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leder

reFor MTID
Regeringen er inden jul kommet med deres udspil til en folkeskolereform ”Gør en 
god skole bedre – et fagligt løft til folkeskolen”.

Jeg har fra Skolelederforeningens side generelt bakket op om reformudspillet, 
idet jeg ser mange gode muligheder i det. Vi støtter en længere skoledag, større 
lokal frihed, styrket fællesskab om løsningen af opgaverne, større sammenhæng i 
skoledagen, kompetenceløft til lærere og ledere m.m. 

Jeg ser samtidig en udfordring i, at der er signaler i udspillet, der peger bagud 
og ikke fremad mod en mere fl eksibel skole. Ligeledes er der en stor udfordring i 
fi nansieringen, både vedrørende lærernes arbejdstid og forældrebetalingen i SFO. 
Se mere om både udspil og fi nansiering inde i bladet!

Ledelsesopgaven bliver absolut ikke mindre. Det vil jeg gøre mit til bliver et 
tema i de politiske drøftelser, der skal være hen over foråret mellem forligspartier-
ne, men også i Partnerskabet om Folkeskolen, som er blevet lovet inddragelse.

Jeg har meddelt ministeriet, at Skolelederforeningen står til rådighed med ide-
er, rådgivning mv. i forløbet. Det egentlige lovarbejde forventes at blive klaret i ef-
teråret, så alt kan træde i kraft til august 2014.

Den største udfordring her i foråret er nok ikke indholdet i folkeskolereformen, 
men snarere vilkårene for gennemførelse af den, og her er lærernes arbejdstidsaf-
taler hovedknasten. Der er fra KL’s side lagt op til et opgør med aftaleretten, så al 
tilrettelæggelse af lærernes arbejde fremover er en ren ledelsesopgave.

De forhandlinger kommer ikke til at gå stille af sig. Skolelederforeningen ønsker 
stærkt en forhandlingsløsning frem for en konfrontationsløsning, som vil kunne 
give dønninger lang tid fremover.

Et spændende forår står foran os!
Godt nytår til alle!
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altid klar

 T o minutter før aftalt tid 
ankommer jeg til Mandag 
Morgens domicil i Val-
kendorfsgade. Et halvt 
minut efter bliver jeg af-
hentet ved receptionen af 

Erik Rasmussens personlige sekretær 
og bliver staks ledt direkte hen til di-
rektørens rummelige kontor. Han rejser 
sig, hilser og synes uden den sædvan-
lige indledende smalltalk parat til at 
springe hovedkulds ind i, hvad der nu 
måtte vise sig af spørgsmål. Han taler 
næsten, som man skriver. Effektivt, 
lige til benet og uden unødvendige 
hverken indholdsmæssige eller sprog-
lige svinkeærinder. Han fortæller be-
redvilligt om sine både professionelle 
og personlige projekter:

”Igennem hele min journalistiske 
karriere har jeg interesseret mig for 
det, man kunne kalde den nye virkelig-
hed. Man skal ikke kun forstå den en-
kelte nyhed, men nyhedernes fælles-
nævner, for den er med til at beskrive 
de nye dagsordener og vilkår for fremti-
den. Man skal forstå, at de største ny-
heder i virkeligheden altid allerede er 
sket. Det er bare ikke opdaget, simpelt-
hen fordi de er summen af en række 
komplekse signaler, som vi blot overser  
eller ikke forstår. De fleste nyheder er 
symptom på en nyhed, der er meget 
større. Jo bedre du kan forstå den næ-
ste nyhed og den næste igen, desto 
bedre vil du være til at forstå fremti-
den, som altid er et residual af forti-
den. Det vigtigste er at forstå nyheder-
nes betydning for fremtiden, så derfor 
har jeg brugt nyhedsformidling til ikke 

bare at forstå nutiden, men især den 
fremtid, vi er på vej ind i. Det har for-
met mit professionelle projekt”. 

altid bagefter virkeligheden 
Erik Rasmussen er allerede oppe i tem-
po og fortsætter uden mindste pause:

”Den anden side er så, hvordan vi 
tilpasser os den nye virkelighed og for-
bereder os på den. Min teori er at vi 
altid bliver overrasket af selv de forud-
sigelige nyheder. Vi har altid svært ved 
at koble og forstå rækken af begivenhe-
der. Vi halter så at sige altid bagefter. 
Den problemstilling accelererer i takt 
med, at verden bliver stadig mere kom-
pleks, mere forbundet, og at udviklin-
gen bevæger sig hurtigere. På samme 
tid bliver nyhedsformidlingen mere 
fragmenteret og kortfattet. Vi kommer 
derved til at skabe en forståelseskløft. 
Vores største udfordring er ikke de på-
trængende enkelte problemstillinger, 
men vores manglende evne til at hånd-
tere dem, fordi vi har denne forståel-
seskløft. Vi fokuserer ofte på et hjørne, 
som vi både kan forstå og forholde os 
til, men dermed taber vi det store per-
spektiv af syne. Mange analyser i dag 
peger samstemmende på, at vores stør-
ste problem er ”failed governance”, 
altså vores manglende evne til at lede 
igennem stadigt mere komplekse pro-
blemstillinger”. 

”For tiden arbejder jeg meget med, 
hvordan vi skal håndtere menneskehe-
dens store udfordring – den globale op-
varmning. For få år siden kæmpede vi 
for ikke at nå over 2 graders global 
temperaturstigning, i dag siger viden-

skaben, at vi må forberede os på 4-6 
graders stigning. Der er sket en kolos-
sal forrykkelse i de vilkår, der er fremti-
den for os og den kommende generati-
on, vilkår, som vi slet ikke har fantasi 
til at forestille os rækkevidden af. Det 
mindste vi kan gøre, er at forberede os 
på dem. Der er nemlig fanden til for-
skel på 2, 4 og 6 grader”. 

”Når vi hører om orkanen Sandy i 
USA, forsøger vi at normalisere: ”Det 
sker jo engang imellem”, siger vi, men 
vi overhører sammenhængene, fordi vi 
ikke har forudsætningerne for at løse 
de afgørende problemstillinger. Derfor 
kommer vi i baghjul og bliver reaktive i 
stedet for proaktive. Hvis elektrikeren 
siger til mig, at der er 50 % risiko for 
at mit hus brænder ned, hvis jeg ikke 
skifter mine ledninger ud, så vil jeg og 
de fleste andre overveje at skifte led-
ningerne. Alligevel ser det ud til, at vi 
bare forsøger at finde en elektriker, der 
siger det modsatte. Nu er der 95 % af 
videnskabsfolkene, som siger, at ”hu-
set brænder ned”. Men vi jagter stadig 
den ene, der har en anden opfattelse. 
Og i tv-avisen får vi begge sider repræ-
senteret lige meget, for vi skal jo have 
en balanceret diskussion. Vi vil gerne 
høre den ene elektriker, der siger, at 
huset ikke vil brænde, men sagen er, at 
vi fortrænger virkeligheden, for det er 
det, vi har lettest ved”.

”Det er tankevækkende, at vi i denne 
kommunikationens tidsalder ikke har 
forstået at formidle verdens største og 
mest oversete nyhed, den globale op-
varmning – selv om det er den nyhed, 
der vil ændre vores tilværelse både 

Erik Rasmussen, stifter og ejer af tænketanken Mandag Morgen, er med sine 71 år en  dreven 
samfundsdebattør og et fyrtårn, når det gælder nytænkning om fremtidens løsninger  inden 
for både erhverv og uddannelse i Danmark. Han blander sig også i den globale debat om klima 
og økologi og regnes i dag blandt de 100 mest indflydelsesrige mediefolk i verden.  

Nye 
løSNINger
TIl eN Ny TID
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altid klar

hurtigst af alle og mest dramatisk i årtu-
sinder. På dette område som på mange 
andre, vil jeg gerne oversætte store og 
små problemer til håndgribelige løsnin-
ger i hverdagen. Jeg vil gerne skabe den 
kortest mulige afstand mellem et pro-
blem og dens mulige løsning”. 

ansigt til ansigt med kræften 
Jeg behøver ikke engang minde Erik 
Rasmussen om, at jeg også ønskede en 
mere privat vinkel på hans livsprojekt. 
Han fortsætter uden videre: 

”Et andet af mit livs projekter er 
meget mere personlig. For nogle år si-
den blev jeg ramt af en meget alvorlig 
kræftsygdom. Det var et ufatteligt stort 
chok for mig, og jeg blev ikke levnet ret 
store chancer for at overleve. Men det 
lærte mig utrolig meget om forløsnin-
gen af menneskets egne ressourcer, 
først hvor store de er, og så hvordan vi 
kan blive motiveret til at bruge dem, 
når vi kommer ud af vores komfortzone 
og skal præstere vores yderste under de 
mest umulige forhold. Det gælder både 
fysiske og psykiske ressourcer. Når du 
pludselig får at vide, at du snart kan 
dø, bliver du klar over, at dine kendte 
og erkendte ressourcer ikke slår til. I et 
traditionelt sygdomsforløb er den første 
fase ofte et spørgsmål om at vente. Det 
sagde jeg nej til. Jeg ville forberede 
mig, forvandle ventetid til forberedelse. 
 Jeg stod over for den største udfor-
dring i hele mit liv, og den tackler man 
ikke ved at vente, men ved at forberede 
sig – psykisk som fysisk.  Aldrig har jeg 
forberedt mig så intenst på en opgave 
som at overvinde kræften”. 

”Jeg lærte også, at man aldrig skul-
le afvise det, som man ikke forstår. Vi 
mennesker er indespærret i en slags 

»Jeg vil gerne skabe 
den kortest mulige 
afstand mellem et 
problem og dens
 mulige løsning.«
{ Erik Rasmussen, stifter og ejer af 
tænketanken Mandag Morgen }

forståelsessiloer, hvor vi ønsker alt be-
vist, for at vi kan bruge det til noget. 
Hvis du er i en situation, hvor hele din 
begrebsverden bryder sammen, og du 
kun har 20 % chancer for at overleve, 
så må du finde en anden vej. Jeg anser 
andre veje for komplementære til den 
etablerede lægevidenskab og ikke som 
egentligt alternative – blot en ekstra 
mulighed for at forløse dine hidtil ufor-
løste ressourcer. Den erkendelse gjorde 
min verden større og rigere”.  

”Hvis din situation synes akut og 
umulig, må du nødvendigvis udvide dit 
arsenal af muligheder – også dem der 
ligger uden for din normale fatteevne. 
For mit vedkommende handlede det 
om at udnytte akupunktur, meditation, 
healing og diæter mv. Det gjaldt om at 
koble en lang række elementer, som 
jeg kunne se, at andre mennesker for-
skellige steder i verden havde haft glæ-
de af. Ikke at metodernes værdi er ble-
vet videnskabeligt bevist. For den luk- 
sus havde jeg ikke – altså kun at bruge 
”beviste” metoder. For mig var det nok 
at vide, at andre havde haft glæde af 
dem. Det var vigtigt at bevare håbet på 
trods af alle odds. Det gjorde både min 
verden og min selvtillid større. Men den 
vigtigste og mest afgørende ressource 
var nok min hustrus indsats og hendes 
evne til at motivere mig til at yde den 
sidste indsats og fastholde mit håb om 
overlevelse. Mister du håbet og troen 
på det umulige taber du kampen. Det 
var et samspil af alle disse faktorer, 
som gjorde udfaldet. Så mit andet pro-
jekt er at dele mine erfaringer med an-
dre. Jeg har efterfølgende arbejdet 
mange år som formand for patientstøt-
tearbejdet i Kræftens Bekæmpelse – 
netop for at hjælpe andre kræftpatien-
ter med at tro på det umulige. Så 
begge mine to store livsprojekter har 
noget at gøre med at finde nye løs- 
ninger i umulige situationer”. 

Når Erik Rasmussen kondenserer 
livets største værdier, tænker han den-
ne svære tid med:

”Mit største samleobjekt lige nu er 
alle de små øjeblikke, som livet er sam-
mensat af. De store øjeblikke er ikke 
bare de store projekter, men summen af 
små øjeblikke i hverdagen. At solen står 
op, løbeturen om morgenen, alle de små 
ting gør min verden større og rigere. 

Kræftsygdommen gav mig proportioner-
ne i livet tilbage. Jeg var længe om at 
erkende mange af de værdier, som ska-
ber det gode liv, et liv med mange gode 
øjeblikke, og hvor der er harmoni imel-
lem dem. Man skal ikke tage morgenda-
gen for givet, men leve i nuet”. 

Uddannelse i krybesporet 
Generelt finder Erik Rasmussen, når 
han arbejder med forandringsprocesser, 
at vi sjældent forandrer os hurtigt nok,  
og henviser til den amerikanske forfat-
ter Alvin Toffler, der i bogen ”Revolu- 
tionary Wealth” har beskrevet forskel-
lige forandringsprocesser. 

”Jeg har oversat hans tese til ”Fart-
djævle og spøgelsesbilister på foran-
dringens motorvej”. Internationale virk-
somheder kører i overhalingsbanen 
med 150 km i timen, fordi de konstant 
skal tilpasse sig globale markedsvilkår 
for at overleve. Hastigheden sænkes 
betydeligt i næste vognbane, hvor vi 
har det institutionelle samfund med fx 
fagbevægelser og interesseorganisatio-
ner, hvor mindste fællesnævner skal 
tælle med”. 

”Men i den inderste vognbane fin-
der vi med langsomst fart uddannelse 
og forskning. Uddannelse skal skabe 
forudsætningerne for forandring, men 
forandrer sig selv meget trægt. Jeg har 
været i mediebranchen i 50 år og har 
set adskillige uddannelsesreformer un-
dervejs. Men de har alle været bagefter 
udviklingen, hvor man har forsøgt at 
tilpasse sig en udvikling, der allerede 
er sket. Det er paradoksalt. Det samme 
gælder for så vidt medieverdenen, som 
overså en vigtig nyhed, nemlig nyheden 
om sine egne ændrede vilkår. Men om-
stillingsprocesser er uhyre langsomme i 
uddannelsesverdenen. Du sætter et 
barn ind i den ene ende, og der går 
næsten 20 år, før en færdiguddannet 
kommer ud i den anden i bevidstheden 
om, at videnstanken nu er fyldt op til 
et langt aktivt liv. Problemet er blot, at 
viden bliver en letfordærvelig vare i et 
stadigt hurtigere tempo”.

”Derfor står uddannelsessystemet 
over for en kolossal udfordring, der hand-
ler om tilpasning til en virkelighed, som 
er så turbulent og foranderlig, som tilfæl-
det er.  Men hvordan tilpasser folkesko-
len sig hurtigt nok, både hvad angår 
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Erik Rasmussen

>  Født 20. oktober 1941.

>  Startede som 17-årig som  
journalistelev på Bogense avis.

>  Studieophold i USa.

>  Erhvervsredaktør på Berlingske 
aftenavis sammen med Uffe 
Ellemann-jensen.

>  Som 27-årig headhuntet til  
posten som chefredaktør for  
dagbladet Børsen.

>  Senere direktør i 4 år for  
Gutenberghus-Bladene.

>  Stiftede Forlaget Management i 
1980, som stod for Politisk Uge-
brev, månedsmagasinet Manage-
ment og tænketanken Manage-
ments Erhvervspolitiske Forum.

>  Senere chefredaktør for  
Børsens nyhedsmagasin – nu 
Berlingske nyhedsmagasin.

>  Så initiativtager til tænketanken 
Forum for Industriel Udvikling i 
samarbejde med Lønmodtagernes 
dyrtidsfond, Baltica og pensions-
kassen PKa.

>  1989 lancerer han Ugebrevet 
Mandag Morgen sammen med 
sin kone Sidsel Bogh. Her er han 
fortsat ejer og direktør.

>  Også initiativtager til globale 
netværk som Copenhagen Climate 
Council og Green Growth Leaders. 

>  Medstifter af partiet ”Fremtidens 
Danmark” med det mål at skabe 
røre i andedammen.

>  Grundlægger af det internationale 
klima-initiativ Sustainia.

>  Fik i 1999 kræft og skrev efter sin 
sygdom bogen ”Den dag du får 
kræft”. Siden mangeårigt for-
mandskab for Patientstøtteudval-
get i Kræftens Bekæmpelse.

>  Erik Rasmussen har 3 drenge med 
Sidsel Bogh og en datter fra et 
tidligere ægteskab.

blå bogviden, pædagogik og kompetenceud-
vikling? Vi har ikke fundet svaret end-
nu. Jeg kan sådan set godt forstå, når 
skolefolk vånder sig over, at politikere 
”nu igen” kommer med reformer, de 
har ”jo lige været her”.  Men spørgs-
målet er snarere, om der er forandrin-
ger nok – om skolen ikke skal indstille 
sig på at det kun bliver værre – forstået 
på den måde at vi de kommende år vil 
opleve en eksplosion i fx læringsmeto-
der. Vi har set, hvordan vidensrevolutio-
nen på relativt få år har ændret medie-
verdenen dramatisk. Det samme vil ske 
med hele lærings- og undervisningssek-
toren, hvilket kræver en langt stærkere 
omstillingsevne end den, sektoren hid-
til har præsteret”.

”Jeg savner de præcise scenarier, 
der kan illustrere fremtidens uddan-
nelsessystem, og hvilke skridt og be-
slutninger, vi proaktivt skal tage i dag 
for at omstille os til de nye vilkår. 
Hvilke typer faglige og læringsmæs-
sige kompetencer bliver der brug for? 
Med al respekt for ideen om heldags-
skolen, men er den ikke blot udtryk 
for en løbede produktudvikling af fol-
keskolen og er dermed ikke svaret på 
de krav, folkeskolen skal forberede 
sig på om ti eller tyve år?”. 

omverdensforståelse og  
menneskekundskab 
Umiddelbart lyder Erik Rasmussens 
analyse besnærende, men hvad ville 
han egentlig gøre, hvis han ved skæb-
nens terningespil selv fik fire år som 
skoleleder? 

”Det ville på samme tid være en fa-
scinerende og en frustrerende udfor-
dring. Frustrerende fordi jeg nok ville 
opleve de mange stramme regler og 
manglende økonomi som begrænsende 
for min frihed til at handle. Hvis jeg 
overhovedet skulle overveje det, ville 
jeg betinge mig, at jeg måtte lave et 
større skoleforsøg og få de økonomiske 
rammer til eksperimentet. Jeg er klar 
over, at det ikke er dagligdag for skole-
ledere i Danmark, så jeg misunder dem 
ikke opgaven. Skolelederes begræns-
ninger er nok ikke mangel på innovati-
on og nytænkning, men på forudsæt-
ninger for at gennemføre forsøg”.

”Jeg ville arbejde på en meget 
mere dynamisk undervisningsplan. Ba-

sale kompetencer hos eleverne skulle 
kobles med en mere opdateret omver-
densforståelse. Vi skulle også have et 
langt bredere klaviatur at spille på. Det 
skulle gøres mere attraktivt at komme 
ind at undervise og have adgang til et 
langt bredere spektrum af kompetencer 
end dem, der udvikles på seminarierne. 
Én enkelt læreruddannelse kan ikke 
selv kapere hele det vidensindtag, som 
en moderne skole har brug for. På le-
delsesplanet gælder det også, at ledere 
ikke bare skulle komme fra lærergrup-
pen. Skolelederuddannelsen skulle 
være en højtestimeret overbygningsud-
dannelse, men ikke nødvendigvis kun 
for folk med en læreruddannelse. 
Skoleledere skal kunne rekrutteres fra 
mange faggrene, for at hele skoleverde-
nen og lærerne kan få den nødvendige 
udfordring. Der skulle være friere ram-
mebetingelser edelsesmæssigt, pæda-
gogisk og økonomisk for skolerne”. 

”Jeg har for nylig skrevet en artikel 
om det, man kunne kalde ”produktivi-
tetsforbrydelsen”. Ud af de mistænkte 
afslører jeg, hvem der er ”produktivi-
tetsforbryderen”. Det er lederne i det 
private erhverv. Vi overser lederskabets 
betydning for produktivitetsforbedrin-
ger. Det er tilfældet, fordi det er svært 
at måle ledelse. Det samme gælder for 
skolen”.

De to vigtigste egenskaber for en 
god leder i dag er en kombination af 
omverdensforståelse og menneskefor-
ståelse. Du skal vide, hvad det er for 
en verden, du skal lede i, og du skal 
vide, hvad det er for mennesker, du 
skal lede. Det er to basale egenska-
ber. Verden forandrer sig hurtigt, så 
du skal vide, hvor du skal lede folk 
hen. Men du skal også forstå menne-
skers motivation for at forandre sig. 
Du skal for det tredje naturligvis også 
have en faglig forståelse. Du skal 
have kompasset i orden i et turbulent 
terræn.  Som skoleleder skal du være 
hurtig til at afkode omverdenens sig-
naler og vilkår, ellers kan du ikke 
vide, hvilke kompetencer du skal  
tiltrække og udvikle.  Men du skal 
ikke kun rekruttere fra én bestemt 
læreruddannelse. Det hænger ikke 
sammen i en moderne verden. 

”Vi skal også være opmærksomme 
på, at mængden af påvirkninger i en 
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altid klar

»Vi skal leve af det, vi ikke ved, at vi 
ved. Vi kunne være verdens førende 
laboratorium i løsninger til fremme 
af menneskers livskvalitet.«
{ Erik Rasmussen, stifter og ejer af tænketanken Mandag Morgen }

moderne verden er kraftigt stigende, og 
at den målrettede læring står i en kon-
kurrencesituation om barnets opmærk-
somhed. Skolen er efterhånden bare ét 
indtryk blandt en mangfoldighed af san-
sebombardementer. Hvordan kan man 
sikre sig, at skolens læring vinder kam-
pen om børnenes opmærksomhed?”. 

Skjulte kompetencer frem i lyset
Hvad er det så for en virkelighed frem-
tidens unge, skal forberede sig på? 
Hvad skal den næste generation leve af 
i Danmark? Erik Rasmussen er på 
hjemmebane:

”Danmark burde være mere op-
mærksom på sin globale rolle. Vi er 
indavlede i vores omverdenforståelse 
og debatkultur. Vi er for fokuserede på 
det nære og det kortsigtede. I virkelig-
heden har vi aldrig rigtig forstået til 
bunds, hvad det var, der gjorde os til et 
af verdens rigeste samfund. Nu siver 
rigdommen langsomt ud af vores sam-
fund, uden at vi nogensinde rigtigt 
fandt ud af, hvorfor vi blev en succes. 
Vi har aldrig forstået os selv. Derfor står 
vi uden løsninger for fremtiden”. 

”Vi så aldrig vores skjulte kompeten-
cer som fx social innovation. Vi har haft 
en række kompetencer for social sam-
menhængskraft og en særlig tillidskul-
tur, som har gjort vores lille folk til en 
unik organisation. Vi har på en måde 
været verdens mest veldrevne koncer-
ner. Et samfund bundet sammen af så 
mange fælles værdier, at hvis vi virkelig 
kunne koncentrere om vores spidskom-
petencer, ville vi være langt stærkere 
end så mange andre nationer. Vores 
stærke tillidskultur gør også, at vi uden 
stort bøvl accepterer et af verdens stør-
ste skattetryk. Det er i grunden, fordi vi 
anser vores skat for at være en investe-
ring i vores samfund. Der er fanden til 
forskel i at sige: Jeg betaler skat… el-
ler jeg investerer i samfundet! Vi har 
kunnet stå sammen om en lang række 
udfordringer og gjort det godt. Denne 
sociale innovationskraft har været en 
overset styrke. Derfor har vi heller ikke 
forsket i den og gjort den til en del af 
vores vidensmæssige selvforståelse – 
endsige vores kultur og konkurrence-
kraft. Derfor er Danmarks reelle succes 
fortsat en velbevaret hemmelighed. Så 
i stedet for at videreudvikle den origi-
nalitet, som vi har opbygget gennem 
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altid klar

»Mit største samleobjekt lige nu er alle de små  
øjeblikke, som livet er sammensat af. At solen  
står op, løbeturen om morgenen, alle de små ting 
gør min verden større og rigere.«
{ Erik Rasmussen, stifter og ejer af tænketanken Mandag Morgen }

generationer, sammenligner vi os selv 
med alle de andre nationer på deres 
præmisser. Derfor står vi uden mål og 
midler, nu hvor vi skal løse en række 
store fælles udfordringer”. 

Andre områder har vi en bedre for-
ståelse af. Vi kan godt forstå, at vi skal 
være et fossilt-brændstof-frit samfund i 
2050. Men gør vi noget ved det? Nej! 
Her har vi lavet alle de rigtige rappor-
ter, men ikke fulgt dem. Analyse på 
analyse giver paralyse! 

kunne være førende i livskvalitet 
Erik Rasmussen ønsker udsyn og  
handling: 

”Det er forkert i et lille samfund 
som det danske, at vi ikke har turdet 
”pick the winners”. Vi behøver ikke 
nødvendigvis finde helt nye udviklings-
områder lige nu, men blot udvælge de 
områder, der skabte vores succes og så 
prioritere vores ressourcer på en videre-
udvikling af dem. Desværre udløser vi 
en religionskrig, hver gang vi diskute-
rer, hvad vi skal satse på, og så kom-
mer vi aldrig videre. Igennem tyve år 
har vi diskuteret, hvad Danmark skal 
leve af, og vi har endnu ikke fundet 
svaret. Vores primære udfordring er 
hverken økonomisk eller teknologisk, 
men snarere mentalt. Vi spilder for 
mange politiske ressourcer på interne 
krige og magtpolitiske opgør og frem-
står som en nation i splid med sig selv. 
Det er ikke en heldig situation for et af 
verdens mindste lande”.

”Vi burde være verdens førende i 
løsninger, der fremmer menneskers 
livskvalitet. Vi er gode til en lang række 
områder, som verden efterspørger, fx 

fødevareløsninger. Ikke bare fødevare-
produkter, men fødevareløsninger. Også 
inden for energi, klima, miljø og vand 
er vi førende i verden. Vi er et af ver-
dens mest energieffektive lande. Men 
gør vi noget ved det?”.

”Og hvad er det Kina efterspørger? 
Det er ældreforsorg. For 20 år siden på-
viste Mandag Morgen, hvordan vi kunne 
udvikle modeller for fremtidens ældre-
forsorg og eksportere vores velfærd til 
andre lande.  Problemet er blot, at vi 
dybest set ikke ved, hvad vi er gode til, 
underforstået at kunne levere en kvanti-
ficeret beskrivelse af vores modeller.  
Derfor er det også svært at sælge dem. 
Men nu er Kina begyndt at efterspørge 
vores viden og erfaringer, som åbner for 
et kæmpemarked for løsninger, der 
fremmer ældre medborgeres livskvalitet. 
Det er en stor chance for Danmark, men 
den ville have været endnu større, hvis 
vi i tide havde forstået muligheden og 
turdet satse på den”.

”Vi kunne lige nu gøre os til verdens 
førende i udvikling af hospitalsløsnin-
ger. Vi bruger 42 mia. kr. på moderni-
sering og nyudvikling af hospitalsvæ-
senet. Men kunne vi finde ud af på 
nationalt plan og regionerne imellem  
at gøre vores løsninger efterspurgte på 
verdensmarkedet? Nej – og her er vi 
igen ved at tabe en stor chance på gul-
vet. Vores lille land kunne være et stort 
laboratorium for fremtidens hospitals-
modeller. Hvad gør vi i stedet for? Hver 
region udvikler deres egne hospitalsløs-
ninger. Det er bare et typisk eksempel 
på, hvordan vi underminerer vores egen 
gennemslagskraft og atomiserer vores 
muligheder”.

”Danmark er et samfund, der igen-
nem årtier er lykkedes med at skabe 
høj konkurrenceevne, social stabilitet 
og sammenhængskraft på samme tid. 
Men jeg frygter, vi er ved at sætte den 
styrke over styr”. 

”Vi kunne som sagt være verdens fø-
rende laboratorium i løsninger til frem-
me af menneskers livskvalitet. Men så 
længe holdningen er, at vi ikke må 
”pick the winners”, altså at vi prioriterer 
vores satsninger og fokuserer på vores 
potentielle vindermuligheder, flytter vi 
os ikke. Det handler jo ikke om, at em-
bedsmænd og politikere skal udvælge, 
hvad vi skal leve af, men blot at følge 
op på det, vi igennem generationer har 
levet godt af, og som der tilsyneladende 
er stigende efterspørgsel på”.

Fantasien er en gave
Erik Rasmussen afslører, at han læser 
mange bøger fra fantasy-genren, ”Rin-
genes Herre”, Harry Potter og den 
slags, foruden naturligvis alt om det 
menneskelige univers, historie, biogra-
fier og samfundsvidenskab.

Måske hans fascination af fantasien 
er det, der har holdt hans sind åbent 
for fremtiden og endnu uudforskede 
muligheder… og af en eller anden 
grund hørte jeg ham ikke komme i nær-
heden af ordet ”pension”…

Han ved, hvordan han effektivt skal 
afbryde en samtale uden at virke kort 
for hovedet, og knapt har jeg vendt 
ham ryggen, før jeg ud af øjenkrogen 
ser ham hastigt på vej tilbage til sit 
skrivebord.  



Skolelederforeningen har etableret sig på Facebook.
Vi håber, at alle lokalformænd, bestyrelser og alle 

medlemmer vil ’være venner’ med foreningen. Med  
tiden vil vi også oprette interesse- og netværksgrupper!

Gå ind NU på www.facebook.com 
og ’synes godt om’ Skolelederforeningen, tak :-)

New 
faces
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repræsentantskabsmøde

gear & 

gadgets

computere  { tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }

Fremtidsuret
Pebble er ikke så meget et ur 
som en lille computer med en 
åben softwareplatform, hvilket 
giver dig mulighed for at down-
loade funktioner efter behov 
lige fra e-mail klient til cykel-
computer.
Pris: 900 kr
Link: kortlink.dk/btkc

FIre aNDerleDeS 
ure TIl 2013

Timeprikker
Storm er kendt for at lave me-
get maskuline og til tider bru-
tale ure, og dette ur er ingen 
undtagelse. Timetallet er angi-
vet til venstre mens minutterne 
tælles til højre.
Pris: 1.300 kr
Link: http://kortlink.dk/btke

Designfrækkerten
Uret Gravity er skabt af den tyske 
designer Robert Dabi, og er helt 
imponerende enkelt og alligevel 
anderledes i sin udførsel. Uret fås 
i en række farver med forskellige 
urskiver og remme.
Pris: 800 kr
Link: kortlink.dk/btkg

Digitalklassikeren
Det helt igennem klassiske digitalur 
fra Casio er på en og samme tid cool 
og temmelig kikset. En af de største 
fordele ved uret nu, i forhold til da 
det først dukkede op i butikkerne, er 
at prisen nu er overkommelig.
Pris: 398 kr
Link: kortlink.dk/btkd
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under huden

 S cience fiction forfattere 
har i årtier drømt frem-
tidsdrømme om menne-
skes møde og sammen-
smeltning med maski-
nen. Lige dele rædsels-

historier som utopier om kybernetiske 
skabninger, hvor computer og person 
ikke længere lader sig adskille, findes 
overalt i film, bøger og tegneserier. I vir-
kelighedens verden arbejdes med begre-
bet wearable computers – computere 
man tager på – hvor udviklingen med 
stormskridt er ved at forvandle fantasi 
til realitet.

Hvis man strækker begrebet wearable 
computer, kan det i sin videste definition 
omfavne kuglerammer i en snor om hal-
sen på de gamle kinesere eller lommeuret 
fra det 16 århundrede. Men der synes at 
være generel enighed om, at den første 
wearable computer blev opfundet af ma-
tematikeren Edward O. Thorp i starten af 
1960’erne – en lille enhed skjult i en ci-
garetpakke som kunne beregne det muli-
ge udfald på et roulettehjul.

Der er siden opfundet en lang række 
lignende systemer, og ikke en uvæsent-
lig del af dem til brug på kasinoer. Et 
mere anvendeligt og tilgængeligt bud på 
en wearable computer var HP-01 fra 
1977, der var det første armbåndsur 
med indbygget lommeregner. Siden er 
større eller mindre computersystemer 
blevet forsøgt indbygget i armbåndsure 
med begrænset kommerciel succes. 

Men pointen i wearable computers 
bør snarere være, at computeren skal 
være en integreret del af vores hverdag i 
en sådan grad, at vi slet ikke bemærker 
den. Det er blandt andet derfor det år-
lige International Symposium of Wea-
rable Computers ikke kun er en akade-
misk konference for forskere men også 
har modedesignere, tekstilfabrikanter og 
lignende fagfolk blandt gæsterne. 

En af pionererne indenfor wearable 
computers er Steve Mann, der er profes-

sor ved University of Toronto. Han me-
ner, at det er indlysende, at alle bevæ-
ger sig mod en verden, hvor computere 
er noget man tager på.

”Det jeg forestillede mig i 70’erne, 
var den her ting, som du ville tage på 
som et glas over højre øje, og du ville 
betragte verden gennem dette glas. Et 
glas, der så rekonfigurerer de ting, du 
ser”, har Steve Mann fortalt i et inter-
view i New York Times.

Selv har Steve Mann siden starten af 
80’erne eksperimenteret med, udviklet 
og brugt computere til at tage på, fra de 
tidlige prototyper, der måtte bæres i en 
rygsæk og krævede en hjelm, til det nu-
værende system kaldet Eyetap. En lille 
linse monteret over højre øje, som bru-
geren ikke kun ser verden igennem, 
men som også formidler det der ses, 
lagrer det der ses og forsyner virkelig-
heden med ekstra information.

Steve Mann arbejder sideløbende 
med tankestyrede computere, og det er 
blandt andet drømmen, at teknologier-
ne skal kunne benyttes til at give blin-
de mulighed for at se. Eller at patienter 
med alzheimers kan benytte Eyetap 
fortolkning af virkeligheden til at assi-
stere den svigtende hukommelse. 

Fremtiden er lige  
om hjørnet

Data-tatoveringer
På University of California 
arbejder man med elektroniske 
kredsløb, der er så tynde, at de 
kan indlejres i et menneskes 
hud på samme måde som en 
tatovering. Her kan de fx holde 
øje med bærerens hjerterytme, 
hjernebølger og temperatur. 

Googles briller
Der er adskillige firmaer der 
arbejder på briller, der kan 
projektere data direkte ind i øjet 
som et ekstra lag information på 
virkeligheden (baseret på nogle 
af de teknologiske tiltag som 
Steve Mann har pioneret). Men 
Google er nogen er dem, der er 
længst fremme, og meget tyder 
på, at de er klar med et sæt bril-
ler allerede i 2013.

Tag fremtidens 
computer på
Vi er med stormskridt på vej ind i en fremtid, hvor den bærbare 
computer ikke længere ligger i tasken, men i stedet er en integreret 
del af det vi har på.

Wearable computer 



  nummer 01 / januar 201320

Hvis du har følt dig godt tilpas med Micro-
softs eget gratis Security Essentials, og følt 
sig beskyttet mod virus og lignende skadelig 
software, er det nok en tryghedsfølelse du 
bør tage op til fornyet overvejelse. I en test 
foretaget af det tyske testlaboratorium AV-
Test, der blandt andet er specialiseret i at  
teste antivirus-produkter, falder Microsoft 
nemlig godt og grundigt igennem på alle 
punkter.

De tyske ingeniørers test afslører nemlig, 
at hvor Microsofts Security Essentials henter 
point på ren brugervenlighed, så får soft-
waren kun 1,5 point ud af 6 i beskyttelse og 
3,5 point når det handler om, hvor godt pro-
grammet formår at reparere computeren ef-
ter en virusinfektion. Det er i denne sam-
menhæng en ren dumpekarakter.

De to antivirus-produkter der klarer sig 
absolut bedst i den tyske test er Bitdefender: 
Internet Security 2013 og F-Secure: Internet 
Security 2013.

Den klassiske skrivemaskine er en uddøende race i en verden 
af laserprintere og papirløse kontorer, og den sidste af slag-
sen har nu forladt samlebåndet. Det er producenten Brother, 
der har valgt at lukke ned for sin fabrik i den walisiske by 
Wrexham, da efterspørgslen på hakkebrædder ikke overra-
skende er faldet støt gennem de sidste mange år.

Men det betyder ikke, som mange ellers har skrevet, at 
skrivemaskinen nu forsvinder fra verden – en lang række of-

fentlige kontorer i fx USA har stadig behov for at kunne skri-
ve i flere kopier med gennemslag. Denne efterspørgsel vil 
blot fremover blive håndteret af fabrikker i Østen.

Den sidste skrivemaskine fremstillet i Europa ender der-
udover ikke sit liv på en butikshylde, men er i stedet blevet 
skænket til The Science Museum i London, hvor den vil kun-
ne ses side om side med andre mere eller mindre glemte tek-
nologiske klenodier.

Microsoft dumper 
eksamen 
i virus

Europas sidste 
skrivemaskine på museum

gear & 

gadgets

computere



  moderne skoleledelse 21

Europas sidste 
skrivemaskine på museum

mellemspil

i mødet med ’røvhullet’ står man ikke sjældent tilbage med en 
dobbelt fornærmelse.

For røvhullet er moral nemlig ikke en mere ædel karakteregenskab på 
niveau med de fl estes, hvilket kan overraske på den dårlige måde, men 
også et selvbestaltet redskab til at vurdere og fordømme andre, hvilket 
man så udsættes for. 

Det siger jacob Birkler, lektor, ph.d. og formand for Det Etiske Råd, 
i Politiken i en omtale af en ny bog “assholes – a Theory”, skrevet af 
professor aaron james, Harvard University.

N    get 
lort 

På oVerTID
 Ikke kun højtuddannede  åndens arbejdere, men både faglærte og ufaglærte løn-
modtagere tager i stigende grad fritiden i brug for at nå deres arbejdsopgaver. 
Det fremgår af en ny undersøgelse gennemført af analyseinstituttet Epinion. 

Undersøgelsen slår fast, at hver fjerde lønmodtager i høj grad eller i nogen 
grad arbejder i fritiden, mens kun halvdelen holder helt fri. En forklaring er, at 
tidernes ugunst presser de ansatte til at arbejde over, da de er alvorligt bange for 
at miste jobbet. 

Kilde: Politiken. 

Selveje
Et DLF-udspil, som Ugebrevet 
Mandag Morgen tog op, om mu-
ligheden af at gøre folkeskolen til 
selvejende institutioner a la fx 
gymnasier, har resulteret i, at or-
ganisationerne o.a. har haft fore-
træde for Folketingets Uddannel-
sesudvalg for at belyse emnet.

Her deltog Anders Balle for 
Skolelederforeningen, som pege-
de på, at en stærk folkeskole er 
vigtig for at styrke den samfunds-
mæssige sammenhængskraft – 
og at der med selveje kan være 
risiko for en opsplitning i autono-
me grupperinger. Er der tale om 
at overgå til statsejede institutio-
ner er det mere et spørgsmål om, 
hvor præcist og retningsbestemt 
skolen skal styres.

Skolelederforeningen mener, 
at der kun skal ændres på ejer-
forholdet, hvis det giver en bedre 
skole. Og at organiseringen af 
skolevæsenet skal afgøres ud fra 
vurdering af parametre som: 
Hvordan sikres skolens sam-
fundsmæssige betydning bedst? 
Hvordan sikres elevernes kompe-
tenceudvikling bedst? Og hvor-
dan sikres det bedst at alle ele-
ver kommer med?

DLF’s oprindelige udspil er 
blevet vurderet som et indspark, 
der primært går på at rejse tvivl 
om kommunerne er de rette til at 
drive skolerne i en i forvejen ret 
overfyldt offentlig mediedebat 
om OK’13, lærerarbejdstid og 
folkeskolereformforslag.

”jo længere tilbage du kan se, desto 

længere fremad ser du sandsynligvis ”

(Sir Winston Churchill, 1874-1965)
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Vigtigste ændringer

>   Bindestregsændring i gruppesammensæt-

ninger. Fx: væg til væg-tæppe kan fremover 

skrives væg-til-væg-tæppe.

>   Bindestregsændring i e-mail-adresse mv. Fx: 

e-mail-adresse skal fremover skrives 

e-mailadresse.

>   apostrofændring. Fx: succes’en eller succesen 

skal fremover skrives succesen.

>   Ændring af brugen af store og små bogstaver 

i initialforkortelser. Fx: aTP, BnP, it, cd og dvd 

kan fremover skrives aTP eller atp, BnP eller 

bnp, it eller IT, cd eller CD, dvd eller DVD.

>   Valgfrihed mellem -ie og -ium i ord som 

akvarium, gymnasium og territorium. Fx: 

gymnasium kan fremover skrives gymnasium 

eller gymnasie.

>   Ændringer i bøjningsformer af visse substan-

tiver på -en, -el, -er. Fx: køkkenet eller køknet 

skal fremover skrives køkkenet. Fx: regelen 

eller reglen skal fremover skrives reglen.

>   Ændring af sær- og sammenskrivning af for-

bindelser som inden for/indenfor mv.  Fx: Du 

skal stille skoene uden for døren kan fremover 

skrives: Du skal stille skoene uden for døren 

eller Du skal stille skoene udenfor døren.SVAR: 1.c, 2.c, 3.a, 4.c, 5.b, 6.c, 7.c, 8.a, 9.c, 10.c 

  En ret 
to vrang

1.
a. Gør-det-selv-mand
b. Gør det selv-mand
c. Både a og b

2.
a. Forskellige jobs
b. Forskellige job
c. Både a og b

3.
a. Bedstefar
b. Bedstefader
c. Både a og b

4.
a. Bedstefaren
b. Bedstefaderen
c. Både a og b

5.
a. Regelen 
b. Reglen 
c. Både a og b

6.
a. it, cd, dvd, bh, tv
b. IT, CD, DVD, BH, TV
c. Både a og b

7. 
a. Akvarium, ovarium, geranium
b. Akvarie, ovarie, geranie
c. Både a og b

8.
a. Køkkenet 
b. Køknet 
c. Både a og b

9.
a. Af sted og om bord
b. Afsted og ombord
c. Både a og b

10.
a. OK 
b. o.k. 
c. Både a og b

Kilde: Dansk Sprognævn 

TeSThvilken af nedenstående 
skrivemåder er korrekt?

vis et ord skal med i 
Retskrivningsordbogen, 
er det ikke nok, at det 
optræder i en avisarti-
kel en enkelt gang. Det 
er kun første skridt i en 

lang, ofte meget konservativ proces. 
Alligevel har Dansk Sprognævn med 

udgivelsen af den nye Retskrivningsordbog 
åbnet op for en pæn portion alternative 
skrive- og stavemåder. Prøv selv!

mellemspil 
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Det grå 
guld 

i lederstolen
Tre erfarne skoleledere refl ekterer over karrieren. 

De nærmer sig pensionen og ser tilbage på sejrene og det, der 
var svært. Og på den fremtidige tilværelse efter skoletid. 

{ tekst: Helle Kjærulf / foto: Jonna Fuglsang Keldsen }   fyraften
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Henning 
Madsen

 Viceskoleleder, Virring Skole, Skanderborg, 60 år. 
 

Viceskoleleder på Virring Skole i 22 år. 
60 medarbejdere og 447 elever. Skoleledelsen 

består af skoleleder, viceskoleleder og SFO-leder.

Gift, to voksne børn, fi re børnebørn.

personalet
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skal inddrages
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 I 22 år har Henning Madsen været at finde bag skrive-
bordet på viceskolelederkontoret på Virring Skole. 
Han går ind for enkle arbejdsgange, hvor man allige-
vel opnår det, man skal.

”Keep it simple – det er nok mit arbejdsmotto. Jeg 
sætter en ære i at undlade at gøre tingene indviklede. 

Hvis man præsenterer en indviklet arbejdsgang, er der garan-
teret noget, der går i kludder. Jeg vil godt være kendt for, at 
jeg har prøvet at forenkle tingene og gøre dem nemmere til-
gængelige. Det vil jeg i alle fald håbe, de siger om mig”.

Hans job som viceskoleleder har forandret sig utroligt me-
get gennem de to årtier. 

”I begyndelsen var det små mindre administrative opgaver 
plus undervisning på halv tid. I dag har jeg ingen undervis-
ning, og det administrative arbejde er vokset voldsomt”, for-
tæller Henning Madsen. 

”I et job som mit skal man være klar til at ofre noget sam-
vær med børnene. Jeg har ikke kunnet forene de to ting, så 
derfor er det ekstra vigtigt, at man elsker de opgaver, der lig-
ger i jobbet. Og heldigvis har jeg meget lyst til administration 
og it”.

Noget af det, som han har været mest stolt af i sin karri-
ere, er netop udviklingen af it på skolen.

”Jeg har været med til at føre den gammeldags skole ind i 
den elektroniske tidsalder. Den opgave har ligget meget på 
mig. Fra indførsel af de første pc’er og til der, hvor vi er nu”. 

Keep it  
simple

»Jeg har i mellemtiden lært, at man virkelig skal 
lytte til folk. Hvis jeg skulle fortryde noget, er det, 
at jeg somme tider har været for hurtig.«
{ Henning Madsen, viceskoleleder, Virring Skole }

personalet
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Uge 6 er national anti-mobbe-uge med særlig fokus på 
mobning på nettet. 

Samtidig er i samme uge tirsdag den 5. februar – ud 
over at være kronprinsesse Marys fødselsdag – internatio-
nal ”Sikker-internet-dag”.

Der sættes en række aktiviteter i gang fra centralt 
hold. Medierådet for Børn og Unge står bl.a. for projekt 
”Digilemma 2013”. Mere info på skolelederne.org.

Digital 
dannelse

skal inddrages

Stolthedens anden ben er økonomien, som Henning Mad-
sen har styret på skolen.

”Skanderborg lagde allerede i 1993 meget økonomi ud til 
institutionerne, og den decentralisering har jeg været med i 
fra begyndelsen. Det har betydet, at vi på institutionerne har 
skullet dygtiggøre os til at varetage alle de beslutningerne 
omkring økonomi, som førhen lå centralt, og udvikle styrin-
gen decentralt. Også der har jeg sat mit fi ngeraftryk”.

  
Ha’ personalet med
De nye tjenestetidsaftaler for lærere kom i begyndelsen af 
90’erne, lige da Henning Madsen var blevet viceskoleleder.

”Det sværeste var at få det udmøntet, så skolen fortsat var 
en god skole. Fronterne var trukket hårdt op. Vi gik fra et sy-
stem, hvor lærere bare skulle passe deres timer, til et system, 
hvor vi minutiøst skulle optælle alt muligt. Det var en meget 
svær øvelse at få det til at blive en hverdag, hvor både arbejds-
giver og arbejdstager kunne få det til at fungere på en god 
måde. Det tog fl ere år”.

Henning Madsen understreger, at noget af det vigtigste i 
jobbet som skoleleder er at sørge for, at personalet er med i 
alt det, man gør.

”Det er en kunst at få inddraget personalet og samtidig 
være klar med budskabet, at  vi inddrager jer hertil, og men 
det er os som ledelse, der træffer en beslutning”,  siger han. 

”Det er klart, at man ikke hver gang gør tingene på den 
smarteste måde. I starten med tjenestetidsaftalen har jeg 
nok været lidt for uprøvet og lidt for tilbøjelig til for hurtigt at 
melde ud, hvordan vi gjorde tingene, og træffe en beslut-

ning. Jeg har i mellemtiden lært, at man virkelig skal lytte til 
folk. Hvis jeg skulle fortryde noget, er det, at jeg somme ti-
der har været for hurtig”. 

40 år samme sted
I øjeblikket hedder pensionsalderen 63 år for Henning Madsen, 
og når han går af om tre år, har han været på skolen i 40 år.  

Han vil sætte en ære i at efterlade det arbejdsområde, som 
lige nu ligger på hans skrivebord, så det er nemt at gå til. 

”Jeg vil sørge for, at der er køreplaner for processer, der 
skal foregå, skemaer, når man skal udføre en given arbejds-
opgave, og en opdateret kalender osv.”, siger han.

”Men det ligger ikke i mit lod at vælge min efterfølger, og 
det kunne tænkes, at de kunne fi nde på at omstrukturere le-
delsen, når jeg holder. Nu har jeg siddet traditionelt på den 
administrative del i så mange år. Det kan godt ske, at de si-
ger, at vi skal have en afdelingsleder for et område af skolen, 
og så skal det administrative fordeles på en anden måde”.

Allerede nu har Henning Madsen løse tanker om, at pen-
sionisttilværelsen skal kædes sammen med rejser, at lære 
mere sprog og samvær med børnebørnene.

Han mener selv, at han er i stand til at slippe jobbet og hol-
de 100 procent fri.

”Omvendt kan jeg godt tage tingene med hjem og sidde 
med det, når der har været et hårdt pres. Men jeg kan lukke 
ned og sige, nu er det nok. Og hvis du spørger mig, hvordan 
jeg har overlevet de svære ting, så er det nok det. Jeg er så 
heldig, at jeg aldrig er gået ned med stress”. 

”Dette er ikke enden. 

Det er ikke engang begyndelsen på enden.

Men måske er det enden på begyndelsen”

(Sir Winston Churchill, 1874-1965)



Bodil 
Hvid

 Skoleleder, Mårslet Skole, 60 år.
 

Skoleleder på Mårslet Skole siden 1998, før det, 
viceinspektør på Rundhøjskolen i aarhus i seks år.  

115 medarbejdere og 850 elever. 
Skoleledelsen består af skoleleder, administrativ 

leder, pædagogisk leder og SFO-leder.

Gift, to voksne børn og to børnebørn.

går på



toppen
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 L ærer Bodil Hvid var ty-
pen, flinkeskolepigen, der 
rakte hånden op, fordi 
alting kunne være spæn-
dende at være med til. 

”Lige pludselig sad 
jeg som lærerrådsformand og formand 
for pædagogisk udvalg. Det var lige så 
meget min skoleleder, der sagde til 
mig: Skal du ikke ud og være skole- 
leder? Jo, sagde jeg, men jeg skal ud 
og være viceskoleleder først. Og da jeg 
var færdig med at få børn, tænkte jeg, 
at det måske var nu”, fortæller Bodil 
Hvid. 
 ”Så søgte jeg et job og fik det – og 
da jeg så derefter fik lyst til at have 
min egen boldbane at spille på, blev 
jeg skoleleder. Det har aldrig været et 
mål i sig selv, men tingene har udviklet 
sig stille og roligt”.

Du skal 
selv 
bestemme, 
hvornår 
du skal ud

Efter 20 år som leder har hun selv 
bestemt, at hun går på pension. Blandt 
andet fordi hun selv har planlagt sin 
pensionsopsparing, og derfor har råd til 
at gå på pension som 61-årig.

”Jeg føler mig virkelig privilegeret. 
Allerede for et år siden meldte jeg ud, 
at jeg går på pension nu. Det skal ikke 
være sådan, at hvis jeg får en træls sag 
og havner på forsiden af Ekstra Bladet, 
eller jeg bliver alvorlig syg, er det be-
grundelsen for, at jeg stopper som skole-
leder. Begrundelsen er, at jeg er gam-
mel nok. Jeg har ikke nødvendigvis 
gode gener, og der er meget, jeg gerne 
vil. Jeg vil hellere gå på toppen, end at 
folk siger, det var da på tide. Jeg har 
selv til MU-samtaler sagt til mine med-
arbejdere:  Husk, du selv skal bestem-
me, hvornår du skal ud – og du skal ud 
af fordøren, ikke bagdøren”.  

”Det var ikke en del af min plan, at 
skolebestyrelsen og medarbejderne 

ikke selv kunne ansætte den nye skole-
leder, fordi der kommer en overflytter 
pga. en fusionsordning i Aarhus. Men 
det er blevet en rigtig god afløser, jeg 
får”.  

Bodil Hvid er bestemt ikke ked af at 
være skoleleder. Det understreger hun 
og siger: ”Jeg er bare gammel nok til, 
at jeg kan stoppe”. 

”Jeg har en velfungerende skole 
med godt overskud på kontoen, og så 
lader jeg være med at tænke på, om 
jeg kommer til at fortryde det, for det 
gør jeg nok. Du sidder med en rigtig 
glad skoleleder, der ser tilbage på et 
liv, der har været spændende og udfor-
drende, og hårdt indimellem – men 
som jeg ser tilbage på med taknemme-
lighed”, fortæller hun og pointerer: 

”Man skal også huske at være glad,  
når man er det, og så sige det højt”.  

To mantraer
Hun har haft to mantraer i sin ledelses-
stil:  ”Jeg vil være ordentlig. Hver gang vi 

går på
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Du skal 
selv 
bestemme, 
hvornår 
du skal ud

tager en beslutning i ledelsesteamet – 
uanset hvor - skal vi kunne kigge på hin-
anden og vide, at det var ordentligt  – at 
vi har taget alle de menneskelige og øko-
nomiske hensyn, vi skal tage. Og jeg  
har altid stået for, at jeg vil lede i dia-
log. Derfor har vi taget beslutninger  
på Mårslet Skole via udviklingsgrupper, 
hvor hele organisationen debatterede 
det – og først året efter blev det imple-
menteret”.

Bodil Hvid kom til en skole, hvor 
der gik en motorvej gennem lærervæ-
relset.

”De var delt i to fraktioner. Til mø-
der søgte blikkene hen i to personers 
retninger og først, når de havde stemt, 
stemte resten. Det kunne jeg ikke have. 
Jeg kaldte mødelederen ind og sagde, 
at fra nu af, bliver der ingen afstemnin-
ger. Hvis ikke, I kan overbevise mig 
med argumenter, bliver det mig, der 
bestemmer det. Det hedder ledelse i 
dialog og ikke på baggrund af en af-
stemning. De første to år var hårde,  
og de har formet mig som leder”.

Tager deres historie med
Lige nu sidder Bodil Hvid og skriver 
udtalelser til en masse mennesker på 
skolen, som gerne vil have hendes ord, 
fordi hun kender dem.

”Som en af dem, jeg har ansat først 
på skolen, sagde: Bodil, du skal huske, 

at når du forlader os, så tager du også 
vores historie med dig. Du ansatte mig, 
inden jeg blev gift og fik børn, du ved, 
hvilke klasser jeg har haft. Der er ting, 
jeg ikke behøver at sige til dig”. 

”Vi skal alle sammen til at etablere 
den ny konstellation, når jeg forlader 
jobbet som leder, og den vinkel havde 
jeg ikke lige tænkt over”. 

Det, Bodil Hvid godt har kunnet lide 
ved at være skoleleder, er magten. Ikke 
at have magten over folk, men magten 
til at tage nogle beslutninger, som kan 
gøre en forskel for nogen. 

”Det har fyldt på den gode måde.  
Men det har da været hårdt at skulle 
afskedige folk, og det kan også være 
koldt på toppen”. 

Bodil Hvid, der er gammel historie-
lærer, skal som pensionist i gang med 
at skrive en bog. Hun har lovet sine 
børn og børnebørn, at hun vil fortælle 
slægtens historie og sit liv. 

”Jeg har besluttet mig til at blive 
bedre til at glæde mig over, både det 
der er nu, og det der har været. Jeg har 
kun en gang holdt fri uden for skolefe-
rierne gennem mine 36 år i folkesko-
len, så det skal jeg til. Og så skal jeg 
nok passe på, at jeg ikke melder mig  
til for meget”. 

Organisation

Pensionister  
forener eder

Skolelederforeningen har 
længe bakset med at skabe mu-
lighed for en selvstændig pen-
sionistafdeling for skoleledere. 
Den skulle nu blive en realitet 
pr. 1. april 2013 (efter næste re-
præsentantskabsmøde, da det 
kræver en vedtægtsændring).
Fra den dato kan medlemmer, 
der går på pension efter eget 
ønske vælge:

1.   at lade sig overføre til  
Skolelederforeningens pen-
sionistafdeling i bopælskom-
munen eller i den kommune, 
hvor man har været aktiv 
skoleleder.

2.   at lade sig overføre til en 
lokal DLF-kreds’ pensionist-
fraktion i bopælskommunen 
eller i den kommune, hvor 
man har været aktiv skole-
leder.

3.   at afmelde medlemskabet 
og pensionistmedlemskabet 
i både DLF og Skolelederfor-
eningen.

Skolelederforeningens pensio-
nistafdeling etableres som en 
”minimumsmodel”, når det gæl-
der organisatoriske formaliteter, 
administration og bureaukrati.

Medlemmerne danner selv 
lokale aktivitetsgrupper. Lokale 
aktiviteter kan evt. koordine-
res regionalt eller arrangeres 
i samarbejde med den lokale 
Skolelederforening eller DLF’s 
lokale kreds.

Læs mere om den kommende 
pensionistafdeling, pensionist-
kontingent mv. på hjemmesiden

toppen

»Jeg vil hellere gå på 
toppen, end at folk siger, 
det var da på tide.«
{ bodil Hvid, Skoleleder, Mårslet Skole }
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Vicki 
Würtz

 afdelingsleder, Ådalsskolen, Syddjurs, 62 år.

afdelingsleder på Ådalsskolen i seks år, 
89 medarbejdere og 720 elever. Skoleledelsen 

består af skoleleder, viceskoleleder, afdelingsleder 
for specialklasserne og SFO-leder. 

Tidligere fem år som skoleleder i Dansk Røde Kors på 
en asylskole med omkring 200 børn i Randers.

Gift, tre voksne sønner, 1 barnebarn.

indefra
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 D et er ikke helt forkert 
at sige, at Vicki Würtz’ 
karriere i skolen har 
været tæt forbundne 
med børn, der ikke 
helt passer ind. Helt 

konkret to-sprogede børn, flygtninge-
børn og børn med specielle behov.

Blandt andet var hun i begyndelsen 
af 90’erne konsulent for modersmåls-
undervisningen i Aarhus og leder for 
26 modersmålslærere fra hele verden. 
1800 børn gik til modersmålsundervis-
ning på ni skoler i Aarhus.

”Jeg var den eneste dansker og med 
til at udvikle samarbejdet mellem mo-
dersmålslærerne og de danske lærere 
på skolerne”. 

Senere blev hun konsulent for to-
sprogede børn og voksne i amtscentret 
uden lederansvar. 

”Man har en anden rolle som konsu-
lent end som leder.  Som leder skal 
man blive stående i det, man arbejder 
med. Som konsulent kan man gå sin 
vej og overlade den praktiske gennem-
førelse af projekter til de lokale”. 

Da kosovo-albanske flygtninge 
strømmede til landet i 1999, fik Vicki 
Würtz med egne ord en kæmpe udfor-
dring.

”Jeg blev huhej med en uges varsel 
ansat til at etablere en asylskole for 
200 flygtningebørn. Jeg måtte finde og 
ansætte lærere, der skulle starte lige 
med det samme”.

Hun synes, at det var meget spæn-
dende at få lov at starte en skole, men 
ubehageligt fem år efter at lukke den, 
fyre medarbejdere og opleve, at famili-
erne blev tvangshjemsendt osv. En lil-
le afdeling blev flyttet til Grenå, hvor 
hun også blev leder. Men det gav ikke 
rigtig mening længere – og hun be-

sluttede, at hun ville tilbage til lærer-
gerningen. 

”Jeg havde på asylcentret set børn 
og voksne gå i opløsning efter lang tids 
ophold. De havde overlevet nogle forfær-
delige ting, og så gik de i stykker, da de 
kom hertil. Det sled meget, og jeg blev 
selv så berørt af det og for sårbar til, at 
jeg kunne blive ved med at være profes-
sionel. Jeg blev personlig vred”. 

Lærer igen
Vicki Würtz erkender, at det ikke er så 
let at blive lærer, når man har arbejdet 
som leder i mange år. Ganske enkelt, 
fordi mange skoler ikke har lyst til at 
ansætte en tidligere skoleleder. Men 
hun blev ansat som lærer på Ådalssko-
len på Djursland, som havde special-
klasser for børn med ADHD.

”Nu glædede jeg mig over ikke at 
skulle bekymre mig om vikardækning 
og budgetter”. 

Men det holdt ikke så længe, for da 
afdelingslederen rejste efter et års tid, 

Forskel-
lighed 
som en 
ressource 

døre åbnes
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Forskel-
lighed 
som en 
ressource

fi k hun jobbet. I dag har hun den dag-
lige ledelse af specialklasserne med 42 
børn, 23 medarbejdere, ni lærere og 
14 pædagoger.

For Vicki Würtz står to ting tydeligt, 
når hun skal svare på, hvad hun har 
været mest stolt af: Ud fra en faglig vi-
den at få asylskolen i Randers stablet 
på benene. Og når hun ser eleverne fra 
specialklasserne på Ådalsskolen gå op 
til afgangsprøven på lige fod med de 
andre elever, og andre forældre og ele-
ver oplever specialklasserne som en 
naturlig del af skolen.

”Det handler om at få lov til at være 
her med sin forskellighed. I forhold til 
tosprogede børn at arbejde med, at for-
skellighed kan være en ressource og 
ikke et handikap, men det kræver en 
særlig indsats”, forklarer hun. 

”Når barnet ikke lykkes i undervis-
ningen, skal man ikke bebrejde barnet, 
men tænke sig grundigt om. Måske er 
der nogle rammer, forhold eller andet, 
vi skal forandre for at forstå barnet. Det 
er hele tiden de voksnes opgave at sik-
re barnets udvikling. Vi lærer så længe, 
vi har elever”. 

Vickis helle
På Vicki Würtz’ opslagstavle står: ”Dø-
ren til forandring kan kun åbnes inde-
fra”. 

”Det betyder også, at jeg ikke kan 
forandre andre end mig selv”, siger hun. 

”Og  noget af det vigtigste, jeg har 
lært i min karriere, er ikke at se foran-
dringer som en trussel, men som en 
udfordring, og turde fl ytte sig.  Set i 
bakspejlet har jeg måske nogle gange 
fortrudt, at jeg ikke har fl yttet mig no-
get før”. 

Hun har formået at holde skuden i 
vandet gennem et rigtig godt personligt 
netværk – og som hun siger: Nogle 
gange at slå hovedet fra og kroppen til. 
Blandt andet ved at komme ud i natu-
ren og samle ny energi og kræfter. 

”Jeg plejer at kalde naturen min hel-
le i tilværelsen. Jeg begyndte som vin-
terbader, dengang jeg var i Røde Kors 
og syntes, jobbet var allersværest. Der 
kunne jeg lukke verden ude, kigge ud 
over havet og få lys og energi”. 

Det er ikke lige nu, Vicki Würtz 
stopper. Hun bliver snart 63 år. I år har 
hun taget en ugentlig fridag for at øve 
sig i, at hendes arbejde ikke skal fylde 
det hele. Det er det første skridt. Og 
hun er begyndt at følge kurser på folke-
universitetet.

”Jeg har uddelegeret væsentligt 
mere end tidligere. Jeg prøver også at 
trække folk ind til forberedelser af mø-
der, så der er fl ere, der kan mere. Min 
plan er, i hvert fald at tage nogle år 
mere”. 

indefra

Klog dig med Kolleger
»Som matematikvejleder har jeg brug for 
at være opdateret med undersøgelser og 
inspiration til undervisningen, som jeg kan 

formidle til mine matematikkolleger. Derfor tjekker jeg 
dagligt det faglige netværk om matematik med blogs, 
nyheder og debat.«
Jannie Hoffmann, matematikvejleder,  
Store Heddinge Skole 

P.t. er der faglige netværk for danskundervisning, matematik, idræt, håndværk & design, it i undervisningen, specialpædagogik, ernæring & sundhed og musik.

Klog dig med Kolleger
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»Det er hele tiden 
de voksnes opgave 
at sikre barnets 
udvikling. Vi lærer 
så længe, vi har 
elever«
{ Vicki Würtz, Afdelingsleder, 
Ådalsskolen, Syddjurs }
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 Ud over, at  Anders Samuelsen (LA) og Inger Støjberg (V) fi k megen 

medieomtale, har Arbejdsretten afgjort, at 3F’s konfl ikt med Vejlegården 

var lovlig, men at fagforbundet på nogle områder gik over stregen.

Sidstnævnte gik på, at opfordringer på bannere, løbesedler og i mails 

om at undgå at spise på restaurationen ikke var lovligt. Ej heller at 3F-blo-

kaderne hindrede afhentning af organisk affald. 

Sagens omkostninger ved Arbejdsretten deles mellem de to overordnede 

parter Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) og Landsorganisationen i Dan-

mark (LO). 

Et forslag fra Venstre og Dansk Folkeparti at forbyde fagforeninger at 

iværksætte blokader mod virksomheder, der allerede har en landsdækkende 

overenskomst, har været fremsat af V og DF, men er siden trukket tilbage 

og støttes kun af LA.

mellemspil

Stegt 
flæsk
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Nye veje for børn og unge i fællesskaber

I tiden anvises en række nye veje for den pædagogiske 
verden. Det betyder, at lærere og pædagoger igen  
udfordres i forhold til at skabe pædagogiske rammer og 
miljøer, der lever op til nye krav og forventninger. 
‘

Vi har derfor udarbejdet et katalog ”Nye veje for børn 
og unge i fællesskaber” som er sendt til alle skoler og 
forvaltninger i Region Midt. Kataloget er bygget op  
omkring syv højaktuelle pædagogiske temaer, og kan 

bruges som inspiration til planlægning af medarbej-
deres kompetenceudvikling. Vi anviser ligeledes for-
skellige mulige uddannelseskoncepter som kan være 
økonomisk attraktive for jer.

Kontakt os til en uforpligtende snak om jeres muligheder 
for kompetenceudvikling.

I tiden anvises en række nye veje for den pædagogiske bruges som inspiration til planlægning af medarbej

børn og unge i 

fællesskaber

Inspiration til samarbejde om kompetenceudvikling

Nye veje for 

hvilken vej vælger i?

04148 PBU-annonce Plenum jan 2013 2.indd   1 19-12-2012   10:31:58
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TrygFonden har bevilget 60 mio. kr. til et nyt forskningscen-
ter i børn og unges trivsel, som etableres på aarhus Universitet. 

Forskningscenteret skal opbygge solid viden om, hvad der virker 
og ikke virker, og om hvornår resurserne bruges bedst, når det 

gælder tiltag for at sikre børn og unges opvækstvilkår.

De første 10 forskningsprojekter sættes i gang i løbet af 2013.

Lærere med lederpotentiale føler sig bedre rustet til at varetage en 
lederstilling og er mere motiverede for at blive ledere, efter at de har 
deltaget i et talentudviklingsprogram for fremtidens skoleledere.

Det viser en ny evaluering af initiativet ”Talent for ledelse – i 
fremtidens folkeskole”, som Skolelederforeningen står bag sammen 
med ministeriet, DLF, KL og Børne- og Kulturchefforeningen.

Næsten 200 lærere med lederpotentiale har gennemført forløbet. 
Og ni ud af ti føler sig bedre rustet til at varetage en lederstilling, 
efter de har gennemført forløbet. 

TR       GT 
OG GODT

udvalgte facts fra evalueringen 

>  9 ud af 10 ledertalenter følger sig bedre rustede 
til at varetage en lederstilling. 

>  8 ud af 10 ledertalenter er blevet mere afklarede 
om, hvorvidt de ønsker at være leder. 

>  7 ud af 10 ledertalenter oplever en øget interes-
se for at blive leder. 

>  7 ud af 10 kommuner planlægger at arbejde med 
talentudvikling fremadrettet. 

Evalueringen er baseret på en kvantitativ spørge-
skemaundersøgelse udsendt til samtlige ledertalen-
ter og kommuner. Hør mere om ledertalentprogram-
met i Skolelederforeningen.

Klar 
TIl oPgaVeN

”når man har præciseret sit stand-

punkt, behøver man ikke slå lejr på 

toppen af det”

(Sir Winston Churchill, 1874-1965)



Skolelederforeningen har krævet, at KL an-
erkender, at lederstillinger i folkeskolen med 
fællesledelse af indskoling og skolefritidsord-

ning er dækket af lederoverenskomsten på 
undervisningsområdet.

Foreningen, der tidligere har orienteret om 
en verserende uenighed med Odense Kommune/

KL har nu sammen med Lærernes Centralorgani-
sation indklaget KL og Odense kommune for faglig 

voldgift, da parterne ikke kan blive enige.
Den faglige voldgift skal afgøre, om Skolelederfor-

eningens overenskomst dækker alle pædagogiske leder-
stillinger i folkeskolen. Foreningen afventer nu, at KL og 

Odense Kommunes advokat svarer i sagen og venter i øvrigt, at 
sagen er afgjort  inden sommeren 2013.

Faglig 
vold-

gift

Sagen omhandler lederstillinger på fem skoler i Odense 
Kommune. De pågældende er ansat som afdelingsledere af 
både skolefritidsordningen og indskolingen på de pågæl-
dende skoler.

De fem ledere er alle ansat på BUPL-overenskomst og 
har tidligere været ledere af rene SFO’er inden deres stilling 
glidende har fået tillagt indskolingen som ansvarsområde.

Det er Skolelederforeningens påstand, at disse fem 
ledere skal være dækket af LC lederforums overenskomst 
uagtet, at de pågældende er uddannede pædagoger.

Skolelederforeningens overenskomst er en funktions-
overenskomst, der dækker lederstillinger i folkeskolen 
uagtet de pågældendes uddannelsesbaggrund.

 

fakta

mellemspil   
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Ved at indrette tværfaglige team med 
behandlere og eksperter, kan kommunerne 
hjælpe borgerne tilbage til arbejdsmarkedet og 
samtidig begrænse samfundets milliardudgifter 
til sygedagpenge. 

Det er konklusionen i et stort nationalt forsk-
ningsprojekt, som Det nationale Forskningscen-
ter for arbejdsmiljø står bag.

alene i Københavns Kommune er det lykkedes 
at nedbringe sygefraværet med 17,4 % eller med 
mere end fem uger pr. sygemeldt københavner 
i en toårig forsøgsperiode, hvor et team af kom-
munale eksperter har assisteret 1400 langtids-
sygemeldte borgere.

Sygedagpenge koster hvert år det danske sam-
fund 14,3 milliarder kroner. 

Mange oplever sygdom, 
netop som en række drøje 
arbejdsopgave er overstået, eller 
når ferien begynder efter en 
stresset arbejdsperiode.

Det kunne tyde på, at kroppen er 
i stand til at »udskyde sygdoms-
udbrud« til en mere gunstig 
periode? Men eksperter afviser, 
at det er tilfældet. Sygdom ta’r 
generelt ikke hensyn til, om man 
er på ferie eller på arbejde…

Forklaringen er snarere, at man 
ved et moderat stressniveau 
faktisk har en mindsket risiko 
for infektion, mens et intenst, 
længerevarende stressniveau 
kan øge risikoen for infektion.  Og 
at den første tilstand kan (være 
lang tid om at) gå over i den 
næste. 

Det betyder så omvendt ikke, at 
det er en god ide at stresse sig 
selv for at holde sig rask. 

Udsætter man sig – eller bliver 
udsat – for hård, længerevarende 
stress, kan immunsystemet blive 
svækket. Her vil der være symp-
tomer, som mange i situationen 
har tendens til at benægte – og 
først i en ledig periode mærker 
man faktisk, at man har været 
og er syg.

Kilde: Videnskab.dk

sYGt

Raskt

” Tal i vrede, og du kommer til at holde 

den bedste tale, du nogensinde har 

fortrudt ”

(Sir Winston Churchill, 1874-1965)
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Raskt

 I 
regeringens udspil ”Gør en god 
skole bedre – et fagligt løft af fol-
keskolen”, der blev fremlagt før 
Jul og ventes forhandlet i løbet af 
foråret, er der tre overordnede 
mål: 

>  Folkeskolen skal udfordre alle elever, 
så de bliver så dygtige, de kan. 

>  Folkeskolen skal mindske betydnin-

gen af social baggrund i forhold til 
faglige resultater. 

>  Tilliden til og trivslen i skolen styrkes 
gennem respekt for professionel vi-
den og praksis. 

Alle skolebørn fra 0. til 9. klasse skal 
have en længere skoledag. Samlet går 
regeringen efter at øge skoletiden, så 
det angiveligt svarer til tre års ekstra 

Regeringens udspil til en reform 
lægger op til timeforøgelse i 
bestemte fag og en generel 
udvidelse af skoledagen for alle 
elever samt mere fleksibel måde 
at tilrettelægge skolegangen

Reform 
i vor tid

{ tekst: Michael Diepeveen / foto: iStock }   et løfte
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om et løft

skolegang i forhold til nu. Men med 
skolegang menes der mere og andet 
end klassisk tavleundervisning, nemlig 
at skole- og fritidsdelen for alvor hel-
hedstænkes.

”Skolelederforeningen er meget po-
sitiv over for reformudspillet. En udvi-
delse af børnenes skoledag, en mere 
sammenhængende skoledag, det øgede 
fokus på det faglige indhold med en-
gelsk fra første klasse og på også dansk 
og matematik giver grundlag for, at vi 
kan udvikle en rigtig god skole”, siger 
foreningens formand Anders Balle.

Hvordan det skal gøres er ikke præ-
ciseret. Udspillet lægger en ramme, 
som skal udfyldes lokalt på skolerne og 
i kommunerne. Men Børne- og under-
visningsminister Christine Antorini har 
til gengæld kort efter lanceringen af 
reformen genåbnet for det partner-
skabssamarbejde mellem alle de orga-
nisationer, som har med folkeskole at 
gøre, herunder Skolelederforeningen.

Skolelederforeningens formand An-
ders Balle og næstformand Claus Hjort-
dal har allerede været til det første 
møde i partnerskabet, og for yderligere 
at kvalifi cere det arbejde har foreningen 
som back-up sammenkaldt et panel af 
skoleledere, der alle er i fuld gang med 
at udvikle deres skoler i de retninger, 
som der lægges op til i reformen.

 Regeringens mål er at få vedtaget 
den nødvendige lovgivning 2013, så 
reformen får virkning fra skoleåret 
2014/15. 

Reformens vigtigste punkter
De store elever skal gå i skole i 37 ti-
mer om ugen, de mellemste 35 timer 
om ugen, og de mindste 30 timer om 
ugen. Over et helt skoleforløb vil rege-
ringen skabe 800 ekstra undervisnings-
timer i forhold til i dag. Der til kom-
mer:

>  Det vejledende timetal bliver lavet 
om til et minimumstimetal, som lan-
dets skoler skal leve op til. Det vil 
sige, at minimumstimetallet ændres 

fra 6.960 timer for et helt skolefor-
løb til 7.470 timer.

>  Der skal undervises i engelsk 1 lek-
tion ugentligt fra 1. kl., hvor faget i 
dag først begynder i 3. klasse. 

>  Udvalgte praktiske/musiske fag udvi-
des i 3. og 6. kl. med 1 lektion om 
ugen. De praktiske/musiske fag om-
fatter sløjd, håndarbejde, billed-
kunst, musik, hjemkundskab og 
idræt. 

>  Derudover skal der undervises 1 eks-
tra time i dansk og matematik fra 4. 
klasse, 1 time mere i natur/teknik i 
4. og 5. klasse samt i 2 timers valg-
fag i 7.- 9. klasse – fx metalværksted 
og it. 

>  Letter adgang til fritagelse for kri-
stendomskundskab.

>  Vurderingen af uddannelsesparathed 
fl yttes fra 9. til 8. klasse 

>  De lærere, der allerede er ansat på 
skolerne, skal dække fl ere timer og 
være længere tid på skolen. 

>  Noget af undervisningen skal foregå i 
såkaldte aktivitetstimer med lærere 
og pædagoger, hvor eleverne lærer 
teori gennem praksis – og bruges til 
leg, bevægelse og lektiehjælp. 

>  Der åbnes også for bedre muligheder 
for at undervise med to lærere i 
dansk og matematik. 

>  Mere anvendelse af it og digitale læ-
ringsformer. 

>  Målet er, at alle elever får undervis-
ning af linjefagsuddannede lærer 
gennem en opprioritering af efter- og 
videreuddannelsestilbuddet. 

>  Alle børn skal have bevægelse hver 
dag. 

>  40 ministerielle læringskonsulenter 
skal i samarbejde med hver enkelt 
skole inspirere lærerne til selv at fi n-
de løsninger på deres problemer eller 
afprøve nye undervisningsmetoder. 

Der er fl ere elementer i udspillet, som 
kan læses i sin helhed på hjemmesi-
den. Fx forenkling af elevplaner, kvali-
tetsrapporter og afgangsprøve. Nye reg-
ler for skolebestyrelser, klasselærerbe-
grebet ændres, pligten til at oprette 
pædagogisk råd ophæves.

For skolelederne kan overordnet 
nævnes, at der lægges op til øget lokalt 
råderum og øget fl eksibilitet i tilrette-

læggelsen af opgavevaretagelsen. Ordet 
’regelforenkling’ optræder i udspillet og 
kan betyde alt fra afbureaukratisering 
til mere ledelsesrum. Der åbnes yderli-
gere for fælles ledelse af skoler og bør-
neinstitutioner, og så der skal skabes 
nye karrieremuligheder for lærere – 
som faglige vejledere? 

Hvem skal betale?
Med hensyn til fi nansieringen af den 
nye folkeskolereform har Finansmini-
steriet regnet på kryds og tværs. Et tal 
på ekstra 4 milliarder kr. er kommet på 
bordet. Hertil kommer den pulje på 1 
milliard over en årrække til efteruddan-
nelse og ½ milliard, der i forvejen lå til 
digitalisering.

Skal alle reformtanker implemente-
res på det givne forudsætninger er der 
dog snarere tale om, at der skal fi ndes 
6-8 milliarder mere (jf. tænketanken 
Kraka). Det er de fl ere undervisningsti-
mer og sammensmeltningen af skole/
SFO, der koster – sidstnævnte ikke 
mindst fordi SFO-fo rældrebetalingen 
fremover er uafklaret. Og de oversky-
dende milliarder fi ndes pt. ikke.

 Som alle ved kædes reformen der-
for sammen med OK’13 forhandlinger-
ne, hvor det store omdrejningspunkt er 
lærernes arbejdstidsaftale.  Omskrevet 
til almindeligt dansk betyder det, at 
der både i regeringens reformudspil 
(der nyder brev opbakning i Folketin-
get) og i KL’s krav til OK’13 lægges op 
til, at lærerne skal undervise mere for 
de samme penge. 

Læs (og se) formandens leder 
om reformen s. 3

Læs mere om 
OK’13-forhandlingerne s. 58

Skolereformen og OK-forhandlingerne 
blev drøftet på sidste formandsmøde 
før jul. Se www.skolelederne.org

 

Kraka). Det er de fl ere undervisningsti-

Reform 
i vor tid
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 En kvindelig 58-årig grafi sk designer og Prosa-medlem har tabt en sag mod Fanø Kommune.

Kommunen fi k medhold i Beskæftigelsesankenævnet om, at det er ok at placere også 
højtuddannede i seniorjob, hvor de skal rense busskure, samle skrald op og feje gader. 

Ankenævnet har resolveret: Kommunen fastlægger indholdet af seniorjobbet 
under hensyntagen til vedkommendes forudsætninger og interesser, men er ikke forpligtet 

til at tilbyde ansættelse på bestemte områder.

Så er den nok ikke længere.

Fru Fejbak
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mellemspil   

 og Prosa-medlem har tabt en sag mod Fanø Kommune.

Kommunen fi k medhold i Beskæftigelsesankenævnet om, at det er ok at placere også 

Fru Fejbak

mellemspil
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klar til   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Flemming Karlsen }

 N ykøbing på Falster er ikke 
så ny, som navnet anty-
der. Grundlagt i 1100-tal-
let. Her har både ligget 
en borg og et slot, som 
siden er gået til igen. 

Byen bliver købstad i 1560, industrialise-
res i 18-1900 tallet. Det er gået op og 
ned, og de senere år har været knapt så 
nådige med fabrikslukninger m.m. Men det 
går da, og man prøver vedvarende at leve 
op til bynavnet ved at gå nye veje.

Således også på SUNDskolen, der omgi-
vet af et nyere villakvarter ligger tæt på 
vandet i Guldborgsund, som den nye kom-
mune er opkaldt efter. Ad en fl ot, vinter-
klædt allé af lindetræer når man frem til 
skolen, der er i fuld gang med KARIS – et 
Kompetencebaseret, Aldersintegreret, Rul-
lende IndSkolings-projekt, hvor eleverne 
starter i skole, når ”de er klar til det”.

Noget lignende er set andre steder i lan-
det, men her er det nærmest en totalløs-
ning med et rullende forløb til og med fore-
løbigt 2. kl., som betyder øget samarbejde 
mellem lærere og pædagoger, øget foræl-
dresamarbejde og vigtigst et væsentligt 
bedre tilbud – synes man – når det gælder 
læring og undervisning til alle elever med 
deres forskellige forudsætninger. 

Geografi ske, sociale, kønsmæssige, rela-
tionelle, faglige og andre overvejelser frem 
for alene det aldersmæssige indgår nu i til-
rettelæggelsen af indskolingen. Undervis-
ningen tilpasses elevernes forudsætninger 
og kompetencer for at sikre de bedste mu-
ligheder for, at det enkelte barn oplever 
succes og trives. Det er målet.

Ny skole, ny kultur
I det forgrenede 1-plans byggeri ligger le-
delsens og administrationens kontor ud til 
det, der ligner skolens hovedtrafi kåre. Jeg 
er kommet lidt for tidligt og er bænket 
udenfor, hvor en lind strøm af lærere og 
elever haster forbi. Det er frivarter, men 
meget skal nås alligevel...

SUNDskolen består af to sammenlagte 
skoler med ca. 600 elever inkl. en center-
klasse. Eller rettere sagt: For to år siden 
nedlagde man Toreby Skole - en mindre 
landsbyskole i nærheden, hvis elever og 
personale blev overfl yttet til den store sko-
le, SUNDskolen.

Det har givet fl ere elever og har betydet, 
at faglokaler må bruges til undervisning i 

parat   til start
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næste niveau

Øget fl eksibilitet og diff erentiering i indskolingen giver 
meget bedre overgange og styrkede kontakter mellem 
eleverne indbyrdes, mellem skole og hjem, lærere og 
andre faggrupper…

parat   til start
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klar til

andre fag, og i det hele taget er her 
pladsmæssigt meget presset. Men en 
helhedsplan, som gerne skulle føre til 
en gennemgribende renovering af sko-
len, er sat i gang, så der er god grund 
til håbe på, at skolen om nogle år er i 
bedre stand og tilfredsstillende dimen-
sioneret. 

I forbindelse med skolesammenlæg-
ningen tog SUNDskolen noget med, 
som de havde arbejdet med i en del år 
på den mindre, nu nedlagte skole, 
nemlig rullende indskoling – og det har 
man givet endnu større volumen i den 
nye skole. 

”Nu har vi elever, der starter fire 
gange om året. Det giver meget bedre 
overgange. Men noget andet, vigtigt er, 
at den nye skolestart understøtter sam-
arbejdet mellem lærere og pædagoger 
på skolen, og at vi har fået et meget 
tættere samarbejde med områdets bør-
nehaver på lærer/pædagog- og på ledel-
ses-niveau. Vi har ikke alene fået en ny 

»Vi ønsker, at skolestarten på SUNDskolen bliver 
en god og tryg oplevelse. Vi mener også, at vi både 
kan styrke fagligheden og inklusionen.«
{ Espen Fossar andersen, skoleleder, SUNDskolen }

organisation, men en helt ny pædago-
gisk og læringsmæssig kultur”, fortæl-
ler skoleleder Espen Fossar Andersen.

barnet før systemet
Indskolingen på SUNDskolen synes lysår 
fra den gamle test med tegningen af hu-
set, hvor røgen fra skorstenen og flaget 
på flagstangen gerne skulle pege i sam-
me retning. Men man er kanske også 
længere fremme end den indskrivning, 
som den foregår mange steder i dag.

Det kompetencebaserede i KARIS 
betyder, at børnene begynder i skolen, 
når de er parate, og ikke automatisk 
når de er fyldt fx 6 år. Det aldersinte-
grerede går på, at skolen arbejder med 
at danne hold, hvor børn med forskellig 
alder undervises sammen. Det rullende 
betyder, at børnene kan begynde på 
forskellige tidspunkter af året.

Først og fremmest er der fokus på 
overleveringen. Starttidspunktet og 
overgangen fra institution til skole til-
rettelægges på basis af et skema om 
skoleparathed for hvert barn, som for-
ældrene udfylder sammen med pæda-
gogerne, og som igen baserer sig på 
løbende observation af barnet og dia-
log mellem forældre, pædagoger og 
lærere. 

”Det er afgørende at skolestarten er 
vellykket, men det er svært at forudse, 
hvornår det enkelte barn er klar, så vi 
prøver at tage udgangspunkt i barnet. 
At kunne starte som elev hvert kvartal 
er derfor meget mere fleksibelt frem for 
et helt års skoleudsættelse. Vi viser re-
spekt for individet. Frem for at følge 
systemer og logistik”, fortæller vice-
skoleleder Niels Hornstrup.

Det er en af de ting, forældrene ta-
ger positivt til sig. Det er så også no-
get, de ikke er vant til, og der kan kom-
me reaktioner på vurderingerne af 
deres barn. Kommunikationen med for-
ældrene er meget vigtig, og skolen har 

udvidet forældresamarbejdet med for-
ældrecafé og en forældrekontaktgrup-
pe, ud over indskolingsmøderne.

Rød, gul, grøn og blå
I indskolingen på SUNDskolen er der 
ikke nogen klasser. Nye elever bliver 
tilknyttet et stamhold, der kan sam-
menlignes med en klasse, men rummer 
elever fra 0. og 1. årgang samt fra næ-
ste skoleår 2. årgang. Den rullende 
indskoling rummer 130-140 elever for-
delt på seks stamhold sådan ca. på 
størrelse med de traditionelle klasser.

Organiseringen i aldersblandede 
stamhold bygger på erfaringer fra inte-
grerede daginstitutioner, der bl.a. for-
tæller om store gevinster ved, at nye 
børn lærer af de lidt ældre, der kender 
dagligdagen og kulturen på stedet.

”På den måde bliver skolestarten 
hurtigere en tryg oplevelse for det en-
kelte barn. Det er vigtigt for os, at det 
enkelte barn stadig har et fast tilhørs-
forhold til en gruppe. Og det er vigtigt, 
at det i videst muligt omfang er de 
samme voksne, der er tilknyttet grup-
pen i hele det treårige forløb”, siger 
SFO-leder Tina Huge Larsen, som er 
med i skolens ledelsesteam.

Ud over stamhold er eleverne til-
knyttet faghold i dansk og matematik.  
Fagholdene sammensættes efter fagli-
ge kompetencer, nu i tre og fra næste 
skoleår fire hold. Farverne rød, gul, 
grøn og blå markerer kompetenceni-
veauet. Ugens skema består pt. af 10 
fagholdtimer (dansk og matematik). og 
14 stamholdstimer (tværfagligt, hvor 
alle fag er repræsenteret). 

”Vi tror, børnene har glæde af de 
pædagogiske tanker, der ligger bag den 
nye skolestart. Undervisningen tilrette-
lægges, så den tager udgangspunkt i 
det enkelte barn ved, at vi arbejder 
med undervisningsdifferentiering og 
læringsstile, så børnene hele tiden mø-

»Skolens lærere og pæ-
dagoger har engageret 
sig dybt i det nye indsko-
lingsforløb, som er præ-
get af øget samarbejde 
og pionerånd.«
{ Tina Huge Larsen, SFO-leder, SUNDskolen }
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Indskolingens organisering

Dagen starter med, at indskolingsbørnene mødes på stamholdet. Her 
sikrer lærerne sig, at alle børn ved, hvor de skal hen, og hvad der skal 
foregå. 

På fagmodulerne er eleverne inddelt efter, hvor langt de er nået i mate-
matik og dansk. I hvert fag er børnene inddelt i tre hold. når et barn har 
gennemarbejdet de ting, der hører til et niveau, flytter det til det næste 
hold. Flytningen kan ske på alle tidspunkter af året.

Børnene kan være på forskellige niveauer i matematik og dansk. Der 
er ikke noget fast krav til, hvor længe et barn er på hvert niveau, det 
afhænger af det enkelte barns udvikling. Dog skal alle børn være på det 
sidste modul i en vis periode, inden de overgår til 3. kl.

Styrken i denne organisering i hold ligger i, at alle elever modtager un-
dervisning på netop det niveau, de er nået til. Projektmodulet foregår 
på stamholdet. Her er undervisningen organiseret ud fra et emne eller 
et tema.

Børnene undervises ikke kun i dansk og matematik. De øvrige fag – 
kristendom, natur og teknik, billedkunst, musik og idræt – integreres i 
projektmodulet som temabaserede forløb. Dansk- og matematikkund-
skaberne trænes og styrkes samtidigt i disse forløb. 

Lærere med speciale i dansk og matematik underviser på fagmodu-
lerne. Typisk er én lærer tilknyttet hvert hold. På projektmodulet er to 
lærere og en pædagog tilknyttet et stamhold.

De varetager sammen undervisningen i ugens projektmoduler. 
 

næste niveau

des dér, hvor de er klar til at lære det 
næste”, siger viceskoleleder Niels 
Hornstrup.

I alle stamholdtimerne er der til-
knyttet to voksne – to lærere eller en 
lærer og en pædagog. Det betyder, at 
lærerne, børnehaveklasselederne og 
SFO-pædagogerne i højere grad deler 
pædagogiske mål og værdier, har fælles 
forberedelse, planlægning og får fælles 
sprog. 

”Vi færdes i samme lokaler, har også 
fælles personalerum, og især det, at 
der er timer med dobbeltbemanding 
med pædagoger i skoledelen 5-6 timer 
om ugen og nogle gange mere, har 
nedbrudt grænser og givet en helt an-
den holdning til at samarbejde. Bl.a. 
så pædagogerne ikke bare skal byde 
ind, men selv kan tage ansvar”, siger 
Tina Huge Larsen.

Projekt og proces 
Ledelsen har været udfordret på alle 
baner i forhold til motivation, projekt-
udvikling, organisering, kommunikation 
m.m. Så det er sjovt, men også hårdt 
at gøre stort set ALT på nye måder, ly-
der det samstemmende fra de tre i le-
derteamet.

”Vi har brugt hele sidste skoleår på 
at udvikle vores KARIS-model, som nu 
bliver ført ud i virkeligheden. Meget er 
skabt af medarbejderne, men proces-
sen er afhængig af ledelsens støtte og 
opbakning. Så det er en stor ledelses-
opgave: At motivere, holde møder og 
pædagogiske weekender, inspirations-
tur til Fjordsgades Skole i Århus, skabe 
teamånd, ligesom der er masser af de-
taljer, der skal samles op, når man bry-
der med det gamle 1 klasse-1 lærere-1 
time system”, siger Espen Fossar An-
dersen. 

Så det koster tid og resurser, men er 
også investeringen værd, ser det ud til. 
Den øgede tema-undervisning kombi-
neret med øget team-samarbejde i ind-

»Vi har gennemført et stort udviklingsarbejde i 
forhold til undervisningens indhold, herunder 
hvordan de enkelte fag bliver vægtet i forhold til 
Fælles mål.«
{ Niels Hornstrup, viceskoleleder, SUNDskolen }

skolingen, har givet en helt anden 
måde at undervise på med mere tid til 
det enkelte barn. 

”Konkret oplever vi, at læsekoden 
knækkes hurtigere, og fagligheden har i 
det hele taget fået et løft. Og med den 
fleksibilitet, der følger med, synes den 
inklusionsopgave, der som bekendt fyl-
der, at blive lettere. Det er nu mere na-
turligt, at eleverne med særlige behov 

kan skifte til de stam- og faghold, der 
passer dem bedst fagligt-socialt”, siger 
Niels Hornstrup.

Det måske ultimative succeskriteri-
um på SUNDskolens rullende indsko-
ling: Der er stigende søgning, ja faktisk 
venteliste til skolen... 
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mellemspil

”Vil du have en ven i politik 

så køb en hund”

(Sir Winston Churchill, 1874-1965)

kan man leve af at lave tegneserier? ja, nogle gange, og det er-
hverv er måske lige så sikkert som mange andre… 

Den første danske tegneserieuddannelse er nemlig en realitet, og 
det bliver den internationalt anerkendte animationsskole VIa Uni-
versity College, The animation Workshop i Viborg, der fra august 
2013 udklækker fremtidens uddannede tegneserie-skabere.

Som det vil være bekendt er en ny artistuddannelse også på vej. 

Lederstatus  i FTF 
 Skolelederforeningen har  sammen med Sygeplejerske- og BUPL-lederne 
rejst en debat om, hvad FTF gør – eller snarere ikke gør for lederne?

På den nyligt afholdte FTF-kongres pegede Skolelederforeningens for-
mand Anders Balle et indlæg på, at FTF burde varetage de 34.000 leder-
medlemmers interesser i langt højere grad, end det sker i dag.

”Der er et stort behov for at tale ledelse set fra et lederperspektiv og ikke 
kun fra et medarbejderperspektiv”, sagde Anders Balle bl.a., og det tygger 
man nu på i FTF.

Cartoons

Er blevet 
dygtigere
Danske elever i 4. klasse klarer sig 
bedre i både læsning, matematik og 
natur/teknik end tidligere. Det viser 
resultaterne i de internationale under-
søgelser TIMSS og PIRLS, hvor 8.500 
danske elever har deltaget.

 Næstformand i Skolelederforenin-
gen Claus Hjortdal ønsker tillykke:

”Det er takket være en kæmpe 
indsats fra lærere og ledere, at det 
både i dansk og naturfag er lykkedes 
at mindske antallet af fagligt svage 
elever.  Specielt i dansk kan vi glæde 
over at ligge over ’højt kompetenceni-
veau’. Der er en fortsat god udvikling 
fra de sidste opgørelser, og nu satser 
vi på, at indsatsen slår igennem i de 
større klasser”.

 De to internationale undersøgelser 
viser nu, at danske elever klarer sig 
godt set i et internationalt perspektiv.

Når det gælder læsning, er der 
blot fi re lande, der ligger højere end 
Danmark, der deler femtepladsen 
med seks andre lande. Derudover er 
gruppen af svagere læsere blevet min-
dre siden 2006. 

Også i matematik og natur/teknik 
er der gode resultater. De danske ele-
vers resultater er blevet bedre i for-
hold til sidste undersøgelse fra 2007, 
og der er blevet fl ere dygtige elever i 
de to fag og færre elever med svage 
kompetencer. 

Resultaterne peger desuden på en 
klar sammenhæng mellem lærernes 
faglige uddannelse i læsning og ele-
vernes resultater. For matematik og 
natur/teknik viser undersøgelsen, at 
danske lærere føler sig usikre, når de 
skal give udfordrende opgaver til dyg-
tige elever.

Undersøgelserne TIMSS (Trends
in International Mathematics and 
Science Study, gennemføres hvert 
fjerde år) og PIRLS (Progress in Inter-
national Reading Literacy Study, gen-
nemføres hvert femte år).

 
Se mere her på edu.au.dk > danske-
4-klasse-elever-rykker-op-i-top-5
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 Færre unge melder sig ind  i en traditionel fagforening, og hvis 
de melder sig ind, vælger mange de såkaldte gule foreninger. Et 
studie fra Københavns Universitet viser, at hovedgrundene er: 

>  Pris. For omkring 600 kroner om måneden kan man fx blive 
medlem af Krifas fagforening og A-kasse. Det koster derimod 
omkring 900 kroner at være medlem af 3F’s a-kasse og fagfor-
ening. 

>  Mangel på faglig identitet. Unge skifter tit job og branche. 
Derfor giver det ikke mening for dem at melde sig ind i en fag-
forening, der kæmper for en specifi k profession. De gule fag-
foreninger tilbyder medlemmerne det samme, uanset om de er 
HK’er, brandmand eller multimedie-designer. 

>  Få arbejdstimer. Mange unge studerer og har et studiejob på 
7-15 timer om ugen. Det giver derfor slet ikke mening for dem 
at bruge penge på et fagforeningsmedlemsskab.

>  Et ideologisk valg. Der er tegn på, at unges fravalg af traditio-
nelle fagforeninger er et politisk statement. Fagforeninger 
handler om at stå sammen i fællesskab. Og en del unge i dag 
mener, at de bedre selv kan sikre sig en god løn og gode an-
sættelsesforhold.

Kilde: Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og organisationsstudier, 
Københavns Universitet.

Gult ch     k
>  I 1996 var 5 procent af alle 18-24-årige 

fagforeningsmedlemmer meldt ind i en 
’gul’ fagforening. I dag er tallet 20 procent. 

>  Blandt 50-54-årige er tallet kun steget fra 
5 til 9 procent.

>  I perioden fra 1995 til 2012 er andelen af 
fagforeningsmedlemmer på det danske 
arbejdsmarked faldet fra 73,1 procent til 
67,4 procent.

fakta

”Man kan kun have tiltro til en 

statistik, man selv har forfalsket”

(Sir Winston Churchill, 1874-1965)

mellemspil   

Ledelses-
koncentrat
i de seneste otte år har Væksthus for Ledelse organisatio-
nen gennemført over 30 projekter om god ledelse. Og i en ny 
”Guide til god ledelse” præsenteres fakta, redskaber og resul-
taterne fra disse projekter.

Se www.lederweb.dk 

På SMS
Vi taler måske mindre sammen?

Til gengæld blev der sendt ca. 11,7 milliarder 
sms’er bare i Danmark sidste år – ca. 21 år efter, 
den første Short Message Service med teksten 
’Merry Christmas’ blev sendt.
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På 
beNeNe 
IgeN 

 Hvorfor smide   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Flemming Karlsen }

På 
beNeNe 
IgeN 

Et nyt projekt på skoler i 11 kommuner 

fokuserer på at fastholde ellers skattede 

medarbejdere, der pludseligt og hurtigt 

avancerer i sygefraværsstatistikken...{              }



  moderne skoleledelse 51

 J eg parkerer foran sukkerfa-
brikken, der spreder en ram-
sød-sur-tung duft ud over 
byen. Men det er man jo 
vant til her, og så handler 
det om arbejdspladser. I Ny-

købing F, den uoffi cielle hovedstad i 
Guldborgsund Kommune, som ud over 
Falster omfatter den østlige del af na-
boøen Lolland, er der ikke ligefrem en 
overfl od af jobmuligheder.

På strækningen til Østre Skole gen-
nem midtbyens gader og lave huse er 
børn på vej til skole, fl ere steder er dø-
rene åbne, og folk får sig en snak på 
trods af vinterkulden. Hyggeligt, og de 
nikker og hilser, da jeg går forbi. Det er 
vel provinsen, når den er bedst!

En noget uensartet bygningsmasse 
dukker op, i 1. parket troner den gamle 
byskole fra mellemkrigstiden, inde i 
gården dukker bygninger op fra 50’erne 
og 60’erne. Der er trapper og lokaler 

samt adskillige ind- og udgange med 
stor mulighed for at fare vild. 

Jeg er dog så heldig, at skoleleder 
Carsten Berger Pedersen og viceskole-
leder Peter Graae Jeppesen tager imod. 
Vi skal nu ikke alene snakke om Østre 
Skole, men om et projekt, som alle 
skolerne i kommunen er med i. Det 
drejer sig om at opkvalifi cere skolernes 
ledelsesteam til at undgå, at lærere, 
der er på vej ned med sygdom 
og stress, helt falder ud 
over kanten. 

Liv og arbejdsliv
Initiativet til projektet 
er taget af den stedlige 
lærerkreds, der sam-
men med kommunen 
har søgt midler fra en 
KL/LC-pulje til fast-
holdelse af medarbej-
dere, hvis ansættelse 

guld på gaden
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er truet af for meget fravær. Og det er 
bl.a. blevet til en kursusrække for sko-
lernes ledelsesteam.

”Det handler om at blive bedre til at 
se, at der er problemer og forebygge, at 
de udvikler sig. Herunder ændre ram-
merne, så medarbejdere i krise kom-
mer bedre igennem og tilbage igen på 
arbejdet, hvis det er kommet dertil.  
Nemt er det bare ikke, fordi folk ikke 
skilter med deres fortrædeligheder. Så 
det kan være svært at få øje på, før alt 
krakelerer og er for sent”, fortæller skole-
leder Carsten Berger Pedersen.

Kursusleder og underviser på kur-
susforløbet er Johanne Andersen. Hun 
er psykolog på Arbejdsmedicinsk Klinik 
i Region Sjælland og er tilknyttet den 
ordning med psykologbistand, som 
DLF-medlemmer (også skoleledere) 
kan benytte sig af. 

”Vi følger ikke et på forhånd færdigt 
program, men bygger på de input, der 
kommer. Bl.a. har vi kigget på, hvordan 
arbejdslivet og ens liv i øvrigt hænger 

sammen. Der er jo 
en tendens til at 
skille det ad. Men 
reelt er det hele 
samlet i en per-
son, og det er 
svært at pege 
præcist på, hvad 
der er virkning og 
årsag, hvis det 
tipper. Der kan 

være ting på hjemmefronten, og det 
kan være både fortid, nutid og fremtid, 
som spiller ind”.

”Vi har øget vores opmærksomhed 
på, om der sker ændringer i folks måde 
at være på. Om der er pludselige skift i 
form af træthed og glemsomhed, eller 
man omvendt viser tegn på hyperaktivi-

tet og løber rundt om sig selv. Og så – 
det er det vigtigste – prioriterer vi det 
nu højt ved at tage det op og spørge 
ind, siger viceskoleleder Peter Jeppe-
sen.

Typisk siger folk, at der ikke er no-
get galt, når ledelsen prøver at åbne en 
snak. Men på den måde er der sat en 
proces i gang, og ledelsen får signale-
ret, at man viser omsorg og gerne vil 
tale om tingene. Det gør det også nem-
mere kunne vende tilbage og prøve 
igen.

”Det er faktisk hårdt arbejde.  Det 
er en blanding af opfølgning og hand-
ling, hvor man også iblandt må træffe 
valg på andres vegne, ved tage opgaver 
fra dem og være nødt til at sende no-
gen hjem ,  selv om de ikke selv synes 
det. Men det er en ledelsesopgave og 
det er bede at pille folk ud af driften i 
en periode, så de får en pause til re-
fleksion, og vi så siden sammen kan få 
løst vanskelighederne på et bedre 
grundlag”, siger Carsten Pedersen. 

Når klokken ringer
En faktor, der har fyldt og fylder, er 
omstruktureringerne af skolevæsenet, 
der i Guldborgsund har betydet sam-
menlægninger, nedlæggelser og fyrin-
ger. 

”Ud over at omlægningerne har 
ramt folk konkret, mennesker med fa-
milie, hus mv. har det givet dønninger i 
form af usikkerhed i organisationen. Og 
det har utvivlsomt medvirket til, at 
Guldborgsund ligger højt på landsplan i 
sygefravær. Så selv om vi ikke er ramt 
markant hårdere end andre steder i 
landet, giver det også af den grund me-
ning at arbejde endnu mere målrettet 
med fastholdelse”, siger Carsten Ber-
ger Pedersen.

»Det handler om at udvikle sin fornemmelse for, om 
der grund til bekymring og ikke vente med at tage 
sagen op. Og så signalere tydeligt, at døren er åben, 
vi vil dig gerne.«
{ Peter Graa Jeppesen, viceskoleleder, Østre Skole }

På 
beNeNe 
IgeN 

Hvorfor smide 
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Guldborgsunds sygefraværspolitik er 
revideret, så medarbejderne – hvis de 
har haft fem sygefraværsperioder på et 
år – bliver indkaldt til en omsorgssam-
tale med indkaldelse, dagsorden og re-
ferat, og her begynder klokkerne så at 
sige at ringe for alvor... 

”Netop derfor er det en god idé at 
gå ind tidligt, inden det bliver formelt, 
og tage en coachende samtale. Det er 
det, vi trænes i og får værktøjer til på 
kurset. Hvordan kommer man ud over 
berøringsangsten, hvornår kan man stil-
le spørgsmål, der går tæt på. Balancen 
skal holdes, hvilket kan være vanskeligt, 
da hvert menneske og hver enkel sag er 
unik, så der er aldrig standardløsnin-
ger”, siger Peter Graae Jeppesen.

Et andet opmærksomhedspunkt er 
inklusionsarbejdet, der lægger et øget 
pres på lærerne, og som også kræver 
bevågenhed fra ledelsen. 

”Vi har på skolen rigtig dygtige 
medarbejdere, der hjælper hinanden, 
og vi har ansat en AKT-medarbejder, 
der koordinerer inklusionsarbejdet og 
følger lærerne ind i udfordringerne. Al-
ligevel oplever vi, at lærere, der ellers 
fungerede godt i de mere almindelige 
sammenhænge bliver presset alvorligt 

Fastholdelse

Ved O’08 aftaltes et fælles projekt 
om fastholdelse af lærere mellem 
KL og DLF med 1,5 mio. kr. i en pulje, 
som kommuner landet over har 
fået del i. I Guldborgsund kommune 
blev det til 50.000 kr., hvoraf de 
20.000 går til en konference for 
skolernes ledere, lærer-TR og aMR, 
og de 30.000 bruges til kursusræk-
ken alene for ledelsesteamene.

Projektet havde oprindeligt til 
for-mål at afbøde den arbejdskraft-
mangel inden for undervisnings-
området, forventedes at vil ramme 
kommunerne. Men siden er målet 
nok så meget blevet at udvikle og 
formidle viden om, hvad der kan 
modvirke tendensen til, at stadig 
flere yngre medarbejdere sygemel-
des og førtidspensioneres. 

Projekterne indebærer for adskil-
lige af de deltagende kommuners 
vedkommende, at skolelederen er 
omdrejningspunktet i indsatsen 
for at forebygge arbejdsrelateret 
langtidssygdom og fravær, spotte 
stressramte samt udvikle redskaber 
til en tidlig indsats.

Den forebyggende indsats står cen-
tralt, som i Guldborgsund foruden 
skoleledernes indsats og opkvalifi-
cering af lærer-TR og aMR’s ditto, 
omfatter en spørgeundersøgelse til 
ledere og lærere, der gav et overblik 
over status på skolerne, tilbud fra 
kredskontoret om samtale og støtte 
til stressramte lærere i perioden 
frem til næste skoleår. 

Guldborgsund Kommune har en 
arbejdsmiljøafdeling med mulighed 
for psykologisk og anden bistand, 
som skolen kan henvise medarbej-
derne til. Endelig har DLF et centralt 
tilbud om psykologbistand efter 
nærmere aftale. 

Se mere på www.kl.dk >  
Larere-skal-vare-mindre-syge

»Medarbejderne skal ikke 
gå ned på deres arbejde. 
Det er ikke interessant at 
have ansatte på skolen, 
som ikke trives, og som 
ikke har overskud til at 
udfolde sig...«
{  carsten berger Pedersen, skoleleder, Østre Skole }

fakta
af de nye specialfunktioner”, siger Car-
sten Pedersen.

Også på det område er der derfor 
brug for at følge op tidligt og hurtigt – 
og bl.a. se på, om den enkeltes kvalite-
ter kan bruges bedre på andre måder. 

Opfølgningen fra Østre Skoles ledel-
se bliver typisk vendt med lærernes TR 
og AMR, og i en skolevirkelighed med 
nye opgaver, omlægninger og pres på 
arbejdsmiljøet bidrager det nye tiltag 
til at trappe konflikter ned – i stedet 
for, at ledelse og medarbejdere kom-
mer til at stå overfor hinanden. Noget, 
næppe nogen kan være utilfreds med.

Der er vel kun ét minus, og det er at 
SFO-lederne ikke er en del af projektet, 
selv om de deltager i ledelsesteamene 
på alle skolerne. Men det er så en an-
den historie... 

guld på gaden
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repræsentanterne      { tekst: Michael Diepeveen / Illustration: iStock }

Ordinært
repræsentant-
skabsmøde

 P å dette års repræsentantskabsmøde er der 
ikke valg til de centrale politiske poster i  
Skolelederforeningen. 

Til gengæld er der er på dagsordenen bl.a. 
den på forhånd udsendte skriftlige beretning 
og aflæggelsen af formandens mundtlige be-

retning, behandling af eventuelt indkomne forslag samt en 
overordnet politisk drøftelse af områder, hvor foreningen skal 
koncentrere sin energi i det kommende år.

Repræsentantskabet pålagde på mødet i 2012 formanden 
at udarbejde forslag til oprettelse af en pensionistafdeling, 
der er tilknyttet Skolelederforeningen. Forslaget vil blive be-
handlet på mødet i form af en vedtægtsændring.

Derudover vil der være andre forslag til vedtægtsændringer 
af mere teknisk art, såsom frister for indsendelse af forslag til 
vedtægtsændringer, samt hvilke medlemsgrupper, der kan 
danne landsdækkende klubber. 

På repræsentantskabsmødet vil foreningens regnskab for 
2012 blive fremlagt til godkendelse, ligesom der vil blive ori-
enteret om budgetterne for 2013 og 2014. 

Endelig skal det ordinære kontingent fastsættes for kalen-
deråret 2014, ligesom midlerne til de lokale afdelinger samt 
ydelser til formand, næstformand og hovedbestyrelsesmed-
lemmer for 2014 skal fastsættes.

Bemærk, at punkter, som ønskes sat på dagsordenen – 
herunder forslag til vedtægtsændringer – skal være forenin-
gen skriftligt i hænde senest 6 uger før mødets begyndelse. 
Altså senest 7. februar 2013 kl. 12.00. 

Endelig dagsorden, et revideret regnskab og skriftlig beret-
ning vil blive udsendt til repræsentantskabets medlemmer pr. 
mail senest 4 uger før mødets afholdelse, det vil sige den 21. 
februar 2013. 

Den 21. marts 2013 mødes foreningens repræsentantskab 

i Odense til den årlige evaluering og perspektivering af 

foreningen aktiviteter {                    }
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Ordinært
repræsentant-
skabsmøde

i henhold til vedtægternes § 7, stk. 2 indkaldes 
herved til ordinært repræsentantskabsmøde 2013 

i Skolelederforeningen

Torsdag den 21. marts 2013
kl. 10.00 til 17.00 

på Radisson Blu H. C. andersen Hotel
Claus Bergs Gade 7, 5000 Odense C

ForELØBiG dagsorden, jf. vedtægternes 
§ 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

 a. Vedtægtsændringer 

6.    Orientering om budget, samt:

 >  Fastsættelse af ydelser til hoved-
bestyrelsesmedlemmerne, jf. § 8 stk. 3.

 >  Fastsættelse af midler til de lokale 
afdelinger

 >  Fastsættelse af kontingent, jf. § 4

7.   Eventuelt

oBS
Punkter til dagsordenen ud over ovenstående samt 

forslag jf. dagsordenens pkt. 5 skal være indsendt skriftligt 
til sekretariatet senest torsdag den 7. februar 2013.

Endelig dagsorden med bilag til repræsentantskabsmødet 
udsendes torsdag den 21. februar 2013.

Med venlig hilsen 

anders Balle, 
Formand  Skolelederforeningen

anders Balle, 

REPRÆSEnTanTSKaBSMØDE

Foreløbig 
dagsordenMød op 

på de lokale 
generalfor-
samlinger
Husk også, at din lokale afdeling af 
Skolelederforeningen afh older ordi-
nær generalforsamling én gang årligt i 
første kvartal.

De nærmere oplysninger herom 
meddeles lokalt direkte til medlem-
merne. Men det er en god idé at holde 
sig orienteret på skolelederne.org › 
Lokale afdelinger eller måske på 
facebook/Skolelederforening en.
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Udlændinge forbløffes over, at man i det danske sommerland 
kan støde på ubemandede boder med friske jordbær, sprøde 
asparges og en lille cigarkasse med byttepenge.

Danskerne stoler tilsyneladende også på politi og myndighe-
der, ligesom vi kan fi nde på ubekymret at stille børnene fra os i 
ubevogtede barnevogne uden for butikker.

78 ud af 100 danskere svarer ja til spørgsmålet ”Kan du sto-
le på de fl este mennesker?”, mens det samme fx kun gør sig 
gældende for 3 ud af 100 brasilianere.

Den danske tillid ligger ifølge professor Gert Tinggaard Svend-
sen fra Aarhus Universitet på en 1. plads i verden, og denne ud-
bredte tillid er at betragte som social kapital. Han er bogaktuel 
om dette også.

Og vi er ikke kun tillidsfulde, fordi vi har et velfærdssystem - 
vi har også et velfærdssystem, fordi vi er tillidsfulde, mener pro-
fessoren bl.a.

Kilde: Videnskab.dk 

NYT 
NORDISK 
over 350 skoler og børneinstitutioner 
ansøgte i første hug om at være med i pro-
jekt ”ny nordisk Skole”, hvilket vidner om 
en pæn interesse.  

De pt. udvalgte over 200 institutioner 
vil få hjælp til projektet fra Ministeriet for 
Børn og Undervisnings side i form af spar-
ring og redskaber. 

næste ansøgningsrunde er 3. juni 2013.

Se mere på www.nynordiskskole.dk

center for Skoleledelse ved CBS har gennemført en under-
søgelse af skoleledelsens betydning for at skabe innovative 
læringsmiljøer.

Undersøgelsen er gennemført på 10 danske og fi re 
amerikanske skoler, der arbejder med innovation – med 
støtte fra Industriens Fond og i et samarbejde med UCC, 
Creative Schooling og Skolelederforeningen. 

Undersøgelsen viser, at skoleledelsens rolle er uom-
gængelig for at skabe innovative læringsmiljøer. 

For det første fordi det kræver, at der skabes interaktion 
mellem skolen og skolens omverden, fx erhvervslivet. For 
det andet fordi, hvis lærerne skal kunne arbejde innovativt, 
skal ledelsen sikre integration og balance mellem innovativ 
undervisning og indfrielsen af fag-faglige mål.

At skabe en innovativ skole er en ledelsesopgave, der 
stiller krav til skoleledelsen om at åbne skolen op mod 
omverdenen, at skabe sammenhæng mellem innovation 
og fag-faglige mål, og at lede den risiko det indebærer for 
lærere og elever, når man kaster sig ud i at gøre nyt. 

Undersøgelsen giver række konkrete eksempler på, 
hvordan skoleledelser udfolder den opgave i praksis.

Se mere på: www.skolefi f.dk 

Tillidsful   e 
danskere 

”jeg kan lide svin. Hunde ser op til os.  

Katte ser ned på os. Svin behandler os 

som ligeværdige ”

‘(Sir Winston Churchill, 1874-1965)

Fiffige fif
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Ledigheden er stigende, 
og lige nu er der 
omkring 4000 ledige 

lærere eller omsat til 
fuldtidsledige lidt 
over 3000. Af disse 
er en del tillige i 

fare for at miste retten 
til dagpenge.

Danmarks Lærerforening 
og Skolelederforeningen 

opfordrer på den 
baggrund skolerne til 
at bruge ledige lærere 
til de vikaropgaver, 
skolen måtte have.

Uddannede

vikarer
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kravene er   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Istock }

OK’13 
startet
arbejdsgivermodparten på det kommunale område går tilsyneladende hårdt til den. 
Ikke alene hvad angår lærerarbejdstiden, men også på LC-lederområdet…

nåede der at besinde sig inden det gik 
så vidt. 

Arbejdsgivernes, KTO’s og LC’s – 
herunder LC-lederforums – krav til 
OK’13 på kommunernes samt regioner-
nes og statens område fi ndes på hjem-
mesiden www.skolelederforeningen.org.

Lockout og tomme skoler
På DLF’s område står det klart, at KL i 
de kommende overenskomstforhandlin-
ger ønsker et endeligt opgør med lærer-
nes arbejdstidsregler. DLF vil omvendt 
næppe bøje sig for et ultimativt krav. 

 Som scenariet ser ud, kan forhand-
lingerne derfor strande med lukkede 
folkeskoler og hjemsendte børn til føl-
ge,  hvor KL tilsyneladende – idet intet 
pt. tyder på, at DLF/LC vil tage strejke-
våbnet i brug – vil lockoute landets fol-
keskolelærere. Vel vidende, at regerin-
gen senere antageligt står klar i kulissen 
til at foretage det nødvendige indgreb, 
der – vurderes det – kan matche udspil-
let til skolereform. 

borfalder, udgår, bortfalder
Ser man isoleret på KL´s specielle krav 
til LC´s lederoverenskomst, som berører 
den største del af Skolelederforeningens 
medlemmer, indeholder kravene mar-
kante ændringer, idet KL stiller krav om:

>  Normeringsbestemmelsen bortfalder
>  Reglen om defi nering af ledelsestid 

bortfalder
>  Bemærkningen, om at ledere skal have 

undervisningskompetence, udgår
>  Barrierer for overenskomstansættelse 

af øverste leder bortfalder
>  Eventuelle midler anvendes til 

etablering af frivalgsordning mellem 
pension og løn

Markant er ligeledes et KL-ønske om, 
at ”forhandlingsretten moderniseres 
for mellemledere m. fl .”, hvilket anta-
ges at betyde, at man ønsker en fri og 
individuel forhandlingsret. Rent fak-
tisk lagde KL ud med samme bastante 
krav ved OK’11-forhandlingerne, men 

 k TO og LC har udvekslet 
overenskomstkravene 
med KL og Regionerne. 
Og det umiddelbare ind-
tryk er, at forhandlingerne 
bliver meget vanskelige.

KL og regionernes krav lægger op til 
nulvækst med afsæt i den økonomiske 
krise og til langt mere individuelt styring 
i den enkelte kommune/region og på de 
enkelte institutioner, mens KTO´s over-
skrift er ”tryghed”.

Det normale fælles KTO-lønkrav om 
generelle procentvise lønstigninger er 
ikke med i KTO kravene, da man ikke 
internt i KTO kunne opnå enighed. Især 
var det et FOA krav om skævdeling/sær-
ligt løft for de lavtlønnede der skilte 
vandene i de kommunalt ansattes fælles 
forhandlingssamarbejde.

Kravet om generelle procentvise løn-
stigninger er på skoleledernes område 
nu fremsat af Lærernes Centralorganisa-
tion (LC) og skal forhandles mellem LC 
og KL.
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udvekslet

Et forsøg fra DLF på at åbne en dia-
log med regeringen og særligt KL med 
deres egen model, der åbner for en læn-
gere skoledag og for det poetiske ønske 
om ”mere tid for lærerene sammen med 
børnene” har i skrivende stund ikke fået 
KL til at rokke sig fra deres position om, 
at arbejdstidsaftalen skal helt væk.

 Her i løbet af januar-februar inten-
siveres forhandlingerne og et forlig 
skulle gerne være nået i marts, hvis 
konfl ikten skal undgås. 

adskilte og forbundne kar
For Skolelederforeningen gælder det, 
at foreningen optræder helt selvstæn-
digt sine med egne skole- og ledelses-
mæssige synspunkter, ligesom forenin-
gen forhandlingsmæssigt har egen LC-
leder-overenskomst.

Rent organisatorisk er foreningen 
imidlertid en del af LC-forhandlings-
fællesskabet, der tæller en række 
lærer- og ledergrupper på undervis-
ningsområdet. Det betyder, at skole-
lederne – også selv om lederne ikke 
skulle blive lockoutet – er en del af en 
konfl ikt, hvis den skulle komme.

Men det betyder også, at LC-leder-
ne, herunder Skolelederforeningen, 
ikke står alene med hensyn at skulle 
matche KL og andre arbejdsmodparter 
i forhandlingerne af egne vilkår.  

PS: Finansministeriet har nu rejst krav 
om, at gymnasie- og erhvervsskolelære-
re skal undervise mere og sandsynligvis 
også lærere ved højere læreanstalter
 

Læs mere om OK’13-forhandlingerne 
på www.skolelederforeningen.org

OK13
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kortkort

LEDELSES-
VÆRKTØJER 

Vejledning 

til skoleledelsen

pecial-
og anden specialpædagogisk 

bistand i folkeskolen

undervisning

Vejledning 

til skoleledelsen

pecial-pecial-
og anden specialpædagogisk 

bistand i folkeskolen

undervisningundervisning

afgørelseat skrive en

om special-
undervisning

Vejledning 

til skoleledelsen

afgørelseafgørelseafgørelseafgørelse
aat skrive ent skrive enat skrive enaat skrive ena

om special-
undervisning

Vejledning 

til skoleledelsen

Skolelederforeningen og Nationalt Videncenter for Inklusion og Eks-
klusion, NVIE, har sammen udarbejdet en vejledning om inklusion, 
som er vedlagt dette nummer af Plenum. 

Vejledningen er tænkt som en støtte for skoleledere, der vil dan-
ne sig et hurtigt overblik over de forskellige ledelsesområder, de 
skal have fokus på, når det gælder om at udvikle den inkluderende 
skole. 

Det er vores håb, at vejledningen kan give inspiration til at væl-
ge og afprøve forskellige veje inden for skolens centrale ledelsesom-

 

 

QR – Kode til pjecen: Vejledning til skoleledelsen: At skrive en afgørelse vedr. 
Specialundervisning   

 

  

Vejledning til 

skoleledelsen

InklusIon
I folkeskolen

2013

Nationalt Videncenter for  
Inklusion og Eksklusion, NVIE

Nationalt Videncenter for Nationalt Videncenter for 
Inklusion og Eksklusion, NVIEInklusion og Eksklusion, NVIE

NyHeD
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råder, og at skolelederen sammen med ansatte og samarbejdspart-
nere kan skabe et fælles grundlag for at vurdere, om skolen udvikler 
sig i en mere inkluderende retning.  

Vejledningen introducerer bl.a. ”Inklusionskompasset”, som illu-
strerer seks ledelsesområder: Medarbejdere, Forældre, Børn, Andre 
professionelle fagpersoner, Politikere og forvaltning, samt Lokalsam-
fund, og endvidere tre ledelsesdimensioner: Værdier, Veje og Vurde-
ringer.

Til vejledningen hører et web-baseret materiale, der uddyber den 
viden, der ligger til grund for vejledningens anbefalinger på de for-
skellige ledelsesområder. 

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

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

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

til forskellige perspektiver.

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

over spørgsmål, som ikke er relevante for jeres praksis.

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

redskab for jeres efterfølgende arbejde med at udvikle et godt  

skolelederliv.

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

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

tid og sikrer, at der bliver noteret undervejs.

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

andre ledelsesteam, at de gennemfører selvevalueringsforløb i 

samme periode. Det kan give jer mulighed for efterfølgende at 

perspektivere problemstillinger, og I kan støtte og inspirere hinan-

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

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

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

Skolelederforeningen

Telefon: 7025 1008

E-mail: skolelederne@skolelederne.org

et bedre...
skolelederliv

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

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

Bemærk: Se www.skolelederne.org for 

yderligere oplysninger. Her kan også hentes 

skabelon til logbog samt en Powerpoint- 

introduktion til arbejdet med selvevaluering.

Et par EKstra 
godE råd

om værktøjet
Værktøjet er udarbejdet af Skolelederforeningen i samarbejde med 

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

lederforeningens medlemmer.

Fra Skolelederforeningen deltog Lars Djuraas fra Tune Skole, Lise 

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

konsulent Carsten Ancker og HB-medlem Michael Rasmussen. Fra 

EVA deltog Mia Lange og Sanya Pedersen.

Praksis
vil udvikle

Det 
formelle

Det formelleDet formelleDet formelle

som skal ændressom skal ændressom skal ændres

introduKtion
til
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Ændrede
skolestrukturer

Elektronisk kompendium
September 2011

NYE ledelsesformer

Hjemmesiden er altid 

et besøg værd: Gå ind 

på skolelederne.org
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analyse   { tekst: Peder Kjøgx og Knud Nordentoft / illustration: Kamila Slocinska }

af digitale    potentialerH
ån

dt
er

in
g

Ledelsesopgaven at digitalisere skolen er ikke et 

projekt. Det er en proces. Værktøjerne er strategisk 

ledelse,  forandringsledelse i kombination med 

timing, tydelighed og handlekraft

skolen få en central og eksempla-
risk rolle i den aktuelle udvikling 
mod morgendagens samfund.

Saml og synliggør  
styrkerne udadtil
Vellykket og effektskabende foran-
drings- og innovationsledelse er 
styrkebaseret, løsningsfokuseret 
og samskabende. IT i Praksis vi-
ser, at det i 6 ud af 10 kommuner 
er lykkedes at skabe integration 
og synergi mellem skolernes, sko-
levæsnets og kommunens digitali-
seringsstrategier. I 40% af kom-
munerne er det ikke tydeligt om 
eller hvordan investeringer i digi-
talisering i skolerne gavner den 
samlede kommunale udvikling. 

Et initiativ i den fællesoffent-
lige digitaliseringsstrategi er, at 
kommunerne og ledelsen af skole-
væsenet og den enkelte skole sæt-
ter klare mål for og følger op på 
brugen af it og digitale værktøjer, 
services og læremidler i skolens 
dagligdag, administration og un-
dervisning. Det er kun lykkedes i 4 
af 10 kommuner at etablere et 
samarbejde, hvor der formuleres 
fælles resultatkrav på dette områ-

 F or 17. år i træk, har DANSK IT og Rambøll Ma-
nagement i samarbejde udgivet IT i Praksis. Her 
præsenteres status for udbytte og udfordringer 
ved anvendelse af informationsteknologi i dan-
ske offentlige og private virksomheder. For 2. år 
er der et særligt fokus på skolen. Fordi skolen er 

på vej til at indtage en betydningsfuld rolle som attraktiv 
partner i udvikling af digitale kompetencer for alle borgere og 
fornyelse af den digitale praksis, der leder mod morgenda-
gens samfund.

Det vil være nyttigt for skoleledelserne at være opmærk-
somme på de potentialer der er i denne situation. Der er tale 
om et skifte fra mangfoldige initiativer, ofte båret af ildsjæle, 
til strategiske initiativer hvor ledelsen af de digitalt understøt-
tede udviklinger forankres i skoleledelserne.

Der er mange, der inviterer skolen til at indtage denne 
centrale rolle. Både den aktuelle fællesnationale og de fæl-
leskommunale digitaliseringsstrategier har fokus på de kvali-
teter, muligheder og effektiviseringer, som en tidssvarende 
anvendelse af it kan tilføre uddannelsesområdet. Der er op-
mærksomhed på, hvordan aktionsforskende håndtering af di-
gitale potentialer i læringsmiljøer kan danne model for digital 
understøttet praksis i vidensvirksomheder. 

Samtidig er der er stigende opmærksomhed overfor, at 
skolerne er et oplagt sted at fokusere indsatsen for at opkvali-
ficere borgernes digitale kompetencer og at forny den offent-
lige digitale praksis. Men det kræver, at skolen selv, offensivt 
er parat til at gå ind i et tæt samarbejde om udvikling af vide-
reudvikling af professionalisme, praksis, kulturer, redskaber, 
kompetencer og ledelse af digitale processer, der sikrer en 
tidssvarende lokal og kommunal digitaliseringsevne.

Hvis skoleledelsen formår at samle og at koordinere de di-
gitale kompetencer, der eksisterer i og omkring skolen, vil 
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it kræver strategi

af digitale    potentialer
de. Sko-
lerne er altså 
kun på vej til at 
bringe sig i en aktiv posi-
tion i det tredje spor i den fæl-
lesoffentlige digitaliseringsstrategi, 
som handler om at skabe et tætte-
re offentligt digitalt samarbejde.

Set udefra vurderer kun 40% 
af de kommunale IT ansvarlige, at 
skolernes medarbejdere har til-
strækkelige kompetencer til at vi-
dereudvikle brugen af digitale læ-
remidler og digital kommunikati-
on. Skoleledelserne ved om kom-
petencerne er der og dér hvor de 
er, skal de synliggøres og under-
støttes. Både lokalt og på tværs 
kommunalt som et led i udviklin-
gen fra den fysiske kommune sko-
le til den virtuelle skolekommune. 
Her kan digitaliseringen løfte kva-
liteten, øge fleksibiliteten og ga-

rantere 
effektivite-
ten af de pædago-
giske og faglige tilbud til 
og samarbejde med alle børn og 
familier.

Digitale kompetenceløft i team
Nytten af investeringerne i digitale lære- og kommuni-
kationsmidler står og falder med undervisernes kom-
petencer til at anvende og videreudvikle brugen af de 
digitale værktøjer. De digitale IT chefer også i skole-
forvaltningerne vurderer, at godt en tredjedel af  
lærerne i nogen grad har tilstrækkelige kompetencer 
til at sikre den professionelle anvendelse af 
digitale læremidler og brugen af digital kom-
munikation. 
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Inden for hvert område kan arbejdes 
med ledelsesmæssig understøtning af 
aktionslæringsprojekter og på tværs af 
team med implementering af standar-
der og af begrundet, differentieret 
praksis.

Rambølls analyse fra 2011 viste, at 
forudsætningen for en markant kvali-
tetsudvikling var en ledelsesmæssig 
forankring af et digitalt understøttet 
kompetenceløft i alle medarbejdergrup-
per. Samtidig med håndteringen af en 
målrettet pædagogisk udvikling og for-
nyende professionalisering, der skabte 
en forståelse hos alle skolens aktører 
af, at digitalisering bedst forstås som 
et redskab der fungerer som modeller-
voks i alle didaktiske processer og i alle 
eksperimenterende læringsmiljøer. Re-
elt var der tale om en styrkelse af sko-
lens fokus på differentierede og invol-
verende læreprocesser i små og målret-
tede GennemBrudsProjekter der skabte 
eksemplarisk effekt og fælles læring.

Smertefri teknologi og kvantespring i 
den interne digitalisering
Gennem mange år er der investeret 
massivt i it-udstyr i skolerne. Men 
mange steder er udstyret vanskeligt at 
benytte, når fx (trådløse) netværk ikke 
fungerer.

Hver 6. skole har ikke et stabilt, 
trådløst netværk til undervisningsbrug. 
Dermed oplever mindst 15% af danske 
elever og lærere at blive sat tilbage tek-
nologisk, når de træder ind i på skolen, 
hvor de ikke kan bruge de devices og 
services, som de er vant til at bruge i 
hjemmet, i daglig kommunikation med 
frit medievalg mellem billede, lyd, 
tekst og videostreaming, i daglig opga-
veløsning og i daglig informationssøg-
ning. 

30% af skolerne kan ikke inkludere 
videostreaming, 40% af eleverne kan 
ikke anvende deres egne laptop og 
40% af eleverne kan ikke anvende de-
res smart phones. Disse elevgrupper for 
ikke professionel vejledning i deres 
brug af de teknologier de har rådighed 
over og de bliver ikke vejledt i optime-
ring af deres færden på de digitale og 

Det giver skoleledelsen den udfor-
dring at organisere placeringen af med-
arbejdere med nødvendige digitale kom- 
petencer på måder, der sikrer kvalifice-
rende digital praksis i alle team og 
overfor alle elever, samtidig med, at 
der sker en kollegial sidemandsoplæ-
ring i og på tværs af teamene. 

Det kalder på udvikling en lærings-
kultur, hvor elevernes digitale kompe-
tencer bliver inddraget i den daglige 
praksis. Det kan ske ved at skabe elev-
bårne it-team og at udvikle elev-elev 
ambassadører på årgange, i afdelinger, 
og i lektiecafe eller pædagogisk udvik-
lingscenter/bibliotek.

Fra læremidler til læringsmiljøer
Fokus i den aktuelle skoledebat er på 
digitale læremidler.  

Fokus i de nationale digitaliserings-
strategier er på udvikling af di-

gitale miljøer.
En Rambøll analyse 

af gevinsterne ved digi-
talisering i videns- og læ-

ringsmiljøer i selvejende 
institutioner retter ledelses-

fokus mod udvikling på tre 
områder:

> De administrative og ledelsesmæssi-
ge processer understøtter en fleksibel 
og transparent organisering af hold-
dannelser, understøttet af virtuelle 
læringsrum og af platforme, der sik-
rer team og afdelingsbaseret samar-
bejde og koordinering.

> De kommunikative processer videre-
udvikler relationer, samarbejde og 
fælles forståelser mellem alle skolens 
parter. 

> Undervisnings- og læreprocesserne 
kvalificeres gennem fælles tilgang til 
videns- og materialeplatforme, ind-
dragelse af dokumentations og evalu-
eringsværktøjer, fastholdelse af pro-
dukter med kommentarer og analyser 
og dokumentation af den enkeltes og 
fælles aktiviteter og samarbejder i læ-
ringsforløb. Det giver den enkelte 
mulighed for at konkretisere egen læ-
ringsstrategi.

analyse 
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Digital ledelse i skolen eller rettere 
ledelse af digitalisering i skolen?  Knud 
nordentoft, skoleleder på Søgårds-
skolen i Gentofte,  beretter:
 
Digitaliseringen vil vise sig at være et 
af de største hjælpsomme værktøjer, 
vi har fået i vores arbejde med børn 
og unges læring og udvikling. Og jeg 
er overbevist om, at der i det felt er så 
meget godt at hente, at vores fantasi 
kommer på overarbejde i forestillingen 
om mulighederne.

Som skoleledelse skal vi være op-
mærksomme på dette forhold. Og 
 være opmærksomme på, hvordan di-
gitaliseringen kan kvalificere indholdet 
i skolen - og dermed børn og unges 
udbytte af skolegangen. Lige nu er vi 
fokuserede på, at digitalisering af børn 
og unges læring har to fokusområder: 

>   Et pædagogisk fokus på, hvordan 
børn og unge sprænger grænserne 
for læring

>   Et mere organisatorisk fokus på, 
hvordan strukturer og organisation 
kan fremme børns læring. 

Overordnet er det forventningen, at en 
gennemgribende digitalisering af sko-
len kan skabe højere kvalitet og bedre 
udnyttelse af resurserne. Derfor satser 
vi på det fælles og det specifikke - på 
bredden og det smalle. 

Ved en sådan strategi kan vi også være 
med til at holde ild i de medarbejdere, 
der brænder for det, samt at få alle til at 
tænke det digitale som noget inklusivt 
i stedet for noget eksklusivt. En digital 
infrastruktur indbefatter: 

>   Læring uden grænser
>   Digital Læringsplatform 

>   Pædagogisk fokusområde 
>   Organisatorisk fokusområde 

Digitaliseringsstrategiens grundlag 
og tankegang i Gentofte Kommune er 
baseret på mobilt trådløst opkoblede 
computere og Ipads som udgangs-
punkt for udbygning og optimering af 
it-infrastrukturen. alle initiativer skal 
bygge på følgende principper: 

>   Systemer skal være åbne, bruger-
venlige og håndtere flest mulige 
former for digitalt udstyr lige fra 
smartphones over tablets til bærbare 
computere.

>   Digitale services som internet, print 
og digitale læremidler skal være 
uafhængig af tid, sted og typen af 
it-udstyr.

>   BYOD (Bring Your Own Device). Børn 
og unge skal have optimal mulighed 
for at medbringe og benytte eget 
privat udstyr i læringen på skolen. 

Vi har et udviklingsprojektprojekt 
i støbeskeen om I-pad’en som un-
derstøttelse i forbindelse med børns 
arbejdshukommelse.

Vi har flest erfaringer med pc’en som 
device, dog har vi nu over 12 måneder 
på Søgårdsskolen anvendt tavle-pc’er 
i til understøttelse af børnenes læring. 
Hvad kan denne device i f.t. læring? Det 
er værd at udforske nærmere.

Læring kalder på indre styret adfærd/
problemløsning, samt evnen til at 
bruge sin arbejdshukommelse. Teamet 
omkring projektet gik i gang med at 
undersøge om, der var en transfer 
mellem det børn trænede på I-pad’en 
og hukommelse. Det viste sig hurtigt, 
at applikationer, der ikke understøtter 
indre styret adfærd, ikke bidrager til 
læring for børnene. Dette skyldes at 

tablets som udgangspunkt er ydresty-
rende og understøtter ydrestyrende 
adfærd (læs: centre i hjernen).

Mange af de digitale undervisnings-
programmer der findes i dag til tablets 
fokuserer udelukkende på en trænings-
tilgang og understøtter ikke problemlø-
sende adfærd eller arbejdshukommelse. 
I mange af dem kan eleven komme frem 
til et resultat ved at bruge udelukkelses-
metoden.  

Inden for de seneste år er det videnska-
beligt bevist, at arbejdshukommelsen 
kan trænes til at blive bedre. Dette 
gælder for alle hjerner, specielle/ikke 
specielle. 

Vi laver nu et partnerskab med interes-
senter fra bl.a. forskning og produkti-
onsvirksomhed om projektet, godt bi-
stået og sparret med en god konsulent.

Som ledelse er vi rollemodeller – også 
hvad angår digitalisering. Vi må smide 
vores opsparede angst for fremtiden 
overbord, og turde miste fodfæstet for 
en tid.

Vi skal skele til evidens på området, dog 
har vi ikke tid til at vente på hele evi-
densen. Vi må også satse – og platfor-
men for satsene skal være viden. Og så 
handler ledelse af digitalisering i skolen 
også om de fire elementer i skoleledelse:

>   Pædagogisk ledelse.
>   Personaleledelse.
>   administrativ ledelse. 
>   Relationel ledelse.

Endelig skal ledelsen i sit eget team 
delegere ansvaret for implementerin-
gen af digitaliseringen til den eller de 
i teamet, der har evnen, interessen og 
kundskaben til det. 

it kræver strategisk ledelse

Et eksempel

Digital ledelse i praksis
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kommunikative platforme. Dermed op-
bygger de ikke de centrale digitale 
kompetencer, som deres jævnaldrende 
får på andre skoler.

Både for at gøre læring og undervis-
ning tidssvarende og for at sikre et læ-
ringsmiljø, der fanger de muligheder og 
træner de kompetencer, der er ved at 
folde sig ud i morgendagens samfund, 
er det vigtigt, at skoleledelserne bidra-
ger til målsætningerne for og knytter 
sig tæt til de aktuelle arbejder med at 
udvikle og implementere de lokale og 
kommunale infrastrukturer.

Udbygningen af den digitale arkitek-
tur bør have skolerne som krydsfelter 
og arnesteder for udvikling af en forny-
ende digital praksis, det realiserer de 
kommunale, digitale strategier samti-
dig med at skolens potentialer som læ-
ringsmiljø, servicemiljø, samlingssted 
og udviklingsmiljø i lokalsamfundet bli-
ver udnyttet optimalt. 

Ledelse af digitalisering i skolen
Ledelsesopgaven at digitalisere skolen 
er ikke et projekt. Det er en konstant 

proces af programmer og projekter, der 
i og under forandringsledelse ændrer 
og udvikler skolens kultur i en aktiv 
samskabelse og dialog med alle sko-
lens aktører. Et miljø der er nysgerrigt, 
levende og værkstedspræget.

Værktøjerne er strategisk ledelse, 
med inddragelse af målbare mål, doku-
mentation af effekterne af investeringer 
og del projekter samt en løbende vi-
dendeling, implementering af resulta-
ter og opfang temaer for fortsat udvik-
ling.

Ledelsen skal være klar og tydelig 
med placeringer af ansvar og beslut-
ninger og handlekraft i de rigtige med-
arbejdergrupper med de rigtige opgaver 
på de rigtige tidspunkter.

Udgangspunktet er grundlæggende 
en kvalifi cering af de pædagogiske pro-
cesser og en udvikling af læringsmiljø-
et rammesat af klare strategier og un-
derstøttet af relevante teknologier.

Den centrale ledelsesmæssige opga-
ve er at identifi cere de nøglepersoner 
og de kontekster hvor de eksemplariske 
forløb kan udvikles, og de processer i 

den årlige drift hvor de opnåede resul-
tater og erfaringer kan implementeres 
bredt.

Med det afsæt vil al fremtidig ledel-
se i skolen skulle forholde sig til ledel-
se af digitalisering i skolen som et cen-
tralt og eksemplarisk bidrag til udvik-
ling af en digital praksis og af digital 
forandringsledelse, der kan understøtte 
og dermed også fi nansieres som en del 
af de aktuelle digitaliseringsstrategier.

På disse måder kan skolelederne 
fortsætte deres indsatser for at skabe 
afgørende udbytte gennem professionel 
ledelsesmæssig håndtering af de aktu-
elle digitale potentialer og udfordrin-
ger.  Og det skal gøres, fordi vi har børn 
og unges læring og udvikling, som den 
fornemste opgave. 

Peder Kjøgx er chefkonsulent hos RMC 
Attractor / Rambøll, og Knud Nordentoft 
skoleleder på Søgårdsskolen, der er en 
specialskole i Gentofte Kommune.

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

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

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

klik ind på 
skolelederne.org

foreningens elektroniske nyhedsbrev:
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nye bøger
Ønsker du at anmelde en bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

Forfatteren er direktør for en uddannelses- og udviklingsvirksomhed og 
rådgiver som sådan fi rmaer i forbedring af deres virksomhedskultur.

Da jeg fi k bogen i hænde, var det en overraskelse for mig, at man 
kunne skrive 150 sider om noget, der for mig måtte være en selvfølge 
for enhver leder, nemlig anerkendelse af medarbejdernes indsats. Men 
alt kan åbenbart gøres til et problem, og der er ifølge forfatteren åben-
bart mange, der er trætte af begrebet anerkendelse, idet de mener, at 
det blokerer for at kunne sige sin mening. Der peges på, at det er en 
helt forkert opfattelse, for anerkendelse af fx et godt udført arbejde 
selvfølgelig ikke blokerer for konstruktiv kritik af det modsatte.

Thorkild Olsen beskriver anerkendelse som en metode og nævner 
bl.a. begrebet ”værdsættelse”. Som leder skal man tage afsæt i det, 
der lykkes og ikke i det, der mislykkes. Man skal også være åben over 
for medarbejdernes nye ideer og huske ikke møde deres forslag med 
den ”dræbende” kommentar, at det har man prøvet før. Et andet nøgle-
ord er ”usynlighed”, idet det værste og mest dræbende for medarbej-
dernes engagement er, at deres indsats og arbejde bliver overset.

Bogen er forsynet med gode huskeregler, som man som leder burde 
sætte op på sin opslagstavle, så man altid har dem for øje. Essensen 
står side 42: ”Hvis man ikke anerkender hinanden på en arbejdsplads, 
så er det ikke muligt at være leder. Hvis man som leder ikke respekte-
rer sine medarbejdere, mister man evnen til at være en relevant leder, 
og hvis ledelsen ikke værdsættes, så står det også i vejen for samarbej-
de og trivsel. Anerkendelse er en pligt – en gensidig pligt”.

Forfatteren kunne godt have standset her, men sidste halvdel af bo-
gen er skrevet som en roman eller case, hvor han omsætter teorierne til 
praktiske beskrivelser. Det gør han gennem en opdigtet hovedperson, 
Michael, hvis dagligdag og udfordringer som leder beskrives på bag-
grund af de mange erfaringer, som forfatteren har gjort sig gennem ar-
bejdet som konsulent. Ganske utraditionelt, men underholdende og 
lærerigt.

Bogen har undertitlen ”Kom ind i kampen”, og jeg indrømmer ger-
ne, at det var lidt af en kamp for mig at komme ind i bogen. Men for-
fatteren har selvfølgelig ment, at det er en kamp at nå til at blive en 
anerkendende leder, for det skal en leder selvfølgelig være. Og bogen 
kan anbefales enhver, der er interesseret i ledelse, og især de ledere, 
der har eller gerne vil undgå problemer som ledere…

Arne Sloth Kristoffersen, tidl. skoleinspektør

Bavnebakkeskolen, Støvring

Skoleledelse er i dag at lede en moderne offentlig serviceor-
ganisation. Vi skal i dagligdagen navigere i et krydspres mel-
lem opgaver, samfundsudvikling, politiske målsætninger og 
budgetkrav, bare for at nævne nogle få elementer.

Der fi ndes masser af styringsredskaber til at reducere den-
ne kompleksitet, og her giver forfatteren et bud på en ny til-
gang: performance management (PM).

Forfatteren er proceskonsulent, underviser og forfatter, og 
hun har fortrinsvis arbejdet inden for den offentlige sektor. 
Har nu udgangspunkt i det private konsulenthus Villa Venire.

Hun beskriver, at tiden for New Public Management 
(NPM) er på vej væk, og at performance management er en 
vej, man kan vælge, hvis man som ledelse vil arbejde med 
innovative, lokale og bæredygtige løsninger. Det er et bud på 
en mere pragmatisk managementfi losofi , hvor der fokuseres 
på økonomiske bæredygtige løsninger i en lokal kontekst, der 
dog stadig har sit udspring i NPM, men også låner tilgange 
fra systemisk tænkning og narrative fortællinger.

Performance management er en styringsform, der leder 
ved resultatmål og incitamentsstrukturer. Der stilles krav til 
mere end, at medarbejderen lever op til specifi kke handlean-
visninger – engagementet skal strække sig både længere og 
dybere, når den enkelte skal fi nde de rigtige og bedste måder 
at udføre opgaven på.

Udgangspunktet er, at PM hjælper med at sætte fokus på 
præstationer og ydelse, og i mindre grad på detailstyring. Tan-
ken er at performance management har to ben at gå på: Sty-
ring af resultater, hvor der er fokus på overblik på strukturer, 
og håndtering af udtryk, hvor der er fokus på ledelsesmetoder.

Dette gøres ved hjælp af en række styringsværktøjer, som 
gennemgås, samtidig med at der gives gode eksempler på 
cases, der viser, hvordan tingene kan gribes an. 

Bogen sætter en masse refl eksion i gang, og giver mulig-
hed for lige at gå et skridt tilbage og kigge på ens egen ledel-
sespraksis, sat op mod den kompleksitet vi dagligt møder.

Poul Erik Gudiksen, Skoleleder

Hashøjskolen, Slagelse

Forfatteren er direktør for en uddannelses- og udviklingsvirksomhed og Skoleledelse er i dag at lede en moderne offentlig serviceor-
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„Fint nok med performance management-styring, men hvor-
dan skal det gøres?“ Afdelingslederens reaktion bliver hæn-
gende i luften den dag, hvor kommunens nye strategi bliver 
præsenteret. Skiftet til performance management er for afde-
lingslederen en velkommen nyhed. Den nye styringsform gi-
ver nemlig ledelsen bedre mulighed for at gøre det, der giver 
mest mening. „Så længe det er lovligt, og så længe budgettet 
holder, er der frie hænder,“ siger kommunalchefen, hvorefter 
han følger op med en opfordring til at løse opgaverne tværfag-
ligt. „For ikke at tale om,“ fremhæver kommunalchefen, „at 
der allerede nu og endnu mere i tiden fremover er brug for de 
innovative lokale kræfter, hvis vi skal kunne løse opgaverne 
med de få ressourcer, vi har til rådighed.“ 

Ja, hvordan skal det gøres? 

Denne bog giver konkrete bud på, hvordan man i praksis ar-
bejder med performance management-ledelse. Den er skre-
vet inde fra den offentlige organisation og til den leder, der 
skal håndtere den nye ledelsesfrihed hensigtsmæssigt og ef-
fektivt.

Frederikke Larsen (1962) er proceskonsulent, un-
derviser og forfatter. Hun har fortrinsvis arbejdet 
inden for den offentlige sektor og er i hjertet of-
fentligt ansat, selvom karrieren har ført hende ind i 
det private konsulenthus Villa Venire. Med fokus 
på hvordan vi kan gøre det lidt bedre uden at 
glemme det, vi allerede kan, har hun arbejdet med 
og undervist offentlige ledere på mange niveauer. 
De mange erfaringer hentet ind fra ledelsespraksis 
har Frederikke Larsen løbende udmøntet i artikler 
og bøger om systemisk og anerkendende ledelse.
 Frederikke Larsen har gennemført en række sy-
stemiske og narrative konsulent- og lederuddan-
nelser samt leder- og proceskonsulentuddannel-
ser på diplom- og MA-niveau.

www.GyldendalBusiness.dk

Gyldendal Public udgiver bøger til engagerede 
medarbejdere, ledere og politikere i den offent-
lige sektor – men også til borgere, der interesse-
rer sig for, hvordan den offentlige sektor arbej-
der. Nogle bøger er rettet mod en specifik del af 
den offentlige sektor, mens andre tager fat om 
bredere emner, der relaterer sig til det offentlige 
generelt. Alle bøger i serien tager udgangspunkt 
i, at den offentlige sektor består af virksomheder 
som alle andre – drevet under særlige vilkår og 
med særlige formål.

I serien er bl.a. udgivet:

Ole Fogh Kirkeby
Om velfærd – Det godes politik

Med hverdagsnære eksempler og 
samfundsaktuel filosofi undersøger 
Ole Fogh Kirkeby, hvad vi stiller op 
med velfærden i en verden, hvor 
ondskab og egoisme regerer.

Dorte Cohr Lützen og 
Birgitte Lønborg
Dit personlige ledelsesrum

En bog om at udvikle og bruge sig 
selv i ledelse.

det godes poLitik

oLe Fogh kirkeby

Gyldendal Public

 Om 
velfærd

Læs mere på www.gyldendalbusiness.dk

Lederskabet især i den oFFentLige sektor

dorte cohr Lützen    birgitte Lønborg

Gyldendal Public

Dit 
PersonliGe 
leDelsesrum

anmeldelser
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Bøger til anmeldelse

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

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

klogt Lederskab 
Mellem dyder og dødssynder
Paul Otto Brunstad
Forlaget Klim

Ildfast i krydsild
Standhaftig skoleledelse i brændepunktet
Henrik Berggren Jessen og Claus Madsen
Forlaget Klim

Der styres for vildt
Om paradokser i styring af pædagogik
Katrin Hjort, Ane Qvortrup og Peter 
Henrik Raae (red.)
Forlaget Klim

Dialog
En enkel vej til et godt samarbejde
Michael Højlund Larsen
L&R Business

Teams
Når mennesker skal lykkes – sammen
Bent Kock Nielsen og Morten Dohrmann 
Hansen
L&R Business

Bøger til 
anmeldelse

Forfatteren belyser inklusionens betydning i 
folkeskolen og dermed for elevernes senere 
optagelse i uddannelsessystemet og i ar-
bejdslivet, som forudsætning for at de kan 
få et godt voksenliv. Samtidig bliver de skif-
tende holdninger til undervisningen i folke-
skolen og dermed til inklusion belyst.

I mine 44 år i folkeskolen og især i de 
sidste 29 år som skoleinspektør har jeg ar-
bejdet målbevidst med inklusion af såvel 
etnisk danske som af indvandrerelever – og 
jeg mener, at bogen ta’r godt fat om nogle 
grundlæggende, vigtige punkter: 

> Afskaffelse af det frie skolevalg 
mellem folkeskoler.

> Nedsættelse af tilskuddet til 
private skoler. 

> Krav om inklusion med høj kvalitet 
på alle skoler og konsekvens over 
for skolens ledelse. 

> Nedlæggelse af de skoler, der 
ikke fungerer. 

Jeg er uenig i det første punkt, for jeg er en 
stor tilhænger af det frie skolevalg. Vi har 
modtaget talrige elever fra andre skoler og 
kommuner, fordi de var blevet mobbet, lær-
te for lidt eller mistrivedes på grund af for 
megen uro. Det frie skolevalg tjener i høj 
grad som en sikkerhedsventil for udsatte 
elever.

Forfatteren fastslår, at der er fl ere dren-
ge end piger, der har problemer med at bli-
ve inkluderet. Han gør op med tendensen 
til kønsneutralitet, idet hjerneforskere har 
dokumenteret, at der er forskel på drenge 
og pigers indlæring og opførsel.

Ikke blot folkeskolen, men uddannelses-
institutioner generelt er præget af kvindeli-
ge lærere. Feminiseringen af folkeskolen 
har resulteret i, at de praktiske fag som 
sløjd og andre værkstedsfag er blevet ned-
prioriteret. Det er et vigtigt faktum, som 
forfatteren desværre ikke nævner, men som 

har haft stor betydning for drengenes trivsel 
og inklusion. 

Det er derfor vigtigt, at folkeskolen har 
et bredt et tilbud af valgfag, så den enkelte 
elev kan fi nde noget, som vedkommende er 
god til og derfor kan få selvtillid, bedre triv-
sel og dermed inklusion. Folkeskolen skal 
indrettes efter elevernes forskellighed

Forfatteren skal have ros for, at han 
samtidig med, at han understreger under-
visningsdifferentieringens store betydning, 
gør op med lighedstanken (det alle ikke kan 
lære, skal ingen lære). Det er også befrien-
de, at Erik Pedersen ikke er bange for at 
bruge ordet disciplin i folkeskolen som en 
nødvendighed og ikke noget, der er ensbe-
tydende med ”den sorte skole”.

Han refererer til OECD’s kritik af den 
danske folkeskole, bl.a. at de danske folke-
skoleelever synes, at der er for megen uro i 
klasserne, mens de danske skoleledere på 
ingen måde synes det samme! Det er et af 
de store problemer i folkeskolen. For hvis 
skolens ledelse ikke erkender problemets 
eksistens, gør man selvfølgelig heller ikke 
noget ved det.

Endelig giver han – med rette, fristes 
man til at sige – en sønderlemmende kritik 
af begrebet ”ansvar for egen læring”, der 
virker ekskluderende på de elever, der har 
brug for faste rammer. Lærerens undervis-
ning er heldigvis ved at komme i centrum 
igen, ligesom kravene til lærernes doku-
mentation af undervisningens effekt bliver 
forstærket.

Bogen er godt skrevet uden de sædvan-
lige indforståede vendinger. Der er en over-
skuelig indholdsfortegnelse og en god ord-
forklaring. Bogen kan anbefales til enhver, 
der interesserer sig for den danske folke-
skole og ikke mindst for arbejdet med ud-
satte børn og unge. 

Arne Sloth Kristoffersen, tidl. skoleinspektør

Bavnebakkeskolen, Støvring

FaSTe raMMer

Inklusion
Fra skole til samfund
Erik Pedersen
Frydenlund
243 sider, 250 kr.

FaSTe raMMer

Inklusion
Fra skole til samfund
Erik Pedersen
Frydenlund
243 sider, 250 kr.

vil du
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Lederskabsreformationen
Preben Melander
DJØF Forlag

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

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

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

Mindfulness og stresshåndtering
i arbejdslivet
Michael Chaskalson
Akademisk Forlag

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

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

Flere bøger til 
anmeldelseSølle 6%

Myter om magten
om kvinder i topledelse
Rikke Christensen m.fl .
Gyldendal Business
166 sider, 300 kr. 

vide mere

I bogen stiller ni kvinder, der alle er eller 
har været højt placeret i erhvervslivet, 
skarpt på, hvorfor kvinder er stort set fravæ-
rende på toplederniveau i Danmark, samt 
hvilken betydning det har for samfundet og 
erhvervslivet, at magten og indfl ydelsen ho-
vedsageligt ligger hos mændene og deres 
værdier.

Sølle 6 % af danske topledere er kvinder 
i et land, der regeres af en dronning, der har 
en kvindelig statsminister, og hvor rege-
ringspartierne har kvindelige ledere. I et 
Danmark, hvor ellers mere end halvdelen af 
de studerende på de videregående uddan-
nelser er kvinder. Kvinderne har dermed 
både uddannelsen og rollemodellerne til, at 
de kan komme helt til tops. Alligevel sker 
det sjældent.

Hvorfor tjekker kvinderne ud på vej op 
ad rangstigen? Jo, det er nu engang sådan, 
at det stadig er kvinderne, der føder børne-
ne og har den lange del af barselsorloven. 
Dermed bliver kvinderne fraværende på ar-
bejdsmarkedet på et tidspunkt, hvor de er i 
gang med at opbygge deres karriere, hvor 
mændene ikke på samme måde afbrydes i 
deres karriere af familielivet.

Når kvinderne kommer tilbage fra barsel 
oplever de, at de ”er kommet bagud”, at de 
måske ikke inddrages så meget i de afgø-
rende beslutningsprocesser som tidligere, 
og endelig er de spændt ud mellem arbejds-
liv og familieliv. Ligestilling til trods er det 
fortsat kvinderne, der tager det største an-
svar i hjemmet, (top)leder eller ej, og sam-
fundet – os alle sammen – stiller større for-
ventninger til mødrene om nærvær og 
omsorg over for børnene, end vi gør til fæd-
rene. Sprogligt taler vi om ravnemødre, når 
kvinder træder ud af forestillingen om den 
perfekte mor, hvorimod der ikke fi ndes en 
lignende metafor for den knap så nærvæ-
rende far.

En anden afskrækkende faktor for kvin-
der i topledelse er ifølge forfatterne, at kvin-
derne kan se sig selv som ”afvigere” på 
chefgangen, fx i forhold til fritidslivet, når 

de ikke går på jagt, spiller golf, løber mara-
ton jævnligt eller dyrker ekstremsport. Bo-
gen giver eksempler på sociale aktiviteter, 
hvor den kvindelige leder slet og ret lukkes 
ude fra fællesskabet: der er kvinden, som er 
på teambuildings tur, hvor de bl.a. skal nøg-
ne i sauna. Hun får sin egen sauna, hvor 
hun kan teambuilde! En anden kvinde be-
skriver, hvordan hun på en forretningsrejse i 
Asien pænt måtte forlade kolleger og kun-
der og gå tilbage til hotellet, da næste stop 
var en luderbar!

Sådanne eksempler ligger langt fra den 
hverdag, jeg kender, som leder i et feminint 
skolevæsen. Og så alligevel ikke: på et le-
delsesseminar for skolernes ledelsesteam 
var der arrangeret en overraskelse til os efter 
middagen: en zumbatime med høj musik og 
en frisk instruktør. Behøver jeg nævne, at en 
del af deltagerne følte sig hægtet af?

I bogen diskuteres kvoter, og om det er 
vejen frem for at få fl ere kvinder i toppen af 
dansk erhvervsliv. I den forbindelse refere-
res der til Novo Nordisk, som har et diversi-
tets-initiativ, der skal fremme køns- og na-
tionalitetsdiversiteten. Dette kunne vi må-
ske blive inspireret af i folkeskolen? For 
også i vores verden har vi brug for, at ledel-
serne kommer til at afspejle det samfund, vi 
er en del af, både hvad køn og etnicitet an-
går.

Det er en velskrevet debatbog, som stil-
ler skarpt på centrale spørgsmål og udfor-
drer læseren – for det er da ikke godt nok, 
at vi accepterer og understøtter en sam-
fundsstruktur og en arbejdskultur, der reelt 
udelukker halvdelen af befolkningen fra 
magt og indfl ydelse? 

PS: For nylig blev der ansat en ny skole-
leder i kommunen. Det blev (endnu en) 
kvinde. Nu er syv ud af otte skoleledere i 
kommunen kvinder.

Kirsten Koudahl, Viceskoleleder 

Skelgårdsskolen, Tårnby Kommune

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!
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Vores nuværende ungecenterleder har fået andet arbejde. 
Samtidig ændres organisationen så den første vigtige opgave 
er at fusionere Bornholms Ungdomsskole og 10. KlasseCenter 
Bornholm. Derfor søger Bornholms Regionskommune 
en ungecenterleder pr. 1. februar 2013, der kan være 
drivkraften i organisationsændringen, der rummer store 
udviklingsmuligheder. Ungecenterlederen er leder af Bornholms 
Ungdomsskole med selvstændigt budget og bestyrelse samt 
10. KlasseCenter Bornholm ligeledes med et selvstændigt 
budget og bestyrelse. 

Du er:
•  handlekraftig
•  målbevidst
•  kommunikerende
•  empatisk

Du kan:
•  lide unge mennesker
•  lede ledere
•  holde styr på økonomien
•  tænke visionært
•  skabe en fælles kultur

Du har:
•  faglig indsigt i både ungdomsskolen, folkeskolen og 

ungdomsuddannelserne
•  erfaring med ledelse
•  relevant basisuddannelse gerne med en ledelsesmæssig 

overbygning

Du får ansvaret for:
•  en ungdomsskole med 1200 elever, 14 fuldtidsansatte 

ca. 140 undervisere (timelærere)
•  et 10. KlasseCenter med 190 elever inkl. specialafdeling, 

25 ansatte
•  et samlet budget på 22 mio. kr.

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst 
mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation. 
Ansættelsen vil ske på kontrakt- og eller tjenestemandsvilkår. 
Lønnen udgør som udgangspunkt ca. kr. 468.600 årligt, dog 
vil den skulle fastsættes endeligt efter forhandling i henhold til 
principperne om lokal løndannelse.

Der vil blive indhentet børneattest og straffeattest.

Du kan få mere at vide om stillingen under Job på 
www.brk.dk ved at kontakte nedenstående:

Skolechef Steen Ebdrup på telefon 56 92 12 67, 
mail steen.ebdrup@brk.dk

Skolebestyrelsesformand for 10. KlasseCenter 
Anette Greve på telefon 36 98 29 03, 
mail anette.greve@bhsund.dk

Formand for ungdomsskolebestyrelsen 
Kirsten Svendsen på mobil 20 86 05 26, 
mail hos.kis@gmail.com  

Send din ansøgning pr. mail til lp@brk.dk eller til Løn og 
Personale, Ullasvej 23, 3700 Rønne, så vi har den senest 
fredag den 11. januar 2013 kl. 12.00. 
Angiv gerne fortrolig e-mail adresse, som du kan kontaktes på.

Ansættelsessamtaler forventes gennemført i uge 4. I forbindelse 
med en eventuel ansættelsessamtale vil der skulle gennemføres 
en personanalyse med det formål at fi nde det rigtige match til 
jobprofi len.

Leder af UngeCenter Bornholm 

UngeCenter Bornholm (10. Klassecenter og Bornholms Ungdomsskole)
• En af afdelingslederne i Bornholms Ungdomsskole er souschef i UngeCenter Bornholm

10. klassecenter Bornholm
m.

specialtilbud
Afdelingsleder (LC)

10. klassecenter Bornholm
adm. afdelingsleder

Bornholms Ungdomsskole
Afdeling Nord

Afdelingsleder (LU)*

Bornholms Ungdomsskole
Afdeling Rønne

Afdelingsleder (LU)*

Ungecenter Bornholm
Virksomhedsleder for både 

10. kl center og ungdomsskole 
(LU eller LC)

Bornholms Ungdomsskole
Afdeling Aakirkeby
Afdelingsleder (LU)*

Bornholms Ungdomsskole
Afdeling Nexø

Afdelingsleder (LU)*

Bornholms Ungdomsskole
Dybdal

Afdelingsleder (LU)*

stillinger
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se skolelederjob.dk

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.

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

Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
Lars Olsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Daglig ledelse 
Sekretariatsleder Poul Krogstrup 
pokr@skolelederne.org 

Ledelse, kommunikation
Souschef Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Søren Thomsen 
stho@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

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

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

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

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

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

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Administration
Sekretær Yolanda Lange
yola@skolelederne.org

HoVEDbESTyRELSEN

PoLITIkERE oG PERSoNaLE

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

hurTiG 
konTakT

7025 1008

slagelse.dk

Ved alle ansættelser i Slagelse Kommune skal foreligge straffeattest.

Slagelse Kommune vil vækst og udvikling. En god folkeskole 
og attraktive rammer for et aktivt fritids- og idrætsliv er 
afgørende for, at dette vil lykkes. 

Som Skole- og fritidschef er du ansvarlig for den overordnede 
strategiske udvikling og drift af skole- og fritidsområdet i 
Slagelse Kommune. Du har det overordnede ansvar for at 
omsætte de politiske og administrative beslutninger til 
konkret handling, skabe fortsat udvikling af skole- og 
fritidsområdet og sikre implementering af byrådets vision. 

For at kunne imødekomme disse opgaver og udfordringer 
forventer vi blandt andet, at du har følgende faglige 
kvalifikationer
• indgående kendskab til folkeskole- og uddannelses-

området og kan realisere både kommunale og nationale 
målsætninger inden for området

• kendskab til fritidsområdet og har erfaring med arbejdet 
med foreninger og frivillige organisationer

• erfaring med arbejdet i en politisk ledet organisation
• analytisk og strategisk orienteret
• en erfaren forhandler og en god kommunikator 

Som person forventer vi, at du er
• anerkendende og medinddragende i din lederstil
• robust, handlekraftig og resultatorienteret 
• engageret, nytænkende og positiv
• i stand til at skabe en respektfuld relation til det politiske 

niveau.

Flere oplysninger
Hør nærmere hos uddannelsesdirektør Vini Lindhardt på 
5857 9141 eller 2383 4758. Du kan finde den uddybende 
job- og personprofil på www.slagelse.dk

Ansøgningsfrist den 17. januar kl. 12.00 2013. 

Vi forventer at holde ansættelsessamtaler den 22. januar 
2013 og den 28. januar 2013. Mellem første og anden 
samtale vil der være en profilanalyse. 

Send din ansøgning mærket ”Skole- og fritidschef” til  
lisor@slagelse.dk eller 

HR og Udvikling, Att. Linette Sørensen, Vemmeløsevej 40, 
4261 Dalmose.

Skole- og fritidschef
Slagelse Kommune søger en visionær og kompetent Skole- og fritidschef
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FDB

I FDB vil vi gerne være med til at skabe den første generation af 
børn, der er bedre til at lave mad end deres forældre!

Derfor har vi lanceret en digital kokkeskole, som  bakker op om vores 
undervisningsmateriale til  hjemkundskab ’GoCook Smagekassen’.

Kokkeskolen består af en gratis app ’gocook’ og gocook.dk 
Her kan eleverne fi nde opskrifter, metodefi lm og meget mere, som 
de kan arbejde videre med derhjemme.

App’en er udviklet til både iPhone og Android og kan hentes 
på gocook.dk/app.

Ny digital
kokkeskole

Vinder i kategorien 
”Science & Education” 
ved Danish App Awards 2012.

Ny digital

App’en er udviklet til både iPhone og Android og kan hentes 
på gocook.dk/app.

Vinder i kategorien 
”Science & Education” 
ved Danish App Awards 2012.

Ny digital
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