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DER ER IKKE LEDELSESKRAFT OG 

BEMANDING NOK TIL, AT 

SKOLEN FÅR DET ØNSKEDE 

KVALITETSLØFT MED REFORMEN. 
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BEDRE LEDELSESVILKÅR – IKKE 

KUN FOR SKOLELEDELSENS 

SKYLD, MEN FOR SKOLENS OG 

ELEVERNES SKYLD.

 Skolelederforeningen har 
for nylig gennemført en meget stor med-
lemsundersøgelse af, hvordan landets 
skoleledelser oplever de ledelsesvilkår, 
de tilbydes og arbejder under. 

Undersøgelsen fokuserer på skoleleder- 
nes arbejds- og ledelsesvilkår i en tid, 
hvor den store nationale satsning, skole-
reformen med alt, hvad den indebærer, 
er i fuld gang med at blive implemente-
ret. Hvor nye måder at tilrettelægge ar-
bejdstiden på er ved at finde sin form. 
Hvor inklusionsopgaven er stor, og  
skole- og ledelsesstrukturerne ændres.

I den nye undersøgelse bliver skole- 
lederne spurgt detaljeret ind til deres  
arbejdstid, opgaver, resurser, relationer, 
handlemuligheder, oplevelse af egen  
situation mv. 

Skolelederforeningen ved allerede fra 
tilbagemeldinger fra de sidste par år fra 
lokalformænd og medlemmer, at det er 
en barsk virkelighed at være leder i sko-
len. De er overbebyrdede og de knokler, 
samtidig med at ledelseslaget i mange 
kommuner skrælles ned til færre ledere. 

Det er desværre et billede, der fuldt 
ud bekræftes af undersøgelsen, der indi-
kerer, at der er behov for at tage skole- 
ledelsens arbejds- og ledelsesvilkår me-
get mere alvorligt.

Undersøgelsen blev offentliggjort op til 
Påske, hvor Politiken bragte hovedhisto-
rien, der også blev bragt i en mindre ver-
sion i række andre medier, på Facebook 
og blevet tweetet og retweetet. Og det 
har så bl.a. fået de politiske partiers sko-
lepolitiske ordførere – se nedenfor – til at 

stå i kø for at støtte op om foreningens 
udmelding om, at vores medlemmers vil-
kår for ledelse skal være i orden. 

Det vil Skolelederforeningen gå videre 
med. For skolelederne er indtil dato af 
alle politikere, forskere, kommentatorer 
m.fl. gang på gang blevet udråbt som 
dem, der skal sikre det kvalitetsløft, sko-
lereformen skal give, hvor flere elever 
skal lære mere, trives bedre mv. Men når 
det kommer til vilkårene for ledelsesud-
øvelsen lader virkeligheden bare meget 
tilbage at ønske. 

Skoleledelse i det røde felt
Undersøgelsen viser, at skolelederne har 
for travlt uden mulighed for at løse deres 
opgaver tilfredsstillende. Arbejdstiden er 
for høj. Dernæst mener mange ikke, at 

POLITIKERE STØTTER  
SKOLELEDERNE

SOCIALDEMOKRATIET, 
BØRNE- OG UNDERVIS-

NINGSORDFØRER ANNETTE LIND 
støtter i Politiken skolelederne og si-
ger: ”Det er en hektisk proces at skulle 
implementere en masse nyt, men vi 
vil gøre en god folkeskole bedre, og 
folkeskolereformen vil give vores fol-
keskole det tiltrængte og vigtige løft, 
der kan sikre danmarkshistoriens 
bedst uddannede generation”.

VENSTRE, FOLKESKOLE-
ORDFØRER LOUISE 

SCHACK ELHOLM mener, at det er et 
problem, hvis skolelederne ikke har 
ressourcer til at løse deres opgaver. 
Hvis ikke pengene til folkeskolerefor-
men rækker, skal skolerne tage fat i 
deres kommunalbestyrelse, men un-
der alle omstændigheder er det no-
get, folketinget skal være opmærk-
som på.

DANSK FOLKEPARTI, 
BØRNE- OG UDDANNEL-

SESORDFØRER JENS HENRIK THU-
LESEN DAHL, pointerer, at kommu-
nerne skal sørge for at klæde deres 
ledere ordentligt på til opgaven, og de 
skal sammen med lederne vurdere, 
hvilke tiltag og ressourcer der er nød-
vendige for at løse opgaven med fol-
keskolereformen.

Ordførere fra såvel blå 
som rød side i Folketin-
get har forståelse for de 
mange skoleledere, der i 
Skolelederforeningens 
undersøgelse om ledel-
sessituationen peger på, 
at skolelederne generelt 
har alt for travlt og ikke 
har mulighed for at løse 
alle deres opgaver:
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de økonomiske resurser slår til. Endelig 
fortæller to ud af tre, at fremtidsudsig-
terne for skolen i deres kommune kun i 
nogen eller mindre grad er gode.

Det er samlet set stærkt bekymrende, 
finder Skolelederforeningen. For kvalitet 
i skolen forudsætter kvalitet i ledelsen. 
Forholdene er meget forskellige fra kom-
mune til kommune – og mange steder 
ikke tilfredsstillende. Skal reformen og 
de andre ændringer lykkes, skal der 
være en vis ensartethed i det danske sko-
levæsen og i skoleledelsens vilkår og mu-
lighed for opfølgning på kvaliteten.

”Kommunerne har frihed til at vælge, 
hvordan resurserne prioriteres. Det er et 
fornuftigt princip, men vi risikerer ikke 
at kunne garantere, at alle elever får 
samme kvalitet i læring, udvikling og 

trivsel. Her efterlader forskningen ingen 
tvivl: Ledelse tæt på undervisningen og 
elevernes læring er afgørende for pro-
gression og resultater”, siger Claus Hjort-
dal, formand for Skolelederforeningen.

Ledelsesvilkårene er på en række pa-
rametre er helt utilfredsstillende, vurde-
rer foreningen. Således viser undersøgel-
sen, at lederjobbet er præget af for lange 
arbejdsdage, meget høj belastning og 
dårlige muligheder for delegering.

Undersøgelsen viser konkret, at 24 % 
(altså ca. en fjerdedel) af lederne sjæl-
dent eller aldrig kan nå alle deres opga-
ver, mens 59 % sommetider kan nå deres 
opgaver og 17 % kan altid. Tiden slår 
altså dårligt til, og arbejdstiden er alt  
for høj. Således arbejder 23 % af skole- 
lederne mere end 51 timer i snit/uge, 

MIT ARBEJDE TAGER SÅ MEGET 
AF MIN ENERGI, AT DET GÅR UD 
OVER MIT PRIVATLIV

5 % Hele tiden

32 % En stor del af tiden

56 % Lidt af tiden

7 % På intet tidspunkt

7 %

32 %

56 %

5 %

JEG KAN NÅ MINE OPGAVER

17 % Ja, altid

59 % Somme tider

20 % Sjældent

4 % Næsten aldrig/aldrig

20 %

4 %
59 %

17 %

HVIS JEG SKULLE OPGØRE MIN 
GENNEMSNITLIGE ARBEJDSTID 
PR. UGE, VIL JEG MENE, AT JEG 
ARBEJDER

2 % 37 timer

36 % 38-45 timer

39 % 46-50 timer

16 % 51-55 timer

7 % over 56 timer

2 %

36 %

39 %

16 %

7%

FAKTA OM VILKÅRSUNDERSØGELSEN 

Med 1.511 besvarelser ud af ca. 3.600 adspurgte medlemmer (42 %) er undersøgelsen særde-
les repræsentativ, ligesom deltagergruppen svarer til foreningens medlemssammensætning. 

Undersøgelsen består ud over en kvantitativ del af en kvalitativ del med uddybende besvarelser 
til bestemte spørgsmål samt en række personlige interviews. I undersøgelsen er der både nega-
tive og positive signaler og nogle midt i mellem. Besvarelserne falder dermed i tre kategorier:

LIBERAL ALLIANCE, BØRNE- OG 
UNDERVISNINGSORDFØRER ME-

RETE RIISAGER vil fjerne opgaver fra skole- 
ledernes bord for at sikre bedre ledelsesvilkår, 
fx understøttende undervisning og obligato-
risk lektiecafe: ”Skolens kerneopgave – som 
bl.a. er at oprette samarbejde mellem lærere 
og pædagoger – bliver nedprioriteret, fordi le-
derne bliver tvunget til at gøre noget, der ikke 
er belæg for virker. Det er på alle måder trist”. 

SOCIALISTISK FOLKEPARTI, 
BØRNE- OG UNDERVISNINGS-

ORDFØRER ANNETTE VILHELMSEN: ”Skole-
lederne har en kæmpe opgave med at imple-
mentere folkeskolereformen, og når jeg møder 
skoleledere, er de optaget af opgaven og  
arbejder rigtig mange timer. Jeg kunne bl.a. 
ønske at få undersøgt, hvad det betyder, at 
skoleledere skal løse forvaltningsmæssige  
opgaver, fordi mange kommuner har skåret 
ned på det ledelsesled”. 

GRØN
Motivationen er 
dog intakt, idet de 
fleste skoleledere 
overvejende er til-

fredse med deres lederliv og 
har et godt samarbejde med 
parter i og omkring skolen.

Målet for foreningen er at få overblik over, hvordan medlemmerne oplever deres ledelse- og ar-
bejdsvilkår, arbejdstid, opgaver, resurser – og på den baggrund få synliggjort skoleledernes ar-
bejdsforhold samt sætte initiativer i gang for støtte medlemmerne i deres arbejde.

Skolelederforeningen har gennemført undersøgelsen i jan-marts 2015.

RØD
Undersøgelsen vi-
ser, at rigtig mange 
skoleledere har alt 
for travlt. De er un-

derbemandet med en særde-
les lang arbejdsuge og en me-
get høj arbejdsbelastning.

GUL
Der er desuden en 
række gråzoner, 
der indikerer, at ar-
bejdet som skolele-

der er på kanten af det tålelige, 
og at der er opgaver, der ikke 
giver mening.
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UNDER DE GÆLDENDE RAMMER ER 
DET MULIGT AT UDDELEGERE NOGLE 
AF MINE OPGAVER TIL ANDRE

2 % Ja, i meget høj grad

11 % I høj grad

49 % I nogen grad

33 % I ringe grad

4 % Nej, slet ikke

1 % Ved ikke/ikke relevant

2 %
1 %

11 %
49 %

33 %

4 %

JEG KAN INDFRI DE NYE KRAV  
SOM FOLKESKOLEREFORMEN  
STILLER TIL MIN ROLLE SOM LEDER

5 % I meget høj grad

35 % I høj grad

50 % I nogen grad 

9 % I ringe grad 

1 % Nej, slet ikke 

5 %

35 %

50 %
9 %

1 %

Jeg har et ud-
mærket privat-

liv, bortset fra jeg kom-
mer helt død hjem 
hver aften. 

(Skoleleder)

mens hovedparten arbejder mellem 38 
og 50 timer om ugen. 

Nu har skoleledere ifølge tidligere un-
dersøgelser aldrig haft tilnærmelsesvis 
en arbejdsuge, der rammer 37 timer, 
men i denne sidste undersøgelse viser  
alligevel en klar yderligere stigning i for-
hold til tidligere. Så det er dejligt med  
et opslugende arbejde, men ingen kan 
holde til at arbejder mere og mere, ja alt 
for meget, og det er derfor bekymrende, 
hvis den udvikling ikke bremses.

Er man lidt fræk, kan man omregne det 
til, at en gennemsnitsskoleleder med en 
månedsløn på 45.000 kr., som arbejder 6 
timer over i gennemsnit om ugen, leverer 
for 100.000 kr. ekstra arbejde pr. år i ube-
talt overarbejdstid. Bare et tænkt eksempel.

Kvalitet i skolen skabes først og frem-
mest i mødet mellem elever, medarbej-
dere og ledelse – og hvad angår skole- 
lederne kommer kvaliteten ikke uden  
tid og bemanding til at arbejde strategisk  
og langsigtet samt være tæt på læringen. 
Som nu slår ingen af delene til – viser 
den nye undersøgelse.

Endelig angiver mange skoleledere,  
at resurserne til at implementere reform 
og andre ændringer i skolen er utilstræk-
kelige. Således angiver 40 %, at skolens 
resurser ikke er tilstrækkelige i forhold 
til at løfte skolereformen, 50 % i nogen 
grad og 10 % i høj/meget høj grad.

I de grønne og gule felter
Det fremgår af tidligere undersøgelser – 
og nu igen: Medlemsundersøgelsen viser, 
at størstedelen af skolelederne er glade 
for deres lederliv. De er gode til at sam-
arbejde, tager ansvar og er motiverede 
over for fornyelse og for at højne folke-
skolens kvalitet. Grundlæggende er driv-
kraften altså intakt.

RADIKALE VENSTRE, BØRNE-  
OG UNDERVISNINGSORDFØRER 

LOTTE ROD: Reformen kræver et stort udvik-
lingsarbejde, og det er derfor en stor opgave, le-
dere og medarbejdere er sat på. Skolelederne skal 
vide, at de har politikernes opbakning og at vi ikke 
om kort tid kommer rendende for at få dem til at 
gøre det anderledes. De har også min opbakning 
til at prioritere det pædagogiske i stedet for at 
bruge energi på alt det praktiske. Det har fyldt for 
meget på nogle af de skoler, jeg har besøgt.”

Således trives 55 % af de adspurgte 
godt/meget godt i deres lederliv, 28 % tri-
ves, mens 15 % trives mindre godt, og 1 % 
ikke trives. Især samarbejdet med eget 
ledelsesteam og medarbejderne vurde-
res at have betydning for skoleledernes 
trivsel i arbejdet.

Skolelederne oplever, de har et godt 
samarbejde i forhold til deres ledelses-
team – det mener 87 %, at de altid eller 
ofte har. Kun 1 % angiver, at ikke funge-
rer. Også 2 ud af 3 melder, at de har en 
tydelig opgave- og ansvarsfordeling i de-
res team.

På samme måde melder trefjerdedel af 
lederne, at samarbejdet i kommunens le-
dernetværk fungerer godt, med deres 
nærmeste leder, med lærernes TR (85 % 
altid/ofte) og at de får støtte/sparring fra 
ledelsen i forvaltningen (70 % altid/ofte). 
Det er meget tilfredsstillende.

Foreningen ved også fra møder, tilba-
gemeldinger og andre undersøgelser, 
skolelederne som regel er positive over 
for fornyelse, bakker helhjertet op om 
reformen og andre ændringer. Man ser 
hellere det det halvfulde end det halv-
tomme glas – det ligger i lederjobbet og 
indstillingen.

Men som det også ses af undersøgel-
sen krakelerer det billede. Den melder 

ENHEDSLISTEN, BØRNE- OG UN-
DERVISNINGSORDFØRER ROSA 

LUND: Skoleledernes arbejdsforhold har mange 
ligheder med lærernes og pædagogernes. Situa-
tionen bekræfter at de mange initiativer, der er 
sat i gang i folkeskolen, er underfinansierede. 
Løsningen er at tilføre flere ressourcer. Det kan 
ske ved, at  de penge, der tidligere blev brugt på 
specialundervisning, bliver ført tilbage til folke-
skolen og at de partier, der har ansvaret for fol-
keskoleloven sikrer, at det sker i alle kommuner. 

JEG OPLEVER FREMTIDS- 
UDSIGTERNE FOR FOLKESKOLEN  
I MIN KOMMUNE SOM GODE

4 % Ja, i meget høj grad

29 % I høj grad

48 % I nogen grad

15 % I mindre grad

3 % Nej, slet ikke

29 %

4 %

48 % 48 %

3 %
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HVILKEN SÆTNING SYNES DU,  
BESKRIVER DIG BEDST LIGE NU

HVILKE FORHOLD HAR STØRST 
BETYDNING FOR DIN TRIVSEL?

17 % Jeg trives meget godt i mit lederliv

38 % Jeg trives godt i mit lederliv

28 % Jeg trives i mit lederliv

15 %  Jeg trives mindre godt i mit lederliv

1 % Jeg trives ikke i mit lederliv

15 % Jeg har kompetencerne til at udføre 
de opgaver, jeg har ansvaret for

14 % Jeg har udviklingsmuligheder, der 
giver engagement og motivation

57 % Jeg har et godt samarbejde med mit 
ledelsesteam og med mine 
medarbejdere

8 % Jeg har indflydelse på de ændringer, 
der er i vilkårene for skoleledelse

6 % Andet – her er uddybende 
personlige besvarelser

17 % 
38 % 

28 % 

15 % 

1 %

SKOLELEDERFORENINGENS ANBEFALINGER

På baggrund af medlemsundersøgelsen, peger foreningen på, at det er nødvendigt med:

1. Ledelseskraft for at sikre kvaliteten i folkeskolen.
•  Alle kommuner skal sikre tid til ledelse. For at få succes med reformen er der behov for 

strategisk, analytisk, administrativ, økonomisk, didaktisk, pædagogisk ledelse – tæt på!
•  Nedlæggelsen af lederstillinger må stoppe nu. I de seneste år er antallet af skolelederne  

reduceret voldsomt. I samme periode er krav og forventninger til skoleledelserne øget. 

2. Fælles ansvarlighed for folkeskolens udvikling
•  En fælles skole skal have samme høje kvalitet. Det er ikke rimeligt, at elever har en bedre 

kvalitet i deres skolegang nogle steder, fordi resurserne til skoler og ledelsen er bedre.
•  Skoleledelserne skal have ordentlige vilkår. Lederne tager ansvar for at højne skolens kvali-

tet, men de kan ikke gøre det alene. Det skal politisk lokalt sikres, at alle parter bidrager. 

NB: Læs hele undersøgelsen på hjemmesiden > kvalitet i skoleledelse

KONSERVATIVE, BØRNE- OG  
UNDERVISNINGSORDFØRER  

DANIEL RUGHOLM: Vi har haft en periode 
med ekstraordinært mange ting at se til i 
folkeskolen, men det er problematisk, hvis 
skoleledere generelt føler sig utilstrække-
lige, fordi de ikke har tid til at løse deres op-
gave ordentligt. Er det tilfældet, bliver vi 
nødt til at forholde os til det både i kredsen 
bag folkeskoleforliget og i samarbejdet 
mellem folketinget, KL og kommunerne.

ALTERNATIVET, PARTIFOR-
MAND UFFE ELBÆK: ”Skole-

reformen landede et dårligt sted, og vi vil 
skabe et bedre resultat med bedre ledel-
sesvilkår ved at sætte skolerne fri. Der er 
pokkers til forskel på at drive skole på Indre 
Nørrebro og i Ringkøbing. Derfor bør sko-
lerne gøres selvstændige og frie, så de selv 
kan beslutte, hvordan de vil sammensætte 
deres skoledag og foretage de nødvendige 
økonomiske dispositioner.”

NOTE: De fire første ordførere har udtalt sig i Politiken 25/3-15, 
resten har Skolelederforeningen kontaktet efterfølgende. 

som nævnt om en lang arbejdsuge, at 
skolelederne ikke når opgaverne, om for 
meget bureaukrati og resursemangel. 
Det, der igen synes problematisk, er – 
også ud fra de personlige kommentarer i 
undersøgelsen og de opfølgende inter-
views – at der er store forskelle på kom-
muner og skoler mht. vilkår. 

59 % af skolelederne angiver, at de i 
ringe eller nogen grad kan indfri de nye 
krav, reformen stiller til rollen som leder. 
Det er bekymrende. Omvendt mener 40 
%, at det kan de i høj/meget høj grad. Så 
man er delt i spørgsmålet – og ud fra de 
personlige kommentarer og interviews 
antydes det bl.a., at det er forstyrrende 
forespørgsler fra det politiske niveau og 
bureaukratiske opgaver, der dræner 
energi. 

15 % færre ledere siden 2010
Skolelederne løfter altså reformen, men 
tynges af vægten kan man sige. At le-
derne er under et stort pres hænger også 
sammen med de ændringer i skolestruk-

15 %

14 %

8 %

6 %57 %

turer og ledelsesstrukturer, der er sket 
og stadig sker i kommunerne, og som be-
tyder færre resurser til ledelse.

En undersøgelse, foreningen gennem-
førte i efteråret 2014 på basis af tal fra 
KLR-net, viste, at der siden 2010 er for-
svundet 15 % af skolelederne. Det er flere 
end skolesammenlægninger og faldende 
elev- og lærertal kan forklare. I samme 
tidsrum er elevtallet faldet med ca. 2,5 
%. Så tendensen de senere år er store 
nedskæringer i ledelsesbemandingen i 
kommunernes skolevæsener.

Skolelederne bakker op om fornyelsen 
af folkeskolen, men det mærkes alt for 
tydeligt på skolerne, at kommunerne si-
den 2010 har sparet hver 7. skoleleder 
væk. Samtidig er forventningerne til sko-
lelederne øget. Inklusion, reform og ny 
arbejdstid er store nye opgaver. Alligevel 
kan der komme flere nedskæringer på 
lederområdet. Det går i den forkerte ret-
ning, og det har konsekvenser.

”Der er brug for at vende udviklingen. 
For det er ledelsen, som sikrer overblik-
ket, økonomi og strategi på de enkelte 
skoler. Og uden energiske ledere, der føl-
ger op og har et helhedsperspektiv på 
skolens udvikling, risikerer vi, at vi ikke 
når ikke de mål og de resultater, vi skal 
Det er derfor helt afgørende, at politi-
kerne sikrer de nødvendige vilkår for 
god skoleledelse. Nu”, siger formanden 
Claus Hjortdal. 
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