Side 1

Forord

Denne drejebog er udarbejdet med henblik på at støtte Skolelederforeningens lokale bestyrelser i
forhandlingerne om løn- og arbejdsvilkår for medlemmerne i kommunen.
Drejebogen bygger bl.a. på Skolelederforeningens politikpapir om ”Kvalitet i skoleledelse” (se kap. 1.).
Lokalbestyrelserne har gennem Skoleleder-TR/lokalformand forhandlingsretten vedr. løn for de
stillingskategorier, der er omfattet af lederoverenskomsten (se mere i kap. 4), men herudover har de
lokale bestyrelser og lokalformanden også mange andre vigtige opgaver i forhold til medlemmerne, til
kommunen og til Skolelederforeningen centralt.
Hovedbestyrelsen har taget initiativ til denne drejebog, bl.a. fordi KL i de centrale overenskomstforhandlinger fastholder, at det skal være op til den enkelte kommune at fastlægge/aftale, hvilke
arbejdsvilkår – herunder normeringer og ledelsestid – der skal være gældende. Det er derfor vigtigt, at
Skolelederforeningens lokale bestyrelser kan påtage sig disse forhandlinger.
I denne drejebog stilles forskellige baggrundsdata og værktøjer til rådighed, og der er konkrete forslag
til, hvordan man kan organisere det forberedende arbejde med forhandlinger af løn og arbejdsvilkår.
Hovedbestyrelsen håber, at drejebogen vil være en hjælp til selvhjælp, men vil også understrege, at
Sekretariatet står klar med råd og bistand, hvis der er behov. Kontakt til Sekretariatet kan som altid
ske på tlf. 70 25 10 08.

På Hovedbestyrelsens vegne,

Claus Hjortdal
Formand

Oktober 2015

Side 2

Indhold

1. Kvalitet i skoleledelse og i skoleledelsesvilkår
I kapitel 1 kan du læse Skolelederforeningens politikpapir om kvalitet i skoleledelse, og om hvilke
ledelsesvilkår, foreningen mener, skal være til stede for at understøtte skoleledernes arbejde.
Politikpapiret ligger til grund for den APV for skoleledere, som, vi foreslår, danner udgangspunkt for
de lokale vilkårsforhandlinger, og som du finder i kap. 3.
Her finder du også dialogoplægget ”Kommunalt Partnerskab for Læring”, som Børne-og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen udsendte i december 2014, og som bl.a. sætter fokus på, hvordan
der skabes gode rammer for skoleledelsernes opgave i forhold til ledelse i skolen (læringsledelse) og
ledelse af skolen (styringsledelse).

2. Opgaver for Skolelederforeningens lokalbestyrelser samt forslag til en
årsplan
Kapitel 2 er en gennemgang af forventningerne til lokalbestyrelsen og lokalformanden og til de
opgaver, de skal løse. Du vil også finde et forslag til årsplan/huskeliste for lokalbestyrelsens arbejde,
som - forhåbentlig let – kan tilpasses lokale forhold. Desuden er der et par gode råd om ytringsfrihed,
pressekontakt og loyalitetsforpligtelse.

3. Spørgeskema om kvalitet i ledelsesvilkår/APV som grundlag for forhandlinger
På baggrund af politikpapiret er udarbejdet et spørgeskema om kvalitet i ledelsesvilkår/APV for
skoleledere. Hvis spørgeskemaet får status af arbejdspladsvurdering, bliver det ekstra velegnet som
udgangspunkt for drøftelse og forhandling med kommunen om ledernes arbejdsvilkår, idet det er
lovpligtigt at udarbejde handlingsplaner for forhold, som en APV afdækker som utilfredsstillende.

4. Lønforhandlinger
Kapitel 4 er en gennemgang af både ”Need-to-know” og ”Nice-to-know” om løn og lønforhandlinger.
Det er ikke et kursus i forhandlingsteknik – det hører ind under organisationsuddannelsen – men vi
har forsøgt at samle den vigtigste baggrundsviden, som lokalbestyrelserne vil have gavn af i arbejdet.
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1. Kvalitet i skoleledelse og i skoleledelsesvilkår
Skolelederforeningens politikpapir fremhæver 3 kendetegn ved kvalitet i skoleledelse og 3 kendetegn
ved kvalitet i vilkårene for skoleledelse.
Det kan anbefales, at lokalbestyrelsen tager initiativ til at drøfte politikpapiret og de beskrevne
kvalitetskrav både på et medlemsmøde og med den lokale skoleforvaltning. Hvad betyder de tre
kendetegn ved kvalitet i skoleledelse for jer, og hvordan synes I, at jeres vilkår lever op til de
beskrevne kvalitetskrav?
Efterfølgende kan I foretage en egentlig undersøgelse af medlemmernes ledelsesvilkår ved fx at
benytte spørgeskemaet i kap. 3.

Kvalitet i ledelsen af folkeskolen,
Danmarks vigtigste samfundsdannende institution
Kvalitet i skoleledelsen giver kvalitet i folkeskolen
Det skal være attraktivt for dygtige og veluddannede ledere at sta i spidsen for folkeskolen, Danmarks
vigtigste samfundsinstitution. Derfor skal savel løn som øvrige vilkar modsvare det store ansvar og de
høje krav, som kvalitet i skoleledelse er en forudsætning for.
Danmarks børn fortjener en folkeskole, præget af kvalitet. Folkeskolen er den vigtigste samfundsdannende institution og en forudsætning for udviklingen af vores demokratiske samfund. Ledelsen af
folkeskolen skal derfor være præget af kvalitet, både i opgaveløsningen og i de rammer og vilkår, som
skal være til stede for, at ledelsen kan lede skolen professionelt.
For at understøtte ledelsesopgaven og give bedst muligt rum for udfoldelse af skoleledelsens faglige og
personlige kompetencer skal der være kvalitet i rammer og vilkår for skoleledelsen.
Der er kvalitet i skoleledelse, når
1. Skoleledelsen skaber et professionelt fællesskab for skolens medarbejdere med fokus på elevernes
læring og trivsel. Elever og medarbejdere opnår øget læring, når medarbejderne deler og udnytter
hinandens viden og kompetencer. Medarbejdernes professionsviden og indsigt skal understøttes, så de
kan handle selvstændigt i overensstemmelse med skolens målsætninger og folkeskolens formål.
2. Skoleledelsen har pædagogiske, didaktiske, analytiske, administrative, økonomiske og strategiske
kompetencer på et højt niveau. Skolen er en kompleks virksomhed, og ledelsesteamet skal tilsammen
dække de nødvendige faglige kompetencer, så alle dele af ledelsesopgaven løses mest kvalificeret. Som
offentlig myndighed skal ledelsen sikre korrekt sagsbehandling i forhold til borgerne, men ledelsesopgaven drejer sig i høj grad også om at sikre skolens faglige progression, et godt undervisnings- og
arbejdsmiljø, samarbejde med lokalsamfundet, samt en effektiv drift.

Side 4

3. Skoleledelsen har stærke relationelle kompetencer - kan skabe følgeskab og begejstring samt være
modig og handlekraftig. Skoleledelsen skal involvere og inddrage medarbejdere, elever og forældre og
bidrage til at skabe mening og værdi i arbejdet. Det kræver indsigt og forståelse for andres situation og
samtidig en grundfæstet tro på egne værdier og mål for skolen. Skoleledelsens personlige, relationelle
og kommunikative kompetencer kommer tydeligt i spil i en tid, hvor øget central styring og lokal
medbestemmelse skal imødekommes på samme tid.
Der er kvalitet i ledelsesvilkårene, når
1. Der er tilstrækkelig ledelsestid i forhold til opgavernes omfang. Ledelsesopgaven er omfattende og
tidskrævende. Mange kommunale opgaver udlægges fortsat til skolerne, samtidig med at der ønskes
dokumentation for resultaterne af skolens virksomhed. Skolens ledelsesteam skal gives tilstrækkelig
tid og rum til at kunne sikre skolens faglige progression, et godt undervisnings- og arbejdsmiljø,
korrekt sagsbehandling, samarbejde med lokalsamfundet og optimal ressourceudnyttelse.
2. Der er tilstrækkelig sparring og kompetenceudvikling i forhold til opgavernes indhold og
kompleksitet. En tæt dialog og sparring både i ledelseskæden og med kolleger i skolevæsenet
understøtter den enkelte leders ledelsesudøvelse. Desuden er der mulighed for at indgå i andre
professionelle ledernetværk. Ledelsesteamet og den enkelte leder skal have tilbudt stadig
kompetenceudvikling og kunne trække på andre faglige og tværfaglige kompetencer i og uden for
skolen.
3. Der er et tydeligt decentralt råderum præget af tillid og med plads til udvikling og innovation. Der
skal være aftalt et tydeligt ledelsesgrundlag, som sikrer mulighed for en strategisk anvendelse af
ressourcerne. Der skal også være klare rammer for skoleledelsens beslutningskompetence. Samtidig
skal kulturen i skolevæsenet understøtte mulighederne for at arbejde innovativt med at udvikle
skolen. Ledelsen skal have ret til og mulighed for at uddelegere, for at disponere sin arbejdstid og for
at prioritere dokumentationsopgaver, der giver mening i forhold til kerneopgaven.

--- oOo--I kapitel 2 finder du et forslag til handlings- og tidsplan i forhold til vilkårsforhandlinger med
udgangspunkt i politikpapiret ”Kvalitet i Skoleledelse”.
Inspiration til vilkårsforhandlinger kan også hentes Børne- og Kulturchefforeningens og
Skolelederforeningens dialogoplæg om samarbejdet i ledelseskæden i det kommunale skolevæsen.
De to foreninger peger sammen på flere forhold, som er af stor betydning for ledelsesvilkårene, og
dialogoplægget kan derfor også danne baggrund for lokale forhandlinger.
Dialogoplægget kan læses på de følgende sider, men kan også hentes som PDF her:
http://www.skolelederforeningen.org/images/Media/Nyheder_/Nyheder_2014/Kommunalt_partner
skab.pdf
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Dialogoplæg fra Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen, december 2014:
KOMMUNALT PARTNERSKAB FOR LÆRING – Ledelse i skolen og af skolen
Med skolereformen indvarsles en ny æra i den danske folkeskole. De 3 nationale målsætninger har
givet folkeskolen et pejlemærke, som sætter retning for skolens aktiviteter vedr. elevernes faglige og
sociale læring og udvikling.
Vi skoleledere og børne- og kulturchefer glæder os over den nye nationale skoledagsorden. Ikke
mindst glæder vi os over reformens ambition om, at alle børn, uanset deres sociale og familiemæssige
baggrund, skal lære mest muligt og trives bedst muligt i skolen. Det er en værdig ambition for vores
fælles folkeskole. Og en opgave, vi ser frem til at indfri – sammen med vores dygtige medarbejdere,
elever og forældre, men også gennem en sammenhængende ledelseskæde med kommunens politikere.

Fokus på elevernes læring
På skolerne er vi godt i gang! Over hele landet drøftes lokalt, hvordan vi flytter vores hidtidige fokus på
skolens indhold og aktiviteter til et primært fokus på læringsmål.
Skolelederne har en afgørende betydning for denne udvikling i skolen og inviterer til drøftelse af,
hvordan vi udvikler vores læringstilbud gennem bedre brug af viden fra evalueringer, tests og
forskning. Hvordan vi bedst kvalificerer og udvikler skolens professionsviden og bruger teamsamarbejdet som en refleksiv ramme om skolernes pædagogiske og didaktiske udvikling. Og ikke
mindst, hvordan vi sammen opbygger et fagligt ”sprog”, der binder skolens mange aktiviteter sammen
og skaber et meningsfuldt og sammenhængende skoleliv for skolens elever.
Kommunalt partnerskab om folkeskolen
Der har i forbindelse med folkeskolereformen været talt meget om ledelsen i skolen, men den kan ikke
stå alene; vi har brug for også at tænke på ledelsen af skolen.
Med dette oplæg ønsker Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen at indbyde til dialog
i kommunerne mellem skoleledere, forvaltninger og politikere om, hvordan vi kan styrke samarbejdet
i hele ledelseskæden i det kommunale skolevæsen, så alle beslutninger og handlinger først og
fremmest understøtter elevernes læring. Den administrative ledelse skal således understøtte den
faglige og pædagogiske ledelse, så fx datastrømmene kan bruges funktionelt i hverdagen. Alt skal
udstråle, at børnene skal trives og lære mest muligt – det er kerneopgaven.
For at opfylde den faglige ambition for folkeskolen har vi brug for et stærkt partnerskab med både det
politiske og det forvaltningsmæssige niveau i kommunen. Når den kommunale styringskæde
understøtter skolernes læringsfokus, sikres det, at viden, faglige erfaringer og feedback formidles både
opad og nedad i skolevæsnet, hvilket er medvirkende til en styrkelse af ledelsen i skolen.
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Styring og læring
Styringskæden understøtter læringsfokus fx gennem en styrkelse af:








Den forvaltningsmæssige organisering og arbejdsdeling, så den bedre understøtter skolernes
opgaveløsning gennem et helhedssyn inden for skoleområdet og børn og ungeområdet, men
også på tværs af forvaltningsområder, herunder skoleforvaltning, HR-afdeling,
socialforvaltning, økonomiforvaltning m.v.
Tydelighed omkring de politiske og forvaltningsmæssige målsætninger, som baserer sig på en
fælles forståelse af, hvad god skoleledelse er
Relevante læringsunderstøttende styringsinstrumenter og en styringsdialog, som fremmer
skoleledernes mulighed for at prioritere rigtigt inden for den samlede opgaveportefølje
Læringsfællesskabet mellem skoleledere og skoleforvaltninger om elevernes og
medarbejdernes læring og udvikling
En kommunal læringskæde, hvor kompleksitet ikke reduceres eller skubbes nedad, men søges
delt, udfoldet og belyst med det formål at finde fælles forpligtende løsninger
De kommunale dialogfora og samarbejdsmodeller, så de møder behovet for en øget
oprigtighed1 i dialogen om ledelsesopgavens vilkår. Dialogen skal bl.a.:
o skabe rum for konstruktive faglige problemsamtaler, der skaber udvikling
o have fokus på at fjerne styringsmæssige uhensigtsmæssigheder
o give mulighed for at tale om dilemmaer og krydspres, samt afsøge reelle
løsningsmuligheder
o være funderet i en gensidig nysgerrighed og forståelse for hinandens præmisser for at
styre og lede

Med dialogoplægget ønsker Skolelederforeningen og Børne- og Kulturchefforeningen endvidere at
opfordre til opmærksomhed på de ledelsesmæssige ressourcer i kommunen. Ud fra et princip om
bedre opgaveløsning gennem nærhed til kerneopgaven skal skoleledelserne sikres tid og rum til at
kunne prioritere i skolens opgaver, således at de understøtter udviklingen af skolens faglige kvalitet.

Med venlig hilsen
Eik Møller, formand for Børne- og Kulturchefforeningen
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

(Dialogoplægget fortsættes på næste side)

1: Klaus Majgaard: Jagten på autenticitet i offentlig styring, del 1 - Dilemmaspillet,
1
Økonomistyring & Informatik, 26. årgang, 2010/2011 nr. 6.
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Invitation til dialog
For at fremme det fælles mål om en styrket folkeskole inviterer Skolelederforeningen og
Børne- og Kulturchefforeningen til dialog mellem skoleledelserne, de lokale forvaltninger og
politikere om:
✔ Hvordan skabes der gode rammer for og sammenhæng mellem skoleledelsernes opgave i forhold til
ledelse i skolen (læringsledelse) og ledelse af skolen (styringsledelse)?
✔ Hvordan kan den kommunale ledelseskæde udvikle sig hen mod et kommunalt partnerskab for
læring, hvor alle dele i ledelseskæden understøtter det næste ledelseslag i kæden?
✔ Hvilke dialogformer og samarbejdsmodeller understøtter bedst realiseringen af skolens formål?
✔ Hvilke styrings- og dialogsystemer bringer bedst viden i spil igennem hele den kommunale
ledelseskæde?
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2. Opgaver for Skolelederforeningens lokale bestyrelser og
lokalformanden – samt forslag til en årsplan
Den lokale indsats i kommunen er meget vigtig i forhold til medlemmernes løn og arbejdsvilkår. Men
også i forhold til hele Skolelederforeningen er lokalbestyrelsens arbejde vigtigt, idet bestyrelsen både
er bindeled mellem medlemmerne lokalt og mellem det lokale og det centrale niveau. Det kan være
svært at imødekomme alle forventninger i en travl tid, men husk, at I også kan få hjælp i foreningens
sekretariat.
De lokale bestyrelser varetager følgende hovedopgaver:
I forhold til Skolelederforeningen:
 Medvirken til at udvikle og formidle Skolelederforeningens politik
 Formidling af statistiske oplysninger til hovedforeningen
 Medvirken til ajourføring af medlemsliste med aktuelle kontaktoplysninger mv.
 Videreformidling af lønaftaler til hovedforeningen
 Elektronisk videreformidling af informationer fra foreningen centralt til medlemmerne
 Deltagelse i formandsmøder
 Deltagelse i tværkommunalt formandsnetværk
 Medvirken til ajourføring af lokalforeningens oplysninger på www.skolelederforeningen.org
I forhold til kommunen:
 Samarbejde med både det politiske og det forvaltningsmæssige niveau i kommunen om
skolepolitik, indsatser og udvikling.
 Forhandling og aftale om lokal løndannelse
 Aftale om lokal grundlønsindplacering af leder- og mellemlederstillinger
 Drøftelse af ansættelsesform for leder- og mellemlederstillinger
 Forhandling af vilkår for leder-TR
 Forhandling af ledelsesvilkår og lokalt ledelsesgrundlag:
o Drøftelse om forventninger og vilkår for ledelsesarbejdet
o Forhandlinger om vilkår for efter- og videreuddannelse
o Forhandlinger om tid til ledelse
o Drøftelser om ledernes trivsel og arbejdsmiljø
I forhold til medlemmerne:
 Medlemspleje:
o Tage initiativ til og understøtte den lokale dialog i foreningen
o Opmærksomhed og omsorg for den enkelte
o Velkomst til nye ledere/medlemmer
 Bisidderrollen* i situationer, der som udgangspunkt ikke har konsekvenser for medlemmets
forbliven i stillingen – fx visse sygesamtaler. Kontakt sekretariatet, hvis du er i tvivl.
Medlemmet er selvfølgelig altid frit stillet til at vælge bisidder selv.
*NB! Skolelederforeningen centralt varetager (som udgangspunkt) bisidderrollen, når sagen har en
sådan karakter, at medlemmets tjenstlige stilling er eller kan komme i spil.
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Skoleleder-TR/Lokalformand
Formanden for lokalbestyrelsen er samtidig Skoleleder-TR, og denne funktion er beskrevet i § 2 i
’Aftale om Tillidsrepræsentanter og SU/Aftale om MED’.
TRs primære opgaver er
 at medvirke til at fremme og vedligeholde gode og rolige arbejdsforhold
 at fungere som talsmand for kollegaer overfor ledelsen
 at varetage sine kollegers tjenstlige forhold.
Disse forpligtelser 2opfyldes ved, at TR
 holder sig orienteret om relevante love, cirkulærer, centrale og lokale aftaler mv.
 deltager i mødevirksomhed og kurser
 orienterer kolleger om ændringer i arbejdsvilkår mv.
 medvirker ved afklaring af uenigheder mellem forvaltning og skoleleder
 forhandler og indgår lønaftaler
 drøfter og forhandler ledelsesgrundlag i kommunen
 har løbende fokus på arbejdsmiljømæssige spørgsmål.

2A. Forslag til årsplan for lokalformanden/lokalbestyrelse
Som det fremgår af ovenstående, er der mange opgaver for lokalbestyrelserne og for
lokalformanden/TR. Og ligesom skolen i løbet af et skoleår har mange tilbagevendende aktiviteter, er
der også i Skolelederforeningens regi mange opgaver, som gentages år for år. For at give inspiration til
aktiviteterne og for at lette jeres planlægning er derfor udarbejdet nedenstående stikords- og
huskeliste, som I kan bruge som grundlag for jeres årsplan.
NB! Hele forløbet omkring lønforhandlinger skal tilpasses den enkelte kommunes tidsplan.
Årsplanen her tager udgangspunkt i, hvordan tidsplanen er i mange kommuner – men ikke alle.
Aktiviteter, som vedrører lønforhandlinger, er kursiveret for at lette evt. tilpasning til lokale
forhold.

August
 Skoleårets første medlemsmøde - velkommen til nye medlemmer, gennemgang af årets
aktiviteter, herunder løn- og vilkårsforhandlinger, tjek på årsmødedeltagelse, mv.
 Offentliggøre datoer for årets medlemsmøder, generalforsamling, evt. regionale konferencer,
mv.
 TR-møde med skolechef: Aftale datoer for månedlige møder, herunder aftale om
forhandlingsmøder vedr. løn og arbejdsvilkår

2

Tillidsrepræsentantens virksomhed fremgår af § 11 i ’Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse’, og det
er med hjemmel i denne paragraf, at TR kan forhandle arbejdsvilkår for skolelederne.
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September
 Lokalbestyrelsesmøde
 TR-møde med skolechef om aktuelle emner
 Gennemgang af medlemslister – tjek på mailadresser, telefonnumre mv. Opdaterede lister
sendes til Skolelederforeningen centralt
 Indsamle lønsedler for alle ledere, som er omfattet af overenskomsten (dvs. også ikkemedlemmer, som TR skal forhandle for). Medlemmerne skal samtidig oplyse, om de har fået nye
opgaver, nye ansvarsområder, efteruddannelse mv.
 Medlemsmøde om ønsker til lønaftaler, forhåndsaftaler mv. samt orientering om
Skolelederforeningens lokale lønpolitik (se s. 21).
 Medlemsmødet kan med fordel også drøfte ”Kommunalt partnerskab for læring – ledelse i og
ledelse af skolen”. (se s. 5)
Oktober/november
 Lokalbestyrelsesmøde
 TR-møde med skolechef fx med udgangspunkt i ”Kommunalt partnerskab for læring – ledelse i
og ledelse af skolen” (se s. 5) med henblik på aftale om handlings- og tidsplan for videre
drøftelse i skolevæsnet
 Lønforhandlingerne forberedes:
o Lokalbestyrelsen udarbejder oversigt over ledernes lønindplacering i kommunen og
sammenligner med lønniveauet i det tværkommunale netværk og evt. KRL-net (det
kommunale og regionale løndatanet)
o Skab overblik over alle stillingskategorier, ledelsesansvar og - opgaver for alle LC-Ledere i
kommunen.
o Opstil generelle og specifikke argumenter – med udgangspunkt i medlemsønskerne fra
septembermødet, i kommunens lønpolitik samt i foreningens pjece ”Kvalitet i
skoleledelse”.
o Afklare, hvor stort et beløb til forhandling der kan forventes
 Deltage i Skolelederforeningens årsmøde i uge 43
 Medlemsmøde om ledelses- og arbejdsvilkår fx med udgangspunkt i ”Kvalitet i Skoleledelse”
(se s. 3).
December
 TR-møde med skolechef om ledelses- og arbejdsvilkår jf. medlemsmøde i oktober/november fx
med henblik på aftale om gennemførelse af spørgeskemaundersøgelse/APV i januar
 Evt. medlemsmøde - fx socialt arrangement
Januar
 Lønforhandlinger
 Spørgeskemaundersøgelse/APV gennemføres
 Lokalbestyrelsesmøde. Husk i lige år at få tjek på fremtidig lokalbestyrelse – hvem
genopstiller? Hvem stiller op til TR? Det er vigtigt at være i god tid, hvis der skal findes nye
kandidater!
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Deltage i evt. regional konference
TR-møde med skolechef

Februar
 TR-møde med skolechef om resultaterne af spørgeskemaundersøgelse/APV – udarbejdelse af
handleplan, forhandling om vilkår
 Medlemsmøde om resultaterne af spørgeskemaundersøgelse/APV
 Udsende dagsorden til generalforsamling i marts jf. vedtægterne
 Lokalbestyrelsesmøde
Marts
 Afslutte lokalforeningens regnskab før godkendelse på generalforsamlingen
 Sidste frist for afholdelse af generalforsamling - kan evt. kombineres med et fagligt eller socialt
arrangement
 Orientere Skolelederforeningen centralt vedr. evt. ændret sammensætning af bestyrelse/TR
(Ved nyvalg af TR orienterer Skolelederforeningen centralt kommunen)
 Opdatering af lokalforeningens hjemmeside med evt. nye kontaktoplysninger
 Deltage i repræsentantskabsmøde
 Evt. lokalbestyrelsesmøde
 TR-møde med skolechef
April
 Lokalbestyrelsesmøde: Planlægge medlemsarrangement i maj
 TR-møde med skolechef
Maj





1. maj er sidste frist for indsendelse af regnskab til Skolelederforeningen centralt
Medlemsmøde fx forårs-/sommerarrangement
Lokalbestyrelsesmøde
TR-møde med skolechef

Juni





Lokalbestyrelsesmøde vedr. årsplan for møder og aktiviteter for kommende skoleår.
Forberede og indkalde til medlemsmøde i august
Drøfte handlings- og tidsplan for lønforhandlinger
TR-møde med skolechef

Løbende opgaver for TR:
Lønforhandlinger vedr. nyansættelser og stillingsændringer. Velkomst til nye medlemmer. Generel
opmærksomhed på medlemmernes velfærd. Deltage i møder i det tværkommunale netværk, i
repræsentantskabsmøder og formandsmøder samt evt. andre samarbejdsfora.

Side 12

2B. Ytringsfrihed, mediekontakt og loyalitet
Som lokalforeningsformand og leder-TR har man rollen som den, der i forskellige sammenhænge
udtaler sig på vegne af den lokale skoleledergruppe på møder, i forhandlinger og i
offentligheden/medierne.
Det er derfor meget vigtigt, at lokalforeningernes formænd og bestyrelser får etableret gode relationer
og kontakter til de lokale politikere, forvaltningen, relevante organisationsfolk og de regionale/lokale
medier.
Offentlighedens og mediernes interesse for skolen er stor – ikke mindst i disse reformtider. Det
betyder, at der også er interesse for Skolelederforeningens mening om verserende emner.
Mediernes fokus kan betyde meget for befolkningens og dermed politikernes velvilje over for
folkeskolen. Og det er oplagt at bruge denne mulighed offensivt. Især når det gælder om at fortælle
’den gode historie’ om enkelte skoler og kommunens skolevæsen som helhed.
MEN man bør i kontroversielle spørgsmål om ens arbejds- og ledelsesvilkår, ressourcer,
strukturændringer m.m. også nøje overveje fordele og ulemper ved at gå ud offentligt i medierne. Det
kan styrke ens position her-og-nu, men på sigt forværre den.
Som udgangspunkt sikrer Grundlovens § 77 ytringsfrihed i tanker, tale og skrift for alle borgere i
landet. Men der gælder også iht. straffe- og forvaltningslovgivningen nogle klare begrænsninger:



Man må ikke fremsætte freds- og ærekrænkende udtalelser.
Man har som ansat tavshedspligt og må ikke videregive fortrolige/personlige oplysninger.

Desuden må man som ansat som udgangspunkt loyalitetspligt over for sin arbejdsplads, således at:



Man ikke må fremsætte urigtige oplysninger om væsentlige forhold inden for sit
arbejdsområde.
Man ikke må videregive væsentlige oplysninger, der skader arbejdspladsens eller kommunens
beslutnings/funktionsproces og omdømme.

Den udstrakte ytringsfrihed, privatpersoner har i den offentlige debat, gælder ikke på samme måde for
den, som ytrer sig som ansat, idet man tillige er omfattet af en loyalitetsforpligtelse. Mange
myndigheder/kommuner har desuden udarbejdet retningslinjer for, hvordan man ønsker fx kritisable
arbejdsforhold kommunikeret.
Hvis man rejser kritik om arbejds- og ledelsesvilkår og ressourcespørgsmål, forventer kommunen som
regel, at det sker internt via det etablerede ledelses- og TR system. Og af hensyn til det løbende
samarbejde er det altid mest hensigtsmæssigt at gå gennem disse kanaler først.
Som Skolelederforeningens lokalformand og (beskyttet) leder-TR har man dog – til forskel fra rollen
som skoleleder – friere mulighed for at udtale sig om lokale forhold vedrørende folkeskolen og
ledelsen af den – med adresse til fx andre personalegrupper, forvaltning eller kommunalbestyrelse.
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Det vil bl.a. sige, at er der en verserende offentlig debat i gang i fx de lokale/regionale medier om disse
emner, har man som valgt lokalformand en ret til at ytre sig om skoleledergruppens vilkår og
interesser. Det kan der også være forventning om blandt de lokale medlemmer.
Men det er ikke det samme som, at man selv som det første går til medierne. Man bør være bevidst om,
hvilke konsekvenser det kan få at sætte sagerne på spidsen. Man bør bruge sine gode kontakter først
og være strategisk i forhold til, hvordan man bedst når sine og skoleledergruppens mål.
Skolelederforeningen anbefaler altid at kontakte sekretariatet, hvis der er i tvivl om, hvilke
konsekvenser en ytring kan få, eller hvis der er optræk til en kontrovers i medierne om skolens og
ledernes forhold.
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3. Skolelederforeningens forslag til spørgeskema om kvalitet i
ledelsesvilkår/APV
Skolelederforeningen bliver med jævne mellemrum spurgt, om vi har et forslag til APV for skoleledere.
Det har vi ikke hidtil haft, men har henvist til forskellige kommuners egne spørgeskemaer.
I forbindelse med politikpapiret ”Kvalitet i ledelsen af folkeskolen, Danmarks vigtigste
samfundsdannende institution”(se kap.1), har vi imidlertid nu udarbejdet et spørgeskema, som er
beregnet til at måle kvaliteten i skoleledernes arbejdsvilkår, som beskrevet i politikpapiret.
Det er, som nævnt i indledningen, ikke muligt i de centrale overenskomstforhandlinger med KL at
aftale, hvilke arbejdsvilkår – herunder normeringer og ledelsestid – der skal være gældende generelt.
Arbejdsgiversiden fastholder, at det skal være op til den enkelte kommune at fastlægge/aftale dette.
Disse forhandlinger varetager lokalbestyrelserne/TR, og vi vil opfordre til, at kommunens skoleledere
besvarer spørgeskemaet, inden lokalforhandlingerne går i gang, for at Skolelederforeningens
repræsentanter har så solidt et grundlag at forhandle ud fra som muligt.
Adgang til spørgeskemaet fås ved henvendelse til Skolelederforeningens sekretariat, som udsender
link til spørgeskemaet og efterfølgende sender rapport til TR.
Der er også mulighed for at aftale med kommunen, at spørgeskemaet får karakter af en egentlig APV,
som dermed omfattes af arbejdsmiljøloven (se nedenfor). Da det er lovpligtigt at udarbejde
handleplaner for forhold, som en APV afdækker som utilfredsstillende, er APV et solidt grundlag at
arbejde ud fra i vilkårsforhandlingerne mellem lokalbestyrelse/TR og den kommunale arbejdsgiver.
Ifølge arbejdsmiljøloven skal APV udarbejdes hvert tredje år. En APV har altid 5 faser:
1. Identifikation og kortlægning (Fx ved brug af Skolelederforeningens spørgeskema)
2. Beskrivelse og vurdering (Lokalformand og skolechef beskriver og vurderer de udfyldte
spørgeskemaer)
3. Prioritering og handlingsplan (Lokalformand og skolechef udarbejder på grundlag af de udfyldte
spørgeskemaer en prioriteret handlingsplan)
4. Inddragelse af sygefravær (Arbejdsmiljøets indflydelse på sygefravær vurderes)
5. Opfølgning på handlingsplan (Der aftales løbende 2-3 møder i APV-tre-års-perioden, hvor arbejdet
med handlingsplanen drøftes).

NB! Nogle af spørgsmålene vedrører forhold, som ”øverste skoleleder” på den enkelte skole har
mulighed for at træffe beslutning om, andre vedrører forhold, som besluttes på kommunalt niveau. Det
er ved udarbejdelse af handleplan vigtigt at gøre sig klart, hvem der har kompetencen til at træffe
beslutningerne.
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3A. Skolelederforeningens spørgeskema/APV for skoleledere
_______________________________________________________________________________________
Ansættelsesforhold - sæt kryds
Skoleleder (øverste leder)
Vice- og afdelingsleder (mellemleder)
Andet

1. Der er kvalitet i ledelsesvilkårene, når der er tilstrækkelig ledelsestid i
forhold til opgavernes omfang
1.1 Angiv den skønnede tidsmæssige fordeling (i procent) mellem dine opgaver inden for henholdsvis:
Skriv et tal i hver boks, summen af de 6 felter skal give 100
Personale
ledelse

Pædagogisk
ledelse

Administrativ
ledelse

Strategisk
ledelse

Inklusion/
elevsager

Øvrig

Procent

1.2. Angiv din ønskede tidsmæssige fordeling (i procent) mellem dine opgaver som henholdsvis:
Skriv et tal i hver boks, summen af de 6 felter skal give 100
Personale
ledelse

Pædagogisk
ledelse

Administrativ
ledelse

Strategisk ledelse

Inklusion/
elevsager

Øvrig

Procent

Hvor enig er du i følgende udsagn: (4/i høj grad, 3/i nogen grad, 2/i mindre grad, 1/slet ikke, 0/ved ikkeikke aktuelt)
4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

3

2

1

0

Set hen over et skoleår er min arbejdsmængde passende
Jeg kan selv disponere min arbejdstid, så den set over et skoleår er
passende
Jeg har selv indflydelse på mængden af mine opgaver
Vi er gode til at fordele arbejds- og ledelsesopgaverne imellem os i
ledelsesteamet
Jeg har tilstrækkelig tid til at udvikle mig som leder
Jeg har tilstrækkelig tid til at levere den ønskede dokumentation af
skolens virksomhed
Jeg har tilstrækkelig tid til at samarbejde med personalet om skolens
faglige progression
Jeg har tilstrækkelig tid til at samarbejde med lokalsamfundet om
skolens opgaver
Jeg har tilstrækkelig tid til at sikre en optimal udnyttelse af skolens
ressourcer
Jeg oplever, at jeg løser administrative opgaver, som med fordel
kunne løses i forvaltningen
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2. Der er kvalitet i ledelsesvilkårene, når der er tilstrækkelig sparring og
kompetenceudvikling i forhold til opgavernes indhold og kompleksitet
Hvor enig er du i følgende udsagn: (4/ i høj grad, 3/ i nogen grad, 2/ i mindre grad, 1/slet ikke, 0/ ved ikke
– ikke aktuelt)
4
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Støtte og sparring
Jeg får støtte og sparring fra andre lederkollegaer, når jeg har brug
for det.
Jeg får støtte og sparring fra min leder, når jeg har brug for det
Jeg får støtte og sparring fra forvaltningen/andre forvaltninger, når
jeg har brug for det
Jeg er tilfreds med den støtte, jeg får fra min nærmeste chef/leder i
svære sager/ klagesager
Jeg ved altid, hvem jeg skal gå til, hvis jeg har problemer med
løsningen af mine opgaver
Der er systematisk videndeling i skolens ledelsesteam
Der er systematisk videndeling på mit ledelsesniveau i kommunen
Kompetenceudvikling
Der er balance mellem de faglige krav, der stilles til mig, og de
kompetencer, jeg har
Jeg har gode muligheder for kompetenceudvikling
Jeg har gode muligheder for at indgå i professionelle ledernetværk
Jeg har haft en udviklingssamtale (LUS) inden
for det sidste år
Jeg har en udviklingsplan

3

2

1

ja

nej

ja

nej

0

3. Der er kvalitet i ledelsesvilkårene, når der er et tydeligt decentralt
råderum, præget af tillid og med plads til udvikling og innovation
Hvor enig er du i følgende udsagn: (4/ i høj grad, 3/ i nogen grad, 2/ i mindre grad, 1/slet ikke, 0/ ved ikke
– ikke aktuelt)
4
23
24
25
26

3

2

1

0

Ledelsesgrundlag og råderum
Min chefs/leders krav og forventninger til mit arbejde som
skoleleder er tydelige
Der er overensstemmelse mellem de ressourcer, min skole har til
rådighed, og de krav, lovgivning, aftaler og kommunale mål stiller.
Mit råderum (dvs. handlemuligheder) for at leve op til målene for
skolen er stort
Jeg føler, jeg har mulighed for at påvirke kommunale beslutninger,
som vedrører min skole
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27
28

29
30
31
32
33
34

35
36
37

Der er en klar opgave- og kompetencefordeling mellem mig og min
nærmeste chef/ leder
Der er en klar opgave- og kompetencefordeling mellem forvaltning
og skole
Samarbejde og tillid
Jeg oplever, at vi har tillid til hinanden i skolens ledelsesteam
Jeg oplever, at min chef/leder værdsætter mit arbejde
Jeg får generelt information på det rigtige tidspunkt
Mængde og indhold af informationer er passende i forhold til min
opgaveløsning
Jeg oplever, at eventuelle uenigheder mellem mig og min chef/leder
bliver løst på en retfærdig måde
Jeg oplever, at min chef/leder fordeler arbejdsopgaver og goder på
en retfærdig måde
Udvikling og innovation
Jeg oplever, at der er opbakning i kommunen til at arbejde
innovativt med at udvikle skolen
Jeg har mulighed for at uddelegere opgaver til andre
Jeg har mulighed for at prioritere de dokumentationsopgaver, der
giver mening i forhold til skolens kerneopgave

4. Generelt: Det skal være attraktivt for dygtige og veludannede ledere at
stå i spidsen for folkeskolen
Hvor enig er du i følgende udsagn: (4/ i høj grad, 3/ i nogen grad, 2/ i mindre grad, 1/slet ikke, 0/ ved
ikke)
4
38
39
40
41

3

2

1

0

Alt taget i betragtning trives jeg i mit arbejde
Jeg kunne tænke mig bedre forhold i mit fysiske arbejdsmiljø
(beskriv evt. i nedenstående tekstfelt)
Mine arbejdsvilkår modsvarer det ansvar og de krav, der er til mit
arbejde som skoleleder
Min løn modsvarer det ansvar og de krav, der er til mit arbejde som
skoleleder

Yderligere kommentarer
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4. Lønforhandlinger
Det følgende er en kort gennemgang af de vigtigste opmærksomhedspunkter for lokalbestyrelsen i
forhold til lokale lønforhandlinger bl.a. med henvisninger til centrale regler og rammer for lokale
løndannelse.
Hvor ofte forhandles?
Såfremt kommunen eller den lokale forening begærer det, forhandles der én gang om året. Ligeledes
kan en af parterne begære en lønpolitisk drøftelse én gang om året. (Aftale om lokal løndannelse for
lærere m.fl., §2, stk.1).
Hvem forhandler hvad?
Aftaleretten for nedenstående stillingskategorier er af LC og LC-Lederforum delegeret til de valgte
skoleleder-TR i kommunerne. Disse er jfr. Skolelederforeningens vedtægter tillige ”fødte” formænd for
den lokale afdeling.
Aftaleretten omfatter følgende:
 Afdelingsleder med lærerbaggrund i forvaltningen
 Konsulenter med ledelsesbeføjelser
 Ledende skoleinspektør*
 Distriktsleder
 Skoleleder/forstander/institutionsleder*
 Viceskoleinspektør/souschef/ viceforstander
 Afdelingsleder
 Mellemleder
Forhandlinger for de nævnte stillingskategorier omfatter:
 Lønaftaler
 Konstituering
Alle løndele, grundløn, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn skal forhandles lokalt. I
overenskomstens § 4 er angivet, hvilke grundlønsindplaceringer, der er aktuelle at benytte lokalt.
Ansættelseskontrakter på kontrakt og åremål (hvor lønnen er forhandlet), senioraftaler og
pensionsrådgivning (tjenestemænd) skal altid sendes til foreningen centralt.
* NB! Øverste leder på institutionen/skolen har mulighed for selv at forhandle kvalifikations- og
resultatløn direkte med nærmeste leder (Overenskomstens § 8, stk.2). En sådan aftale skal
efterfølgende godkendes af den valgte Skoleleder-TR/lokalformand.

Side 19

4A. Baggrundsviden om løn
Grundløn
De mulige grundløn-satser er centralt aftalt mellem overenskomstparterne.
I henhold til § 4 i Overenskomst for Ledere m.fl. inden for Undervisningsområdet er
Grundlønnen pr. 1.4.2015:
 Løntrin 46 + 4.200 kr. (31.3.2000-niveau)
 Løntrin 48.
 Løntrin 49
 Løntrin 50
Grundlønnen pr. 1.4.2016:
 Løntrin 46 + 11.000 kr.
 Løntrin 48 + 2000 kr.
 Løntrin 49 + 2000 kr.
 Løntrin 50 + 2000 kr.
Grundlønnen dækker de funktioner, man er i stand til at varetage som nyudnævnt eller nyansat leder
(§ 4, stk.1 i Overenskomsten). ”Det er ikke hensigten, at en medarbejder i et længerevarende
ansættelsesforhold skal forblive på grundløn.” ( § 3, stk. 4 i ’Aftale om lokal løndannelse for lærere’,
som lederne også er omfattet af.)
De fire aftalte grundløntrin 46, 48, 49 og 50 kan ”linkes” til Overenskomstens bilag 13, hvor der
opereres med tre ledelsesniveauer i skolens organisation: Øverste, mellemste og laveste niveau.
Erfaringsmæssigt tager grundlønningerne for en leder på øverste niveau afsæt i trin 49/50, på
mellemste niveau i trin 49/48 og på laveste niveau i trin 48/46.
Grundlønnen er altid pensionsgivende.
Funktionsløn:
Funktionsløn baseres på de arbejds- og funktionsområder, der er knyttet til den enkelte stilling, og
samtidig ligger ud over de funktioner, der forudsættes varetaget for grundlønnen (Overenskomstens §
5). Det anbefales derfor, at det i stillingsbeskrivelse/ansættelsesbrev er klarlagt, hvilke funktioner
(arbejds- og ansvarsområder), der er knyttet til grundlønnen.
Funktionsløn er altid pensionsgivende.

3

Bilag 1 er en vejledning til de lokale parter om lønindplacering. Vejledningen er ikke forpligtende for de lokale parter,
men illustrerer udmærket den tænkning, der ligger bag lønfastsættelsen, og det kan derfor anbefales at tage
udgangspunkt i vejledningen.
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Kvalifikationsløn:
Kvalifikationsløn baseres på den enkelte leders kvalifikationer – objektive forhold som efter- og
videreuddannelse af betydning for opgavevaretagelsen, fx Grundkursus i skoleledelse,
Diplomuddannelse, Masteruddannelse mv.
Derudover kan tidligere beskæftigelse af betydning for arbejdet, ledelseserfaring, samt øvrige
personlige kvalifikationer – kommunikative, strategiske, analytiske medregnes i fastsættelsen af
kvalifikationsløn.
Kvalifikationsløn er altid pensionsgivende.
Resultatløn:
Resultatløn adskiller sig fra de forrige tre lønelementer på den måde, at det ikke er en fast påregnelig
løndel. Resultatløn består i, at en del af lønnen afhænger af arbejdspladsens målsætninger og/eller
resultater. Fx kan der ved fastlæggelse af resultatløn lægges vægt på kvalitet og effektivitet i
opgaveløsningen, ligesom der kan suppleres med særlige fastholdelses- eller rekrutteringstillæg.
Resultatløn kan både udbetales løbende og som et engangstillæg.
Som udgangspunkt udløser resultatløn ikke pension.
Engangstillæg:
Engangstillæg gives ofte i forbindelsen med honorering af opgaver og ekstraordinær indsats, som er
ophørt eller afsluttet. Engangstillægget kan fx gives for en ekstra arbejdsbyrde eller for et
ekstraordinært godt resultat.
Som udgangspunkt udløser engangstillæg ikke pension.
Ophør af aftaler om funktionsløn:
Lokale aftaler om funktionsløn kan opsiges i henhold til den lokale aftale eller ændres, hvis parterne er
enige – som regel som konsekvens af, at funktionen ophører. Opsiger kommunen aftalen om
funktionsløn, skal det ske med samme varsel som den enkelte leders individuelle opsigelsesvarsel.
Funktionsløn kan også være aftalt tidsbegrænset til en nærmere defineret opgave. Løndelen bortfalder
her ved udløb uden videre.
For tjenestemænd gælder den særlige regel, at lønforbedringer, der er givet i form af løntrinsændringer, ikke kan opsiges. Lønforbedringer, der er givet i form af tillæg, er underlagt de almindelige
opsigelsesregler.
Ophør af aftaler om kvalifikationsløn:
Ligesom funktionsløn, kan aftaler om kvalifikationsløn opsiges i henhold til den lokale aftale, eller
ændres, hvis parterne er enige. Hvis man har været omfattet af en aftale om kvalifikationsløn, og
aftalen opsiges af arbejdsgiver, vil man opretholde kvalifikationslønnen som en personlig ordning.
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En aftale om kvalifikationsløn kan ændres ved enighed. Fx ved jobskifte inden for kommunen, hvori
den erhvervede kvalifikation ikke er relevant.
For tjenestemænd gælder den særlige regel, at lønforbedringer, der er givet i form af løntrinsændringer, ikke kan opsiges. Lønforbedringer, der er givet i form af tillæg, er underlagt de almindelige
opsigelsesregler
Lønaftaler ved nyansættelser:
Som udgangspunkt blev grund- og funktionsløn for alle lederstillinger omfattet af overenskomsten
forhandlet pr. 1.4.2009.
Ved nyansættelser efter denne dato forbliver grund- og funktionslønnen principielt uændret uanset
ansættelsesform.
Bemærkning til overenskomstens § 4, stk.2 lyder:
”Ved nybesættelse af lederstillinger (…) er det den hidtidige aftale om løn for stillingen (grundløn og
funktionsløn) der fortsætter, med mindre stillingens arbejds- og ansvarsområder har ændret sig
væsentligt eller andet aftales.”
Ved kontraktansættelse ydes et kontrakttillæg på 15 % af alle løndele. Hvis hidtidig leder var relativt
højt lønnet, kan et kontrakttillæg på 15 % bringe lønnen op på et for kommunen uacceptabelt niveau.
Skolelederforeningen holder i disse tilfælde fast i lønniveauet og må pege på kommunens mulighed for
at tjenestemandsansætte i stedet.
Nogle kommuner har forsøgt at ”skrue” den hidtidige grund- og funktionsløn ned, så den inkl. 15 %
kontrakttillæg ikke overstiger den hidtidige stillingsindehavers løn. I disse tilfælde har
Skolelederforeningen måttet tage en forhandling for at løse sagen i overensstemmelse med
overenskomstens regler, og i enkelte tilfælde må vi inddrage KL for at løse sagen.
Bemærkningen til § 4, stk. 2 er væsentlig i den forbindelse, og foreningen centralt skal altid inddrages i
sådanne sager.
Når en skoleleder, der er aflønnet på grundløn 49 + 1 funktionstrin og 1 kvalifikationstrin, stopper, vil
den ny stillingsindehaver i kraft af bemærkningen til § 4, stk. 2 som udgangspunkt få grundløn 49 + 1
funktionstrin. Her er det vigtigt at fastholde midlerne i kvalifikationstrinnet i skoleledergruppen, da de
ellers ”forsvinder” i den kommunale kasse.
Det er vigtigt ved ansættelsen at få beskrevet stillingsindhold og ansvarsområder så tydeligt som
muligt, både i forhold til medlemmets tjenstlige interesser og til lønindplaceringen. Det er et vigtigt
dokumentationsmateriale, såfremt arbejdsgiveren senere udvider arbejds- og ansvarsområder.
De årlige lønforhandlinger
Det anbefales inden de årlige forhandlinger at studere kommunens lønpolitik, hvorfra argumentation
ofte kan hentes. Den kommunale lønpolitik er vedtaget af byrådet som led i personalepolitikken efter
indstilling fra Hovedudvalget.
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Kommunen er moralsk – men ikke juridisk - forpligtet til at implementere lønpolitikken. Alligevel
betyder det selvfølgelig noget, hvis de skriver, at kommunen skal have et lønniveau, der kan tiltrække
og fastholde dygtige ledere.
Der er politisk prestige i at leve op til lønpolitikken, og derfor er den ofte brugbar som argument i en
forhandling.
Aftaleretten
LC og LC-Lederforum har – som nævnt - uddelegeret aftaleretten til de lokale afdelinger. Skoleledernes
TR forhandler altså principielt for alle ledere på overenskomsten.
Mange kommuner har besluttet at delegere arbejdsgiverens aftaleret til skolelederen, når det gælder
mellemlederne. Dette medfører, at lokalformanden forhandler øverste ledere med forvaltningen,
hvorimod mellemlederne må forhandles på den enkelte arbejdsplads.
Det giver selvklart årsag til drøftelser på et medlemsmøde. Hvordan sikrer man fx, at mellemledernes
lønudvikling er nogenlunde parallel, og er det overhovedet ønskeligt? Hvad nu, hvis det er en
mellemleder, der vælges som TR, skal pågældende så forhandle de øverste lederes løn? Og er det
ønskeligt?
Foreningen forventer, at den lokale forhandler har afsøgt sit mandat ved et medlemsmøde og har
drøftet, hvad der kan forventes. (Kravopstilling og forventningsafstemning) Aftal evt. individuelle
møder med medlemmer for at få input til argumentation ved lønforhandlingen.
Skoleledergruppen er relativt højtlønnet, sammenlignet med andre ledergrupper. Mange kommuner
har et mål om at harmonisere ledergruppernes lønninger, så det bedre matcher kommunens
organisationsdiagram. Det har i nogle kommuner medført, at skolelederne lønmæssigt har stået lidt i
stampe.
Det er derfor vigtigt at prioritere argumenter, der eksemplificerer, hvorfor skolelederne ikke bare kan
sammenlignes med forvaltningernes afdelingsledere eller institutionsledere med væsentligt færre
ansatte og langt mindre budget.
Lokale lønmidler til rådighed
Siden 2010 har der ikke været afsat centrale midler til lokale forhandlinger. Herefter er det
udelukkende de såkaldte tilbageløbsmidler, der kan forhandles om.
Tilbageløbsmidler er
 lønmidler, der oprindeligt er udmøntet som engangstillæg,
 lønmidler, som er uforbrugte i forbindelse med vakancesituationer og andre
fraværssituationer
 lønmidler, der bliver ”ledige”, når en lederstilling nedlægges
 lønmidler, der bliver ”ledige”, når en ældre relativt højtlønnet leder erstattes af en yngre knapt
så højtlønnet (fx pga. kvalifikationstillæg).
Kommunen har dog ingen pligt til at udmønte disse midler – med mindre altså, der er indgået en lokal
aftale om det. Det er derfor langt fra sikkert, at der overhovedet er lokale lønmidler til forhandling!
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Forhåndsaftaler
Skolelederforeningen anbefaler, at der indgås forhåndsaftaler, som pr. automatik udløser løn for de
væsentligste ansvarsområder/efteruddannelser/resultater.
Forhåndsaftalen bør ikke ”disponere” over 100 % af lønmidlerne.
Det skal være muligt – løbende – at forhandle løn derudover for ad hoc opgaver og nye
udefrakommende opgaver.
Forhåndsaftaler sikrer en gennemsigtig løndannelse og en smidig procedure ved nyansættelser af
ledere. Lønsystemet bliver gennemskueligt, og lønpolitikken bliver synlig.
Forhåndsaftaler fordrer jævnligt vedligehold og hyppig revision i takt med, at nye ansvarsområder,
opgaver og personer kommer til.
Foreningens sekretariat står gerne til rådighed med hjælp og vejledning, når indholdet i en
forhåndsaftale skal aftales.
Den lokale lønpolitik
Skolelederforeningens hovedbestyrelse har besluttet en lokal lønpolitik, som er bindende for de lokale
forhandlere. :
Det er et mål for de lokale forhandlinger, at
 alle medlemsgrupper i overenskomstperioden tilgodeses og sikres en lønudvikling ud over den
centralt aftalte
 medlemmernes grund- og funktionsløn står i forhold til stillingens ansvar og kompleksitet
 lønnen har et niveau, så den kan tiltrække og fastholde kvalificerede skoleledere.
 der arbejdes for, at yderligere decentraliseringer og funktioner i forhold til, hvad der måtte
være aftalt centralt, udmøntes i funktionsløn.
 særlige kommunale forandringsprocesser, udviklingsaktiviteter og indsatsområder udmøntes i
resultatløn
 efter-og videreuddannelse udløser kvalifikationsløn, så lønudviklingen understøtter det
enkelte medlems faglige udvikling og kompetencer
 aftale ordninger, der kan medvirke til at fastholde ledere i jobbet
 aftale ordninger, der kan medvirke til at aflaste ældre ledere
 arbejdet med harmonisering af lønniveauet i de sammenlagte kommuner fortsætter ud fra
princippet lige løn for lige ansvar
 engangstillæg er undtagelsen – ikke reglen
 det lokale økonomiske råderum – udover den centralt fastsatte lokallønspulje løbende søges
udmøntet
 sikre, at alle medlemmer har tillid til, at forhandlingerne sker med udgangspunkt i foreningens
vedtægter og politikker
 sikre, at alle lønmidler fastholdes gennem aftaler om genforhandling af tilbageløbsmidler.
De lokale lønforhandlinger bygger desuden på, at LC-Lederforums lokale repræsentanter
 har overblik over de medlemsgrupper, de repræsenterer
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udarbejder lønstatistisk materiale
opretholder et højt informationsniveau over for medlemmerne med udgangspunkt i åbenhed
og dialog - herunder afholder medlemsmøder, hvor lønkrav, lønpolitik og strategi kan drøftes
bidrager til et højt kommunikationsniveau med forvaltningen, så alle ændringer i lederes
ansættelsesforhold hurtigt kan føre til forhandlinger
har fokus på ældre kolleger med henblik på pensionsforbedringer og seniorordninger
formulerer retningslinjer for modtagelse af nye kolleger – herunder lønforhandlinger for disse
har afklaret, efter hvilke procedurer der indgås aftale om kvalifikations- og resultatløn, som
skoleledere selv forudgående har drøftet med ansættelsesmyndigheden.

Kom godt i gang med lokallønsforhandlingerne (se også forslag til årsplan s. 9 ff)
1. Undersøg lønniveauet for skolelederne i kommunen (indsaml lønsedler)
2. Sammenlign jeres lønniveau med lønniveauet i det tværkommunale netværk og evt. KRL-net
(det kommunale og regionale løndatanet)
3. Skab overblik over alle stillingskategorier, ledelsesansvar og - opgaver for alle LC-Ledere i
kommunen.
4. Udarbejd efter medlemsmøde konkrete forslag til lønaftaler, forhåndsaftaler, m.m.
5. Opstil generelle og specifikke argumenter – bl.a. med udgangspunkt i foreningens pjece
”Kvalitet i skoleledelse”
6. Aftal møder med skolechef/HR
7. Indkald til et eller flere medlemsmøder, hvor foreningens og kommunens lønpolitik drøftes, og
hvor forhandlingsmandatet afklares:
 Hvor stort et beløb til forhandling kan forventes?
 Hvilke forventninger kan vi i øvrigt have til forhandlingerne?
 Er der nye arbejdsopgaver?
 Er der nye ansvarsområder?
 Hvilke politiske tiltag er der i kommunen?
 Hvordan løser vi evt. modstridende interesser p.g.a. TRs indplacering i det
kommunale hierarki? (Fx hvis TR skal forhandle mellemlederlønninger med sig
selv som øverste leder.)
Yderligere oplysninger:







Find Skolelederforeningens vedtægter og Overenskomst for ledere m.fl. på
www.skolelederforeningen.org
Find Aftale om lokal løndannelse, Aftale om SU, Aftale om MED på
www.Forhandlingsfællesskabet.dk
Find løntabeller på www.FTF.dk
Find lønstatistik på www.KRL.dk
Kontakt sekretariatet for råd og vejledning.
Kontakt det tværkommunale formandsnetværk for sammenligning af løn og vilkår.
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