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1.			Året	der	gik.	

Ultimo	 marts	 2014	 sad	 vi	 til	 generalforsamling.	 Det	 var	 netop	 i	 denne	 sal	 vi	 tog	 afsked	 med	
formanden	gennem	en	årrække	og	samtidig	besluttede,	at	den	nye	bestyrelse	for	fremtiden	skulle	
bestå	af	fem	medlemmer	frem	for	syv.	Bestyrelsens	sammensætning	repræsenterer	små	og	store	
skoler,	ledere	på	niveau	4	og	5	samt	konsulenter,	pænt	syd,	vest	og	en	anelse	nord.	
Det	er	en	rigtig	god	bestyrelse	vi	har	fået	sammensat	–	vi	supplerer	og	udfordrer	hinanden	godt	i	
vort	 arbejde.	 Så	 jeg	 vil	 gerne,	mens	 jeg	 husker	 det,	 takke	 de	 fire	 for	 indsatsen	 i	 den	 forgangne	
periode.	
		

2.			Bestyrelsens	rolle	
Vi	havde	umiddelbart	efter	generalforsamlingen	vort	første	møde	i	bestyrelsen.	Her	drøftede	vi	-	
med	udgangspunkt	i	den	særlige	situation,	vi	befandt	os	i	-	vores	rolle	og	opgave	som	bestyrelse.	
Foråret	2014	tegnede	til	at	blive	et	særligt	travlt	forår	for	os	alle.	Den	stod	på	både	skolereform	og	
Lov	409.		
Balancegangen	–	hvornår	var	det	foreningen	-	eller	hvornår	var	det	forvaltningen,	der	skulle	tage	
teten	i	forhold	til	at	skabe	det	rigtige	sparringsrum	for	planlægning	i	og	af	alt	det	nye?	–	oplevede	
vi	i	bestyrelsen	som	værende	knivskarp.		
Vores	oplevelse	er	den,	at	der,	i	måden	vi	mødtes	på,	blev	skabt	rum	for	begge	sider	af	sagen	–	og	
det	i	gensidig	respekt.	
Vi	blev	som	forening	trukket	ind	flere	gange	under	processen.	Fik	hurtigt	fornemmelsen	af	både	at	
få	plads	og	blive	lyttet	til.	
	

3.			Løn	og	arbejdsvilkår	
	 På	hvert	bestyrelsesmøde	og	på	hvert	møde	i	forvaltningsregi	har	vores	løn-	og	arbejdsvilkår	både	

direkte	 og	 indirekte	 været	 dagsordensat.	 Der	 er	 på	 forvaltningsgangen	 ingen	 tvivl	 om,	 at	 der	
øverst	på	foreningens	to-do-liste	står	LØN-	og	ARBEJDSVILKÅR.	

	 Der	 er	 –	 og	 det	 både	 politisk	 og	 administrativt	 -	 klarhed	 omkring	 de	 enorme	 kræfter,	 vi	 som	
ledelser	ude	på	de	decentrale	enheder	de	senere	år	har	lagt	i	implementeringen	af	både	Haderslev	
Reform,	skolestruktur,	skolereform,	409,	…	
Der	er	af	udvalgsformand,	direktør	og	distriktschefer	i	flere	ombæringer	udtrykt	stor	anerkendelse	
af	 indsatserne.	 Hvis	 ikke	 den	 anerkendelse	 er	 nået	 helt	 ud,	 er	 det	 vigtigt	 for	mig	 lige	 at	 få	 det	
understreget	en	gang	yderligere.	Men	…	-	Anerkendelsen	kan	vi	leve	på	–	men	ikke	leve	af.	
Skolelederne	fik	op	mod	sommerferien	14	overrakt	hver	en	gavekurv	som	tak	for	indsatsen.	
	
Når	 talen	 konkret	 falder	 på	 løn	 –	 så	 bliver	 vi	mødt	med,	 at	 vi	 som	 skoleledere	 er	 lønførende	 i	
kommunen	for	niveau	4-ledere	–	og	at	det	 i	 forhold	til	den	kommunale	 lønpolitik	 i	øvrigt	derfor	
ikke	 uden	 videre	 er	 plads	 til	 lønforbedringer.	 En	 lønforbedring	 vil	 også	 presse	 eller	 nærmest	
overhale	lønniveauet	for	niveau	3-lederne,	lyder	beskeden.	



Der	er	 i	 lønsnakken	klart	blevet	synliggjort,	at	adskillige	af	vore	medarbejdere	oppebærer	højere	
lønninger	end	konsulenterne	og	lederne	på	niveau	5.	Her	har	skolelederne	naturligvis	”en	opgave”	
–	men	løsning	af	den	lægger	så	samtidig	et	pres	på	egen	løn	-	men	som	det	en	passant	også	blev	
nævnt,	 så	 skal	 vi	måske	 til	 at	 tåle,	 at	 løn	 pyramidemæssigt	 ikke	 nødvendigvis	 afspejler	 ansvar	 i	
fremtiden.	Om	det	gælder	på	alle	niveauer	i	den	kommunale	organisation,	fik	jeg	ikke	svar	på.	
	
Foreningen	har	her	i	foråret	en	aftale	om	/fået	lovning	på	forhandling.	Her	vil	vi	naturligvis	være	
topforberedte	 –	 have	 styr	 på	 lønniveauer	 i	 sammenlignelige	 kommuner,	 samtidig	 med	 at	
forhåndsaftalen	tages	frem	mhp.	justeringer	-	evt.	opsigelse.	
		

4.			Medlemmer	
Formanden	er	frikøbt.	Frikøbet	er	på	40.000	svarende	til	125	timer.	Min	intention	med	de	timer	–	
mit	 arbejde	 som	 formand	var/er,	 at	de	 skal	 omsættes	 i	 arbejde,	der	 kommer	 jer	 til	 gode.	 I	 den	
tilgang	ville	jeg	så	gerne	have	været	nået	rundt	til	alle	ledelser,	for	at	blive	så	godt	klædt	på	som	
muligt	til	 løsning	af	min	opgave.	Det	har	jeg	ganske	enkelt	ikke	nået.	Jeg	har	talt	og	skrevet	med	
mange	af	jer	i	andre	sammenhænge	–	men	ikke	med	den	tiltænkte	besøgsdagsorden.	
Fra	dag	1	–	jeg	vil	ikke	sige	at	medlemssagerne	væltede	ind	–	men	der	blev	for	alvor	rigeligt	at	tage	
fat	 i	 d.	 1.april	 14:	Varslede	afskedigelser	 -	medlemmer,	der	på	én	eller	 anden	vis	 følte	 sig	 klemt	
eller	glemt.	Der	var	gang	i	den	varme	linje	til	hovedforeningens	konsulenter.	
	
Der	er	afholdt	et	par	medlemsmøder	i	årets	løb	–	om	det	er	passende	eller	ej,	er	I	velkomne	til	at	
give	os	 feedback	på.	Det	 vil	 samtidig	 være	ok	at	 komme	med	kritik	 af	bestyrelsens/formandens	
informationsniveau.	Nyhedsbrevene	har	i	denne	periode	ikke	været	opprioriteret.		
	
For	mig	er	det	en	god	ting,	om	I	fortsat	skriver/ringer	–	det	benytter	en	del	af	jer	sig	af.	Tak	for	det!	

	
5.			Pressen	

Skoleledelse	 er	 på	mange	måder	 i	 kraft	 af	 reformer	og	409	 kommet	 ganske	 anderledes	 i	 fokus.	
Tidligt	i	foråret	kørte	der	i	P4syd	en	programrække	om	implementering	af	skolereform	og	409.	Jeg	
blev	 inviteret	 i	 studiet	 for	 en	 tidlig	 lørdag	 morgen	 at	 debattere	 folkeskolen	 i	 alt	 det	 nye	 med	
kredsformanden	fra	Esbjerg.	
Det	er	efterfølgende	blevet	fulgt	op	af	en	række	telefoninterviews.	
Senere	 på	 foråret	 kom	 Folkeskolen	 på	 banen	 –	 temaet	 var	 nu	 skoleledelse	 på	 fler-matriklede	
fælleskoler.	Fin	og	fair	 reportage,	der	 fra	 flere	sider	beskrev	de	 ledelsesmæssige	dilemmaer,	der	
følger	i	kølvandet	på	beslutninger,	der	ikke	på	forhånd	kan	gennemtænkes	100	%.	
Dertil	kommer	så	JV,	der	jo	i	rigtig	mange	sammenhænge	har	sin	helt	særlige	hensigt	med	at	ringe	
til	 én.	 Deres	 journalister	 kan	 ikke	 altid	 skelne	mellem	 det	 at	 være	 skoleleder/embedsmand	 og	
formand/TR	for	skolelederne	i	Haderslev.	
Alt	i	alt	er	det	klart	min	opfattelse,	at	vores	forhold	til	medierne	er	godt.	Så	kan	I/man	jo	så	altid	
efterfølgende	være	enig/uenig	i	det,	jeg	får	sagt	eller	omskrevet	bliver	citeret	for.	
		
	
	
	
	

6.			Sagsfremstilling		
Anne-Marie	og	jeg	blev	medio	juni	inviteret	ind	til	at	medvirke	i	et	arbejde,	der	skulle	munde	ud	i	
en	sagsfremstilling	i	udvalget.	Arbejdet	tog	sit	udspring	i	den	såkaldte	evaluering	af	fællesskoler.	Af	
den	fremgik	det,	at	skoleledelse	i	flere	sammenhænge	oplevedes	fjern	–	ikke	synlig.		



Når	 vi	 så	 i	 andre	 sammenhænge	 havde	 gjort	 opmærksom	 på	 følgerne	 af	 ”færre	 ledere	 på	
skolerne”	–	og	det	samtidig	med	oplevelsen	af,	at	flere	og	flere	opgaver	blev	lagt	ud	decentralt	–	
så	vi	 invitationen	som	en	kærkommen	mulighed	 for	at	påvirke	processen	 i	en	 for	os	konstruktiv	
retning.	Vi	fik	plads	–	fik	dagsordensat	pædagogisk	ledelse.	
Ledelse	kom	ganske	enkelt	i	fokus.	Vi	fik	opstillet	forskellige	scenarier	for,	hvorledes	skoleledelse	
fremadrettet	kunne/skulle/burde	prioriteres.	
Kommissoriet	 forandredes	 mellem	 to	 mødegange	 –	 pludselig	 skulle	 ændret	 ledelse	 kædes	
sammen	med	skolestruktur.	Det	kunne	vi	ikke	være	en	del	–	så	vi	trak	os	fra	arbejdet.	
Resultatet	 kender	 vi	 nu.	 Det	 politiske	 niveau	 har	 foretaget	 en	 prioritering	 af	 ledelse	 -	 ny	
ansættelser/opnormering.	Fantastisk.	
		

7.			Tættere	på	elevernes	læring	
Umiddelbart	efter	ferien	kommer	muligheden	for	at	medvirke	i	et	udviklingsprojekt.	Det	kommer	
som	en	naturlig	 følge	af	 reformens	 intentioner	og	vægtningen	af	pædagogisk	 ledelse	–	 fokus	på	
læring.	Jeg	kontakter	forvaltningen	–	vi	er	enige	om,	at	en	mulighed	som	denne	må	vi	ikke	lade	os	
gå	af	hænde.	Og	så	for	alle	i	ledelsen.	
Vi	får	ansøgt	–	kommer	med	på	et	ekstra	mandat	–	og	er	nu	midt	i	det.		
Noget	er	tyndt	-	andet	er	tykt.	Jeg	tror	på	det	rykker	–	det	gør	noget	ved	os	hver	for	sig,	i	team	og	
som	samlet	ledergruppe.	
		

8.				Videndeling	
Chefgruppen	har	i	den	forløbne	periode	flyttet	rundt	på	ansvarsområderne	et	par	gange.	Samtidig	
er	der	ansat	en	del	nye	konsulenter.	Konsulentlaget	har	tydeligvis	opgaven	at	tegne	skole-fælles	–	
at	 arbejde	 for	 et	 samlet	 skolevæsen.	 Vores	 rolle	 i	 den	 proces	 affødte	 en	 vis	 usikkerhed	 vedr.	
beslutningskompetencerne	 på	 eksempelvis	 skoleledermøderne.	 Begrebet	 niveau-3½-leder	 blev	
født	der.	
Efterfølgende	har	hverdagen	indfundet	sig	–	der	er	nedsat	en	række	udvalg	med	konsulenter	som	
tovholdere	–	udvalg	der	skal	kvalificere	og	bakke	op	om	initiativer	til	fælles	bedste.		
Stille	og	roligt	bliver	der	skabt	videndeling-kultur	–	det	bedste	eksempel	på	det	er	arbejdet	med	
kvalitetsrapporten.	
		

9.			Skoleledermøde		
Vi	har	flere	gange	drøftet	behovet	for/muligheden	for	at	afdelingslederne	kommer	mere	i	spil.	Om	
det	skal	være	på	skoleledermøder	eller	i	særlige	fora	for	videndeling	og	erfaringsudveksling,	er	der	
ikke	taget	stilling	til.	Men	der	skal	tænkes	nyt	her.	
Som	 noget	 der	 samler,	 har	 vi	 deltagelsen	 på	 skoleledernes	 årsmøde.	 Her	 får	 vi	 fælles	 input	 og	
mulighed	for	at	mødes	under	andre	former.	En	god	prioritering.	
		

10.	Møde	med	MO	og	CV		
Efter	 seneste	 generalforsamling	 blev	 vi	 inviteret	 ind	 til	 møde	 med	 direktøren.	 Vi	 aftalte	 et	
månedligt	samtalemøde	på	formandsniveau.	Der	har	været	rigeligt	at	tale	om.	Møderne	har	været	
sat	lidt	på	stand	by	–	men	de	vågner	stille	og	roligt	igen	–	ansvaret	for	aftalen	går	jo	begge	veje.	
Dagsorden	er	overordnet	–	der	er	rigeligt	at	drøfte	på	både	politisk	og	fagpolitisk	niveau.	
Samtalemøderne	med	distriktschefen	har	en	mere	konkret	dagsorden.	Det	er	her	eksempelvis	løn-	
og	arbejdsvilkår,	kompetenceudvikling	af	ledere	og	skoleudvikling	generelt	drøftes.	
Det	 er	 klart	 min	 opfattelse	 at	 vi	 bliver	 betragtet	 som	 en	 ligeværdig	 og	 kompetent	
samarbejdspartner	 –	 et	 samarbejde,	 der	 tydeliggøres	 i	 foreningens	 tema	 Ledelse	 i	 og	 af	
folkeskolen,	der	er	blevet	til	i	et	samarbejde	med	børne-	og	kulturchefforeningen.	



	
11.	Fællesrådsmøderne	
	 Skolelederforeningen	er	fast	inviteret	til	alle	Fællesrådsmøder.	Vi	er	der	på	lige	fod	med	de	øvrige	

faglige	foreninger	og	taler	som	faglig	forening.	Det	giver	os	en	særlig	plads	i	det	politiske	system.	
	

12.	Hovedforeningen	
Formanden	 indkaldes	 til	 minimum	 to	 årlige	 formands	 møder/repræsentantskabsmøder.	 Det	 er	
seancer,	 hvor	 der	 båre	 orienteres	 og	 debatteres,	 og	 hvor	 vi	 møder	 hovedbestyrelsen.		
Hovedforeningen	tegnes	nu	af	Claus	Hjortdal.	Vi	har	sammen	oplevet	ham	senest	på	årsmødet.	Jeg	
har	oplevelsen	af,	at	han	tegner	foreningen	mere	markant	end	den	forrige	formand.		
Næstformanden	Jørgen	Mandrup	er	en	ganske	anden	type	–	gør	efter	min	opfattelse	ikke	altid	så	
god	en	figur.		
Der	 er	 repræsentantskabsmøde	 på	 torsdag.	 Der	 er	 bl.a.	 opstillings-	 og	 valgregler	 samt	
repræsentationer	regionalt	på	dagsorden.	
Ok	15,	og	hvad	dertil	kommer,	skal	vel	også	drøftes.	
Set	 isoleret	 i	 en	 skoleleder	 synsvinkel	 er	 resultatet	 for	 os	 ikke	 prangende.	 Det	 tænker	 jeg	 ikke	
hovedstyrelsen	for	ros	for.	

	 Følg	med	på	foreningens	hjemmeside.	
	
13.	Netværk	

Foreningsmæssigt	 danner	 vi	 tværkommunale	 netværk.	 Vi	 mødes	 kvartalsvis	 med	 Sydslesvig,	
Sønderborg,	 Aabenraa	 og	 Tønder.	 Vi	 drøfter	 forskellige	 forhold	 kommunerne	 imellem	 og	
erfaringsudveksler.	
Tværkommunalt	arrangeres	det	årlige	lederkursus	på	Waldschlösschen.	Vi	skal	have	taget	stilling	
til	vores	engagement	i	det	årlige	arrangement.	I	år	deltog	Haderslev	ikke.	
	

14.	Fremtiden		
I	det	kommende	år	
- fortsætter	vi	ufortrødent	”kampen”	for	lønudviklingen	lokalt	
- arbejder	vi	for	at	udvikle	fora	for	videndeling	
- medvirker	vi	til	fortsat	udvikling	af	skolevæsenet	bredt	

	 	
15.	”Ros	op	og	ned”	

Vi	har	en	 fantastisk	dygtig	medarbejderstab.	De	er	hårdt	 spændt	 for	 lige	nu.	 Fagpolitisk	har	det	
med	deres	 forening	dlf	endnu	 ikke	været	muligt	at	mødes.	Vi	mødes	repræsentativt	 i	 forskellige	
udvalg	–	men	forening	møder	forening	har	der	 i	den	forgangne	periode	ikke	været	basis	for.	Om	
det	gøres	muligt	i	den	kommende,	afhænger	af	de	forskellige	dagsordner,	der	sættes.		
Aktuelt	opfatter	jeg	mere	det	lokale	dlf	som	værende	en	modpart	frem	for	en	medspiller.	Kreds	93	
gør	det	ikke	nemt	for	vore	medarbejdere	at	være	til.	Det	skal	den	ikke	ha’	ros	for.	

	 Jeg	 nævnte	 det	 tidligere	 i	 beretningen	 –	 det	 at	 blive	 inviteret	 ind	 i	 både	 det	 politiske	 og	 det	
forvaltningsmæssige	rum.	Det	er	fornemt,	at	vi	som	faglig	forening	får	den	plads,	vi	får.	Stor	ros	for	
det.	Omvendt	er	det	klart	i	vores	interesse,	at	vi	erobrer	det	rum,	vi	får	stillet	til	rådighed	og	øver	
størst	mulig	indflydelse.	

	 At	gøre	det	ordentligt	forudsætter	et	bagland,	der	både	blander	sig,	fodrer	bestyrelsen	og	bakker	
op	efterfølgende.	Tak	for	jeres	medvirken	til	at	vi	står	så	stærkt,	som	vi	gør.	

 Det har været et spændende år. Det har været et travlt år. Det har været et godt år - meget har været og 
er fortsat på spil. 
	



For ovenstående d. 23. marts 2015 

Karsten Rudbeck Jessen 
Formand/TR 
	


