder i skolens hverdag. De 
gemmer sig i de usagte praksisser, sniger 
sig ud ved formelle og uformelle møder 
mellem ansatte og ledere og er forankre-
de i kulturens institutionaliserede former. 

Ved at forstå de indre stemmer som 
tre sansemæssige modenhedsniveauer, 
giver det nye måder at arbejde med 
ydre og indre pres, herunder det ube-
vidste på. De sansemæssige moden-
hedsniveauer aktiveres når en given 
udfordring påkalder sig ledelsesmæssig 
intervention, jf. fig. I. 

fakta
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Det første modenhedsniveau benæv-
ner vi simpel sansning. Dette betyder 
vanestyrede omverdens- og selvforstå-
else og vanestyrede handlinger, hvilket 
kommer til udtryk gennem lavt refleksi-
onsniveau, ringe evne til at containe og 
behovsudsætte og hurtig handlen på 
krav fra omverdenen. 

Det andet modenhedsniveau be-
nævnes opmærksom sansning, hvor le-
deren evner at reflektere over indre og 
ydre pres. Dette kommer til udtryk gen-
nem indre dialog, der medvirker til at 
revurdere tidligere vane- og ledelses-
mæssige dispositioner. Men lederen 
evner ikke at undertrykke og behovsud-
sætte og træffer dermed ikke reflekte-
rede ledelsesbeslutninger. 

Det tredje og 
højeste moden-
hedsniveau be-
nævner vi refleksiv 
sansning. Her ev-
ner lederen at 
”holde hovedet 
koldt”, containe og 
forstå de ydre og 
indre pres, der er på 
spil. Det handler i høj 
grad om at forstå og 

handle modent i forhold til de indre for-
svarsmekanismer.

Lederen skaber med andre ord forud-
sætninger for at etablere refleksionsrum. 
Disse refleksionsrum kan såvel være de 
stemmer, der repræsenterer en indre dia-
log, som dialog med medarbejdere i or-
ganisationen. De indre stemmer er 

Figur I. Sansningens tre niveauer.

Simpel sansning

Opmærksom sansning

Refleksiv sansning
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med andre ord et resultat af forskellige refleksionsniveauer, der 
kobler sig til forskellige grader af sansning i forhold til erkendel-
se af intuitive og ubevidste processer.

op på kanten
Spørgsmålet er, hvordan ledere gennem opmærksomhed på de 
indre stemmer bliver i stand til at containe afmagtsfølelsen, jf. 
fig II. Vi mener som sagt, at begrebet refleksiv sansning, dæk-
ker over de kompetencer den modne leder skal besidde for at 
håndtere indre og ydre pres. Fordi lederen dermed evner at 
lade afmagtens frustrationer blive produktive forhindringer.

Figur II. Sansning og containing.

Simpel sansning

Opmærksom sansningVanestyret

Lavt refleksions- 
niveau

Reflekshandlen

Refleksion over  
ydre og indre pres

Revurdering af  
vane- og ledelses- 
dispositioner

Containe ydre og indre pres 
og ”holde  hovedet koldt”

Forståelse igennem tænk-
ning og sansning og handle 
modent

 Det vil sige at bruge afmagtsfølelsens energi til at produ-
cere nye løsninger og idéer. Dette sker gennem at anerkende 
at der i frustrationerne ligger potentiale til noget nyt og stort 
og ved at indtænke modstanden i det strategiske arbejde og 
herigennem fokusere på arbejdet med forandringer. 

Det konkrete bud er at tage en tur på kanten af boksen, 
forstået som den dobbelthed der ligger i boksen som lederens 
indre resurser og organisationens ydre resurser bl.a. i form af 
dialogen med medarbejderne. Kanten af boksen er en måde at 
acceptere de vilkår, ledelse skal praktiseres under. 

forstå det ydre pres

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

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

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

klik ind på 
skolelederne.org

Reflekteret sansning
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i to nye rapporter kastes der lys på spørgsmålet: Hvad vil det 

sige at lede inklusion?

Center for Skoleledelse på CBS og Professionshøjskolen UCC 

har i en ny rapport uddraget essensen af 35 skoleledere og sko-

lechefers refleksioner over om inklusion i en ledelsesmæssig 

kontekst. Selvfølgelig særligt set i lyset af den opgave skolerne 

står over for – at flytte elever fra specialområdet tilbage i almen-

undervisningen. 

I undersøgelsen ”Ledelse af inklusion. Hvad skal barnet hed-

de?” peges der på nogle helt overordnede udfordringer i forbin-

delse med inklusion: 

›   Ledelse af inklusion handler om at reducere den komplek-

sitet, der er forbundet med, at mange forskellige koder er 

på spil i folkeskolen. 

›   Undersøgelsen viser, at der er fire primære koder på spil i 

relation til inklusion, og det er henholdsvis den økonomi-

ske, politiske, pædagogiske og etiske kode.

›   Ledelse af inklusion handler om strategisk at bringe de for-

skellige koder til at spille sammen, udfordre dem og spille 

dem op i mod hinanden med henblik på at få alle til at tage 

ejerskab.

›   Inklusion må i sig selv betragtes som et tomt begreb, som 

folkeskolens interessenter kæmper om at definere. Ledel-

sesbeslutninger er i den forbindelse afgørende for udfaldet.

I en anden ny rapport, bestilt af Skolerådet og gennemført af 

EVA, er folkeskolernes arbejde med inklusion kortlagt. Og ud 

over, at 97 % af alle skoleledere oplyser, at inklusion pt. er 

et højprioriteret indsatsområde, kommer man her tættere på, 

hvordan ledere og lærere opfatter konklusion. 

Den mest udbredte forståelse af inklusion er, at dette både 

drejer sig om, at eleverne er med i almenundervisningen, delta-

ger i læringsfællesskabet, får et udbytte af undervisningen, del-

tager i det sociale fællesskab og udvikler positive selvbilleder.

Et flertal af skoleledere og lærere vurderer at arbejdet med 

inklusion allerede i høj eller nogen grad lykkes på deres sko-

le. Det mener 71 % af lærerne og 98 % af skolelederne.

Næsten halvdelen af alle lærere (49 %) mener dog, at der 

inkluderes for mange elever med særlige behov i almenunder-

visningen, mens 42 % af lærerne mener det er passende. 

Lærerne bruger flere forskellige tiltag, når de arbejder med 

inklusion, viser undersøgelsen:

›   15 % lærere mener fx at inklusion fremmes af at arbejde 

med elevernes trivsel

›   13 % fremhæver de sociale relationer og 13 % en anerken-

dende og relationel tilgang som fremmende for inklusion

Spørger man om, hvilke ressourcer på skolen der styrker in-

klusion, peger 95 % af skolelederne på lærernes samarbejde 

med de særlige ressourcepersoner – fx AKT-vejledere og læse-

vejledere – som et bærende fundament for skolens inklusions-

arbejde. 70 % af lærerne siger at de henter inspiration og 

sparring fra ressourcepersoner, og 88 % af lærerne fortæller 

at de henter sparring fra deres team. 

 
Mere info og link til begge rapporter på www.skolelederne.org

kort

ledelSe 
  aF InkluSIon 



Under 
vejr med 

mig selv (1956)   
Efterkrig (1957)   Den 

kroniske uskyld (1958)   
Konfrontation (1960)  Camouflage 

(1961)   Voliere (1962)   Gris på gaflen 

(Sammen med Jesper Jensen og Leif Panduro) 

(1962)   Hva’ skal vi lave (Sammen med Jesper Jensen) 

(1963)   Portræt (1963)   Boi-i-ing ’64 (1964)   Og andre historier 

(1964)   Amagerdigte (1965)   Diskret ophold (Sammen med 

Jesper Jensen) (1965)   Udviklinger (1965)   Hvad en mand har brug for (1966)   

Operaelskeren (1966)   Der var engang en krig (Sammen med Palle Kjærulff-Schmidt) (1966)   

Rif (Et udvalg af Klaus Rifbjergs journalistik. Ved Hanne Marie Svendsen) (1967)   Arkivet (1967)   

Fædrelandssange (1967)   Voks (1968)   Lonni og Karl (1968)   Rejsende (1969)   Anna (jeg) Anna (1969)

I medgang og modgang (Sammen med Lilli Friis) (1970)   I skyttens tegn (1970)   År (1970)   Mytologi (1970)   

Marts 1970 (1970)   Narrene (1971)   Leif den lykkelige jun. (1971)   Til Spanien (Sammen med Georg Oddner)

(1971)   Lena Jørgensen Klintevej 4 2650 Hvidovre (1971)   Svaret blæser i vinden (1971)   Dengang det var før 

(1972)   Rifbjergs Lytterroman (1972)   Den syende jomfru og andre noveller (1972)   Breve til Gerda (1972)   R.R. 

(1972)   Spinatfuglene (1973)   Dilettanterne (1973)   Scener fra det daglige liv (1973)   Du skal ikke være ked af det, 

Amalie (1974)   Privatlivets fred (Sammen med Franz Ernst) (1974)   Sommer (1974)   En hugorm i solen (1974)   25 

desperate digte (1974)   Vejen ad hvilken (1975)   Tak for turen (1975)   De beskedne I-IV (1975-76)   Kiks (1976)   

Stranden (1976)   Det korte af det lange (1976)   Twist (1976)   Et bortvendt ansigt (1977)   Drengene (1977)   Tango 

(1978)   Dobbeltgænger (1978)   Joker (1979)   Voksdugshjertet (1979)   Livsfrisen (1979)   Vores år (1980)   Det sorte 

hul (1980)   De hellige aber (1981)   Odysseus fra Amager (1981)   Spansk motiv (1981)   Rifbjerg rundt (En montage 

af Niels Birger Wamberg) (1981)   Kesses krig (1982)   Mænd og kvinder (1982)   Jus (1982)   Sangen om sengen (1982)   

Landet Atlantis (1982)   Hvad sker der i kvarteret (1983)   En omvej til klosteret (1983)   Patience eller Kortene på 

bordet (1983)   Det svævende træ (1984)   Intet nyt fra køkkenfronten (1984)   Falsk forår (1984)   Udenfor har vinden 

lagt sig (1984)   Jeg skal nok (1984)   Harlekin Skelet. En pantomimeroman (1985)   Borte tit (1986)   Som man behager 

(1986)   Byens Tvelys (1987)   Japanske klip (Sammen med Georg Oddner) (1987)   Engel (1987)   Septembersang 

(1988)   Det svage køn (1989)   Det ville glæde (1989)   Linda og baronen (børnebog, 1989)   En udflugt (1990)   Da 

Oscar blev tosset (børnebog, 1991)   150 korte og MEGET korte tekster (1991)   Det ved jeg da godt (børnebog, 1991)   

Rapsodi i blåt (1991)   Den hemmelige kilde (børnebog, 1991)   Bjerget i himlen (1991)   Krigen (1992)   Karakterbogen. 

Et virrehoveds notater (1992)   Hjemvé (børnebog, 1993)   Vi blir jo ældre (1993)   Synderegistret. En angergivens 

betragtninger (1994)   Tuscherejse (Sammen med Teddy Sørensen og Peter Laugesen) (1994)   Kandestedersuiten. Et digt 

(1994)   Facitlisten. En gammel snyders papirer (1995)   Berlinerdage. Dagbogsimpressioner marts-maj (1995)   Spinatfugl. 

Klaus Rifbjerg om sit forhold til pressen (Ved John Chr. Jørgensen) (1995)   Divertimento i mol (1996)   Leksikon (1996)   

Andre tider (1997)   Terrains vagues (1998)   Billedet (1998)   Kort sagt (1999)   Digtere til tiden. Portrætter og 

præsentationer (Et udvalg ved Werner Svendsen) (1999)   Sådan (1999)   Huset (2000)   Det handler 

om – Journalistik 1975-2000 (Udvalgt af Bodil og Niels Birger Wamberg) (2000)   Regnvejr 

(2001)   Rifbjergs digte (Udvalgt af Brostrøm) (2001)   Oven over alting og andre noveller 

(I udvalg ved Flemming Reislev) (2001)   Den søde kløe (Et udvalg ved Kristen Bjørnkjær 

og Søren Markers) (2001)   70 epifanier (2001)   Tidsmaskinen. En rutsjebaneførers 

bekendelser (2002)   Nansen og Johansen. Et vintereventyr (2002)   Sæsonen slutter 

(2003)   Alea (2003)   Pap (2004)   Mojácar (2004)   Esbern (2005)   Tænkeboksen 

(2005)   Knastørre digte (2006)   Det gælder om at holde balancen (2006)   Hvordan har 

vi det så i dag? Kronikker i Politiken 1957-2006 (2006)   En naturlig forklaring (2006)   

Hovedløs (2007)   Ting & Sager (Sammen med Mette Stausland) (2007)   Tekster og 

tegninger (Sammen med Mette Dreyer) (2008)   Rod (2008)   Ankomst til stilheden (Udvalgt 

journalistisk 1994-2008 ved Flemming Reisler) (2008)   Vores mange køkkener. En nostalgisk kogebog 

(Sammen med Inge Rifbjerg) (2008)   Huse (2008)   Time out (2009)   Dagstelegrafen (2009)   Skiftespor 

(2010)   Jordbær (2011)   Dag efter dag (2011)   På bænken og andre noveller (2011)   Stederne (2011)

Ny 
stor digt-
samling

Tillykke!

 Klaus Rifbjerg 8o år aAlle sider af livet · Siden 1770
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hovedbestyrelsens arbejdsgruppe vedr. nye skolestrukturer og ændrede ledelses-
former tog sensommeren 2011 initiativ til at igangsætte et pilotprojekt med net-
værksgrupper for medlemmer, der var involveret i strukturændringer. 

Netværkene kaldes Janusgrupper – opkaldt efter den romerske gud for al be-
gyndelse. Janus karakteriseres ved sit dobbelte hoved, der giver overblik og gør 
ham i stand til at se både frem og tilbage på samme tid. Janus symboliserer for-
andring og overgange fra fortid til fremtid, fra én tilstand til en anden. 

Et pilotprojektet på Fyn er blevet evalueret, og det står klart, at tilbuddet i 
høj grad opleves relevant og givende. Imidlertid kan det være svært at opfylde 
ønsket om, at man i videst muligt omfang kommer i gruppe med personer, man 
ikke i forvejen har relationer til, inden for et geografisk afgrænset område på 
størrelse med Fyn. Det er derfor afgørende, at grupperne opnår en fortrolighed, 
som bygger på absolut tavshedspligt om de enkelte medlemmers historier.

Netværksgrupperne har benyttet ’Det Reflekterende Team’ som arbejdsmeto-
de, og det har vist sig som en meget hensigtsmæssig ramme. Der er mange fø-
lelser på spil, når skolevæsenet brydes op, og stillinger forsvinder eller fordeles 
på ny.

Janusgrupperne har på deres første møder været faciliteret af skoleleder Tor-
ben Mørup fra hovedbestyrelsen og konsulent Dorrit Bamberger, der som næste 
step har udsendt indbydelser til skolelederne i Sønderjylland om opstart af nye 
Janusgrupper… meget passende her i januar måned.

 Heisenberg om ubestemthed: x . px  h
2

Fraværende �
Skolerne i København har sat 
målrettet ind mod dårlig trivsel og 
bekymrende fravær. Her er antal-
let af elever på det felt i 2009-11 
nedbragt med 25 %. 

Fx har Hyltebjerg Skole i Van-
løse nedbragt andelen af elever 
med bekymrende fravær fra 4,31 
pct. i 2010 til 0,62 pct. i 2011, 
skriver Berl. T. Skolen stiller krav 
til familien om, at barnet skal 
møde skoleparat, have sovet nok, 
spist nok og komme af sted til ti-
den. Samtidig forpligter skolen sig 
til at hjælpe børnene og familien. 
Elever og forældre indkaldes sy-
stematisk til møder, der lægges 
planer for at hjælpe eleven og – 
hvis det ikke hjælper – bliver 
kommunen underrettet.

Succesen skyldes bl.a., at de 
socialrådgivere, der er ansat på de 
københavnske skoler, mødes 
jævnligt med AKT-vejledere og 
psykolog for at følge op på, hvilke 
særlige indsatser der skal gøres 
for at hjælpe enkelte elever med 
meget fravær. Det kan fx indebæ-
re, at børnene besøges hjemme 
om morgenen for at hjælpe dem 
med at komme af sted…

janus   rupper 

facebook.com/Skolelederforeningen{ MØD SKOLELEDERFORENINGEN PÅ  }
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løntilbageholdenhed
 78 % er villige  til at acceptere, at lønnen ikke 
stiger, viser en Gallup-måling foretaget for Ber-
lingske.

Krisebevidstheden har åbenbart fået tag i 
befolkningen, og arbejdsgiverne har måske et 
godt udgangspunkt i 2012, når forhandlingerne 
af overenskomsterne på det private arbejdsmar-
ked snart går i gang?

højtlæSnIng 
For dværge 
hvis forældre læser højt for deres børn, bliver de 
så meget dygtigere, at det svarer til, at de ryger et 
klassetrin opad, lyder det fra forskere. 

Det viser en OECD-undersøgelse, hvor 5.000 
forældre i 15 af PISA-landene bl.a. blev spurgt, 
om de læste bøger for deres børn, da barnet be-
gyndte i skolen. Og forældreinvolvering i børnenes 
hverdag har en klar sammenhæng med scoren i 
PISA-undersøgelser. 

Tallene for Danmark viser, at børn der får læst 
bøger højt flere gange om ugen klarer sig 30 
point bedre end børn der ikke fik læst højt. Børn, 
der ikke får læst højt, kommer næsten et helt år 
bagud. Hvis man tager højde for socio-økonomi-
ske forskelle, er forskellen knap 18 point.

Det er ikke kun højtlæsning, der har indfly-
delse på elevernes præstationer. Hvis de kommer 
fra et hjem, hvor man dagligt taler politik og kul-
tur, klarer de sig omkring 25 point bedre, og hvis 
man renser for socio-økonomiske forskelle, er 
forskellen omkring 15 point.

Cosinusrelationen: c2=a2 + b2 - 2ab ; cos C 

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.07 NOV. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

     ledelse     rapport     ny viden     klumme     småstof     inspiration   denne gang

moderne skoleledelse

   fikseren & 
 udvikleren 

Lisbeth Zornig Andersen   Et livseventyr

om store succeser og personlige dæmoner. 

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

slut med
gætværk
Kvalitet nÅr vi Kun med 
evidenSBaSeret viden

bedste

Årets    julegave
en værktøjskasse 
af højeste kvalitet

Årsmøde:Plakat til digvedlagt

{ NR.04 JUNI 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang

moderne skoleledelse

grøn idealist 
 og rå kapitalist 

DITLEV ENGEL   Chefen for 

vindmøllegiganten Vestas er måske

 mindre engel end en djævel til tal

skole-
lukninger
Sammenbrud eller
ny begyndelSe

hjælp!

er der 
plads til 
de svage 
børn?

anmeldelser
Kursus for nye skoleledere
debat

{ NR.06 okt. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 venner     fjender     portræt     mirakler     inspiration     stillinger   årsmøde
denne gang

moderne skoleledelse

      frans 
forføreren 

FRANS RASMUSSEN   Dirigenten lokker 

skønheden frem og får sit orkester 

til at bevæge sig som sort sol

Konference for ledere
Gear & Gadgets
Sekretariatets nye profil

skal skolen
altid hade 
kommunen?

når ulykken
rammer 
taG anSvar oG KommuniKer 
åbent oG ærliGt

{ NR.03 APRIL 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 ledelse     klumme     portræt     kommunikation     analyse     stillinger   denne gang
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    mange 
roller, men 
  sig selv

PETER SØRENSEN   En cheftræner 

skal få holdet til at yde sit 

optimale.  Han har måske 

kun én chanceNy minister
Talent for ledelse
Anmeldelser

Jammer-
selvsving 
nytter 
ikke

FRIGGASKOLAN
BLIVER 
INTERNATIONAL
SVENSKERNE SAMLER FRISKOLER 
I INTERNATIONAL KONCERN

{ NR.05 SEP. 2011  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

 klumme     portræt     kontoret     nyheder     kritik     folketingsvalgdenne gang

moderne skoleledelse

 I       med 
landets 
  Indre 

PIA JETTE HANSEN   At være leder 

og sætte en dagsorden kræver

personlige ofre

Nye skoleledere
Kontorlandskaber
Nye bøger

Inklusion knækker 
kurven for løbsk 
specialundervisning

IT-MILLIARDER
SpIld af peNge eller 
lærINgSbooSt?

dialog

  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

Store 
danSkere
13.000 biografier om kendisser gennem 
tiderne fra konger og politikere til forfatte-
re og skuespillere kan nu læses på Gylden-
dals netleksikon denstoredanske.dk.

Også Gyldendals og Politikens Dan-
markshistorie i 17 bind bliver i disse dage 
lagt på nettet, gå ind og googl.

Hilsen til 
skolens folk
Danmark er et godt og trygt samfund. Overalt 
har vi engagerede mennesker, som yder et stort 
og professionelt arbejde på sygehuse, på pleje-
institutioner, i skoler og i børnehaver. De påtager 
sig et stort ansvar og forvalter det dygtigt og 
medmenneskeligt. 

Pluk fra: Dronning Margrethes nytårstale, 
Amalienborg 31. december 2011 kl. 18.00.

kort 
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skolelederforeningen har udarbejdet en række – 
flere af dem nye – værktøjer til støtte, inspiration 
og refleksion for skolelederne i deres arbejde: 

>  kvalitetsrapporten som ledelsesværktøj 

>  Observation og vurdering af undervisning

>  selvevaluering og udvikling i ledelsestemaet

>  nye ledelsesformer – ændrede skolestrukturer 

>  evidensbaseret skoleudvikling 

>  det gode skolelederliv – flere materialer

bemærk kompendiet ”nye ledelsesformer – æn-
drede skolestrukturer”, hvor man kan få et overblik 
over de lokale skolestrukturændringer og nye ledel-
sesformer i kølvandet på de mange skolenedlæggel-
ser og sammenlægninger. kompendiet, der bl.a. har 
videointerviews med skoleledere, der har været invol-
veret i forandringerne, ligger på hjemmesiden.

det webbaserede videomateriale ”evidensbase-
ret skoleudvikling” er udviklet bl.a. som en hjælp 
til de skoler/skoleledere, der har med interesse at 
arbejde mere evidensbaseret – altså med at udvik-
le skolen på baggrund af viden og forskning, de 
nyeste undersøgelser mv.

Læs meget meRe om alle de forskellige ledel-
sesværktøjer samt eventuelt den overordnede be-
skrivelse af foreningens indsatsområde de kom-
mende år, der er beskrevet i pjecen ”nye initia- 
tiver”, alt sammen ligger det på nettet.

løn- og ansættelse
For at sikre en så redelig proces som mulig i for-
bindelse med afskedigelser af skoleledere både i 
forbindelse med strukturændringer og i andre 
sammenhænge, har foreningen udarbejdet  
to pjecer.

>  er du overenskomstansat – og bekymret  
for at blive afskediget

>  er du tjenestemand – og bekymret  
for at blive afskediget

begge pjecer ligger på hjemmesiden også og retter 
sig primært til foreningens lokale leder-tR, som 
medlemmerne også bedes rette henvendelse til 
hurtigt, hvi situationen er ved at opstå.

ledelses
værktøj

kvalitetsrapporten som

Fra arbejdsopgave

til arbejdsredskab

Fokuspunkter ved

&
observation

vurdering
af undervisning

Ændrede
skolestrukturer

Elektronisk kompendium
September 2011

NYE ledelsesformer

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

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

til forskellige perspektiver.

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

over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.

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

redskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt  

skolelederliv.

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

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

tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.

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

andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i 

samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at 

perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinan-

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

Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål til, hvordan I kan gennemføre et selvevalue-
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realSkolen 
vender 
tIlbage
SFI har for nylig offentliggjort en undersøgelse af ledelsens betydning for skolens undervisning. 

Det er næppe overraskende for bladets læsere, at betydningen er høj. Undersøgelsen betoner, 

at skoleledelse er omdrejningspunkt for udviklingen af undervisningen. 
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klumme

 h 
øje faglige krav animerer elever og lærere til at 
stille højere krav til sig selv og hinanden. Det 
kan så være, at faglig undervisning kan fore-
komme en smule altmodisch. Det minder me-
get om tidligere tiders realskole. 

Man fristes til at spørge: Og hvad så? Kunne 
det forekomme, at fastholdelsen at den motivation, som børn i 
børnehaveklassen møder frem med i virkeligheden er den cen-
trale opgave i skolen. Lysten til at blive udfordret og lære i en 
forpligtende relation med en voksen er vel skolens kerneydelse. 
Man aner muligheden for at slukke for – ja gæt selv. 

Fag og fagligt
Opgaven som leder er særlig vanskelig på skoler med fagligt 
svage elever. Lærerne oplever, at eleverne har svært ved at 
nå centrale mål. 

Dansklærere med hang til at udfordre ungdommen har 
gennem generationer hensat poderne i fortvivlelse med Mar-
tin A. Hansens roman: Løgneren. En svag sjæl i niende klas-
se kan måske kun forstå lærerens erotiske besættelse af den 
unge kvinde (præstens datter) og ikke de mere litterære op-
levelser i bogen. 

Lærere og ledere, der til stadighed insisterer på at udfor-
dre deres elever har store chancer for at lykkes med opgaven 
på sigt, viser en helt ny SFI-undersøgelse. 

Skolen med socialt og fagligt svage elever har en særlig 
opgave. Undersøgelsen dokumenterer, at et vedholdende og 
insisterende forældresamarbejde kan hæve elevernes udbytte 
af undervisningen og dermed deres chance for at gennemfø-
re en ungdomsuddannelse.

Ungepakke i og ii
Tiden er præget af debatten om chancen for de unge. Kan de 
få et arbejde? Kan de forsørge sig selv? I modsætning til tidli-
gere er der kun en chance, hvis man får en uddannelse. Ellers 
er man henvist til offentlig forsørgelse, er den næsten doku-
menterede virkelighed. 

De unge har, med de seneste lovændringer, pligt til at være 
i arbejde eller uddannelse. Kommunen fører tilsyn. Slendrian 
kan medføre bortfald af diverse ydelser fra det offentlige. Om 
denne enstrengede model i virkeligheden fremmer de unges 
motivation kan diskuteres.

Chancen for den enkelte er nem at beskrive. Det handler 
om solide faglige kundskaber. Kan du din dansk, matematik, 
engelsk, fysik/kemi og tysk i nævnte prioriterede rækkefølge 
er man på solsiden. Hvad der ikke er helt klart, er de sociale 
kompetencer. Et bud på et svar kan man se i den måde ung-
domsuddannelserne arbejder med deres elever. En mester, 
der overvejer at ansætte en lærling, møder som noget af det 
første registreringen af elevernes fremmøde og aflevering af 
opgaver, når han henter elevernes papirer på ungdomsuddan-
nelsernes – ikke hans/hendes faglige standpunkt.   

Folkeskolens udfordring er sammenhængen mellem socia-
le og kompetencer. Anskuet som et pendul handler det ikke 
om at fastslå en bestemt position og derfra kvantificere et 
bestemt mål, men fastslå bevægelsens hastighed og fundere 
over udsvingets størrelse. Gamle fysiklærere vil tænke i po-
tentiel og kinetisk energi og vekselvirkningen mellem disse. 
Universet er ikke endelig afgrænset og det er undervisningen 
heller ikke.

hvad bringer fremtiden?
Europa og Danmark står ved en skillevej. Hovedbudskabet, 
de seneste ti år, har været, at Danmark kan leve af design 
(B&O syndromet) og kommunikation (ditto RUC), så kan ki-
neserne lave det beskidte arbejde. Udfordringen er, om infor-
mationssamfundet og kommunikative eksesser kan finansiere 
velfærden. Merværdi er et klassisk marxistisk økonomisk be-
greb, lidt forenklet udtrykt i, at forskellen mellem udgifter og 
indtægter er muligheden for velstandsforøgelse.  

Tyskland og Sverige har formået at fastholde de såkaldte 
produktive virksomheder. Typisk virksomheder med ansatte i 
blåt arbejdstøj. Output er forbrugsgoder af teknisk karakter. 
Ansatte er ofte mænd og forventningen er tekniske kompe-
tencer og matematiske forudsætninger.

Tidslommen er realskolen i tresserne – lige efter Sputnik-
chokket. En massiv satsning på matematik og fysik/kemi gav 
et løft i samfundsøkonomien. 

En sidegevinst var indførelsen af gruppearbejdet. En af 
målsætninger var de unge menneskers selvstændige aktive-
ring omkring opgaverne. En del nu afdøde kommunalbesty-
relsesmedlemmer blev udsat for håbefulde unge menneskers 
kvalificerede spørgsmål, der senere udmøntede sig i om-
fangsrige afhandlinger om dette og hint. Hint her i en positiv 
betydning, da emnet var af mindre betydning, hvorimod me-
toden og processen var det centrale omdrejningspunkt. 

Michael Rasmussen er skoleinspektør og HB-medlem

Skoleledelse og elevpræstationer

Følgende faktorer er i den nye SFI-rapport ”Le-
delse, læring og trivsel på folkeskolerne” identifi-
ceret som at have positiv betydning for elevernes 
faglige præstationer:

>  At skolelederen har nogen – men ikke nødven-
digvis megen – lederuddannelse

>  At skolen har høj grad af autonomi i forhold til 
undervisningens tilrettelæggelse

>  At der er en kultur på skolen, der vægter fag-
lighed højt

>  At lærerne samarbejder i team – særligt team 
omkring den enkelte klasse – og diskuterer de 
pædagogiske metoder med hinanden

>  At skolelederen ved læreransættelser lægger 
vægt på ansøgernes faglige kvalifikationer fra 
læreruddannelsen

>  At skolelederen ikke benytter økonomiske 
belønninger som motivationsfaktor.

Det vel at mærke, uden at det går ud over deres 
eller lærernes trivsel. Læs mere i rapporten og på 
www.skolelederne.org.
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tegn i   { tekst: Karen Boesen / foto: iStock }

Basisanalyse

Denne analyse er en forudsætning for 

prognosen, hvorfor jeg ganske kort vil 

pege på, at dette horoskop i sin struk-

tur for foreningens vedkommende inde-

holder de elementer, der karakteriserer 

ledere i både private – og offentlige 

virksomheder. Foreningen er stærkt på-

virket af Stenbukkens tegn, der er teg-

net for lederskab. 

 Endvidere indeholder horoskopet et 

meget stærkt element (Fisken) af so-

cial ansvarlighed og indføling med 

grupper, der er afhængige af et system, 

som de ikke altid har nogen indflydelse 

på. Et meget markant aspekt er tillige 

kommunikation (Merkur i 1. hus), der 

giver foreningen fremragende ressour-

cer til at formidle medlemmernes be-

hov eksternt.

 På den mere problematiske side, 

bærer horoskopet præg af en organisa-

tion, hvis målsætning i forbindelse 

med samarbejde med beslægtede grup-

per som for eksempel lærerne, kan 

løbe ind i vanskeligheder, da samar-

bejdsproblemerne er udprægede i horo-

skopet og som et underliggende aspekt 

kan udløse økonomiske forskydninger, 

der også vil influere på organisations 

domicil.

 Yderligere indikerer fundamentet, at 

interne magtkampe (oppositionen mel-

lem Pluto og Mars) kan påvirke den in-

terne arbejds- og kommunikationspro-

ces til skade for arbejdsklimaet.

nytænkning, ny målsætning

På trods af, at foreningen er ret nyeta-

bleret i sin nuværende form, viser ana-

lysen for 2012, at der er behov for, at 

der fremover tænkes i helt nye baner. 

Planeten Pluto er den store transforma-

tor. Dette kan været noget, som for-

eningens beslutningstagere i første 

række føler sig tvunget til, grundet i 

førnævnte problemer af økonomisk, 

samarbejdsmæssig karakter. 

Plenum har bedt en erhvervsastrolog om at lægge foreningens 

horoskop og vurdere, hvilke barrierer og muligheder, der ligger i 

løbet af det næste år:

 Under alle omstændigheder er det 

en organisation, der trænger til ny-

tænkning, ikke mindst når vi taler om 

intern kommunikation og lederprofil. 

Der er behov for mere frihed og selv-

stændig udvikling indenfor disse felter. 

Større behov for nytænkning og uaf-

hængighed i den daglige arbejdsproces 

og i forbindelse med de daglige ar-

bejdsrutiner.

 Dette må også gerne på et overord-

net plan i organisationen betyde, at 

man bevæger sig fremad mod en helt 

ny strukturel målsætning, der på læn-

gere sigt vil have som effekt, at man 

internt via nye ledelsesprincipper im-

plementer en mere avanceret og fri, 

eksperimenterende dagligdag, hvor der 

arbejdes med alternative modeller for 

organisationsudvikling. 

 Dette skal måske også ses i lyset af, 

at man udvikler sin målsætning til at 

omfatte andre og nye grupper, som har 

de samme mål, i en mere løs struktur.

nødvendige forandringer 

Denne minianalyse levner kun plads til 

kort at beskrive tre perioder i det kom-

mende år, som er vigtige i forbindelse 

med at implementere nye tiltag, hvor 

første periode er 1. februar til ultimo 

maj.
 Her er der indflydelser i Pluto-Mars 

hardcore-kombinationer. I dette tids-

rum er der virkelig behov for en ledelse 

i foreningen, der er parat til at omlæg-

ge linjen radikalt indenfor de ovenfor 

nævnte områder, såsom destruktion af 

tidligere arbejdsmetoder, rutiner og so-

ciale relationer medarbejderne imel-

lem.
 Her skal der virkelig skæres helt ind 

til benet, således at man er i stand til 

at indføre helt nye strukturer i den dag-

lige arbejdsproces. Man kan godt her 

tale om, at der ikke er nogen vej uden-

om. Det er spændingsaspekter, der her 

udløses, hvilket også kan kaldes for ne-

gative aspekter.

 Sådanne indflydelser giver ikke no-

gen mulighed for at vælge alternativer. 

Der kan i værste fald komme begiven-

heder ind udefra, der fremtvinger disse 

forandringer. Mere specielt også i form 

af magtkampe, der inviterer til nytænk-

ning. Disse ændringer behøver naturlig-

vis ikke i første række at være behage-

lige – men de er nødvendige!

implementeringsfase

Fra ultimo maj – ultimo august bevæ-

ger vi os ind i en tid, hvor de planlagte 

forandringer står for døren, og hvor Ju-

piter og Månen begynder at dominere. 

Det er vigtigt, inden denne periode op-

rinder, at beslutningstagerne har gjort 

sig klart, hvad man vil med organisatio-

nen fremover, så man er parat til at 

føre tingene ud i livet.

 Kodeordene kunne være følgende: 

Uddannelse af (nye) medlemmer, gerne 

med aspekter, der er orienteret ud over 

gældende grænser, og som også invol-

verer den offentlige sektor, som jo er 

arbejdsområdet for foreningens med-

lemmer, strategiudvikling og udvikling 

af den filosofiske og erkendelsesmæs-

sige basis i foreningen. Alt nødvendigt 

med det formål at skrinlægge årsager-

ne til de interne magtkampe,

Stabilisering sidst på året

Spændingsaspekterne gør sig gælden-

de frem til oktober. Men som sagt er 

der hjælp at hente fra slutningen af 

maj og helt frem til januar. 

 Årets sidste måneder, hvor Saturn be-

gynder at udøve sin indflydelse, byder på 

aspekter, der er langt mere stabile Ikke 

mindst i spørgsmål, der involverer even-

tuelle nye, men også eksisterende samar-

bejdspartnere. Strategien begynder nu at 

falde på plads, og den vil præge organi-

sationen omkring årsskiftet. 
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Baggrund
Karen Boesen har beskæftiget 
sig med astrologisk rådgiv-
ning siden 1972. Fra midten af 
80’erne har hun arbejdet som 
fuldtidsastrolog. Se mere på 
www.erhvervsastrologi.dk
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Ønsker Skolelederforeningens medlemmer at 
anmelde en bog, så ring til sekretariatet på 
tlf. 7025 1008.
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Fra folkeskole til profitenhed?
Tanker om en udvikling
Peter Ussing
Adapta Forlag
78 sider, 100 kr. 

Her får du på kun netto 60 sider en letlæst, men også koncentreret 
og kompetent gennemgang af den danske folkeskoles udvikling over 
de sidste 60 år. Flot arbejde, for selv om det er lang tid, hvor der er 
sket ufatteligt meget, og alle mulige små og store historier har ud-
spillet sig, er bogen ikke blevet den kalorietomme pixi med årstal og 
overskrifter, man kunne frygte.

Forfatteren, som har taget HELE turen som elev, lærer, skole- 
leder, skoledirektør og fagforeningsmand, formår at gøre skolehisto-
rien til en fortælling. En levende en, let krydret med hans personlige 
oplevelser og betragtninger, og som bogens titel signalerer, er det en 
periode præget af skift fra bl.a. den delte skole til enhedsskolen, fra 
en mere autoritetspræget pædagogik til friere former, fra firkantede 
klasseværelser til rundkredse og fleksibilitet.

Meget godt og så en del skidt også. En af de store tendenser er 
politiseringen af skolen. Den har altid været der, men bider sig fast i 
70’erne med lærerstandens graven sig ned i lønmodtageridentitet. 
En udvikling, der bl.a. fører med sig, at det fælles gods, skolekultu-
ren og de højere formål med at lægge beslag på 10 år af børnenes  
tilværelse, træder i baggrunden for snæver resursetænkning.

Værre er det, at tilliden i det omgivende samfund til, at skolen 
løser opgaven, afløses af mistillid. Den fælles vision er ved at bryde 
sammen, og fra at sætte rammerne blander skiftende regeringer sig 
nu mere direkte ved at stille krav om dokumentation for faglighed 
og resultater.

Ikke urimeligt selvfølgelig, men når de seneste års toneangiven-
de ideologi samtidig er, at markedsstyring og konkurrence bør være 
det øverste regulerende princip for folkeskolen, peger forfatteren på, 
at der gøres regning uden vært. Regningen i form af en fraværende 
fælles etik, atomiserede (menneskelige) værdier og idealer skal 
nemlig betales senere i form af – hvad? 

Forfatteren argumenterer for at formulere et nyt, sammenhæn-
gende skolesyn. Noget, der efterspørges fra mange sider, og som er 
formuleret i den nye regerings ønske om at skabe et REELT partner-
skab om folkeskolen. Vi får se, om det lader gøre. Dette personligt-
historiske skrift begrunder, at det er forsøget værd. 

michael diepeveen

Redaktør 

Varetagelsen af barnets tarv er et begreb til relancering. 
Medierne har gennem de sidste par år været præget af en del 

uhyrlige historier om forældres vanrøgt af deres børn. Børnene kom-
mer sjældent til orde – meget ofte, fordi de ikke er i stand til det på 
grund af massive misbrugsproblemer. Debatten om Brønderslev sa-
gen handlede om det betimelige i, at børnene ytrede sig i en tv ud-
sendelse, uagtet at børnene er myndige og dermed voksne. 

Nu har vreden fået en ny stemme med Lisbeth Zornig Ander-
sens bog. Hun beskriver en rædselsfuld barndom med svigt fra 
ende til anden. Lisbeth Zorning Andersen endte med at falde 
ned på den rigtige side af plankeværket – får uddannelse, mand 
og børn. Heldet skyldes ikke en systematisk social indsats fra 
det offentlige, mere en række tilfældigheder og møder med so-
cialpædagoger og lærere, der har hjertet på rette sted og modet 
til at handle.  

Velfærdssamfundet defineres vel grundlæggende ved barnets 
ret til barndom. Retten til leg, stimulerende omgivelser og om-
sorg fra voksne er forudsætningen. Barnets tarv er beskyttet af 
lovgivning og internationale konventioner. Udviklingen gennem 
de sidste hundrede år har i sin egen selvforståelse udvidet om-
sorgen og varetagelsen af barnets tarv gennem udbygningen af 
den offentlige sektor. Udviklingen i de offentlige udgifter indike-
rer en eksplosion i omsorgen.

Desværre er der en slange i paradiset. Socialsektoren har en 
næsten religiøs tro på forældrenes lyst og evne til omsorg. Kald 
det kærlighed er en kendt popsang – i Lisbeth Zornigs bog er det 
en række omsorgssvigt fra det helt elementære hygiejniske til 
gentagne seksuelle overgreb. Bogen rejser det helt elementære 
spørgsmål om ikke, der er en basisydelse, som forældre skal 
kunne levere for at varetage deres barns tarv; og samfundets 
pligt til vedholdende at gribe ind.

Beslutningen om at falde ned på den rigtige side af plankek-
værket træffes af Lisbeth Zornig selv. Hun ringer til kommunen 
og kommer i pleje. Uagtet heraf fastholder socialsektoren, at 
barnet skal holde kontakt til hjemmet. Besøg hver anden week-
end bruges til drikkeri med moderen, uden at socialsystemet 
hæver et øjenbryn. Kald det...

Bogen er utrolig velskrevet og anbefalelsesværdig. Tuderi og 
selvmedlidenhed er fraværende, derimod er det en meget nøg-
tern beskrivelse af forhold og omstændigheder, der skulle være 
aflyst, inden de fandt sted. Uagtet temaet må bogens litterære 
fortællestil fremhæves. Barnets liv ses hele tiden gennem de 
briller, som passer til alderen.

Vrede er mit navn kendes fra den nordiske mytologi. I Eddaen 
spår Vølven Odin verdens skabelse, undergang og genskabelse. 
Genskabelsen af en ny og bedre verden. Det fromme håb er bar-
nets ret til barndom og de voksnes ansvar for at betrygge den. 

michael Rasmussen

skoleinspektør

vølvenS  
SPådom

Zornig
Vrede er mit mellemnavn
Lisbeth Zornig Andersen
Gyldendal Business
214 sider, 299 kr.

Peter Ussing

Fra folkeskole
til profitenhed?
- tanker om en udvikling

adapta

Fra folkeskole til profitenhed?” skildrer folkeskolens udvikling gennem de 

sidste ca. 60 år. Det har været en periode, hvor den har bevæget sig fra 

en balance mellem hensyntagen til faglighed og til elevernes alsidige og 

personlige udvikling og frem til den situation, som skolen befinder sig i 

nu, præget af et globalchok, hvor folkeskolen mere og mere betragtes som 

en profitenhed, der skal imødekomme samfundsøkonomiske krav, det vil 

sige kravet om at skaffe erhvervslivet en veluddannet arbejdskraft, der kan 

styrke landets konkurrenceevne og øge bruttonationalproduktet. 

Bogens titel rummer denne konstatering – i det mindste som en påstand. 

Men den stiller også et spørgsmål: Skal folkeskolen kun ses under marke

dets, erhvervslivets, synsvinkel, være underkastet markedets vilkår og styret 

af markedets krav? Eller skal folkeskolen være en fælles, folkelig kultur

institution, der styrker og støtter elevernes alsidige og personlige udvikling, 

gør dem fortrolige med dansk kultur og sætter dem i stand til at fungere 

aktivt i et samfund, der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati?  

Bogens forfatter, født 1928, skriver ud fra et livs erfaring som lærer, skole

inspektør, skoledirektør og aktiv deltager i foreningsarbejde. Han er forfat

ter eller medforfatter til lærebøger for folkeskolen og bøger om skolefor

hold, herunder skoleledelse og skolehistorie. Men han skriver også ud fra en 

dyb bekymring over den igangværende udvikling, hvor lærerne føler sig sat 

i skammekrogen, mens de ser på, at uprofessionelle aktører har overtaget 

detaljestyringen af skolen med krav om indbyrdes konkurrence og kontrol.

Fhv. undervisningsdirektør Asger BaunsbakJensen har skrevet bogens forord.

ISBN 9788788909265adapta
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bøger

Perspektiver på
specialpædagogik
Claes Nilholm
Forlaget Klim

min indre leder
Hvordan inspirere til
personlig vækst
Stephen R. Covey
Gyldendal Business

undervisningsdifferentiering
Status og fremblik
Niels Egelund
Dafolo

konfliktens anatomi
The Arbinger Institute
Gyldendal Business

uddannelse i spænding
Åbenhjertehedens,
påmindelsens og
tilsynekomstens pædagogik
Thomas Aastrup Rømer
Klim

kultur og etnicitet på arbejde
Professionelt arbejde i det
flerkulturelle samfund
Barbara Day og
Jette Steensen
Via Systime

kompetence
Hvad, hvorfor, hvordan?
Knud Illeris
Samfunds Litteratur

Innovations Pædagogik
Kunsten at fremelske
innovationskompetence
Lotte Darsø
Samfunds Litteratur

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

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

Frisættende ledelse
Kunsten at integrere 
medarbejdere i 
ledelsesprocesser
Mads Ole Dall, Timo Klindt 
Bohni og Frank Iversen
Frydenlund

ledelse og økonomi styring
I det offentlige
Tor Busch, Erik Johnsen og Jan 
Ole Vanebo. Henrik Wisbech 
(red.)
Hans Reitzels Forlag

medledelse med muligheder
Institutionsledelse og det 
anderledes mulige
Jørgen Danelund og Tue 
Sanderhage
Forlaget Metropol

ledelse i uddannelsesmiljøer
Ole Steen Andersen og Mette 
Lindstrøm
Gyldendal Public

evaluering i skolen
Baggrund, praksis, teori
Peter Allerup, Mogens Jansen 
og Peter Weng
Dafolo

bøger til anmeldelse

anmeldelse honoreres med 2 flasker vin samt bogen. husk: Skriv kort!

Vi er i en tid, hvor faglige test, karaktergennemsnit og effektivisering i 
stigende grad sætter dagsordenen i folkeskolen. Samtidig er Danmark 
i en situation, hvor vi, hvis vi skal klare os i fremtiden, skal være krea-
tive, innovative og fastholde det særlige ved os som nation.

Foreningsliv, brugerinddragelse og nærdemokrati er noget, vi opfat-
ter som helt særlig dansk. Vi har i hvert fald en anden opfattelse af 
disse begreber, end man har i Kina.

Jeg har selv gået i folkeskole i 70’erne og har som elev siddet på 
ølkasser og diskuteret regler, omgangsformer, indhold i undervisnin-
gen. Jeg har deltaget i elevstrejke og siddet i skolens elevråd. På den 
måde er jeg blevet opdraget til demokrati – og tror i mit arbejde som 
skoleleder på, at der kommer en bedre skole ud af det, hvis der er dia-
log mellem skolens interessenter – herunder eleverne.

Imidlertid har jeg kunnet konstatere, at elevdemokrati og elevrå-
dets plads i skolen gennem de seneste årtier er reduceret både i læ-
rernes og den skolepolitiske bevidsthed. Udgivelsen af denne håndbog 
er derfor et velkomment skridt i forhold til at revitalisere en af den 
danske folkeskoles store dyder – elevdemokratiet.

Håndbogen retter sig direkte mod elevrådskontaktlærere, der får en 
god inspiration til, hvordan arbejdet kan udføres. Den er letlæselig og 
kan både læses fra ende til anden – ligesom den kan bruges som op-
slagsværk. 

I bogen gives forslag til løsninger til, hvordan elevrådskontakt-
læreren kan være sin rolle og metode bevidst, når hun skal agere 
som coach og vejleder for elevrådet, indpisker og motivator overfor 
kollegaerne og diplomat og formidler i forhold til skolens ledelse og 
bestyrelse.

Bogen er meget konkret i sine forslag og anviser flere løsningsmu-
ligheder for de enkelte elementer i elevrådsarbejdet: Afholdelse af 
valg, møder, sammenhold og synliggørelse af elevrådet, processtyring 
og koordination. Der er ofte tale om en introduktion, man så selv kan 
søge mere viden om eller udvikle videre på.

Håndbogen vil bestemt være en støtte for den nye elevrådskontakt-
lærer og en tjekliste og kilde til inspiration for den rutinerede ditto. 

Den raske, systematiske form ville nok få min gamle elevrådskon-
taktlærer fra 70’erne til at rynke på næsen og ønske mere refleksion, 
men denne nye form passer nok fint til tempoet og arbejdsgangen i 
folkeskolen anno 2012.

Jesper Würtzen

skoleleder

Rugvængets skole

ballerup

demokratISke 
dyder
håndbog for elevrådskontaktlærere
Danske Skoleelever – DSE 
127 sider, 500 kr. 
Rabat v. køb af flere ekspl.
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holdSPort 
gruppeprøver og gruppeeksamener på alle uddannelsesniveauer 
fra folkeskolen til universiteterne genindføres fra næste skoleår. 
Den tidligere regering afskaffede gruppeprøver o. lign. i 2006. 
Nu er de tilbage, dog således at bedømmelsen bliver individuel. 

Pt. skal nogle ’detaljer’ afklares. Bl.a. hvilke prøver og eksami-
ner der skal åbnes for gruppeprøver, om der skal være et loft over 
antallet af deltagere i en gruppe, og om elever og studerende om-
vendt skal have krav på at gå til individuel eksamen, hvis de øn-
sker det.

KO    n-
STELLA-
TIOnER
Skolelederforeningen har nedsat en analysegrup-
pe, der har undersøgt relationen mellem ledelse 
og medarbejdere i et organisatorisk perspektiv 
med fokus på foreningens profil. Analysegruppens 
konklusioner behandles på det kommende repræ-
sentantskabsmøde.

I bl.a. den anledning var Lærerforeningens for-
mand Anders Bondo Christensen inviteret til at 
give et oplæg på lokalformandsmødet i Odense 
kort før jul.

Han slog fast, at den voldsomme bundvending 
af økonomien gør, at folkeskolen og de faglige or-
ganisationer er pisket til at medvirke til forandrin-
ger, så der kan ydes bedre kvalitet for færre penge. 
En udfordring, der mødes bedst, når medarbejdere 
og ledere har størst muligt sammenhold – vi vinder 
ikke noget ved at skilles ad, sagde han.

Lærerformanden pegede samtidig på, at Skole-
lederforeningen og DLF er i drøftelser, om den nu-
værende organisatoriske relation er optimal, med 
henblik på at lægge ændringsforslag frem på efter-
årets DLF-kongres.

kort

keplers 3. lov : a3=  ; t2G ; M
4 ; π2

Konferencen finder sted torsdag den 8. marts 2012 kl. 11.00 til 

fredag den 9. marts 2012 kl. 13.00

Deltagelse er gratis og foregår på PH Metropol og Experimentarium 

i København. Læs mere og tilmeld dig på NTSnet.dk/aarskonference2012

•  Mød den sundhedsfaglige frontforskning, og se hvor-

dan den kan drive den naturvidenskabelige indsigt.

•  Hør, hvorfor det er så vigtigt, at synergien mellem 

sundhed og naturfag dyrkes allerede i grundskolen.

•  Få inspiration til sundhedstemaer, der motiverer ele-

verne og stimulerer deres interesse for naturfagene.

•  Vend hjem med ny viden og inspiration til forløb, der 

kobler naturfagene med en række andre fag.

Sundhed og naturfag
ntS-centeretS ÅrSkonference 2012
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    skole-
lederjob.dk.dk

FIND DIT 
NYE JOB PÅ

hovedStAdSoMrÅdet
roSkilde
Uddannelsesleder til Bygge og anlæg 
på Roskilde Tekniske Skole.
Ansøgningsfrist 10/1-2012

vAllenSBæk StrAnd
Vallensbæk Kommune søger Ungdomsskoleleder.
Ansøgningsfrist 10/1-2012

vAllenSBæk StrAnd
Vallensbæk Kommune søger Professionel  
og hjertelig Skole- og Dagtilbudschef.
Ansøgningsfrist 12/1-2012

hedehUSene
Fløng Skole søger skoleleder.
Ansøgningsfrist 16/1-2012

SJællAnd
høng
Løve-Ørslev Skole søger skoleleder.
Ansøgningsfrist 25/1-2012

Fyn
nyBorg
Nyborg Kommune søger innovativ leder 
til specialskolen Rævebakken.
Ansøgningsfrist 31/1-2012

JyllAnd
ÅByhøJ, ÅrhUS
Åby Skole søger skoleleder.  
Ansøgningsfrist 16/1-2012

veSthiMMerlAndS koMMUne
Skoleleder søges til Hornum Skole.
Ansøgningsfrist 30/1-2012

nørreSUndBy, Storvorde 
Skoleleder søges til Tofthøjskolen.
Ansøgningsfrist 23/1-2012

SkAnderBorg
Låsby Skole søger viceskoleleder.
Ansøgningsfrist 1/2-2012

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

Bygaden 2, 2630 Taastrup
Tlf.: 43 59 10 00 – www.htk.dk

Vil du være skoleleder i 
vores nye skolestruktur?  
 
Fra den 1. marts 2012

s k o l e l e d e r

Byrådet har vedtaget 
en ny skolestruktur, der 
trådte i kraft den 1. august 
i 2011. Det betyder, at In-
stitutions- og Skolecentret 
har gennemført en større 
ledelsesrokade, og derfor 
søger vi en ny innovativ 
skoleleder til Fløng Skole, 
der kan indgå i arbejdet 
med implementering af 
den nye struktur for at 
sikre helhedssyn i morgen-
dagens skole.

Skoleleder-
Stillingen:
Som skoleleder varetager 
du, med reference til 
centerchefen i Institutions- 
og Skolecentret, den 
overordnede ledelse af 
skolen, herunder ledelse 
af lærere, pædagogisk 
personale, teknisk service 
og administration og er 
ansvarlig for skolens 
økonomi i undervisnings- 
og fritidsdel. Derudover 
indgår du i et ledelsesteam 
med viceskolelederen og 
SFO-lederen.

Fløng Skole:
Fløng Skole ligger i den 
nordlige del af Høje-
Taastrup Kommune
omgivet af grønne
naturområder og med 
Fløng Svømmehal som 
nærmeste nabo. Skolen 
har 450 elever fordelt 
på 0. – 9. årgang og er 
beliggende med gode 
fysiske rammer – både 
inde og ude. 
Der er en engageret 

medarbejderstab i både 
undervisningsdelen og i 
fritidsdelen. 

Yderligere 
oplYSninger:
Du kan se det fulde stil-
lingsopslag på kommunens 
hjemmeside www.htk.dk, 
hvor der også ligger en 
beskrivelse af den ønskede 
ansøgerprofil. Du kan læse 
mere om Fløng Skole på 
skolens hjemmeside www.
floengskole.skoleintra.dk 
eller kontakte centerchef 
Henrik Torry Rasmussen 
på tlf. 23 71 77 39 for 
yderligere oplysninger.

anSøgningSFriSt:
Der er ansøgningsfrist 
mandag den 16. januar 
2012, kl. 12.00. 

Ansættelsessamtaler for-
ventes afholdt tirsdag den 
24. januar 2012. Eventuel 
2. runde afholdes fredag 
den 27. januar 2012.

anSøgningen SendeS 
til:
Høje-Taastrup Kommune 
Institutions- og
Skolecenter
Teamchef Winnie Skjoldbøl
Bygaden 2, 2630 Taastrup 

eller 
pr. mail til 
WinnieSk@htk.dk

du gør en forskel for kommu-

nens borgere. Vi gør en forskel 

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

Kæmp For børnene
Lærere skal i højere grad kæmpe bør

nenes sag, mener Børnerådets formand.
Side 34

-
h j e r n e n

Ravage
teenage

i

Teenagehjernen er under ombygning. Den al min

delige teenager bliver på grund af hjerne forandringer 

ramt af ADHD light. Det sætter nogle helt bestemte 

rammer for, hvordan lærere skal undervise teenagere.

Side 14

p01_FS2911_Forside.indd   2 15/12/11   14.28

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

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

  elektronisk kalender på folkeskolen.dk med 
 aktiviteter fra hele landet

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

Chef for Digitalisering og IKT 

Digitalisering får i de kommende år en stadig mere central rolle i Kalundborg Kommunes arbejde med at effektivisere 
og udvikle den kommunale administration – vil du være den der sikrer dette, i en nyoprettet enhed?? 

Udfordringerne på den korte bane er, at digitalisering i de 
kommende år bliver et strategisk indsatsområde i Kalundborg 
Kommune. Det vil bl.a. betyde, at digitaliseringen skal forankres 
stærkere i fagområderne. 

Jobbet er udfordrende, selvstændigt og med muligheder for, at du kan sætte dit personlige præg på den nyoprettede stabsenhed. Lønniveauet er  
årligt på 625.000 kr., excl. pension og med mulighed for individuel lønforhandling.  
Yderligere oplysninger kan du finde i jobprofilen på www.kalundborg.dk eller kontakte Børn- og Ungedirektør Hanne Dollerup på telefon 21 45 44 86.  
 

Vores nye digitaliserings- og IKT chef skal derfor have særligt fokus på: 
•  Udvikling og formidling af strategi på digitaliseringsområdet 
•  Sætte strategisk og operationel retning mod digitalisering af 

kerneopgaverne på velfærdsområderne 
•  Inspiration og salg  af digitalisering til organisationen 
•  Etablering af forretningsgange, processer og støtte til udarbejdelse 

af business cases, indkøb og anskaffelse samt implementering af 
systemer i fagområder og institutioner 

•  Sikre fleksibilitet og åbenhed i it-infrastruktur 
•  Løft af it-infrastrukturen på skoleområdet jf. økonomiaftalen mellem 

Regeringen og KL 
•  Fastholde sikker og omkostningseffektiv drift 

Personen vi søger skal være velfunderet i faget ledelse. 
Kalundborg Kommune har i vores ledelsesgrundlag, beskrevet hvordan 
vi tænker at god ledelse udføres. Det håber og forventer vi, at du kan 
leve op til. 
Vores nye digitaliserings- og IKT chef skal derudover have: 
•  Viden om og interesse for digitalisering og IKT 
•  Ledelseserfaring og gerne suppleret med en relevant 

lederuddannelse 
•  Viden og/eller interesse for den offentlige sektor. Viden kan f.eks. 

være tilvejebragt gennem relevant uddannelse, arbejde i den 
offentlige sektor eller som leverandør til den offentlige sektor 

•  Erfaring med udbud, leverandørstyring og kontraktforhandlinger 
•  Relevant uddannelse som giver baggrund for at kunne arbejde 

strategisk og analytisk med digitalisering 
•  Erfaringen kan være opnået både i den private eller offentlige 

sektor 
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Regeringen og KL 
•  Fastholde sikker og omkostningseffektiv drift 

Personen vi søger skal være velfunderet i faget ledelse. 
Kalundborg Kommune har i vores ledelsesgrundlag, beskrevet hvordan 
vi tænker at god ledelse udføres. Det håber og forventer vi, at du kan 
leve op til. 
Vores nye digitaliserings- og IKT chef skal derudover have: 
•  Viden om og interesse for digitalisering og IKT 
•  Ledelseserfaring og gerne suppleret med en relevant 

lederuddannelse 
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årligt på 625.000 kr., excl. pension og med mulighed for individuel lønforhandling.  
Yderligere oplysninger kan du finde i jobprofilen på www.kalundborg.dk eller kontakte Børn- og Ungedirektør Hanne Dollerup på telefon 21 45 44 86.  
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Løve-Ørslev skole søger ny skoleleder med hjerte og hjerne på rette 
sted, da vores nuværende leder går på pension.

Skolen er beliggende i den sydlige del af Kalundborg Kommune og 
er delt på to matrikler. På skolen er der knapt 100 videbegærlige 
elever samt 15 dygtige og engagerede medarbejdere. Skolen har 
tilknyttet både en SFO1 og SFO2.

På Løve-Ørslev skole vil du møde:
•  Et godt læringsmiljø, hvor eleverne udfordres i dagligdagen og 

fagligheden sættes højt.
•  Stor bevidsthed i at bruge naturen omkring skolerne og deres 

omegn, samt et aktivt samarbejde med lokalsamfundet.
•  En skole, hvor motion og sundhed vægtes meget højt.
•  Interaktive tavler i alle klasser.

Vi søger
Vi søger en leder med en lærerfaglig baggrund, som kan omsætte vi-
sion og strategi til handling, kan lede gennem dialog og tydelig ledelse.

•  Du kan inspirere og motivere og være med til at præge skolens 
udvikling i samarbejde med skolebestyrelse, forældre, lærere og 
lokalsamfundet.

•  Du møder eleverne åbent og ” i øjenhøjde” med interesse for det, 
der optager dem. 

•  Du skaber gode rammer og giver råderum for personalet.
•  Du underviser ca. 4 timer om ugen.

Vil du vide mere og se det fulde stillingsopslag, så klik ind på  
www.loeve-oerslev.skoleintra.dk eller www.kalundborg.dk

Ansøgningsfristen er den 25. januar.

Lille, frisk og lige i nærheden

D A N M A R K S T U R N E  F R A  F E B R U A R  2 0 1 2
S E  M E R E  P Å  W W W. H A M L E T S C E N E N . D K
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stillinger

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 
Allan Lundby-Hansen
Axel Bay-Petersen
Birgit Henriksen
Jørgen Mandrup Nielsen

Lis Spang-Thomsen
Michael Rasmussen
Sinne Pedersen
Torben Mørup

Axel Bech (observatør Kbh.) 

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Daglig ledelse 
Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 

Ledelse, kommunikation
Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Søren Thomsen 
stho@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

Team: Personalejura 
Konsulent Barbette Hjelmborg
bahj@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

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

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

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Henning Søby Okholm
hsok@skolelederne.org

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Lisbeth Hastrup Hansen
liha@skolelederne.org 

hovedBeStyrelSen

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

HurtIg 
kontakt

 

7025 1008

Randers kommune

Skoleleder til 
rytterskolen i 
randers kommune

Randers kommune søger ny skoleleder  
pr. 1. april 2012.

skolen er tosporet på 0.-9. klassetrin og en 
sFO med 80 børn. elevtallet er pt. 435.

Vi søger en skoleleder, der har lyst, mod, og 
evne til at lede en folkeskole i udvikling og 
frem drift, og som kan hånd te re en udstrakt 
selvforvaltning, er en inspirerende, initiativrig 
igang sætter indenfor det faglige, det pæ da  go-
gis ke og det ledelsesmæssige rum.

Randers kommune søger en tydelig leder, 
gerne med ledelseserfaring, der går forrest, 
når der skal nytænkes, forandres og forank-
res. Vi forventer desuden, at du er tydelig og 
klar i din kommunikation såvel eksternt som 
in ternt.

som en af de første vigtige ledelsesopgaver 
medvirker du ved ansættelse af skolens nye 
viceskoleleder.

på www.rytterskolen.dk og Randers kommu-
nes hjemmeside kan du læse det uddybende 
stillingsopslag.

Oplysninger om stillingen kan fås hos skole-
bestyrelsesformand Henrik Faarup på tlf. 
5363 4376 eller skolechef torben bugge  
på tlf. 8915 1080/5156 2080.

ansøgningen skal være Randers kommune, 
børn og skole, att. mette Lund på mette.
Lund@randers.dk i hænde senest fredag  
den 27. januar 2011 kl. 10.
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bælt&
Oplev havets magi

Margrethes Plads 1• DK-5300 Kerteminde • Tel +45 6532 4200 • www.fjord-baelt.dk

 

Fjord&Bælt
 - et uformelt læringsmiljø

På Fjord&Bælt ønsker vi at virke som 
“natur-oplukkere” og introducere 
eleverne til et miljø og dyrearter, man 
ellers kun i særlige tilfælde kommer i 
nærkontakt med. Vores formidling er 
præget af dialog krydret med aktiver-
ende og eksperimenterende indslag 
og masser af sjov, og det er oplagt at 
lade vores undervisningsforløb indgå 
i videre forløb på skolen.


