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Hvordan inkluderer du elever med særlige behov i 
den daglige undervisning? Og hvordan skaber du som 
skoleleder og skolekonsulent det bedste samarbejde 
om eleverne, så inklusionen lykkes? 

Gennem inspirerende oplæg fra praksis får du konkret 
viden og værktøjer til at håndtere den inkluderende 
undervisning og til at organisere inklusionsarbejdet på 
skolen og i kommunen.

Her er blandt andet oplæg ved:

 • Camilla Brørup Dyssegaard, Dansk Clearinghouse 
 • Niels Egelund, DPU, Aarhus Universitet
 • Hanne Veje, StøtteCompagniet

Vælg mellem flere spændende sessioner:

 1.  Kompetencecenter – en succesfuld model 
   for videndeling og øget inklusion
 2.  Specialpædagogik i hverdagen
 3.  Pædagogik på tværs af almen- og special-
   undervisningen
 4.  PPR psykologen som inklusionskonsulent
 5.  Praksis i læringsrummet.

Målgruppe: Lærere, pædagoger, skoleledere, 
skolekonsulenter og PPR-psykologer.

Tlf: 36 91 70 80
info@alineaakademi.dk

Læs hele programmet,
og tilmeld dig på 
www.alineaakademi.dk

Få viden og specialpædagogiske 
værktøjer til inklusion

Pædagogik 
på tværs af almen- og 
specialundervisningen

KONFERENCE

3. september 2013

i Fredericia
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leder

MÅlet er SAt og 
VeJen er giVet
Den lange arbejdstidskonfl ikt betød bl.a., at relationerne mellem Skolelederfor-
eningen og Lærerforeningen blev udfordret kraftigt. Det var derfor helt nødvendigt 
for os at samle op på situationen. Først på 14 regionale medlemsmøder, siden på 
et ekstraordinært repræsentantskabsmøde. 

Begge begivenheder bød på klare meldinger og holdninger, som det ses af re-
portagerne i dette blad. Og jeg er glad for at kunne konstatere, at hovedindtrykket 
bar præg af sammenhold og enighed om en fælles målsætning for foreningens or-
ganisatoriske udvikling.

Således er det nu besluttet, at Skolelederfor eningen med udgangspunkt i fortsat 
forhandlings- og aftaleret og maksimal indfl ydelse på skoleledernes vilkår og interesser 
skal arbejde mod etablering af en selvstændig organisering alene for ledere.

Der blev samtidig givet opbakning til bestyrelsens arbejde for, at vores medlem-
mer ikke pålægges konfl iktkontingent, så vores kontingent forbliver uændret. Det 
kan jeg godt love – og oven i købet med udsigt til forbedring af Skolelederforenin-
gens økonomi fra næste år via en markant lavere kontingentandel til DLF. 

Det er vigtigt, at vi i den videre proces går forhandlingsvejen og står sammen. 
Uden en samlet, slagkraftig og selvstændig organisation for alle skoleledere, når vi 
ikke vores mål. Men det er lige så vigtigt, at vi når resultater i form af en ny orga-
nisatorisk platform.

Derfor er der nedsat en analyse- og udviklingsgruppe med deltagelse af både 
repræsentanter og HB, der skal fremlægge en tidsplan med initiativer, der virkelig-
gør målsætningen om ny organisering. Og det skal være klar til næste ordinære re-
præsentantskabsmøde.

Med den kommende folkeskolereform, de fortsatte opgaver med inklusion, sam-
drift af institutioner og nye måder at tænke undervisning – kombineret med den 
ændrede ramme for tilrettelæggelsen af arbejdet på skolerne – er tendensen klar: 
Tiden kræver tydelig, nærværende ledelse og en stærk lederforening!

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

Formanden TALER til dig 
gennem papiret!
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Annonce

BEHOV FOR AT NYTÆNKE 
SKOLENS UDEAREALER? 

I mit daglige arbejde med skoler ser 

jeg et tydeligt behov for i større 

omfang at kunne inddrage udearealer 

til bevægelse, forskellige fag og lærings-

former. Et behov for at skabe plads til 

mange forskellige og sam tidige aktivi-

teter. Særligt at aktivere de mindst aktive 

elever – og give alle lyst og glæde ved 

at lege, lære og bevæge sig!

SKAB NYE SPÆNDENDE 
UDERUM TIL BL.A.

• bevægelse på mange måder og 

niveauer – både til fri leg og faglige 

aktiviteter
• udendørs eksperimenter, værksteds- 

og projektarbejde

• stilleområder, “rum i rum” til ophold, 

fordybelse og gruppearbejde

• samling og formidlingssteder til 

udeaktiviteter, teater og musik

Learningspaces og Copla kan hjælpe jer med at skræddersy en optimal 

løsning med afsæt i jeres behov, økonomi mv. Fra helhedsplan til etablering 

af delområder med høj legeværdi og læringspotentiale, til nytænkning og 

specialdesign af bevægelses områder. Vi kan garantere mest value for money, idet 

vi tilsammen har den størst mulige viden og kompetencer på området – og kan 

gennemfører et projekt i høj kvalitet uden fordyrende og forsinkende mellemled.

Vi hjælper med videreudvikling af “Drøn på 

skolegården” og andre uderumsprojekter.

Se mere på www.learningspaces.dk

husk!

Winie Ricken, arkitekt ph.d. 

i læringsmiljøer. Gennemført 

mere end 200 udearealer 

i samarbejde med Copla.

Winie Ricken, arkitekt ph.d. 

i læringsmiljøer. Gennemført 

mere end 200 udearealer 

i samarbejde med Copla.

Ring til Winie på 
telefon 2878 2872 
eller skriv til Copla på 
info@copla.dk 
Se mere på www.copla.dk

NYTÆNK SKOLENS UDEAREALER TIL

 leg, læring og bevægelse

11131_copla_ann_205x285_01.indd   1 08/04/13   14.57
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 I Vandrehallen, Christiansborgs 
allerhelligste, lige ved den sto-
re trappe lyder pludselig en 
sær metallisk rappen. Hun ta-
ger hurtigt ladegreb, løfter ar-
mene med ”luftgeværet”, føl-

ger andens flugt under loftbuerne… 
og... boom… plaffer anden ned. Hun 
griner smørret over hele hovedet. Så 
lukker hun grinet ned og vender tilbage 
til den nødvendige hellige attitude. Det 
var telefonen, der ringede.

Hun poserer stilsikkert i sin fikse 
lille jakke, sart i farven og perfekt i 
snittet, kigger scenevant og med pro-
fessionel tålmodighed både op, til si-
den, bagud efter fotografens evindelige 
anvisninger. Hvem skulle have troet, at 
jagtinstinktet i denne lille kvinde havde 
overlevet morgenens gennemgribende 
civilisering foran spejlet. 

Men hun er vant til at gå på jagt 
med de tunge drenge. Både politisk på 
Borgen og i sin sparsomme fritid i den 
friske danske natur. Hun er glad for at 
gå på jagt. ”Piger går ikke på jagt”, si-
ger hun og efterligner sin far Uffe El-
lemanns dybe stemme, når han belæ-
rer sin datter om kønnenes rette stilling 
og placering. Grinet skinner over hen-
des ansigt: ”Men det må han vokse 
fra”. Mens Uffe fisker, går Karen på 
jagt med sin mand: ”Foreløbigt kun 
med hagl, men en dag kommer det 
også til riflen”. Hun synes, jagt er no-
get af det smukkeste, man kan deltage 
i: ”Jeg blev introduceret til det af en 
god ven og var solgt på stedet. Respek-
ten for naturen og vildtet, det er fasci-
nerende. Back to basics”.

Politisk raketfart
Faderen har naturligt nok spillet en 
central rolle i Karen Ellemanns liv. En 

Karen Ellemann sagde ja til en ministerpost efter bare et kvarters 

betænkningstid, da Lars Løkke ringede en aften i april 2009. Efter to 

stormfulde ministerposter med flere sager på halsen er hun nu oppo-

sitions-Venstres ordfører for folkeskolen og fuldt engageret i at skrue 

den nye folkeskolelov sammen. I sin fritid finder hun ro i skoven. 

så markant mand, politiker og far kræ-
ver sin datter, hvis solen skal ramme 
ikke bare på ham, men også strejfe 
hende: ”Jeg var 12 år, da min far blev 
minister, og jeg blev konstant konfron-
teret med hans gøren og laden og hans 
markante holdninger. Derfor var jeg i 
udgangspunktet totalt afvisende… poli-
tik interesserer mig ikke, sagde jeg. 
Først efter at han trak sig, begyndte jeg 
at interessere mig for politik”.

Men det blev pludseligt og helt 
uventet til mere end blege solstrejf. 
Det blev til solbadning. Efter nogle år i 
kommunalpolitik får hun en aften en 
opringning, der ændrer hendes politi-
ske karriere fra en landskabstur i bum-
letog til vild himmelflugt… ”vil du 
være minister?”:

”Det var som at sætte sig over-
skrævs på en raket og så fuldstændig 
blive fyret af. Jeg skulle lige tale med 
min familie… jeg vidste, jeg selv ville 
sige ja… men familien skulle også 
være parat. Der var fuld opbakning. 
Lars Løkke havde givet mig 15 min. til 
at svare. Han skulle præsentere holdet 
dagen efter. Jeg var SÅ klar. Det var en 
fantastisk tillidserklæring at få og en 
enestående mulighed”.

Karen Ellemann fortæller med fag-
ter og begejstring i stemmen. Det var 
noget af en overraskelse. Hun var gået 
ind i kommunalpolitik bare få år tidli-
gere, fordi hun i forbindelse med det 
første barns pladsanvisning til vugge-
stuen, havde haft nogle diskussioner 
med kommunen. Hun mente tingene 
kunne gøres bedre og ville have indfly-
delse:

”Da jeg gik ind i politik, kunne jeg 
mærke både på familien og vennerne, 
at de alle nærmest drog et lettelsens 
suk. Endelig – hvor er det godt, at du 

gør det”. Familien har været politisk 
engageret i tre generationer. Karen El-
lemann måtte gerne tage arven op: 

”Men de sagde ikke noget, hvilket var 
klogt, for så havde jeg i hvert fald slet 
ikke villet noget i den retning. Tåbeligt! 
Men jeg var parat nu. Det har nu altid 
været afgørende for mig at flytte noget. 
At være engageret ligger i mit DNA”.

Jeg vil gerne vide, hvorfor Lars Løk-
ke mon lige valgte hende?

”Det er svært at svare på. Andre 
burde svare… du ved: janteloven! Men 
jeg tror, at statsministeren har tænkt, 
at det skulle være en, der kunne klare 
presset. Det kan være svært at vide på 
forhånd, om man kan det. Men jeg hav-
de mange forskellige erfaringer med i 
rygsækken fra mine tidligere lederjobs.

Man kan sige, at jeg fik en lidt kulørt 
start på min karriere: Konsulent- og le-
derjobs på The Voice, i modelbranchen 
og i biografverdenen. Jeg var bare 23 år, 
da jeg blev direktør for et millionforeta-
gende med fotomodeller. Jeg tror, jeg 
var god til at være den coachende leder. 
Jeg har fornemmelse for folk, og hvor-
dan de har det. De skal trives. Man skal 
have tillid til holdet. Være præcis i sin 
kommunikation: Det og det skal vi 
løse… sammen. Og samtidig være imø-
dekommende over for forskellige måder 
at løse opgaverne på”.

Et øjeblik bliver hun lidt drømmen-
de og fjern i blikket. Hun er tilbage i 
”Dagmar-tiden”: ”Duften af popcorn i 
næsen, helt oppe på mærkerne, dron-
ningen kommer, den røde løber er på 
plads…”. Jeg trækker hende tilbage i 
sofaen, da jeg spørger hende, om hun 
også kan være barsk?

politiker  

»Jeg skulle have lyttet 
mere til min første  
politiske intuition…  
glem det, det kan  
man ikke politisk få  
igennem. Man skal  
erkende sin spillebane.«
{ Karen Ellemann Kloch, ordfører for folkeskolen (V) }
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”Jo, jeg har også prøvet at fyre folk. 
Det er hæsligt. Man sidder foran et 
menneske. Men som leder skal man 
sætte det bedste hold. Og folk skal 
trække i samme retning”.

Sager der svier
Vi fortsætter snakken om det med at 
være under pres.

”Her efter min ministertid har det 
slået mig, at jeg faktisk var ret så hård-
før. Når man er under hårdt politisk pres 
gælder det virkelig om at kunne skelne 
mellem det politiske og det personlige. 
Som politiker er jeg yderst bevidst om 
mit professionelle virke og ansvar. Når 
man modtager hademails, og naboen 
ikke længere vil hilse, skal man ikke til-
lade, at det slår en ud personligt”.

Hun forklarer, at naboen har familie, 
der bor tæt på det testcenter for vind-
møller i Østerild Klitplantage, som hun 
politisk fremmede og fik gennemført.

”Han hader i virkeligheden ikke sin 
nabo – ikke Karen, men den miljømini-
ster, der har ansvaret. Som politiker må 
jeg fastholde det højere formål med så-
dan et testcenter og ikke lade mig påvir-
ke personligt af modgang. På trods af 
modvinden blev sagen ikke et politisk 
nederlag, men en sejr. Centeret blev 
indviet… det er vigtigt for Danmark at 
have sådan et sted. Anderledes gik det 
med ”giftskibet”. Jeg må erkende, at 
det endte med et politisk nederlag”. 

Karen Ellemann hentyder til en sag 
fra 2010, hvor hun gjorde sig til forta-
ler for at modtage en større mængde 
HCB-giftaffald fra Australien, da vi i 
Danmark har den nødvendige eksperti-
se til at håndtere og destruere den 
slags kemikalier. Hendes kontroversiel-

le holdning fik Ekstra Bladet til at give 
hende øgenavnet ”Kemiske Karen”. Ef-
ter massivt politisk og folkeligt pres 
valgte hun at aflyse skibstransporten. 

”Teknologien var på plads, og jeg 
mente, at Danmark havde en form for 
pligt til at påtage sig opgaven, da vi i 
modsætning til australierne havde ev-
nen til at løse den. Men der var i den 
ophedede og følelsesbetonede debat 
ikke plads til fornuften. Ekstra Bladet 
igangsatte en voldsom kampagne, hvor 
jeg blev skurken. Jeg fik et flertal imod 
mig og måtte give slip. Men personligt 
føltes det ikke anderledes, end da jeg 
vandt den politiske sejr om testcente-
ret, og det skyldtes, at jeg var i stand 
til at holde mig selv adskilt fra og helt 
afkoblet fra sagen”.

 kend 
din bAne

 i raketfart
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blå bog

Karen Ellemann Kloch

› Født 26. august 1969 i Charlottenlund
› Datter af Hanne og Uffe Ellemann-Jensen 
›  Gift med Kresten Kloch og mor til to børn 

født i 1998 og 1999
›  Sproglig student fra Holte Gymnasium 

1986-1989
›  Konsulent for The Voice 1990-1993
›  Direktør for Scandinavian Models 1993-1995
›  Administrationschef for Brinkmann  

Kommunikation 1995-1996
›  Daglig leder for Dagmar Teatret 1996-1999
›  Selvstændig journalist 1999-2002
›  Uddannet lærer fra N. Zahles Seminarium 

2002-2004
›  Lærer på Rungsted Skole 2003-2007
›  Medlem af kommunalbestyrelsen i  

Rudersdal Kommune 2006-2009
›  Folketingsmedlem for Venstre i Københavns 

Omegns Storkreds fra 13. nov. 2007
›  Indenrigs- og socialminister 7. april 2009 – 

23. februar 2010
›  Miljøminister og minister for nordisk samar-

bejde 23. februar 2010 – 3. oktober 2011
›  Ordfører (V) for folkeskolen fra 2011

politiker  
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Gal i skralden
Helt anderledes føltes det, da Ekstra 
Bladet senere angreb ministeren med 
overskrifter som ”Kemiske Karen afslø-
ret som miljøsvin. Dobbeltmoral: Vi 
skal sortere affald – selv smider hun alt 
ud”. En journalist havde to gange tømt 
hendes skraldespand for at tjekke, om 
hun levede op til sine egne idealer for 
affaldssortering. Overskriften flankere-
des af et close up-foto, hvor ministeren 
næsten terrieragtigt bider tænderne 
sammen, da hun bliver konfronteret af 
Ekstra Bladets journalist. 

”Jeg har altid sagt nej til at deltage 
i programmer, hvor man skal vise sit kø-
leskab eller lave mad med vennerne. 
Jeg vil gerne deltage i interviews og 
også være personlig… på mit kontor, 
men jeg vil ikke være privat. Jeg værner 
om mine børn og min familie, ikke fordi 
de skal være skjult, men jeg vil bevare 
en privatsfære omkring dem. Derfor føl-
tes det i den grad invaderende og øde-
læggende for familien, da Ekstra Bladet 
lavede deres skraldestunt. Jeg følte, at 
det var så hamrende forkert. Jeg syntes, 
de fortjente at blive sat på plads for at 
have invaderet privatlivet, men det var 
ikke muligt at lave en sag på dem, for-
di skraldespanden havde stået i ind-
kørslen og ikke bag en havelåge, som 
skulle åbnes for at få adgang. Senere 
fik VU en bøde, da de markerede deres 
utilfredshed ved ”dumpe” affald på 
Ekstra Bladets redaktion. Jeg må ind-
rømme, at den sag gik mig på person-
ligt, fordi de brød alle uskrevne regler 
for anstændig opførsel. Man føler sig 
forsvarsløs, når presset også rammer 
familien. Man kan lettere håndtere at 
få kastet en spegepølse i hovedet i Fak-
ta af en sur mand, fordi det kun er en 
selv, der står for skud”.

»Vi skal have fokus på det faglige niveau. Især for 
dansk og matematik. Det børnene nu skal kunne i  
9. klasse, skal de med tiden kunne i 8. kl. Målene 
skal være klare og målbare«
{ Karen Ellemann Kloch, ordfører for folkeskolen (V) }

Jeg spørger, om hun vil sige ja igen, 
næste gang hun bliver spurgt om at 
være minister?

”Det må du endelig ikke skrive ”næ-
ste gang jeg bliver spurgt”. Det er ikke 
sikkert jeg bliver spurgt igen! Men jeg 
ville lyve, hvis jeg sagde, at jeg ikke ville 
gøre det igen. Trods al mulig modvind. 
Det er vanvittig interessant at være mini-
ster. Det giver blod på tanden efter mere, 
når først man har prøvet det. Jeg har det 
godt med stejle læringskurver. Da jeg i 
2009 blev indenrigs- og socialminister i 
forbindelse med Løkkes tiltræden som 
statsminister, fik jeg et område, som jeg 
kendte en del til på forhånd fra min tid i 
kommunalpolitik. Men da jeg året efter 
blev miljøminister, trådte jeg ind på et 
spritnyt felt. Nu kommer jeg jo ikke lige-
frem fra landbruget med fødderne solidt 
plantet i mulden, så det var virkelig helt 
nyt for mig. Men det var fantastisk, selv-
om læringskurven var så stejl, som den 
var. Det var en kæmpe ære, og en kæm-
pe mundfuld”. 

Om der er noget, hun fortryder fra 
sin ministerperiode?

”Det er ikke altid en god ide at være 
for flink. Ikke at man skal bruge ufine 
metoder, men man skal heller ikke være 
for flink. Da jeg først blev præsenteret 
for Australiens forespørgsel om at mod-
tage deres giftaffald, vejrede jeg med 
min politiske næse straks, at der kunne 
være bølger i farvandet for giftskibet. 
Men jeg lod mig overmande af faglighe-
den. Der var rigeligt med gode argumen-
ter for at hjælpe australierne. Men det 
var en politisk tabersag. Jeg havde ikke 
gået i politisk forskole som VU’er, så jeg 
blev for faglig og forsøgte meget længe 
at argumentere fornuften frem. Jeg 
skulle have lyttet mere til min første po-
litiske intuition… glem det, det kan 

man ikke politisk få igennem. Man skal 
erkende sin spillebane”.

Tilbage til skolen
Men nu hvor hun lige havde sat sig ind 
i miljøområdet, hvorfor så ikke beskæf-
tige sig med det nu efter at være kom-
met i opposition?

”Jeg syntes det gav god mening ikke 
umiddelbart efter ministerperioden at 
skulle sidde med de samme embeds-
mænd, som jeg lige havde været chef 
for, men i stedet at skifte til at blive 
Venstres ordfører for folkeskolen. Det 
var helt mit eget valg, og jeg er rigtig 
glad for endelig at have mulighed for at 
beskæftige mig landspolitisk med et 
område, som jeg kender indefra. 

Karen Ellemann er uddannet som 
lærer fra N. Zahles Seminarium i 2004 
og underviste på Rungsted Skole i fire 
år, så hun er på hjemmebane her:

 ”Det er godt at sidde på et område, 
hvor man virkelig har den faglige bal-
last og erfaring i orden, faktisk lidt be-
friende. Det er nok ca. halvdelen af 
dem, jeg nu dagligt arbejder sammen 
med og fører politiske forhandlinger 
med, der har en lærerbaggrund”. 

Et nyt folkeskoleforlig er i skrivende 
stund lige om hjørnet.

”I det foreliggende regeringsudspil, 
giver det god mening, at eleverne skal 
være mere sammen med dygtige og 
veluddannede lærere. Jeg tror, det kan 
bidrage til, at det faglige niveau kan 
forbedres”.

Jeg spørger, om ikke der er en fare 
for, at kvaliteten forringes, hvis konse-
kvensen er mindre forberedelsestid til 
lærerne?

”God undervisning kræver god for-
beredelse og efterbehandling, ingen 
tvivl om det. Derfor skal vi heller ikke 

politiker  
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op på en 37 timers skoleuge for børne-
ne, men max 35 timer for de ældste 
elever. Vi skal have fokus på det faglige 
niveau. Især for dansk og matematik. 
Det børnene nu skal kunne i 9. klasse, 
skal de med tiden kunne i 8. kl. Måle-
ne skal være klare og målbare. Lad mig 
give et eksempel. Lige nu har vi et fag-
hæfte for dansk på 75 sider. Det er på 
alle måder interessant og velskrevet. 
Men når vi analyserer anvendelsen af 
hæftet, er den i praksis alarmerende 
lav. Det er for omfattende. Vi må have 
klare og operationelle mål. Vi skal have 
fokus på, hvad man lærer i stedet for 
på, hvad man skal igennem af stof. Ud 
over fokus på niveau, skal vi have fokus 
på tidlig indsats over for elever, der 
halter efter. Der skal være læsevejlede-
re på skolerne, og kollegial coaching 
skal udbredes mere end i dag”.

Karen Ellemann glæder sig over, at 
der allerede er sket meget de senere år. 
Især på de yngste trin er der sket et 
markant løft i læsefærdigheder, hvilket 
hun bl.a. ser som et resultat af den for-
rige regerings målrettede indsats.  

”Der afsættes nu yderligere 1 mia. 
kr. til efteruddannelse, og det skal ikke 
bare være ud af huset-uddannelse, men 
i lige så høj grad til fokus på kollegial 
sparring. Da jeg selv havde en 3. klasse 
i dansk og skulle følge dem op i 4. klas-
se, tog jeg fat i nogle af de garvede læ-
rere på skolen og spurgte, om jeg ikke 
kunne overtage nogle af deres forløb, fx 
deres Grønlandstema, men jeg fik det 
svar… hvad for noget?...  underforstå-
et,… hvilken frækhed! Skal du have, 
hvad jeg har lavet? Den slags privatprak-
tiserende lærere er heldigvis en uddøen-
de race. Lærere skal hjælpe hinanden. 
Selv blev jeg uddannet som AKT-lærer 
og gav meget kollegial sparring, men det 
var for nogle lærere virkelig grænseover-
skridende at få mig koblet på deres un-
dervisning. Men hvis der fx er problemer 
med arbejdsro i klassen, skal det være 
det naturligste af alt at få sparring. Vi 
har simpelthen brug for langt større 
åbenhed. Vi skal også ud over den mis-
forståede og nogle gange ekstreme ”fag-
lige stolthed”, der gør, at man selv vil 
lave sine undervisningsforløb helt fra 
grunden af og ikke har tillid til ellers 
gode og fagligt velunderbyggede læsesy-
stemer, som skolen har investeret i. Det 

kræver alt for meget tid selv at udvikle 
alt. Den tid bruges bedre sammen med 
børnene og til kollegial sparring”.

Karen Ellemann mener i øvrigt, at 
langt mere efteruddannelse skal ske 
uden for den almindelige skoletid, så 
der ikke altid skal vikar på, når en læ-
rer er væk. Det vil få efteruddannelses-
budgettet til at strække meget længere. 
Hun peger fx på modellen fra Køben-
havns Kommune, hvor den sidste uge 
af sommerferien er dedikeret til efter-
uddannelse for lærerne. 

En ræv bag øret
Mens Karen Ellemann et kort øjeblik er 
ude af sit kontor, får fotografen og jeg 
lejlighed til at beundre en udstoppet 
ræv, der står bag hendes skrivebord. 
Selv om der ikke er lus i skindpelsen, 
er der alligevel noget der tyder på, at 
den er ældre, end at hun selv kan have 
nedlagt den. 

Da hun igen kommer ind griner hun 
og fortæller, at hendes bedstefar Jens 
Peter Jensen, der også sad i folketinget 
og gik under kælenavnet ”Døgnbræn-
deren”, ved sin 50 års fødselsdag i 
1971 fik ræven af de radikale. De men-
te, at den festlige folketingskollega al-
tid havde en ræv bag øret. Da sønnen 
Uffe blev minister, fik han ræven med 
på Borgen, og Uffe gav den igen vide-
re, da Karen blev minister. Ræven fik 
dog et kortvarigt ophold i et baglokale, 
mens Karen Ellemann var socialmini-
ster. Hun fik med mellemrum besøg af 
udviklingshæmmede, som fandt ræven 
alt for farlig at være i stue med. Men 
så snart hun blev miljøminister, kom 
ræven frem igen. 

Ud over jagten dyrker Karen Elle-
mann løb og vinterbadning:

 ”Jeg er lidt af en ego-kvinde mht. 
sport. Jeg elsker at løbe alene i skoven 
og melder mig aldrig til store løb i hor-
der.  Jeg udfordrer mig selv med inter-
valtræning. For nogen tid siden ødelag-
de jeg min akillessene, og det har været 
helt forfærdeligt for mig at skulle i moti-
onscenter. Jeg er modstander af moti-
onscentre! Hvis jeg skal træne mine 
armmuskler for at komme af med mine 
mormorarme, vil jeg hellere bruge den 
tykkeste bog fra reolen. Alligevel har 
motionscenteret nu været godt for min 
genoptræning. Jeg er heldigvis tilbage i 

skoven igen. Og så har min mand ind-
ført det der sindssyge vinterbadning. 
Ikke dagligt, men alligevel jævnligt. Så 
tager jeg mine skibukser, min jakke og 
mine totalt grimme klipklappere med 
lammeskindsfor på og går ned og hug-
ger hul i isen. En dag fik jeg en grim rift 
i ryggen af en skarp iskant… riiitch… 
ligesom når det går værst til i politik”. 
Hun smelter af latter. ”Jeg har det med 
at komme galt af sted”. 

”Desuden elsker jeg svenske krimier, 
Stig Larsson er fuldstændig fængslende. 
Jeg kan også lide Hanne Vibeke Holst 
og hendes ”Undskyldningen”… og ikke 
at forglemme ”Kronprinsessen”. Ida 
Jessens ”Børnene” er en fantastisk bog 
om socialt udsatte børn. ”Drageløberen” 
stortudede jeg over i et fly. Og lige nu er 
jeg netop startet på krimien ’Én gang 
morder’ skrevet af Eva Maria Fredens-
borg, indtil videre er den bragende god 
og en af den slags krimier, hvor selve 
mordgåden er i centrum”.

Fotografen vil gerne have hende ned 
på hovedtrappen. ”Åh nej”, siger hun 
”ikke nedefra og magtens tinde og alt 
det der”. Hun joker med sin fars udø-
delige replik om, at han fandeme ikke 
ville fotograferes nedefra. I slotshaven 
fortæller hun, at Uffe for nylig er blevet 
udnævnt til formand for bestyrelsen i 
Thomson Reuters Founders Share 
Company og nu rejser verden rundt på 
”fine betingelser”, som hun beskedent 
siger. Vi strejfer også lige TV2News’ 
politiske kommentarprogram Elle-
mann|Lykketoft… ”Jeg har altså også 
sagt til dem et par gange, at nok er de 
kloge, men de skal altså ikke blive for 
belærende”. Hun smiler bredt, hun er 
fuldstændig klar over, at de garvede poli-
tikere har noget at have klogskaben i. 

Men der er nok ikke noget at være 
misundelig over for det foreløbigt sid-
ste og kvindelige skud i politikerbøs-
sen, for det ser ud til, at familiens ræv 
faktisk får alle de rønnebær, den gider 
æde. Telefonen rapper for anden gang. 
Boom. Karen Ellemann følger andens 
fald til jorden. Endnu et pletskud. 

Forliget om folkeskolereform var ikke 
indgået ved redaktionens afslutning. 
Følg med på hjemmesiden > nyheder

i raketfart
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mellemspil

Lugtesans 
Hukommelse for lugte er 

stærk, og mennesket kan 

skelne mellem 10.000 

forskellige lugte. Har du næse 

for omgivelsernes kvalitet og 

værdi gennem deres duft? 

Leder eller ej? 
140 ansatte på skoler i København deltager er nu 
i et førlederforløb, som kommunen har sat i værk, 
og som løber frem til 2015.

Indtil videre har 20 medarbejdere været igennem 
forløbet, som gennemføres sammen med konsu-
lentbureauet HR7, og som bl.a. byder på afprøvning 
af ledelsesopgaver i egen organisation, coaching 
på ledelsesopgaver og på personlige refl eksioner, 
herunder motivation for at blive leder. 

Baggrunden er det generationsskifte blandt ledere, 
som Københavns Kommune står overfor. Omkring 
60 % af de nuværende ledere ventes at gå af inden 
for de næste 5-10 år. 

Har du prøvet denne mulighed for at skabe ”ord-skyer” ud af alle 
slags tekster? Ellers gør det og få anskueliggjort det skrevne ud fra 
en vurdering af, hvor mange gange bestemte ord optræder mv.

Man kan selv layoute sine skyer med forskellige skrifttyper, lay-
out og farver. Man kan også printe og dele billederne med andre. 
Teksten her ser fx sådan ud:

MilJØ FrA A-Å
 Ny miniguide  giver overblik over de arbejdsmiljøproblemer, 
man kan støde på i det daglige. 

Guiden giver genveje til at komme videre og har henvis-
ninger til videoer, vejledninger og værktøjer. Fx til, hvordan 
man forebygger mobning, ideer til at lave en god APV mv.

Se www.arbejdsmiljoweb.dk > miniguide

I forbindelse med, at Skole-
lederforeningens sekretariats-
leder Poul Krogstrup går på 

pension, vil det glæde forenin-
gen at se venner og samar-

 bejdspartnere til en reception:

Torsdag den 29. august 2013 
mellem kl. 1500-1700 

i foreningens lokaler, 
Kompagnistræde 22, 

København

Med venlig hilsen
Anders Balle, formand
Skolelederforeningen

recePtion
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andre bøger om ledelse

PSYKOLOGI

PÆDAGOGIK
ORGANISATION KNABROSTRÆDE 3, 1. SAL • 1210 KØBENHAVN K 

TLF.: 4546 0050 • INFO@DPF.DK • WWW.DPF.DK

Af Lone Belling

Fremtiden kalder på en U-vending 
i skolen. Med Lone Bellings nye 
bog bydes der velkommen til nogle 
konkrete rammer for, hvordan en 
sådan forandringsproces kan tage 
sig ud. 

 – Christina Hostrup, 
 Folkeskolen.dk, 4. april 2013

Af Lotte S. Lüscher 

Jeg anbefaler, du og dit team 
giver jer tid i det spirende forår til 
denne bog!  
 – Steen Jonsson Agger, 

 viceskoleleder,  
  Bakkeskolen i Hjørring,
 PLENUM, Nr. 2/2013

Af Anni Pedersen, Mia Søberg og Trine Teglhus

Serien effektiv efteruddannelse er redskabsbøger, der
handler om, hvordan efteruddannelse bliver en lønsom
investering for organisationen.

En bog til ledere, der skal sikre forankring i dagligdagen
og en til medarbejdere, der vil lære nyt i praksis.

Udkommer juni

Kom ind i hjertet af offentlig ledelse. Med af-
sæt i righoldige eksempler fra virkeligheden 
introduceres læseren for ledelsesteorien 
offentlig leadership Pipeline, som giver 
indsigt i:

• hvad der kendetegner offentlige ledere, 
der lykkes – og ledere, som får fiasko

• hvilke mekanismer der får lederkarrieren 
til at køre af sporet – og hvilke der får kar-
rieren til at tage fart

• hvordan den offentlige organisation 
bedst muligt kan understøtte den rette 
ledelse på de enkelte lederniveauer og 
udvikle leder-talenter.

Bogen henvender sig til ledere på alle 
niveauer i den offentlige sektor samt HR-
ledere og -medarbejdere, organisationskon-
sulenter og ledelsesforskere.

første 
bog i serien

348 kr.

Af Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm

Serien I DET OFFENTLIGE har til formål at inspirere til bedre praksis i ledelse og 
organisering for ledere på såvel forvaltnings- som områdeniveau – med de særlige 
udfordringer der gør sig gældende i spændingsfeltet mellem politikere, borgere og 
egen organisation.

nY bogserie 
til ledere i den offentlige sektor 

348 kr. 328 kr. 298 kr. 248 kr.

nYHed

 konferenCe
Vi gentager successen med 
en HeldagskonferenCe 
i københavn 11. juni 2013, 
hvor du kan høre forskere og 
ledere berette om erfaringer 
med teorien. som læser af 
PlenUm får du 10% rabat. 
tilmeld dig inden 6. juni og 
læs mere på dPf.dk

Der er tale om en meget inspire-
rende og lærerig bog, der givet 
vil bidrage til offentlig ledelse i 
praksis fremover. 
 – Egon Petersen, Danske 
Kommuner, februar 2013



  nummer 04 / juni 201316

fælles   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Heidi Maxmilling }

 O K’13 bød som bekendt 
på en langvarig konflikt 
på skoleområdet, og 
selv om Skolelederfor-
eningen ikke var direkte 
part i striden mellem 

KL og DLF om lærerarbejdstid, har for-
løbet haft en del afledte konsekvenser 
for foreningen og dens medlemmer. 

Dels har foreningen måttet finde sin 
egen position, uafhængigt af de stri-
dende parter, hvilket har lagt pres på, 
når bølgerne er gået højt, og retorikken 
har været derefter. Det har givet med-
lemsreaktioner

Dels har foreningen som del af LC-
Lederforum og LC-aftalesystemet været 
omfattet af den overenskomstmæssige 
konflikt og regeringens lovindgreb. Også 
det har givet medlemsreaktioner.

Ikke mindst har der været fokus på, 
at skolelederne kan pålægges at betale 
konfliktkontingent i forbindelse med en 

retning og 
 hAndling

De ca. 100 medlemmer af foreningens højeste myndighed repræsen-

tantskabet har for nylig været samlet til et ekstraordinært møde med 

HB for at beslutte en række tiltag oven på lockouten

konflikt, mange ikke betragter som de-
res. Samtidig er det problematisk, at 
foreningen ikke umiddelbart har været 
i position til at bestemme dette.

På den baggrund har formanden An-
ders Balle og næstformand Claus Hjort-
dal sammen med den øvrige HB været 
på turné på 14 medlemsmøder med 
ca. 1400 deltagere, svarende til 35 %  
af foreningens medlemmer. Læs repor-
tagerne herfra s. 24 ff.

Formålet var netop at drøfte de le-
delsesmæssige og organisatoriske ud-
fordringer i kølvandet af konflikten på 
skoleområdet. Samme formål havde 
også dette ekstraordinære repræsen-
tantskabsmøde, foruden at det her 
skulle besluttes, hvilke fremadrettede 
tiltag, der skulle sættes i værk.

Undgår konfliktkontingent
På det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde blev det meddelt, at for-

eningens HB vil sikre, at det særlige 
ekstra kontingent for ikke-lockoutede 
medlemmer ikke vil berøre den enkelte 
skoleleder.

Formanden Anders Balle pegede på, 
at HB på baggrund af meldingerne fra 
forårets medlemsmøder fik klart indtryk 
af, at en stor del af foreningens med-
lemmer ikke kan identificere sig med 
DLF’s mål og ledelsessyn i konflikten 
og derfor ingen mening ser i at betale 
et særligt kontingent til lærernes kon-
fliktfond.

Han kunne fortælle, at foreningen 
målrettet arbejder på at få en politisk 
løsning på plads med DLF/LC om en 
alternativ finansiering, der betyder, at 
Skolelederforeningens medlemmer fri-
holdes fra at betale det særlige kontin-
gent til lærernes konfliktfond, således 
at medlemskontingentet fremover vil 
være uændret for det enkelte medlem 
af Skolelederforeningen.

nY
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fremtid

Langt de fl este repræsentanter ud-
trykte stor tilfredshed med dette. Så 
orienteringen blev godkendt af repræ-
sentantskabet, der hermed også be-
myndigede Skolelederforeningens for-
mandskab og hovedbestyrelse til at 
færdiggøre forhandlingerne med det 
mål.

Øget selvstændighed
På repræsentantskabets ekstraordinæ-
re møde blev der sendt nogle klare 
signaler om foreningens fremtidige or-
ganisatoriske placering, herunder mu-
lighed for at kunne træffe alle afgørel-
ser om egne forhold. Også det havde 
rod i drøftelserne fra medlemsmøder-
ne.

Anders Balle kunne fortælle, at for-
eningens HB på baggrund heraf har 
vurderet, at en stor del af Skoleleder-
foreningens medlemmer ønsker en an-
den organisatorisk placering som uaf-

hængig af DLF’s overordne-
de beslutningskompetence i 
forhold til skolelederne.

På den baggrund havde HB ind-
stillet til repræsentantskabet, at for-
eningen fortsat forhandler sig frem til 
at opnå størst mulig selvstændighed – 
og det blev på mødet besluttet, at det 
fremover skal ske ud fra følgende mål-
sætning: ”Repræsentantskabet god-
kender, at Skolelederforeningen fortsat 
forfølger forhandlingssporet i forhold til 
at opnå uafhængighed af DLF”.

Samtidig blev følgende målsætning 
vedtaget: ”Repræsentantskabet pålæg-
ger Skolelederforeningens formandskab 
og hovedbestyrelse frem til foreningens 
ordinære repræsentantskabsmøde den 
27. marts 2014 at fremlægge en tids-
plan med initiativer målrettet mod en 
virkeliggørelse af Skolelederforenin-
gens overordnede målsætning om selv-
stændig organisering”.

Der var stor op-
bakning med næsten 
enstemmighed om 
disse mål. Og det 
blev desuden beslut-
tet at nedsætte en 
analyse- og udvik-
lingsgruppe med det 
mål at fi nde vejen til at realisere oven-
stående mål og plan. Arbejdet skal 
være færdigt inden næste ordinære 
repræsentantskabsmøde. 

Læs mere på hjemmesiden om 
beslutningerne på det ekstraordinære 
repræsentantskabsmøde, herunder 
hvem der er valgt til analysegruppen. 

 

På den baggrund havde HB ind-



  nummer 04 / juni 201318

mellemspil

nådigt 
resultat
 I krudtrøgen fra lockouten  var det 
næsten ikke synligt, at der kom et 
overenskomstresultat ud af OK’13-
forhandlingerne, som store dele af 
KTO samlet stemte ja til. Men det 
gjorde der, den korte udgave:

› 2-årig overenskomstperiode
›  Generelle lønstigninger på 1,91 %
›  Bevarelse af reguleringsordningen
›  Bevarelse af seniordage

For skolelederne (LC-lederforum) 
specielt skete der en: 

›  Forhøjelse af løntrin 46+2.000 kr. 
til løntrin 46+4.200 kr. 
(31.3.2000-niveau)

›  Samt en forhøjelse af ATP fra 
F-sats til A-sats

KL rejste en del radikale krav til LC-
Lederforums overenskomst om bort-
fald af normeringsbestemmelsen, af 
bestemmelsen om defi nering af le-
delsestid, af at ledere skal have un-
dervisningskompetence og af barri-
eren for overenskomstansættelse af 
øverste leder.

De krav blev ikke forhandlet, ej 
heller medtaget i regeringens lov-
indgreb.

FAcebook
 Har du ønsker,  forslag eller kommentarer, som du vil dele med dine skole-
lederkollegaer landet over eller med foreningens politikere? 
 Så har Skolelederforeningen sin egen Facebook profi l, der er let at fi nde 
og melde sig til… du skal bare oprette dig på FB selv først og så like din 
forening. 

I forbindelse med lockouten var der i den grad været gang i debatten! Men der 
også været fl ere nachspiel, gå selv ind og se… og giv lyd. 

Særligt i 2011 og 2012 er det gået stærkt. Her har kommunerne 
lukket 127 skoler og sammenlagt 157.

I alt er der nedlagt og sammenlagt 491 skoler siden 2004, svarende 
til at ca. 25 % af landets folkeskoler er blevet berørt. 

Synssans 
Øjnene indeholder 100 mio 
lysfølsomme receptorer og 

seks millioner receptorer, der 
tilsammen skaber de farver, 

vi kender, giver 
dybdefornemmelse 

og overblik…

Lukkel    v

Uden net
Statistikkerne viser, at danskerne 
ikke bare fravælger medlemskab af 
fagforening, men også A-kasse. In-
den for de seneste fem år står såle-
des 200.000 færre i A-kasse. 

Samtidig falder de ledige, der er 
forsikret, ud af systemet. Antallet 
af ledige stiger fortsat, og der bliver 
mange nye på hel eller delvis kon-
tanthjælp.

Dagpengereformen skulle ellers 
have styrket de offentlige fi nanser 
med 4 mia. kr. og øget arbejdsud-
buddet med 13.000 nye beskæfti-
gede. Men som bekendt har rege-
ringen måtte gribe ind med en ny 
dagpengepakke. 

SORG
Op mod halvdelen 
af de børn, der ramt 

af sorg, skjuler den for 
deres forældre og for 

lærere, pædagoger 
og andre omsorgs-

personer. Det viser en 
ny undersøgelse 

gennemført af Egmont 
Fonden/Mandag 

Morgen.
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Er din skole inklusionsparat?

Ring 8619 4103 eller tjek www.protac.dk

Scan
QR-koden

og læs mere
om Protacs 
produkter

NYHED

NYHED

Skolen står over for en ny udfordring. Børn, der af forskellige årsager 

har svært ved at koncentrere sig og sidde stille, inkluderes i stigende 

grad i den almindelige undervisning. Hvis inklusionen skal lykkes, er det 

vigtigt, at de fysiske rammer understøtter de pædagogiske mål.

En oplagt løsning 
Inddrag Protacs produkter i klasseværelset, stillerummet eller gym-

nastiksalen. Protac står bag en række anerkendte sansestimulerende 

hjælpemidler, der er målrettet til at skabe ro og tryghed hos børn med 

motorisk uro og hyperaktivitet. Produkterne indeholder kugler, der 

stimulerer sansesystemet gennem berørings- og muskel-led-sansen. En 

påvirkning, der har markant positiv indvirkning på barnets koncentrati-

ons- og indlæringsevne. 

5 produkter
– som på hver sin måde hjælper barnet, så det bedre kan deltage i 

klassens arbejde og samvær. Anbefales i SFO, klasseværelse, stillerum, 

gymnastiksal.

Protac GroundMe NYHED – en fodpude med kugler, der 

understøtter fødderne på en stabiliserende og dynamisk måde. Fremmer 

en god siddestilling og modvirker uro. Kan også anvendes som gulv- og  

balancepude. 

Protac Kuglepuden – giver en dynamisk siddestilling. God effekt 

på motorisk uro og hyperaktivitet.

Protac MyFit – en vest med kugler, der beroliger og styrker barnets 

kropsfornemmelse i både lege- og læringssituationer.

Protac SenSit – kuglestol, der omslutter og skaber rum for ro og 

fordybelse. Fås i 8 flotte farver!

Protac MyBaSe NYHED – unik luftmadras med løse kugler. 

Træner og udfordrer barnets balancesans.

Få gratis besøg
Vores ergoterapeuter giver gratis rådgivning og fremvisning

af produkter, samt fortæller om sansestimulering og sanseinte-

gration og hvordan vores produkter kan afhjælpe og indgå i

hverdagen. Vi deltager gerne i arrangementer som personale-

møder, temadage  m.m. Vi tilbyder en uforpligtende afprøvning.

Scan QR-koden, og læs meget mere om nyhederne og

alle Protacs øvrige produkter.

Plenum.17.05.13.indd   1 17/05/13   10.00



kursus program 

´13for nye ledere 
i folkeskolen

 E r du nyudnævnt leder 
og vil gerne have en 
koncentreret indføring  
i jobbet og samtidig 
mulighed for et nyt  

netværk? Så er dette kursus  
noget for dig.

Skolelederforeningen tilbyder 
nye medlemmer et 3-dages  
kursus til en særdeles favorabel 
pris. Kurset sætter fokus både  
på basisviden om ledelse af  
folkeskoler og på mellem- 
lederens særlige udfordringer.

Arbejdsformen veksler mellem 
oplæg og forskellige deltagerakti-
viteter, hvoraf en stor del foregår i 
mindre grupper for at give mulig-
hed for networking. Udover det 
ledelsesfaglige indhold lægges 
vægt på erfaringsudveksling  
og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skole-
lederrollen indgående. Hvilke  
forventninger har omverdenen 
til skoleledelsen? Hvad er god 
skoleledelse? Hvilke udfordrin-
ger møder man som ny i  
jobbet? M.v. 

Deltagernes eget erfarings-
grundlag inddrages, når typiske 
cases sættes under lup, og  
Skolelederforeningens konsulen-
ter stiller deres viden og erfaring 
til rådighed, når der gives delta-
gerne lejlighed til at præsentere 
aktuelle problemstillinger fra  
deres dagligdag. 

To aktive skoleledere vil ligeledes 
dele deres viden og personlige 
erfaringer med kursisterne - og 
foreningens formand, Anders  
Balle, kommer forbi og giver  
en aktuel orientering.

Velkommen til årets kursus for nye ledere 
den 17.9. til 19.9.2013 på Hotel Sixtus i Middelfart



Tirsdag den 17. september

 09.30 - 10.00  Ankomst, morgenkaffe

 10.00 - 12.00  Velkomst, præsentation og 
indledende refleksioner over lederrollen 

 12.00 - 13.00  Frokost

 13.00 - 14.00  Walk and Talk.  
Parvise drøftelser af en case

 14.00 - 16.00  Skoleledelse – rammer og 
vilkår: Om folkeskolelov og forvaltnings-
lov. Om bekendtgørelser og overenskom-

ster. Om ledelsesret og personalejura  
v/ konsulent Dorrit Bamberger

 16.15 - 18.00  Mellemlederens særlige  
udfordringer: Om at have lederkasketten 
på. Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. 
Om det nye ansvar og medansvar 
v/ kursuslederne

 19.00 - 20.00  Middag

 20.00 - 21.00  Gruppernes egen tid –  
til videndeling og den gode historie

Onsdag den 18. september

 09.00 - 12.00  Skoleledelse i praksis I: 
Om at arbejde i en politisk styret organi-
sation, herunder gennemgang af forskel-
lige styringsparadigmer. Om økonomi-
styring. Om udviklingsprocesser, herun-
der anvendelse af kvalitetsrapporter og 
tests. Om ledelse gennem ledere… og 
meget mere  
v/ skoleleder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole 

 12.00 - 13.00  Frokost 

 13.00 - 14.00  Walk and Talk.  
Parvise refleksioner 

 14.00 - 17.00  Skoleledelse i praksis II: Om 
procesdesign – herunder beskrivelse af et  
 

 
konkret udviklingsforløb. Om at skabe 
ejerskab hos medarbejderne. Om at lede 
på mål eller lede på indhold. Om at træf-
fe beslutninger, der gør medarbejderne 
gode til deres arbejde. Om det at skabe 
resultater gennem andre... 
v/ skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen

 17.00 - 18.00  ”Søren og Monopolet”.  
Jens Bernhardt og Martin Gredal vil sam-
men med et par deltagere udgøre et pa-
nel, som reflekterer over dilemmaer, som 
kursus-deltagerne præsenterer dem for  
v/ konsulent Søren Teglskov

 18.30 - 20.00  Middag

Torsdag den 19. september

 09.00 - 10.30  Nyt fra foreningen – herun-
der om folkeskolereformen og om lærer-
nes arbejdstidsaftale   
v/ formand for Skolelederforeningen, Anders Balle

 10.45 - 12.30  Aktuelle problemstillinger 
fra dagligdagen (praktiske øvelser  
med reflekterende team)

 12.30 - 13.00  Afslutning, evaluering

 13.00  Frokost, herefter afrejse

kursus program 

´13 ifor nye ledere 
i folkeskolen Tid

17. – 19. september 2013

Sted
Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73,  
5500 Middelfart. 
 
Hotel Sixtus er placeret på den 
smukke Hindsgavl halvø ved 
Middelfart. 

Indkvarteringen foregår på en-
keltværelser, og Sixtus tilbyder 
udover hyggelige rammer, flot 
udsigt og god mad rige mulig-
heder for løbe- eller gåture i 
omegnen! 

Kursusledere
Konsulenter i Skoleleder- 
foreningen, Søren Teglskov  
og Dorrit Bamberger

Bindende tilmelding
Tilmeld dig hurtigst muligt - og 
senest den 8. august 2012. 

NB! Max 25 deltagere

Tilmelding skriftligt  
vha. link på 
 
www.skolelederne.org >  
Kurser og konferencer

Pris (medlemstilbud)
Kr. 1995,-
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Nye tider
 I denne tid deltager ca. 3000 skoleledere  på de regionale 
konferencer, som KL arrangerer med fokus på de nye 
ledelsesudfordringer. Desuden deltager skolechefer fra 
mange kommuner. 

I en undersøgelse i Danske Kommuner 15/2013 blandt 
skolechefer om skoleledere, er førstnævnte positive om 
sidstnævntes evner til at påtage sig nye opgaver, her spe-
cifi kt når lærernes arbejdstidsregler falder bort. 

Skolecheferne bliver også spurgt, om de fi nder det 
hensigtsmæssigt, at skolelederne har deres egen fagfor-
ening? 86 % svarer  ja. 
 

intet 
Helle
 I 2012  blev over 300 TR og 
Arbejdsmiljørepræsentanter i 
kommunerne afskediget. Det 
er ny rekord.

Baggrunden er sammen-
lægninger af skoler og andre 
institutioner, hvor også de 
tillidsvalgte så at sige auto-
matisk bliver decimeret. 

Imidlertid viser en rund-
spørge, at TR’erne samtidig 
får mindre og mindre indfl y-
delse på, hvordan arbejdet 
tilrettelægges og på beslut-
ninger i øvrigt.

Kilde: Ugebrevet A4

 Antallet af internetbrugere  er nu oppe på 2,4 milliarder personer, og millioner af 
dem benytter sig af mulighederne for mere eller mindre gratis undervisning online. 

Herhjemme tilbyder fx KU og DTU onlinekurser. Således har over 30.000 meldt 
sig til onlinekurser om bl.a. Kierkegaards fi losofi , globale sundhedsudfordringer og 
forfatningskampe i den muslimske verden, skriver Mandag Morgen.

Globalt er markedet for e-laerning det hurtigst voksende marked for uddannelse 
med en årlig vækst på 23 %, mens de mere traditionelle uddannelsesformer kun 
vokser ca. 7 % pr. år. 

Kilde: Ugebrevet Mandag Morgen 

Online

Kun 
halvt 
84% af skolelederne mener, at der i fremtiden vil 
blive brug for fl ere pædagoger i undervisningen, vi-
ser en undersøgelse BUPL har lavet. Det lå i korte-
ne i folkeskolereformen, men som bekendt er intet 
endnu afklaret på den front. 

Samtidig har BUPL undersøgt, hvad der er ble-
vet af de midler, der blev afsat på seneste fi nanslov 
til at styrke kvaliteten i daginstitutionerne. Ud af de 
500 mio. kr. er halvdelen gået til det nævnte for-
mål, heraf ca. 190 mio. til bedre normering.

Resten er væk eller venter på at blive brugt, og 
det bliver i BUPL’s regnemaskine til, at kommuner-
ne pt. ’skylder’ 929 pædagoger…

Høresans 

Hørelsen hjælper bl.a. med at 

fastlægge afstand og fastlægge 

retning. Mange dyr hører bedre, 

men vi opfanger nu meget og 

svingninger ned til 1/10.000 

af et sekund. 

ældresag
Foruden at leve op til at skabe mange 
AKUT-job skal kommunerne alene i år 
fi nde op mod 1.000 nye job til langtids-
ledige ældre. 

I 2012 skete der mere end en fordob-
ling af ældre ledige i seniorjob, og med 
udfasningen af efterlønnen vil endnu fl ere 
få have ret til sådan et job… 

Kilde: Ugebrevet A4.
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Sammenklappelige borde og stole
Kvalitet til markedets skarpeste pris - med garanti!

Fås i: 240x76, 183x76, 152x76, 122x61 cm

Your Brand
Industrivej 16
DK-6630 Rødding

Tlf: +45 7536 4822
www.your-brand.dk
Email: net@your-brand.dk

Fås i: Ø180, Ø160, Ø152, Ø122 cm - H74 cm

Ring til 7536 4822 for
uforpligtende konsulentbesøg

Se mere påwww.your-brand.dk

Cafébord: Ø81 cm, H 110cm

Polster stabelstole &
Sammenklappelige stole i plast 

•	 Kraftig HDPE plade
•	 Pulverlakerede ben
•	 Kraftig Ø28 mm rørramme
•	 Belastning mindst 500 kg
•	 Lav vægt
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ledere og   { tekst: Jan Kaare / foto: Simon Jeppesen }

Jørgen Mandrup, skoleleder i Aarhus 
og medlem af HB bød velkommen:

Lockout, ledelse, lærere, ar-
bejdstid… der er løbet rigtigt 

meget vand i åen. Så meget at vi 
som hovedbestyrelse og forening sy-
nes, det er vigtigt, at vi kommer i 
tættere dialog med medlemmerne og 
fi nde ud af hvad I mener. Det er også 
rigtigt vigtigt for os at fi nde ud af, 
hvad udviklingen betyder for forenin-
gen fremover.

Næstformand i Skolelederforeningen 
Claus Hjortdal slog tonen an:

Nogle taler om, at vi skal ud i et 
kæmpe bureaukrati med masser 

af timetælleri. Det holder ikke. Vi skal i 
stedet til at lede på opgaven og til at 
fremme en fl eksibel forståelse af tid. 
Styringsudfordringen er blevet større, 
nu da vi har fået ledelsesansvaret for 
arbejdstiden, og dermed efterhånden 
har fået ledelsen af det hele.

Magten over den enkelte folkeskole 
vil i fremtiden ligge på den enkelte sko-
le og ikke på det centrale plan eller hos 
kommunen. Tillidsrepræsentantens rolle 
bliver desuden langt mindre end i dag.

”På den måde forsvinder grundlaget 
for hele det apparat, som Danmarks 
Lærerforening har bygget op. Samtidig 
betyder det, at man som skoleleder 

ikke længere kan læne sig op af aftaler. 
Vi bliver mere synlige, og der vil opstå 
øget konkurrence mellem skolerne, li-
gesom der er konkurrence mellem Fø-
tex og Kvickly”. 

Ledelsens fokus skal fl ytte sig fra 
undervisningen generelt til den enkelte 
elevs læring, mente Claus Hjortdal:

”Fremover bliver de centrale spørgs-
mål: Hvad er udfordringen for eleverne i 
den enkelte klasse, og hvordan bliver be-
lastningsgraden for hver enkelt lærer?”.

Hvad med forskellene?
John Møller, Skanderborg Kommune:

Det bliver en stor udfordring at 
kigge fremad, når tillidsrepræsen-

tanterne vil holde fast i, at der skal kig-
ges bagud, og når de fortsat vil holde 
fokus på timetælleri.

  En ny 
verden 

Hvad kommer konfl ikten i april mellem KL og LC til at betyde for ledelsen af den enkelte skole? 

Markante svar på det spørgsmål blev luftet i slutningen af april på Skolelederforeningens 14 

medlemsmøder rundt i landet, bl.a. på Møllevangsskolen i Aarhus.  

Aarhus
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lederforening

Preben Sørensen, Aarhus Kommune:
Hvordan vil Skolelederforeningen re-
præsentere skoleledere med vidt for-

skellige konditioner og med vidt forskellige 
måder at lave aftaler på? Og hvordan vil I 
tackle den udfordring, at kommunerne til-
deler midler helt forskelligt og laver endnu 
mere uens skoler, end vi kender i dag.  

Anders Balle, formand for 
Skolelederforeningen:

Hvis vi skal have øget samarbejde, skal 
vi have brudt adskillelsen mellem un-

dervisning og det andet. Adskillelsen har gjort 
det enormt hårdt at være lærer. Der er alt for 
mange, der står alene med 28 elever. Der er 
alt for mange situationer, hvor der ikke er støt-
te på, fordi al økonomien ligger i undervis-
ningstiden. Vi skal sammen med lærerne fi n-
de ud af, hvor arbejdskraften bruges bedst. Er 
det ved at lærerne er sammen med eleverne 
eller ved at de forbereder sig? Det er den 
grundlæggende kulturændring, vi står overfor.

Hvad med retfærdigheden?
Susanne Broe Laursen, Favrskov Kommune:

Tilstedeværelsen bliver ikke det store 
problem, det gør retfærdighed. Mange 

lærere er optaget af, om det fremover bliver 
sådan, at de, der er gode til at forhandle, op-
når fordele, som de, der er dårlige til at for-
handle, ikke gør. Det bliver for alvor en ledel-
sesudfordring at undgå sådan en situation.

Claus Hjortdal:
De hidtidige overenskomster har også på 
kort sigt været uretfærdige, men måske 

udlignet sig over et helt lærerliv. Det har Dan-
marks Lærerforening accepteret.  Fremover 
må man afveje tingene, så godt man kan på 
den enkelte skole, men brødnid vil 
næppe være til at undgå.

Annette Roed, Randers Kommune:
I øjeblikket holder tillidsrepræ-
sentanterne fast i, at forholdene 

skal være ens for alle. Det skal vi gøre 
op med. Vi skal til at arbejde med den 
individuelle karriereudvikling og gøre 
det klart, at folkeskolen kun bliver ved 
med at være en attraktiv arbejdsplads 
for nye lærere, hvis de kan se udvik-
lingsmuligheder.

Ingo Nikolajsen, Ikast-Brande Kommune:
Vi skal i dialog med kommunerne, 
så medarbejdere i samme kommune 

København

125 storkøbenhavnske skoleledere mødte op til dialog med forenin-
gens politikere på Tagensbo Skole i Kbh. NV på et tidspunkt, hvor 
status var: 23 dages lock-out og over 2 millioner afl yste undervis-
ningstimer, udskudte afgangsprøver m.m.

Foreningens formand Anders Balle kaldte situationen for ”den 
størst tænkelige udfordring, der rammer os lige i akilleshælen”. 
For selv om denne konfl ikt ikke handler om skoleledernes løn- og 
arbejdsforhold, betyder det organisatoriske tilhørsforhold bl.a., at 
der udskrives konfl iktkontingent.

Det giver naturligvis reaktioner blandt skoleledernes medlemmer, 
og Skolelederforeningen gør derfor, hvad den kan for at prøve at 
holde skolelederne fri af den økonomiske del af konfl ikten, sagde 
formanden. Læs mere side 16 ff .

Det var oppe, om foreningen kunne placere sig anderledes organi-
satorisk. På sigt kan det være et perspektiv at slutte sig sammen i 
bredere felt af off entlige ledere, men samtidig  er der gode grunde til 
at fastholde et fællesskab dér, hvor forhandlings- og aftaleretten er.

Debatten drejede sig også om den opgave, der venter. Her blev der 
peget på, at det handler om at tage vel mod lærerne på ny og få 
den gode samarbejdsånd retableret, men også at det kan blive ”dø-
dens pølse” at tilrettelægge arbejdstid og opgaver med hver enkelt 
lærer. Det er så heller ikke opgaven.

Flere markerede, at dialogmøder som disse også fremover ville give 
god mulighed for at drøfte og få fastlagt en fælles ledelses- og 
foreningspolitik. 

Michael Diepeveen

på turné
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har nogenlunde samme vilkår. Men vi skal 
også være opmærksomme på, at lærerne er 
forskellige. Nogle kan overkomme utroligt 
meget, andre bliver usikre på benene af lidt. 
Det skal vi fortælle lærerne, så de accepte-
rer, at forholdene ikke er ens. Det kan handle 
om, at nogle tænker i karriere, og andre tæn-
ker udvikling på andre planer. Det kan også 
være, at vi skal overbevise lærerne om, at 
fl ere lektioner kan give bedre mulighed for at 
lære eleverne det, de skal kunne og ikke 
nødvendigvis forudsætter mere forberedelse.

Hvad med citronen?
Karin Rasmussen, Mariagerfjord Kommune:

Forældrene vil forvente at kunne se 
forskel på skolen før og efter konfl ik-

ten. Alene af den grund skal vi se at komme 
i gang.  Og vi skal hurtigt skille tingene ad, 
så undervisningsreform og arbejdstidsaftale 
fremover bliver set som to vidt forskellige 
ting.

Knud Sørensen, Skanderborg Kommune:
Kan man forestille sig, at vi får et værn 
imod Wild-West, altså en beskyttelse 

så vi undgår, at de enkelte skoleledere bliver 
holdt op imod de kolleger, der formår at 
presse citronen mest?.

Anders Balle:
En del af spillet vil være, at vi vil blive 
presset til at rationalisere og til at ef-

fektivisere Det har vi været vant til i mange 
år, og sådan vil det være, uanset hvilken af-
tale der kommer til at gælde.

Claus Hjortdal:
Vi vil blive mødt med krav om, at alting 
også fremover skal inddeles i kasser. 

Det er den historie, vi som skoleledere skal 
fortælle anderledes, så der hos alle parter 
danner sig et andet 
billede af folkesko-
len, og så det ikke 
kommer til at handle 
om at sammenligne 
skoler og arbejdsfor-
hold. 

Odense

Et af de sidste af de i alt 14 dialogmøder, der bragte formænd og HB-
medlemmer rundt i landet, blev holdt i Odense på Tingkær Skolen på 
første arbejdsdag efter lockouten.

Medlemmerne var mødt op for at høre om tingenes tilstand med 
hensyn til den kommende ledelsesudfordring og den udfordring på 
det organisatoriske plan, som er skabt i kølvandet på debatten om 
konfl iktkontingent.

Det var da også det sidste punkt, der skabte mest røre. Udmeldingen 
til ledelsesudfordringen var, at man lederne på Fyn er klar til at tage 
udfordringen op. 

Flere fremmødte ønskede sig klare udmeldinger fra Skolelederforenin-
gen. Det skal være tydeligt, hvad foreningen forstår ved ledelse. Meget 
apropos havde foreningen taget et hæfte med titlen ’Skoleledelse i en 
ny kontekst... skoledelse tæt på’ med om de ledelsesudfordringer, der 
venter.

Anders Balle fortalte, at der kommer henvendelser til Skolelederfor-
eningen om meldingerne om, at der centralt fra vil blive indkrævet et 
konfl iktkontingent. Læs mere side 16 ff .

Blandt de fremmødte var der fl ere, der af principielle grunde ikke ville 
være med til at fylde hullet i lærernes kasse, og mange af de fynske 
ledere ville føle sig til grin, hvis det sker, efter de udmeldinger, der er 
kommet fra Anders Bondo under lockouten, hvor der er blevet stillet 
spørgsmålstegn ved ledernes kompetencer.

Pt. undersøger foreningen forskellige muligheder for, at medlemmerne 
kan friholdes, og af samme grund er indkaldt til ekstraordinært repræ-
sentantskabsmøde 23. maj. Samtidig opfordrede Anders Balle til, at 
foreningen holder sammen og udvikler sig sammen, bl.a. organisatorisk 
og i forhold til DLF og LC.

Torben Svane Christensen 

Fortsat dialog

medlemsmøder
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www.klassetrivsel.dk

Er i på 
forkant 
mEd 
ElEvErnEs 
trivsEl?
Med værktøjerne på klassetrivsel.dk kan 
lærerne lave rapporter, der giver en status 
for den enkelte elev og klassens trivsel.

Tegn en gratis prøveperiode nu, og lad  
eleverne få et talerør. Vi giver lærerne et  
godt og tidsbesparende værktøj til arbejdet 
med trivsel.

skoleVisioner · Tel 21 21 90 56 · www.klassetrivsel.dkTel 21 21 90 56 · www.klassetrivsel.dk

Gratis 
prøvE-
pEriodEscan koden og se film om 

klassetrivsel.dk samt 
tilmelding med UNI-login

skolEns værktøj  
til arbEjdEt mEd 
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artikel   { tekst: xxxxxxxxxxxx / foto: xxxxxxxxxxxxx }

SAMMENHOLD   SHOW   SALTOMORTALER

Skolelederforeningen 
præsenterer:

  24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Århus  
   2000m2  udstilling    24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Århus  

  24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Århus  

ÅRSMØDE
2013
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artikel

SAMMENHOLD   SHOW   SALTOMORTALER

  24.-25. oktober 2013 i Musikbyen Århus  
   2000m2  udstilling  

DITTE HANSEN
LISBETH WULFF
CLEMENT KJERSGAARD
CHRISTINE ANTORINI , ANDERS BALLE, CLAUS HJORTDAL, JANE 

FINDAHL,KRISTIAN WÜRTZ, KJELD FREDENS,  RASMUS ANKERSEN, 

ALEXANDER KJÆRULF,  DORTHE JUNGE, TEDDY JEPPESEN, 

 JENS CHR. BIRCH, PARTYBAND NICE, EN DIREKTØR OG EN LOMMETYV

TILMELDING:
Der er åbnet for booking til Skolelederforeningens Årsmøde 2013.

Deltagelse i årsmødet er STADIG GRATIS for medlemmer og inviterede!

Fest og hotel koster dog lidt (booking på hjemmesiden). 

Se mere på www.skolelederforeningen.org

SAMMENHOLD
SHOW OG 
SALTOMORTALER

Som tidligere år påregnes 16-1700 deltagere, en perlerække af oplægsholdere, politisk debat 

med bl.a. undervisningsministeren på et tidspunkt, hvor vi alle antagelig er meget klogere på 

folkeskolereformen og fi nansieringen af den.

Der vil  dette år være tre mindre tematiske medlemsfester for ikke, at det hele skal blive for stort. 

Hvad der så sker senere på aftenen vil vise sig... men vælg allerede nu mellem:

•    Spansk aften... med en snert af gris...

•    En aften i Tyrol... mit bier vom fass...

•    Velkommen i den italienske baggård...

En stor udstilling, musik og gøgl vil også være ingredienser i dette frivarter med inspirerende, 

kloge indspark og god underholdning! Vær med i den fælles, gode oplevelse – reservér dagene 

den 24.-25. oktober 2013.

 

 

ÅRSMØDE
2013
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mellemspil

Udskiftning 
 19. november  er der kommunalvalg og 1. januar næste år tager 
de nye kommunalbestyrelser fat på de politiske udfordringer fire 
år frem. Ligeledes i regionerne.

Det sker efter en tid med ny regering, store reformer, lockout 
m.m., og da det er kendt, at centralregeringens og den landspo-
litiskes gøren og laden kan påvirke vælgerne til at straffe (eller 
belønne) de samme partier lokalt, kan det skubbe gældende 
magtkonstellationer omkuld.

Det er heller ikke sikkert, at vælgerne vil belønne kommuner-
nes og regionernes store sparsommelighed, selv om de i løbet af 
de senere år ligger 11 milliarder under oprindeligt budget og i 
dag beskæftiger over 30.000 medarbejdere (og ledere) færre.  

Til gengæld kan valgdeltagelsen med stige fra de 66 %, der 
stemte i 2009, og måske kan krisestemningen og uroen i forbin-
delse med reformerne få nye kandidater på banen – det har 
nemlig også knebet med rekrutteringen.

Smagssans 10.000 smagsløg, hver med omkring 1.000 receptorer giver mulighed for genkende ti milliarder (!) forskellige smagsindtryk. Har du også en bred smag? 

Distance-
blænDer
Væksthus for ledelse har for nylig udgivet  
guiden ”Nærværende ledelse på afstand” 
med en række overvejelser over, hvordan  
man slipper af sted med at lede (filialer o.
lign.) uden dagligt at være fysisk til stede.

Tillid er her som i andre tilfælde bedre 
end kontrol, men som det hedder: ”Selvledel-
se og tillidsbaseret ledelse handler ikke om at 
smække benene op og lade medarbejderne 
passe butikken. Som leder skal man hele ti-
den træffe de helt afgørende beslutninger om, 
hvor man kan slippe styringen, og hvor man 
tværtimod skal holde godt fast i den”.

Læs videre på www.lederweb.dk

En kvinde En mandlig chef

En mand En kvindelig chef

Danskerne mener at den  
bedste chef er en:

Men hvis danskerne selv skal 
vælge chefens køn, foretrækker:

28% 37%
25% 25%

Kilde: Djøf-bladet

Vice             versa

Østr    gen
Elever med kvindelige      lærere får bedre karakterer. Det er en af konklusionerne i en ny, stor  
undersøgelse af skoleelevers præstationer, SFI har lavet sammen med Aarhus Universitet.
 
Forklaringen kan findes i, at læreruddannelsen i højere grad tiltrækker kvinder med høje  
kompetencer end de mænd, der søger. Undersøgelsen bygger på interview med 1100 lærere, 
4000 elever og karakterdata fra 40.000 elever.
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‘Som skoleleder 
skal du gribe leder- 
chancen. Er du 
anfører, coach eller 
dommer?

                     

                     
ALECTIA er rådgivende ingeniører og konsulenter. Vi rådgiver  
om bygninger, processer og produktivitet. Om at få mennesker til  
at trives indenfor og natur til at trives udenfor. Samspillet mellem  
vores eksperter har gjort os til en førende international rådgiver.  
Mød os på alectia.com 

ALECTIA tilbyder rådgivning, støtte og træning til skoleledere:

• Praktisk ledelse og eksekvering
• Kommunikation, dialog og formidling
• Medarbejderudviklingssamtaler
• Den svære samtale
• Konflikthåndtering
• Forebyggelse af stress
• Coaching - individuel og i teams

Vi er autoriseret arbejdsmiljørådgiver og blandt landets førende 
konsulenter inden for ledelse, sundhed og arbejdsmiljø. Vi har 
stor erfaring med rådgivning inden for uddannelsesområdet og 
har rådgivere i hele landet.

17961_Alectia_Ann_210x280_Skoleledere.indd   1 2013-05-17   10:49:28
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også de hætteklædte   { tekst: Aslak Gottlieb / foto: Gottlieb/Colourbox }

  DIGITAL 
VÆKKELSE 

Skole har succes med brug af blogs, et professionelt radiostudie og outsourcing af den tekniske 

support. Bøgerne er på vej ud til gengæld for digitale læremidler og multimedier. Skolelederen 

fortæller, hvorfor en digital omvæltning af skolen efter hans mening er nødvendig – og ikke 

mindst, hvordan den rent praktisk kan foregå

 S can koden og hør, hvem 

der fortæller om en bog 

fra biblioteket. God? 

Spændende? Sjov? An-

derledes? Så kom og lån 

den. 

Opfordringen hænger på hovedind-

gangen til Vestre Skole i Silkeborg. Den 

er trykt på et almindeligt A4-ark og for-

synet med en QR-kode, som på smart-

phonen linker til en YouTube-kanal 

med elevernes egne boganmeldelser af 

skolebibliotekets bøger. Bag hovedind-

gangen ligger skolens kontor centralt 

placeret i den solide røde murstensbyg-

ning fra 30'erne. Her tager skoleleder 

Kristian Toft imod. Plenum har sat ham 

i stævne til et interview om digital for-

andringsledelse. Som en skoleleder, 

der ofte stikker snuden frem i medier-

ne og til it-pædagogiske konferencer, er 

han et oplagt interviewoffer. Målrettet 

arbejder han med it som ledelsesværk-

tøj i de forandringsprocesser, han be-

skriver som bydende nødvendige for 

folkeskolen. Som kronvidne er han ikke 

et øjeblik i tvivl om den grundlæggende 

præmis for at arbejde med digital for-

andringsledelse:

”Den skole vi har i dag, er grund-

læggende en konstruktion, som passer 

ind i industrisamfundets tidsalder med 

de krav og forventninger der stilledes 

den gang. Nu er vi trådt ind i videns-

samfundet og det er nødvendigt at for-

andre måden, vi organiserer skolen og 

rammerne for elevernes læring på. Det 

kan vi ikke gøre uden digitale redska-

ber. De er overalt i den virkelige verden 

og forandrer hele tiden måden vi er 

sammen på, produktionsapparatet, vi-

denstilegnelsen – det hele. Men også 

fordi de har en enorm motiverende ef-

fekt på eleverne. Også på de der dren-

ge i udskolingen, som gemmer sig ba-

gerst i lokalet under hættetrøjerne”.

Deltagelse ad digitale kanaler

Vækkelsen af de hætteklædte drenge, 

vender Kristian Toft tilbage til senere i 

interviewet. Det er tydeligt, at emnet 

digitalisering vækker Kristian Toft. Li-

gesom 100 andre skoleledere, er han 

af sin skolechef udpeget som deltager i 

det landsdækkende skoleledernetværk 

for digital forandringsledelse, som 

MBU, KL og Skolelederforeningen har 

startet op. 
Formålet med netværket er at sætte 

fokus på, hvordan it understøtter pæ-

dagogiske og organisatoriske foran-

dringsprocesser. Det fokus har Kristian 

Toft allerede, selvom man som gæst i 

de klassiske skolebygninger ikke umid-

delbart registrerer det. I skolegården 

drøner drengene rundt på løbehjul og 

skateboards og ned langs de regulære 

gange ligger tasker og jakker i skøn 

uorden. Men i bits og bytes på world 

wide web, fornemmer man tydeligt, at 

digitaliseringen er en vigtig del af sko-

lens liv. Som 99 % af alle landets an-

dre skoler, gestalter Vestre Skole sig 

virtuelt med UNI-C’s SkolePorten. Til 

forskel fra mange andre, har skolen en 

portefølje af blogs, fx mediepatruljens, 

skolebestyrelsens og skolebibliotekets, 

som altså også rummer en YouTube-ka-

nal med elevernes boganmeldelser.

”Vi har aldrig nedskrevet en kom-

munikationsstrategi, men vi vil gerne 

bruge visuelle virkemidler og dynami-

ske platforme”, forklarer den sindige 

skoleleder. ”Blogs er tidssvarende, 

nemme og gratis at bruge. Ved et stor-

forældremøde med titlen Fremtidens 

Skole fi k vi 500 forældre af huse på en 

dag. Så mange mennesker kan du i sa-

gens natur ikke kommunikere med 

samtidig uden at det bliver énvejskon-

takt.  Derfor gav vi forældrene, og de 

elever som faktisk også deltog, adgang 

til at skrive ind til bloggen via sms.  Nu 

sidder vi så med en bunke spændende 

inputs, som skolebestyrelsen arbejder 

videre med”.

Multimedier får elever ud af sengen 

Sms-seancen er betegnende for den vej 
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på bagerste række
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også de hætteklædte

fakta

Digital 
Forandringsledelse
 
Under denne overskrift net-
værker 130 skoleledere på 
tværs af hele landet. 1-2 fra 
hver kommune, der mødes 
og arbejder sammen frem til 
udgangen af 2014.

Netværket er faciliteret af 
Skolelederforeningen i sam-
arbejde med ministeriet og 
KL. Formålet er at udvikle og 
støtte skoleledernes ansvar 
for den digitale omstilling 
af folkeskolen og at arbejde 
med at identificere, afprøve 
og udbrede initiativer og 
værktøjer, som understøtter 
en øget og forbedret anven-
delse af it i undervisningen. 

Plenum følger netvær-
kets aktiviteter og bringer 
artikler om ny viden om it, 
ledelse og læring. Tidligere 
artikler ligger i bladarkivet 
på hjemmesiden.

Kristian Toft mener, at Vestre Skole 
skal bevæge sig i. Det handler om at 
skabe rum, der motiverer til ytring og 
handling. Her kan digitale redskaber 
noget, som rykker for alvor. Både 
blandt de forældremasser, som ellers 
kan være ganske svære at mobilisere i 
de brede diskussioner om skolens op-
gave. Og som antydet også blandt de 
hætteklædte på bagerste række. 

Engagementet stiger tydeligvis, når 
Kristian Toft skal tale om et af sine 
hjertebørn – radiostudiet: ”Vi arbejder 
med at skabe nye rum, der stimulerer 
elevernes læring. Både rent fysisk og i 
mere abstrakt forstand. Jeg kalder det 
læringslaboratorier. Et af laboratorierne 
er et radiostudie, som vi har indrettet. 
Her måtte jeg i en periode låse op alle-
rede klokken syv om morgenen, fordi 
nogle af drengene med hættetrøjer fra 
8. klasse ville sende morgenradio”. 

Skolelederen selv har været drivkraf-
ten bag projektet, som nu ser ud til at 
udfolde sit egentlige potentiale. 

”Initiativet har udviklet sig til en 
egentlig radiostation, som vi snart går i 
luften med. Det er en del af vores mul-
timediestrategi. Et eksempel på, hvor-
dan vi imødekommer det paradigme-
skift, som vi med udbredelsen af videns-
samfundet står midt i. i 2013 er pæda-
gogisk bevidst anvendelse af multime-
dier mindst ligeså vigtig som brugen af 
læremidler. Det skal være en naturlig 
og didaktisk kvalificeret del af lære-
middelkulturen”, forklarer Kristian Toft 
om satsningen på vej væk fra de tradi-
tionelle læremidler. 

Sokrates 2.0-didaktik
Radiostudiet ligger i underetagen bag 
en dør, der kunne være en hvilken som 
helst af de mange andre døre på sko-
lens gange. Men når man træder ind, 

befinder man sig tydeligvis ikke i hver-
ken et fag- eller klasselokale i nogen 
som helst form for traditionel forstand. 
Radiostudiet er nyindrettet med profes-
sionelt udstyr for et kommunalt tilskud 
på 500.000, hvoraf nogle af pengene 
går til journalistisk konsulentbistand. 

Mixerpulte og mikrofoner er placeret 
på et speciallavet hæve-sænkebord, så 
elever i forskellige aldre kan bruge ud-
styret. Gennem en lydtæt glasrude, kig-
ger man ind i et lokale med rockmusik-
instrumenter. Studiet kan også bruges 
til musikindspilninger, der primært 
kommer til at finde sted i ungdomssko-
lens regi. Kristian Tofts baggrund som 
musiklærer fornægter sig ikke. Som op-
havsmand til radiostudiet erkender 
han, at faremomentet ved den ledel-
sesstrategi er, at medarbejderne ikke 
føler ejerskab til projektet. Men til net-
op dette projekt er der bevilget ekstra 
tolv ugentlige lærertimer, som en del-
tidsmedarbejder har fået. I tillæg er det 
Kristian Tofts vurdering, at elevernes 
interesse for projektet kommer til at 
bære det igennem. 

Udfordringen er mere af generel ka-
rakter, når det gælder udbredelse og 
ejerskab af den digitale implemente-
ringsstrategi:  ”Vi skal blive stadigt 
bedre til at løsrive os fra røv-til-sæde-
undervisningen. Digitale redskaber kan 
hjælpe os på rette vej.  Det handler om 
at skabe læringsrum og situationer hvor 
lærere og elever drives af fælles inte-
resse. Det er Sokrates 2.0 om du vil. 
Eller Rosseau for den sags skyld”. 

”Lærerne skal lære at give slip og 
blive bedre til at træde et skridt tilba-
ge. Eleverne skal slippes fri i de læ-
ringsrum, vi skaber for dem med ander-
ledes rumindretning og ny teknologi. 
Jeg tror faktisk på, at vi kan realisere 
den kliche, der handler om at eleverne 

»Vi arbejder med at skabe nye rum, der stimulerer 
elevernes læring.. Et af laboratorierne er et radiostu-
die. Her måtte jeg i en periode låse op allerede klok-
ken syv om morgenen, fordi nogle af drengene med 
hættetrøjer fra 8. klasse ville sende morgenradio.«
{ Kristian Toft, skoleleder, Vestre Skole, Silkeborg }
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skal være mindst ligeså nysgerrige 
og videbegærlige, når de går ud af 
skolen, som når de kommer ind. Jeg 
kan jo se, hvad der sker, når de får 
digitalt udstyr i hænderne”. 

Faglig og pædagogisk fokus på it
Men hvad skal der til for at komme 
derhen, hvor Vestre Skole efter Kri-
stian Tofts egen overbevisning er på 
vej hen? Hvilke konkrete beslutnin-
ger, kan man som leder træffe for at 
fremme processen? Ét tiltag på Ve-
stre Skole, ud over etableringen af 
radiostudiet, er meget tydeligt: 

”Vores tekniske support hyrer vi 
eksternt, så it-vejlederen kan kon-
centrere sig om det pædagogiske. I 
år giver vi yderligere timer til fem 
faglige vejledere med fokus på it. 
Det får en effekt på udbredelsen og 
ejerskabet, er jeg sikker på. Når 
medarbejderne bliver kritiske, dygti-
ge og bevidste om den didaktisk 
værdi af udstyret, kan de selv slippe 
kreativiteten løs”, ræsonnerer Kri-
stian Toft på vejen tilbage til hans 
kontor. 

Kontoret ligner enhver anden 
skoleleders med et hæve-sænkebord 
indstillet i siddehøjde. På en opslags-
tavle hænger en A3-plakat med an-
noncering af det omtalte velbesøgte 
forældrearrangement, som Clement 
Kjersgaard i øvrigt i sidste øjeblik 
måtte melde afbud til som vært. 
Hans program på DR2, Debatten, 
skulle ellers samme aften være af-
viklet som en del af selve mødet, 
men en anden nyhedsdagsorden 
kom i vejen. 

Nederst på plakaten er der en 
henvisning til en adresse på internet-
tet. Det er til en blog, hvor forældre-
nes inputs fra dagen fi ndes. Og hvor 
debatten om hvilke forandringer, der 
tegner fremtiden for Vestre Skole fi n-
der sted. Naturligvis understøttet af 
digitale værktøjer: www.fremtidens-
skolevestre.blogspot.com 

Spredning på hardwareindkøb
Vestre Skole har 500 elever og ligger tæt på bymidten i Silkeborg. I Kri-
stian Tofts fi reårige periode som skoleleder har it-indkøb været priorite-
ret højt. Strategien for indkøb af hardware indbefatter bevidst spredning 
på typer af enheder. Alle lærere har fået udleveret en iPad, som også er 
den primære enhed til eleverne i indskolingen. På mellemtrinnet har 
eleverne pc’er med styresystemet Linux og i udskolingen planlægger 
skolen at investere i Windows 8-tablets fra Lenovo i kombination med 
elevernes eget udstyr. Ifølge Kristian Toft er spredningen på forskellige 
hardwaretyper med til at udvikle medarbejdernes kritiske sans og bevå-
genhed for den didaktiske anvendelse af udstyret.

Kompetenceudvikling sker i netværk
Kristian Toft selv er ved at tage en diplomuddannelse i ledelse, men 
han prioriterer efter eget udsagn deltagelse i forskellige netværkssam-
menhænge mindst ligeså højt. Også medarbejdernes kompetenceudvik-
ling foregår i stor udstrækning netværksbaseret, blandt andet i samar-
bejde med læreruddannelsen i Silkeborg, som har to deciderede it-hold 
af studerende. Det giver inspiration og som en del af samarbejdet over-
tager de studerende undervisningen på skolen en uge om året. Det giver 
mulighed for interne netværksaktiviteter blandt skolens lærere, som rent 
fysisk bliver afviklet på VIAUC, hvor læreruddannelsen holder til.

Bøgerne ryger i papirkurven
Skolebiblioteket på Vestre Skole er på vej mod at blive et egentligt læ-
ringscenter, som beskrevet af Danmarks Skolebibliotekarer. Forude ven-
ter en kassation af alle fagbøger, som kan erstattes af digitale tjenester. 
Hver gang skolebibliotekaren støder på en forældet fagbog, som kan er-
stattes af digitalt materiale, ryger den i papirkurven. Eleverne indgår i 
udviklingen af det kommende læringscenter som et nyt læringsrum. Af-
sættet er et tomt rum med hvide vægge. I 2012 indkøbte skolen digita-
le læremidler for 120.000 kroner. Skolen er kortsigtet på vej mod 80 % 
inddækning af digitale læremidler. Langsigtet er det Kristian Tofts mål 
at nå 99 %.

Sponsorering og partnerskabsaftaler
er medfi nansierende
Kristian Toft udnytter gerne sponsorer og indgår partnerskabsaftaler 
med leverandører og producenter, ikke kun på it-området men for at få 
skolens samlede budget til at hænge sammen. To multibaner er fi nan-
sieret med folkeaktier og lokale sponsorer. Udrulningen af tablets i ud-
skolingen sker gennem en partnerskabsaftale med Microsoft og Lenovo. 
Desuden har kommunen givet ekstra bevillinger á fl ere gange til it-base-
rede initiativer. 

sÅdan 
  GØR de 

på bagerste række
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mellemspil

Gennem-
siGtiGhed
§ 24 vil give ministre øget mu-
lighed for at modtage fortrolig 
rådgivning og § 27.2 vil beskytte 
korrespondance mellem folke-
tingsmedlemmer og ministre. 
Det er stridens æbler i den nye 
offentlighedslov, som står over 
for at skulle vedtages.

Kritikere peger på, at begræns-
ningerne vil hindre pressen og 
offentligheden i at kunne kigge 
magthaverne i kortene. Tilhæn-
gere, at systemet er nødt til at 
have et vist lukket frirum for at 
kunne fungere.

Også den nuværende lov inde-
holder begrænsninger. Såle-
des fik DLF – med henvisning 
til, at der var tale om interne 
papirer – afslag på at få akt-
indsigt i dokumenter, som en 
arbejdsgruppe med deltagelse 
af Finansministeriet, Børne- og 
undervisningsministeriet og 
KL udarbejdede, angiveligt som 
arbejdsgivernes forberedelse 
af OK’13-forhandlingerne om 
lærerarbejdstid. 

En klage til Ombudsmanden over 
afslaget gav ikke DLF medhold, 
idet denne dog har udtrykt 
undren over arbejdsgruppens 
fremgangsmåde, der synes 
timet med henblik på at undgå 
aktindsigt…

Følesans 

Hjælper bl.a. med at undgå skader, 

tilpasse påklædningen og sikre 

artens overlevelse. Bistår også ved 

bedømmelse af størrelse, struktur, 

overflade mv. Har du 

fornemmelse for sne?

Tarv
At blive taget ud af sin klasse for at modtage enkeltmandsundervisning er en 
stor ændring i et barns dagligdag. Derfor skal barnet have mulighed for at tage 
ordentlig afsked med sin klasse og tid til at indstille sig på den nye situation. 
Det er essensen af en ny udtalelse fra Folketingets Ombudsmand.

Den enkelte skole bør altid forsøge at foretage skiftet så skånsomt som mu-
ligt for barnet, fastslår ombudsmanden ombudsmand med henvisning til FN’s 
børnekonvention, artikel 3, stk. 1: 

”I alle foranstaltninger vedrørende børn, hvad enten disse udøves af offentlige 
eller private institutioner for socialt velfærd, domstole, forvaltningsmyndigheder 
eller lovgivende organer, skal barnets tarv komme i første række”.

med l     v…
 Næppe var blækket tørt  efter regeringsindgrebet i lærerlockouten, da næste 
indgreb blev foretaget efter en ½ dags betænkningstid. Det var en udsættelse af 
deadline for forhandlingerne mellem regionerne og de praktiserende læger, re-
præsenteret ved PLO, helt frem til 1. september 2014.

Også her går bølgerne højt. Regionerne vil i højere grad bestemme læge-
dækningen i udkantsområder, åbningstiderne og dele af arbejdets tilrettelæg-
gelse i almen praksis. PLO truer omvendt med at aflevere deres ydernumre og 
overgå 100 % til selvstændig virksomhed med patientbetaling ved kasse 1, 
hvis indgrebene bliver som der er lagt op til. 

Regeringen er imidlertid også på lægeområdet klar til at bruge drastiske 
midler, hvis ikke konflikten finder en løsning. Således vil man lovgive om, hvor-
dan de praktiserende læger skal arbejde og gøre det ulovligt for PLO at strejke 
eller tage andre konfliktskridt – altså fratage dem forhandlingsretten. Det viser 
dokumenter, som DR har haft adgang til. 

P  ller
Forældre til ADHD-børn angriber psykiate-
re for med for lette pennestrøg at uddele 
diagnoser, der igen kan være påvirket af 
salgsmateriale fra medicinalindustrien.

Fakta er i hvert fald, at 38.400 dan-
skere i dag er på ADHD-medicin. For bare 
to år siden var tallet 35.500 ADHD-medi-
cinerede, og tallet er jævnt stigende.

Kilde: Dagens Medicin



meld klassen til 
gocook smagekassen 
- danmarks største skoleaktivitet

GoCook Smagekassen løber igen i 
år af stablen. Temaet er denne gang 
livretter.

Det er gratis at tilmelde klassen. 
Når de er tilmeldt, modtager de gratis 
undervisningsmateriale, lærervej-
ledning, opskriftshæfter og en gratis* 
smagekasse med råvarer til 24 elever.

GoCook Smagekassen 
foregår i ugerne 43, 44 og 45.

GoCook Smagekassen er målrettet 
hjemkundskab i 4.-7. klasse.

Klassen kan tilmeldes  fra 
1. maj til 15. september på 
www.skolekontakten.dk

gocook smagekassen
- danmarks største skoleaktivitet

GoCook Smagekassen løber igen i 
år af stablen. Temaet er denne gang 
livretter.

Det er
Når de er tilmeldt, modtager de gratis 
undervisningsmateriale, lærervej-
ledning, opskriftshæfter og en gratis* 
smagekasse med råvarer til 24 elever.

GoCook Smagekassen 
foregår i ugerne 43, 44 og 45.
GoCook Smagekassen 
foregår i ugerne 43, 44 og 45.
GoCook Smagekassen 

GoCook Smagekassen er målrettet 
hjemkundskab i 4.-7. klasse.

Klassen kan tilmeldes  fra 
1. maj til 15. september på 
www.skolekontakten.dk

x
Gratis undervisnings-
materiale til 6 under-
visningsgange.

x
GoCook Smagekasse-konkurrencen 
Deltager klassen i konkurrencen, har de 
mulighed for at vinde en restaurantdag 
med en kok. 
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*Man må påregne max. 100,-kr. til enkelte ekstra råvarer. Sponsoreret af coop
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fra synsninger   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Dafolo/Mediegruppen }

hatten
Uddannelsesforsker John Hattie har været i Danmark 

for at præsentere, hvilke faktorer i undervisningen, 

der har indflydelse på elevernes læringsudbytte. Det 

måske indtil nu mest seriøse bud på, hvordan vi kan 

kombinere erfaringer med evidens og effekt… af
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  moderne skoleledelse 39

til synlighed

 H ele jetsettet var der. 
Undervisningsmini-
steren, praktikere, 
forskere, organisati-
onsfolk og skolejour-
nalister til konference 

om: Hvordan kan ALLE de kære elever 
lære mere? Hvad virker? Og hvad virker 
ikke?

På trods af en række hjemlige kapa-
citeter, var det primært en udenlandsk 
af slagsen, folk ville – og havde betalt 
3200 kr. for at – høre: Professor i ud-
dannelse ved University of Melbourne i 
Australien, John Hattie, der gav sit bud 
på et andet pædagogisk verdensbille-
de, end det gængse. Nemlig baseret på 
forskning, empiri og data – og det i et 
overbevisende omfang.

I over 15 år har Hattie og hans 
forskningsteam gennempløjet 1000 in-
ternationale studier, der igen baserer 
sig på 50.000 kvantitative undersøgel-
ser, som omfatter 85 millioner elevers 
skolegang. Fokus er undervisningens, 
læringens mysterium – idet den viden, 
der ligger i skoleverdenen, synes util-
nærmelig, tavs og individualiseret. Ja, 
studier af ”The hidden classroom” vi-
ser, at 80 % læring foregår skjult. 

Der er så heller ikke udpræget tradi-
tion for at vise hverken succeser og fia-
skoer frem. Og det vil Hattie ramme en 
tyk evidensbaseret pæl gennem. Vi skal 
væk fra hemmelighedskræmmeriet og 
hen mod en kultur med et åbent fæl-
lesskab, hvor man deler sin viden og 
sine erfaringer, og hvor man ta’r opgø-
ret med de myter og forestillinger, der 
ofte har frit spil. 

Aha, det troede jeg ikke
Når man ser, hvad der er kommet ud af 
studierne, Hattie & Co har gennemført, 
kan man let blive skuffet: Skulle en så-
dan alenlang rangordning af alle mu-
lige læringsforhold og tiltag efter IM-
PACT – efter, hvordan elever lærer 
bedre, og hvad der har effekt – være 
den nye pædagogiske bibel, endsige 
videnskab? 

Nej, der er mere bag. Vigtigst er må-
ske, at man med Hatties ranglistning i 
hånden er nødt til at revurdere sin tro 
på, at tingene jo selvfølgelig må hænge 
sådan og sådan sammen, hvis eleverne 

skal score i top eller bare gøre det bed-
re. Forskningen viser noget andet. Her 
nogle eksempler af aha-typen: 

›   Mere tid i skole – flere timer – giver i 
sig selv ikke den effekt, man kunne tro

›   Heller ikke mere undervisning, når 
det er af samme skuffe og på samme 
måde

›   Lektielæsning hjemme har en ringe 
effekt, især i de mindre klasser

›   Lave klassekvotienter har i sig selv 
ikke nogen signifikant positiv effekt

›   Heller ikke det fremmeste og nyeste 
IT har i sig selv afgørende effekt

›   Og niveaudeling af elever efter fag-
ligt niveau har minimal effekt på læ-
ringen

Mavepustere til en skolereform måske? 
Vigtigt er det til gengæld ifølge Hatties 
studier af læringseffekt at:

›   Stille/have høje forventninger til alle 
elever. Sig aldrig: Gør dit bedste

›   Sætte krystalklare mål, idet man 
også husker, at der flere veje til  
at nå målene

›   Læreren er en af de stærkeste påvirk-
ningsfaktorer ift. elevernes læring 

›   Lærere bør holde op med at tale så 
meget, men lytte mere…

›   Elevernes egen indstilling og tilgang 
har afgørende betydning

›   Længden af skolegang øger proporti-
onalt læringen og vidensniveauet

Djævlen ligger i detaljen. Og forstem-
mende er det, når man scroller gennem 
de hundredevis af oplistede faktorer, 
tiltag og forhold omkring undervisning 
og læring, der har effekt, subsidiært 
mindre effekt. 

Men Hattie har ikke låst sig inde i 
sin egen systematik, tværtimod afsvær-
ger han kausalitet og instrumentel tan-
kegang. Og alle de mange tørre tal i 

hans ’nodehæfte’ begynder at blive til 
et ’partitur’, når han (selv oprindelig 
musiklærer) prøver at få musik ud af 
det ved at trække paralleller til de ele-
ver, de lærere af kød og blod, der hører 
til skolen som det levende miljø, det 
er. Ikke nogen dårlig formidler.

Når det kommer til testning og kon-
kurrence med top-5, med forbilleder og 
stjernedyrkelse, der er udbredt i den 
angelsaksiske skoleverden fremfor den 
germansk-nordiske, understreger Hat-
tie, at det ikke er en test-skole, han går 
efter.  Tallene er indikatorer – vejleden-
de og et billede af en bevægelse ”as 
we know it now”, og det er progressio-
nen over tid, der tæller, ikke scoren i 
sig selv, der er interessant.  

Al den statistiske viden skal ikke 
bruges som facitliste. Om én faktor lig-
ger på skalaen med 0,44 numerisk ef-
fekt og en anden på 0,46 må ikke tages 
for alvorligt. Det er helheden – hele ska-
laen – hvor nogle tiltag ligger i midten, 
andre i toppen og igen andre i bunden, 
der kan give stof til eftertanke. 

Det er det synlige resultat af forsk-
ningen og i praksis, synligheden af 
hvad man gør og ikke gør i professio-
nelt læringsøjemed, der bevidstgør og 
maner synsninger og fornemmelser i 
jorden om, at verden nu en gang ser 
sådan og sådan ud. 

Det er en rå, men også hjertelig 
feedback-kultur, Hattie advokerer for. 
Hvor testning og ranking samtidig er 
uundværlige værktøjer, der giver fast 
grund under fødderne, når man i den 
pædagogiske branche skal vurdere, 
hvad der virker. En viden, der ifølge 
ham ”netop ikke et skridt mod en 
umyndiggørelse, men mod en myndig-
gørelse” af lærere (og ledere).

Det tricky er, at stort set alt virker. 
Næsten lige meget, hvad man sætter i 
værk for at styrke elevernes læring, har 
det som regel en positiv effekt. Men 
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noget virker altså altså bedre end an-
det. Næppe overraskende, men til gen-
gæld overbevisende, da Hattie helt ned 
i detaljen har skilt, hvad der dokumen-
térbart virker bedre, fra det, der virker 
mindre godt.

Jo tættere på, desto bedre
I det globale skolekapløb om, hvem der 
performer bedst, har Danmark ifølge 
Hattie ingen grund til at skamme sig. 
Vores nation er stadig blandt de 20 bed-
ste, og professorens vurdering på den 
baggrund var, at der ikke herhjemme er 
brug for radikale ændringer. Men selv-
følgelig… er der plads til forbedringer. 

”Forfin det, I allerede kan, og un-
dersøg historierne bag det, der virker. 
De er bedre at blive kloge på end test-
ning og målinger”, sagde Hattie. Dog 
igen uden at forklejne det, som hans 
forskning hviler på – uden måling, in-
gen evidens, ingen viden og synlighed.

 Det stærke ved Hatties forskning 
er, at den bevæger sig i feltet mellem 
spekulativ teori og empirisk forskning. 
Ved at han kobler numerisk analyse og 
pædagogisk praksis, der breder ud over 
både det faglige og det dannelsesmæs-
sige aspekt, og som først og fremmest 
stiller krav om refleksion.  Det har han 
selv døbt ”Synlig læring”, en dialogba-
seret pædagogisk metodik baseret på 
åbenhed og synlighed.

”Det er refleksionen over, hvad der 
gør, at noget og nogle flytter sig”, siger 
Hattie, hvor man får skærpet sin døm-
mekraft, der – som filosoffen Kant har 
beskrevet – bl.a. handler om at kunne 
forbinde det almene med det specifik-
ke… og på den baggrund bedre kunne 
beslutte og træffe afgørelser. 

Hattie siger: Vær konkret. Gå tæt 
på. Følg op på elevernes performance 
og deres spring i resultater og start 
med dem, der har flyttet sig mest! Find 
ud af, hvad der har gjort, at de har flyt-
tet sig så meget, hvad skyldes deres 
udvikling og vækst i læring. Fokuser på 
fremskridtet, identificer de faktorer, der 
har betydning. Gør det rigtige. Virker 
det ikke, så skift spor! Gør i hvert fald 
ikke mere af det samme.

Gå nye veje og prøv andre (doku-
menterede) tiltag, og søg her inspirati-
on i Hatties ranking. Hvor ledelse – 
overraskende – ligger noget nede, ja 

ca. i midten af listen. Det forklares 
med, at ledelse nok er vigtig, men at 
det er faktorer tæt på eleverne – ja ele-
vernes egen indstilling, foruden lærer-
nes faglige og pædagogiske gennem-
slagskraft, der har størst målbar effekt.

Ledelsesfokus: Øget læring
Den gode skoleleder har ifølge Hattie 
høje forventninger og standarder, iden-
tificerer klare indsatsområder og giver 
feedback på lærernes undervisning. 
Den mest effektive skoleledelse er så-
ledes pædagogisk ledelse med fokus 
på skolens kerneydelse: Undervisnin-
gen, der varetages af lærere, som er 
dygtige klasse- og læringsledere, og 
som er tydelige med hensyn til mål, 
organisering, proces mv. 

Man aner her en opfattelse af ledel-
se som nok målsættende og opfølgen-
de, men ellers mest understøttende og 
ikke intervenerende. Både lærere og 
ledere er bedst som enzymer. Og uden 
nok ligefrem at ville genoplive dødssej-
leren ”elevens ansvar for egen læring” 
kredser Hattie om, at også eleverne bør 
være storytellers om egen læring, og at 
også de bør være åbne om egne suc-
cesser og fiaskoer…

Vigtigst er måske budskabet om, at 
det er ikke så meget den enkelte elev 
eller lærer, der gør forskellen, det er 
skolens samlede indsats – samarbejdet 
og fællesskabet. Det er ”the common 
conception of progress”; en systematik 
og til slut en kultur, hvor alle er bedre 
til at forstå, hvornår og hvorfor man gør 
det GODT! Hvor det er en vane hver 
dag at sige, hvad har jeg/vi gjort for at 
gøre det ENDNU BEDRE.

Eventen ”Hattie i Danmark” var ar-
rangeret af Dafolo Forlag, der har taget 
tråden op med bøger, kurser og det, der 
ellers er dukket op i kølvandet på hans 
forskning i ’Visible learning’, nemlig 
læringskonceptet, der i stil med LP el-
ler Nordic Capacity Learning tilbyder 
modeller til skoleudvikling.

Se Hatties hitliste over faktorer, der 
fremmer elevers præstationer og læring 
på visible-learning.org.

En anmeldelse af John Hatties nyover-
satte bog ’Synlig Læring’ bringes i  
næste blad efter sommerferien.  

blå bog

John Hattie 

›   Født New Zealand 1950

›   Diplom i Education 1970

›   Master of Arts 1972 

›   Lærer, engelsk, musik og 
samfundsfag Timaru High 
School NZ 1974 

›   Ph.d.  i Education 1976

›   Lærer, Center for Beha-
vioural Studies, University 
New England 1977

›   Lektor, Center for Beha-
vioural Studies 1981

›   Professor of Educa-
tion, University Western 
Australia 1985

›   Leder, Center for Videre-
gående Uddannelse, AU 
1994

›   Professor of Education, 
University of Melbourne 
1998

›   Professor of Education, 
University of Auckland  
2004

›   Leder, Melbourne Educati-
on Research Institute 2011

›   Forfatter, foredragsholder 
m. m. 

fra synsninger...



Klæd din 
organisation på
Vil du øge sammenhængsKraften i organisationen?
Vil du styrKe ledernes strategisKe forståelse?
Vil du haVe en mere professionel ledelse?
Vil du giVe lederne et fælles sprog?

Det er de offentlige ledere, der skal gøre forskellen i fremtiden. De 
er drivere for en spændende omstillingsproces, og det kræver, at 
de er klædt på til opgaven. 

Den Offentlige Lederuddannelse tilbyder praksisnære og målret-
tede lederudviklingsforløb, der henvender sig til alle offentlige le-
dere, og som sikrer større sammenhæng og forankring i den kon-
krete ledelsespraksis. Uddannelsen er fleksibel og kan tilpasses 
kommunens strategier. 

Læs mere på www.cok.dk/dol.

Den Offentlige Lederuddannelse er fleksibelt opbygget, så det er 
muligt at tage skræddersyede moduler på diplomniveau. Modu-
lerne er opgjort i ETCS-point og kan tages enkeltvis eller stykkes 
sammen til en hel uddannelse på diplomniveau, hvor praksis og 
teori går hånd i hånd. Hele uddannelsen er normeret til ét års-
værk (60 ECTS).

lederne er bleVet meget mere inte-
resserede i at Være en del af fælles-
sKabet og en del af løsningen. så der 
er Kommet større engagement fra 
lederne i forhold til den fælles le-
delsesopgaVe.”   personalechef

Vi har fået sKabt en ”Vi-Kultur” og et  
fælles ledelsessprog.”    direKtør

der er flere ledere, der efterspørger 
uddannelsen eller dele deraf. selV le-
dere, der for flere år siden gennem-
førte en diplomuddannelse i ledelse, 
efterspørger noget af den inspiration, 
der giVes på dol.”   uddannelseschef
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   en 
français   en 
français   en 
français   en 
français

fra ordnung  { tekst: Mikkel Prytz / foto: Katrine Rohrberg }

Asger Gyldenkærne sagde i sin tid farvel til jobbet som leder for en dansk skole i det 

tyske Sydslesvig. Men skolevæsnet vil ikke slippe sit tag, så nu underviser han danske 

børn Paris, hvor skoledagen allerede fra 1. kl. varer op til otte timer.



    til disciplin

 D et er onsdag eftermiddag i 

Den Danske Kirke i Paris. 

Solens stråler brydes i alle 

regnbuens farver gennem de 

høje vinduesmosaikker og 

giver kirkerummet et varmt 

skær. Over alteret hænger det store kors, og 

på væggene fortæller gyldne tal, hvilke sal-

mer kirkens gæster skal synge.

Men de besøgende i dag er ikke taget i 

kirke for at synge til Herrens pris. De er kom-

met for at blive undervist af Asger Gylden-

kærne, der tålmodigt venter på, at først fem 

piger og til sidst tre opstemte drenge fi nder 

deres pladser rundt om bordet efter frokost-

pausen. 
Snakken går på fransk mellem eleverne, 

men der er en Tivoligarder på Luics madkas-

se, og på bogen foran ham står der 'Ny Skrift-

ligt for fjerde'. Luic og de andre elever er 

nemlig alle tosprogede, børn af en fransk og 

en dansk forælder, og benytter sig af tilbud-

det om ekstra danskundervisning hver onsdag 

hos Asger Gyldenkærne i kirken.

"Jeg tog med min kone Marianne til Paris, 

da hun fi k en stilling som præst, og i første 

omgang troede jeg, at jeg skulle være præ-

stens mand og stå to skridt bag min kone li-

gesom Prins Henrik. Jeg vidste godt, at når 

man ansætter en præst et sted som her, så 

forventer man at få ægtefællen med", fortæl-

ler Asger Gyldenkærne.

Han kom fra en stilling som skoleleder for 

Hanved Danske Skole i Handewitt, Sydsles-

vig, og var vant til en travl arbejdsdag med 

masser af ansvar. Det var derfor svært for As-

ger Gyldenkærne at se sig selv i den rolle, 

han var tiltænkt i Paris. Løsningen blev, at 

kirken oprettede en deltidsstilling til skole-

lederen, så han skulle fungere som koordina-

tor og tage sig af skoleaktiviteterne i kirken, 

og med det på plads tog han og Marianne i 

sommeren 2008 til Paris for at begynde de-

res nye tilværelse.

Danske rødder

Børnene, der bliver undervist i Den Danske 

Kirke om onsdagen, går her, fordi deres 



  nummer 04 / juni 201344

fra ordnung 

Asger Gyldenkærne

>  Født 1951

>  Læreruddannet fra Kolding 

Seminarium 1977

>  Ansat ved Kolding Kommune 

1977 – 82

>  1982-87 Lærer, Ladelund 

Ungdomsskole, Sydslesvig

>  1984-90 Næstformand Syd-

slesvigs Danske Ungdomsfor-

eninger

>  1987-89 Skoleleder Humtrup 

Danske Skole, Sydslesvig

>  1989-04 Forstander Ladelund 

Ungdomsskole

>  2004-08 Skoleinpektør 

Hanved Danske Skole, 

Handewitt

>  2008-2013 Koordinator og 

skoleleder ved Den Danske 

Kirke i Paris samt dansklærer 

ved Lycée International.

blå bog

»Fredag har jeg en 8. kl. i litteratur fra klokken 14 
til 16. Det har nogle gange været en lidt sej omgang. 
Men eleverne stiller ikke spørgsmål til, om de skal 
gøre, som der bliver sagt. Når læreren siger sådan, 
må det være, fordi det er fornuftigt.«
{ Asger Gyldenkærne, leder og lærer på valsen, pt. Paris }

forældre ønsker, at de skal lære deres 
danske rødder at kende og kunne kom-
munikere med deres danske bedstefor-
ældre.

Anderledes er det på den danske af-
deling af Lycée International små 20 
kilometer uden for Paris. Her får de to-
sprogede elever også danskundervis-
ning, men det er for at blive så skarpe 
til det danske, at de senere hen kan 
vælge mellem at uddanne sig i Frankrig 
eller Danmark. Da den internationale 
skole hørte, at der var kommet en dansk-
lærer til byen, tilbød de Asger Gylden-
kærne en stilling som underviser, og den 
tidligere skoleleder takkede ja.

Pludselig fandt han derfor sig selv i 
en travl hverdag i Paris med to deltids-
stillinger, der tilsammen giver en an-
sættelsesprocent på 115.

"Det har været pragtfuldt og sjovt, 
og også lidt hårdt, for kirken bliver 
brugt rigtig meget, så man er nærmest 
på arbejde hele tiden. Samtidig er der 
et helt andet regelsæt omkring den 
franske skole og fransk skolelovgiv-
ning", fortæller Asger Gyldenkærne.

Han underviser tre dage om ugen på 
den internationale skole, der som an-
dre franske skoler er en heldagsskole 
med undervisning fra 8 til 17 i de store 
klasser. Og allerede fra 1. kl. med ti-
mer fra 8.45 og frem til 16.15.

"Eleverne kommer om morgenen 
og går hjem om aftenen. Men de har 
mindst en times middagspause, og der 
serveres god og billig mad i kantinen. 
Frokostpausen bliver et socialt møde-
sted, som børn og voksne giver sig tid 
til, og det betyder, at der er mere arbej-
de i eleverne om eftermiddagen, end 
man umiddelbart skulle tro", siger han.

Ingen pjæk
Når den tidligere skoleleder beskriver 
den franske skole, får man en fornem-
melse af et skolesystem, som Danmark 
har bevæget sig væk fra for mange år 
siden. Der er fokus på udenadslære, 
skriftlige prøver og karaktergivning, 
mens kreativitet og ekskursioner spiller 
en meget lille rolle. De franske elever 
har mange lektier for, og der bliver ført 
opsyn med, om Laurent og Valérie har 
lavet deres hjemmearbejde.

"Hver elev har en carnet, en lille 
lommebog, og hvis man gør noget galt, 
bliver det noteret. Som lærer skal man 
efter hver time afl evere en seddel over 
elevernes fremmøde, og hvis en elev 
ikke er mødt op, kan hans forældre risi-
kere at blive ringet op klokken 2 om 
eftermiddagen: Hvor er dit barn?", for-
tæller Asger Gyldenkærne.

Derfor er pjæk nærmest ikke-eksi-
sterende, også i gymnasieafdelingen, 
og tilføjer han ”når man kommer ind i 
en klasse, er det undtagelsen, at en 
elev ikke har lavet sine lektier. Det er 
rart som underviser. Jeg har indtryk af, 
at det i Danmark nogle gange nærmest 
er omvendt; at lærerne må tilrettelæg-
ge undervisningen efter, at eleverne 
ikke møder velforberedte op", siger As-
ger Gyldenkærne.

Kvak, kvak, kvak
25 år i Sydslesvig har givet Asger Gyl-
denkærne masser af erfaring med to-
sprogede skolebørn, og der kan nemt 
drages paralleller mellem Sydslesvig og 
de dansk/franske børn.

"Sproget blandt legekammerater er 
fransk, nøjagtig som i Sydslesvig, hvor 
skole- og kultursproget er dansk, men 
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børnene taler tysk sammen på gaden 
og ofte også hjemme. Børnene har to 
kulturer med sig, som man kan trække 
på og lave sammenligninger mellem i 
undervisningen. Og så er udfordringen 
med at tillempe de danske undervis-
ningsformer til de gældende regler i 
udlandet den samme”, forklarer han.

Derfor var det nemt for ham at glide 
ind i undervisningen her i Frankrig.

”Jeg kunne egentlig bare overføre 
tosprogspædagogikken fra tysk til 
fransk. Jeg er elendig til fransk. Men 
jeg ved, at man fx skal gøre meget ud 
af at forklare navneord og udsagnsord, 
så eleverne har en kontekst til at forstå 
teksten med. Så fi nder de selv ud af at 

    til disciplin

oversætte småordene”, tilføjer Asger 
Gyldenkærne, der troede, at det fran-
ske sprog ville komme til ham af sig 
selv undervejs. Det gjorde det ikke.

”Jeg begyndte på et franskkursus, 
men blev nødt til at melde afbud hele 
tiden på grund af arbejdet i kirken, og 
så kom stillingen på den internationale 
skole oveni. Så fandt jeg ud af, at jeg 
kunne klare mig glimrende uden. Til 
nytår skulle vi have frølår, og jeg gik 
ned i butikken og bad om nogle kvak, 
kvak, kvak, mens jeg lavede hoppebe-
vægelser med min hånd hen ad disken. 
Mine to børn syntes, det var så pinligt, 
men ejeren vidste godt, hvad jeg men-
te”, griner han. Og nu er det for sent at 
lære sproget, for senere i år drager fa-

milien Gyldenkærne hjem til Danmark 
igen.

”Marianne har fået en stilling som 
valgmenighedspræst i Vestjylland, og 
jeg må se, hvad jeg kan fi nde på at 
lave deroppe. Jeg har allerede lagt et 
par snører ud. Vi kunne godt vælge at 
blive her fi re år mere, men børnene be-
gynder at nærme sig gymnasiealderen, 
og vi kom for sent herned til, at de har 
den færdighed i skriftligt fransk, som 
systemet forlanger. Omvendt kan de i 
Danmark profi tere af, at de har tysk og 
fransk som første og andet fremmed-
sprog og derfor kan få en bedre studen-
tereksamen. Det var os, der ville af 
sted i første omgang. I anden omgang 
må vi lytte til børnene”, siger Asger 
Gyldenkærne.  
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fra filibuster   { tekst: Magne Uldall-Jessen / illustration: Kamila Slocinska }   

  Møde-
kunst

Det burde være muligt at skabe noget så godt gammeldags som ’merværdi’, når mennesker 

mødes i arbejdsmæssig sammenhæng. Det er det også… 

 F or at opnå kvalitet og høj 
effekt i møder, skal de 
være inspirerende at 
møde op til. De skal også 
være involverende at del-
tage i, og de skal være 

motiverende at følge op på. Min ople-
velse er, at der ofte mangler bevidsthed 
om, at sådanne kriterier skal være op-
fyldt, for at møder og samtaler kan lyk-
kes optimalt.

En forsker har udtalt, at ledere, der 
bliver spurgt, om de kender nogen, der 
er gode til at holde møder, efter en be-
tænkningstid svarer: ”Det skulle måske 
lige være mig”. Når deres medarbejde-
re får stillet det samme spørgsmål, er 
svaret det modsatte. Der er således 
uoverensstemmelse mellem mødelede-
res og mødedeltageres opfattelse.

men. Hvis det antages, at 25 % af mø-
detiden er spild, svarer det til 1½ % af 
lønsummen. Der er således tale om et 
stort potentiale for at opnå merværdi. 
Bedre mødeledelse vil også skabe stør-
re arbejdsglæde og øget ansvarlighed. 

En metode til at skabe merværdi er 
gennem anvendelse af Mødekunst1, 
herunder mødehjulets 9 faser, som 
denne artikel er inspireret af, jf. fig. 1. 
I Patricia og Craig Neals bog beskrives, 
hvordan en mødeleder, der kender sig 
selv godt, har let ved at være autentisk 
engageret i møder og samtaler.

Når mødelederen har højt selvværd, 
bliver det unødvendigt at profilere sig 
selv på møderne. Mødelederen kan af-
stå fra at være interessant og kan i ste-
det være ægte interesseret i mødets 
proces og resultater. Når mødelederen 
kender sin funktion som leder og sine 
personlige værdier og overbevisninger, 

Væksthus for Ledelse offentliggjorde 
i juni 2012 en undersøgelse af offent-
lige lederes vurdering af møder. Det 
fremgik, at 21 % af lederne sjældent 
når at forberede sig, og 31 % savner 
ideer til at skabe bedre møder.

Både ledere og medarbejdere ople-
ver nogle møder som delvis tidspilde, 
hvor engagementet daler, og opmærk-
somheden går på standby eller lang-
fart. Nogle taler længe eller gentager 
andres synspunkter. Nogle undlader at 
sige, hvad de mener. Andre går uden 
for emnet. Nogle anvender mødetiden 
til at læse eller sende SMS eller mail. 
Andre surfer på nettet. Andre tænker 
på, hvad der skal foregå efter mødet. 
Nogle er mentalt fraværende. 

Et skøn er, at forbruget af tid an-
vendt til møder på skoler kan opgøres 
til ca. 100 timer om året pr. medarbej-
der, hvilket svarer til 6 % af årsnor-
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til fællesskab

Note
1   Gyldendal udgav i efteråret 2012: Patricia og Craig Neal.  

Mødekunst – autentisk engagement i møder og samtaler.

Mødekunst kan læres

For at møder bliver inspi-
rerende, involverende og 
motiverende, skal mødele-
dere tilegne sig kompetence 
i mødekunst. Det kan læres 
ved at deltage i en workshop 
baseret på mødehjulets 9 
faser.

Spørgsmål til forberedelse  
af møder:
›   Hvem er jeg? 
›   Hvad er min opgave? 
›   Hvad er min hensigt? 
›   Hvem vil jeg invitere? 
›   Hvorfor skal de deltage?
›   Hvordan vil jeg beskrive 

form, funktion og formål?
›   Hvilke aftaler skal gælde? 
›   Hvordan skaber jeg god 

energi? 
›   Hvordan skaber jeg opti-

male rammer for mødet?
›   Hvordan sikrer jeg, at alle 

bliver hørt? 
›   Hvordan skaber jeg den 

vigtige samtale?
›   Hvordan fremmer jeg inno-

vative løsninger?
›   Hvad vil jeg forpligte mig og 

deltagerne til som opfølg-
ning?

Se evt. mere på  
www.mukon.dk

fakta

Kend dig selv

Lyt til alle

Klargør
hensigten

Etabler den 
vigtige samtale

Etabler 
rammerne

Formuler
invitationen

Grib 
innovationen

Skab 
konteksten

Forpligt dig
til handling

Figur 1. Mødehjulet.

giver det et godt afsæt for at kunne skabe 
merværdi i møder. 

Mødet skal være inspirerende
Mødelederen bør som forberedelse over-
veje sine hensigter med mødet, og om de 
stemmer overens med egne værdier og 
overbevisninger. Mødelederen kan spørge 
sig selv: 

•  Hvad er mine hensigter med at arrange-
re mødet?

•  Hvordan skal jeg organisere mødet, så-
ledes at mine hensigter opnås? 

•  Hvordan skal jeg organisere mødet, så-
ledes at deltagerne bidrager optimalt?

Når mødelederen viser gæstfrihed, imø-
dekommenhed og oprigtighed skabes gro-
bund for ægte nærvær. Mødelederen kan 
derfor som forberedelse spørge sig selv: 
Hvordan forestiller jeg mig, at hver enkelt 
deltager er værdifuld for mødet?

Mødelederen skal også mentalt formu-
lere formålet med mødet. Hvad handler 
dette møde om? Hvad skal vi opnå? Hvor-
dan inviterer jeg til mødet? Hvem er vig-
tige som mødedeltagere? Hvad skal delta-

gerne vide på forhånd for at kunne møde 
op og være 100 % til stede? Hvordan ser 
det vellykkede møde ud?

Mødelederen skal forberede sig på at 
være tydelig i forhold til rammer og afta-
ler. Det gælder også brug af elektronisk 
udstyr under mødet. Mange møder bliver 
obstruerede af, at nogle deltagere er 
mentalt fraværende, fordi de har fokus på 
egne behov via de elektroniske medier. 
Når det sker, er det som at lægge gift for 
et autentisk engagement. Mødelederen 
skal forberede sig på at tydeliggøre over 
for deltagerne, at det optimale møde er 
uden brug af mail, SMS, telefonsamtaler 
eller surfing på nettet. Klare rammer og 
aftaler giver tryghed og tillid. 

Mødet skal være involverende 
Når mødelederen ønsker at fremme auten-
tisk nærvær og engagement, kræver det, at 
alle føler sig lyttet til. Når vi lytter og taler 
fra hjertet, fremkalder vi nysgerrighed og 
opmærksomhed. Mødelederen skal være 
bevidst om sin store indflydelse på proces-
sen og skal være rollemodel i hele mødet. 

Når mødelederen har forberedt sig 
godt, vil deltagerne blive smittet med 
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energi. Mødelederen kan fremme nær-
vær og engagement ved at anvende en 
runde med ”Stringing all the beads” 
(træk perler på en snor) i starten af mø-
det, hvor alle deltagere kort bidrager med 
svar på et spørgsmål: Hvad er jeg optaget 
af netop nu? Det kunne også være et an-
det aktuelt spørgsmål, som mødelederen 
har forberedt. Når alle taler og bliver lyt-
tet til i starten, støtter det, at alle er 
mentalt helt til stede. Mødelederen skal 
selv være fuldt nærværende i runden og 
sige tak til den enkelte deltager.

Bagefter kan mødelederen refl ektere 
højt over, hvad der blev sagt eller spør-
ge deltagerne om, hvilke refl eksioner 
de får, når de tænker over, hvad de an-
dre sagde.

Den vigtige samtale i mødet opstår, 
når vi føler os trygge og har lyst til at 
fortælle om vores viden eller opfattelse. 
Færdighed hos mødelederen i at stille 
coachende spørgsmål båret af nysger-
righed og tro på, at samtlige deltagere 
har noget værdifuldt at bidrage med, 
fremmer åbenhed og tillid. Hvis der er 
mange deltagere, kan mødet organise-
res med korte samtaler i mindre grup-
per undervejs. Fordelen er, at alle får 
mulighed for at bidrage. Mødelederen 
kan efterfølgende inddrage de vigtigste 
synspunkter i plenum ved at bede om 
en eller to sætninger fra hver gruppe. 

Forskning peger på, at den vigtigste 
del af mundtlig kommunikation består 
af tonefald (38 %) og kropsprog (55 
%), der ledsager den verbale kommuni-
kation (7 %). Derfor skal mødelederen 
være bevidst om at afkode alle signaler 
hos mødedeltagerne og spørge nysger-
rigt ind hertil. 

Når vi føler os lyttet til og selv lytter 
til andre opstår gensidig anerkendelse, 
der befordrer de innovative ideer og 
løsninger. Mødelederen skal konstant 
være opmærksom på de nye ideer og 
erkendelser, der er på vej til at blive 
skabt, således at de italesættes og får 
mulighed for at folde sig ud.

Motivation for at følge op 
Mødelederen skal holde fokus på, at 
skabe fælles ansvarlighed og at opbyg-
ge engagement i at opnå resultater. 
Mødelederen kan fastholde fokus på 
opfølgning ved at spørge til, hvad der 
skal være første skridt efter mødet. 
Herunder formulere hvad mødelederen 
og de øvrige deltagere vil eller skal for-
pligte sig til? Hvad skal ske inden for 
den næste uge eller måned?

Mødet skal evalueres
Ethvert møde bør slutte med en evalu-
ering, hvor mødelederen sammen med 
deltagerne efter tur svarer på:

› Hvad var godt ved dette møde?
›  Hvad gjorde jeg selv for, at mødet 

blev godt?

Når møder på skolen slutter med kol-
lektiv anerkendelse og værdsættelse af 
proces og resultater, vil det øge ansvar-
ligheden og øge effekten af fremtidige 
møder.  

Magne Uldall-Jessen er chefkonsulent i 
MUKON – et konsulentfi rma, der tilby-
der coaching, lederudvikling, konfl ikt-
håndtering mv.

fra fi libuster  
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relationer

team-
samarbejde

Pædagogisk 
ledelse i 
selvstyrende 
teams

CooPerative
learning

Vi tilbyder:
• Pædagogiske dage
• Længerevarende forløb
• Sparring i teams
• Opfølgningskurser
•  Konsulenter med rod i folkeskolepraksis  

– vi ved, hvad vi taler om!
•  Kurser med udgangspunkt i lærernes og  

pædagogernes hverdag.

tværfaseligt 
samarbejde

Har i også fokus på et eller flere af ovennævnte områder, så kan 
MEBO-Consult være den samarbejdspartner, som I leder efter.
Vi har erfarne undervisere, der tilrettelægger forløb sammen 
med jer, så i bevæger jer i den rigtige retning for jer!

www.mebo-consult.dk
eller kontakt Mette Stange på 3071 

3148 eller  ms@mebo-consult.dk

Teamsamarbejde /Cooperative Learning Relationer /Holddannelse /
Tværfaseligt Samarbejde / Pædagogisk Ledelse I Selvstyrende Teams.

INKLUDERENDE 
KLASSELEDELSE

Har I også fokus på et eller flere af oven-
nævnte områder, så kunne MEBO-Consult 
være den samarbejdspartner, som I leder 
efter. Vi har erfarne undervisere, der tilrettel-
ægger forløb sammen med jer, så I bevæger 
jer i den retning, der er den rigtige for jer!

Vi tilbyder:
• Pædagogiske dage – fx i uge 32

• Længerevarende forløb

• Sparring i teams

• Opfølgningskurser

• Konsulenter med rod i folkeskolepraksis 
– vi ved, hvad vi taler om!

• Kurser med udgangspunkt i lærernes og 
pædagogernes hverdag

Se vores hjemmeside for yderligere information www.mebo-
consult.dk eller kontakt Mette Stange på 3071 3148 eller 
ms@mebo-consult.dk

Teamsamarbejde /Cooperative Learning Relationer /Holddannelse /
Tværfaseligt Samarbejde / Pædagogisk Ledelse I Selvstyrende Teams.

INKLUDERENDE 
KLASSELEDELSE

Har I også fokus på et eller flere af oven-
nævnte områder, så kunne MEBO-Consult 
være den samarbejdspartner, som I leder 
efter. Vi har erfarne undervisere, der tilrettel-
ægger forløb sammen med jer, så I bevæger 
jer i den retning, der er den rigtige for jer!

Vi tilbyder:
• Pædagogiske dage – fx i uge 32

• Længerevarende forløb

• Sparring i teams

• Opfølgningskurser

• Konsulenter med rod i folkeskolepraksis 
– vi ved, hvad vi taler om!

• Kurser med udgangspunkt i lærernes og 
pædagogernes hverdag

Se vores hjemmeside for yderligere information www.mebo-
consult.dk eller kontakt Mette Stange på 3071 3148 eller 
ms@mebo-consult.dk

inkluderende
klasseledelse

Personlig 
sParring 
til lærere
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times they are a-changin   { tekst: Michael Diepeveen }

 1. august 2014 træder 
de nye Arbejdstids-
regler for undervis-
ningsområdet i kom-

munerne i kraft. Dermed bort-
falder A 08 og A 05 og alle 
lokale aftaler indgået med 
hjemmel heri. De nye regler in-
deholder ingen bindinger på an-
vendelsen af lærernes arbejds-
tid, herunder:

›   Undervisningsmaksimum
›   Omregningsfaktorer
›   Akkorder med tilhørende pro-

ces- og procedurekrav mv. 

Der skal ikke længere indgås lo-
kale arbejdstidsaftaler. De nye 
centrale arbejdstidsregler sætter 
rammen om lærernes arbejdstid 
og udgør den regulering, som 
kommuner og skoler skal agere 
indenfor.

Det nye regelsæt er på nogle 
punkter formuleret lidt anderle-
des, end kommunerne er vant 
til, fordi Folketinget i lovindgre-
bet har valgt at lægge sig op af 
statstjenestemændenes arbejds-
tidsaftale. Reglerne indeholder 
følgende centrale elementer:

›   Årsnorm
›   Gennemsnitlig ugentlig  

arbejdstid udgør 37 timer 
›   Placeringen af arbejdstiden er 

normalt i dagtimerne, mandag 
til fredag

›   Lærerne har ret til en opgave-
oversigt udarbejdet efter dialog 
mellem leder og lærer

›   Adgang til løbende ændringer 
og tilpasninger i opgaver, ud fra 
elevernes og skolens behov

›   Ved behov for væsentlige æn-
dringer drøftes dette snarest 
muligt mellem ledelse og lærer

›   Ret til afspadsering eller over-
arbejdsbetaling ved præsteret  

overarbejde, opgjort ved årets 
udløb

›   Ulempegodtgørelser ved pålagt 
arbejde på skæve og ubekvem-
me tidspunkter.

Inden for sådanne regler har læ-
rerne ansvaret for professionelt at 
løse undervisningsopgaven og 
andre læringsaktiviteter for ele-
verne. Lærerne/teamene har an-
svar for at tilrettelægge, planlæg-
ge, udføre, evaluere og udvikle 
undervisningen og andre lærings-
aktiviteter for eleverne under an-
svar for mål og rammer. 

Ledelsens nye rolle
Med de nye regler er beslutningen 
om, hvor meget undervisning og 
andre opgaver den enkelte lærer 
skal løse, en ledelsesbeslutning. 

Reglerne giver ledelsen ansvar 
for at prioritere anvendelsen af 
lærernes arbejdstid. Ledelsen 
fordeler som hidtil skolens ar-
bejdsopgaver blandt lærerne efter 
dialog med lærerne, men har nu 
mulighed for at tage individuelle 
hensyn til fx elevernes behov og 
lærernes forskellige erfaring, 
kompetencer og ønsker. 

Ledelsen har endvidere ansva-
ret for at sætte mål og give ret-
ning for lærernes arbejde, og le-
delsen skal følge op på lærernes 
mål og resultater i arbejdet. 

Sammenlignet med A 08 er 
den væsentligste forskel til de 
nye regler, at opgavefordelingen 
mellem lærerne ikke længere er 
fastlagt i aftaler med DLF. Det 
skal medvirke til at give skolerne 
fleksibilitet i udviklingen og ny-
tænkningen af undervisning og 
læringsmiljø til gavn for eleverne, 
og arbejdsopgaverne kan fordeles 
efter skolens og elevernes behov 
samt efter lærernes ønsker, erfa-
ring og kompetencer. 

Den eksisterende 
rammeaftale om de-
centrale arbejdstids-
aftaler vil stadig gæl-
de efter 1. august 

2014 og kan anvendes til fx at 
aftale kortere normperioder end 
et år, men regeringen skriver i 
lovbemærkningerne, at det ”ikke 
er intentionen, at adgangen til at 
indgå lokale aftaler skal bruges til 
at indgå aftaler, som begrænser 
ledelsesretten i forhold til at lede 
og fordele arbejdet”.

Det fremgår videre af bemærk-
ningerne til loven, at i ”forbindel-
se med implementeringen af de 
nye arbejdstidsregler på undervis-
ningsområdet vil der derfor være 
fokus på, at der ikke indgås lokale 
aftaler, der genindfører de aftale-
bindinger på, hvad lærerne skal 
lave i deres arbejdstid, som fore-
slås ophævet med lovforslaget”. 

Værnsregler
For at imødekomme DLF’s utryg-
hed i forbindelse med ophævelse 
af forpligtelsen til at indgå aftaler 
om arbejdstiden med lærerfor-
eningen, er indført de såkaldte 
værnsregler, som sætter nogle 
ydre rammer for arbejdstidens 
tilrettelæggelse: 

›   Arbejdet skal normalt tilrette-
lægges i dagtimerne på hver-
dage.

›   Den daglige arbejdstid skal så 
vidt muligt være samlet.

›   Skoleledelsen udarbejder en 
opgaveoversigt til lærerne, som 
overordnet skal angive årets 
arbejdsopgaver.

›   Opgaveoversigten skal udarbej-
des på basis af en dialog mel-
lem lærer og ledelse.

›   Hvis der i løbet af året ændres 
væsentligt i opgaverne, skal det 
drøftes mellem ledelse og lærer.

Lærerne skal arbejde efter en 
årsnorm på 1.924 timer, og hvis 
en fuldtidsansat lærer arbejder 
mere end 1.924 timer om året, 

vil de overskydende timer udløse 
enten afspadsering eller løn med 
et tillæg på 50 procent, ligesom 
arbejde placeret efter klokken 
17.00 eller i weekenden udløser 
et ulempetillæg. 

Der skal desuden fortsat ud-
betales et undervisningstillæg, så 
for at sikre, at den enkelte lærer 
får den korrekte løn, kan man på 
skolerne eller i kommunerne væl-
ge at etablere et tidsregistrerings-
system, som danner et overblik 
over lærernes arbejdstid.

Skolelederforeningen anbefa-
ler, at et evt. tidsregistreringssy-
stem bliver så ubureaukratisk og 
enkelt som muligt.

Lønforbedring og aldersreduktion
Reglerne om nedsat arbejdstid 
for lærere over 60 år udfases. 
Som kompensation gives en  
lønforbedring til de ansatte, som 
i dag er omfattet af aldersreduk-
tionen. 

Lønforbedringen gives pr. 1. 
august 2014 som et pensionsgi-
vende tillæg på 2.800 kroner år-
ligt (31/3 2000 niveau) til over-
enskomstansatte og et ikke-pen-
sionsgivende tillæg på 3.250 
kroner årligt (31/3 2000 niveau) 
til tjenestemænd. Forbedringen 
svarer i nutidskroner til ca. 4.200 
kr. årligt pr. lærer.

Der er to ”spor” i udfasningen 
af de eksisterende regler om al-
dersreduktion: Ansatte, der er 
fyldt 57 år den 31. juli 2013, 
fastholder retten til aldersreduk-
tion i den nuværende form. An-
satte, der er fyldt 50 år den 31. 
juli 2013, men ikke 57 år, får 
mulighed for nedsat arbejdstid 
med tilsvarende lønnedgang i op 
til 175 timer årligt, men med 
bevarelse af fuld pension. 

På beskæftigelsesministeriets 
hjemmeside www.bm.dk er yder-
ligere fakta omkring loven under 
Aktuelt > Nyheder.

Kilde: KL’s Nyhedsbrev for Skoleledere 
3/13 m.m. 

Lærerarbejdstid
Mens vi venter på afslutningen af forhandlingerne om den  
nye folkeskolereform, er der lejlighed til at summere op, hvad  
lovindgrebet vedr. lærernes arbejdstidsregler indebærer…

KOrT 
FOrTaLT
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SkoleledelSe

SkoleledelSe 
TÆT PÅ

i en ny
konTekST…

Hvordan ser Skoleleder-
foreningen på de udfor-
dringer, medlemmerne står over for i den kommende tid, og hvilke ledelsestiltag anser foreningen for at 
være relevante i den 
sammenhæng?

Skolelederforeningen 
har udarbejdet denne 
pjece som hjælp for 
medlemmerne til at få 
afklaret skoleledernes 
tilsynsansvar over for 
eleverne ved skolerejser, 
ekskursioner m.m.
 

Hvordan ser Skolelederforeningen 
på de udfordringer, medlemmer-
ne står over for i den kommende 
tid, og hvilke ledelsestiltag anser 
foreningen for at være relevante i 
den sammenhæng?

Tilsyn Tæt påNYHED

Alle materialer og 
værktøjer som 

Skolelederforeningen 
har udarbejdet ligger på skolelederforeningen.org



  nummer 04 / juni 201352

Rocket
bRotheRs

kreativitet   { tekst: Torben Svane Christensen / foto: Pressebillede }



foretagsomhed

 A lle, der har læst Tintin 
”Månen tur-retur”, har 
sikkert drømt om at 
være med i den rød- og 
hvidternede raket, der 
lander på månen.  

Der er dog ikke meget tegneserie 
over de dele, som ligger rå og autenti-
ske i en hangar, hvor der i svundne ti-
der har stået B&W-arbejdere og svejset 
skibsdele sammen. 

Modellen af rumkapslen, der skal 
bringes ud i rummet med en løfteraket, 
har fået navet Beautiful Betty og er op-
kaldt efter en pinup-girl fra en tid i 
50’erne før verdens befolkning var vid-
ner til en månelanding i sort/hvid i 
fjernsynet. Rumkapslen blev døbt af 
radio 24/7- og tv-personligheden Mi-
kael Bertelsen, der er protektor for ra-
ketprojektet.

Kristian von Bengtson og Peter 
Madsen er hovedpersonerne bag orga-
nisationen Copenhagen Suborbitals, 
CS, der er en nonprofit raketgruppe. 
Målet er at sende Peter Madsen ud i 
rummet med en hjemmebygget raket. 
De to raketbyggere får hjælp af en lang 
række frivillige.

”Mange af de folk, der hjælper til, 
er specialister på deres arbejde og vil 
gerne bidrage med deres viden her”, 
siger Peter Madsen. 

Der er cirka ti personer, der har de-
res mere eller mindre faste gang i han-
garen, mens der er 30 personer med, 
når der skal laves test af en raketmotor 
eller andet i den størrelse. Det kræver 
koordinering og styring.

”Vores folk siger ofte, at de ønsker, 
vi skal træde mere i karakter og tage 
beslutninger uden, at der går for meget 
rundkredsdemokrati i det”, siger Peter 
Madsen, og Kristian von Bengtson tilfø-
jer:

”Vi vil gerne have folk her, der vil 
hjælpe til, men vi vil også gerne have 
arbejdsro”.

Projektet har et årligt budget på cir-
ka en million kroner om året plus en 

masse sponsoreret udstyr og mulighed 
for indkøb med rabatter. Der er knap 
700 medlemmer i en støtteforening, 
der hver betaler 100 kr. om måneden. 
Men de to raketpionerer får ikke løn.

”Vi lever af at holde foredrag. Alle-
rede fra uge et, var vi ude at holde 
foredrag,” siger Peter Madsen. Han  
har bygget tre U-både, før hans interes-
se faldt på raketter.

”Jeg ville gerne arbejde med rum-
fart, og deltagelse i CS er den eneste 
måde, jeg som dansker kan gøre noget 
ved rumfarten – også i internationalt 
perspektiv. Vi har på nuværende tids-
punkt testet raketmotorer i en størrel-
se, der ville kunne bringe os i kredsløb 
om jorden. Så vi kan godt drømme om, 
at det sker en dag. Men jeg håber ikke, 
vi bliver færdige for hurtigt, for det er 
processen, der er interessant for mig”, 
siger han med et smil.

Eksperimenter i fritiden
Peter Madsen gik som barn i flere for-
skellige folkeskoler i det vestsjælland-
ske. 

”Det var i fritiden, jeg eksperimen-
terede. I 6. klasse lavede jeg min første 
store ballon. Det var først, da jeg kun-
ne koble min hobby sammen med ma-
tematik, det gav mening. Jeg ventede 
kun på, at vi skulle have fysik og kemi. 
Nu snakker de om heldagsskoler, hvor-
når skal børnene så eksperimentere?”, 
spørger han.

I frikvartererne udfordrede han fy-
siklæreren, der havde gårdvagt, og 
pumpede ham for den viden, han skul-
le bruge til sine mange eksperimenter i 
fritiden.

”Jeg søgte de unikke lærere med 
den unikke viden. Det var mest mænd, 
for de kvindelige lærere kunne ikke det 
samme som de mandlige”, lyder hans 
tørre konstatering.

Peter Madsens forældre var skilt, og 
han fik afløb for sin trang til at udfor-
ske fysikkens verden i faderens værk-
sted.

”Da jeg bad om lov til at bruge mo-
toren fra vores Volvo i et forsøg, sagde 
han nej”, siger Peter Madsen, der fort-
satte sin jagt på viden, da han kom ind 
på ingeniørstudiet. 

”Jeg er også akademisk, men det 
skal kombineres med noget praktisk”.

Peter Madsen er bidt af en gal ra-
ket, og han har arbejdet med raketter i 
deres første fase, fra han var 16 til han 
var 30 år. I fem år var han med i Dansk 
Amatør Raket Klub, der stadig findes.

”Men jeg kunne ikke finde et sted, 
hvor jeg kunne arbejde videre med ra-
ketterne. Så skiftede jeg til u-både, hvor 
jeg på 10 år byggede tre af slagsen”, 
siger han. En af ubådene ligger uden for 
hangaren, hvor den skal renoveres.

I en hangar på et forladt fabriksområde på Refshaleøen går to mand 
og en masse frivillige og arbejder på, at Danmark kan skrive sig ind 
blandt verdens rumfartsnationer.

Rocket
bRotheRs

fakta

Opskrift på succes

Raketbyggernes bud på, 
hvorfor deres projekt er 
blevet en realitet:

Vi er i Danmark, hvor vi har 
fået en masse opmærksom-
hed. Hvis vi havde lavet det 
samme i en ørken i USA, 
så havde vi bare været et 
projekt af mange.

Internettet holder projektet 
i live, og vi kommunikerer 
flittigt på nettet.

I krisetider er det altid en 
god historie med nogen, der 
trodser. Det synes folk godt 
om.

Modstand er godt, for det 
betyder, at vi gør mere for at 
vise, at det her skal nok lyk-
kedes. Andre ville nok tage 
modstanden til sig og lukke 
ned. Vi vender energien om 
og lærer noget af det.
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Under arbejdet med ubådene fik 
han en masse færdigheder i forhold til 
skibsbygning, og da han mødte Kri-
stian, blev de hurtigt enige om, at det 
ville være bedst at opsende fra havet 
med langt til nærmeste nabo. Det kræ-
vede et skib.

”Det har vi selv bygget. På vandet er 
alt dynamisk, men det giver os plads”, 
siger Peter Madsen.

Godt match
Kristian von Bengtson har gået i skole 
sammenlagt 30 år af sit liv.

”Jeg har altid haft det nemt ved de 
opgaver, jeg fik, men jeg fik aldrig spe-

cielt høje karakterer. Jeg gik i en folke-
skole i Hillerød, og her var den store 
åbenbaring, da vi havde en vikar i Jaco 
sko og stort skæg, der ikke bekymrede 
sig om pensum, men han lærte os alt 
muligt andet, og det åbnede mine øjne 
for helt ny viden”. 

Men han har desværre ingen rosen-
de ord at sige om læreren i fysik, kemi 
og matematik.

”Jeg kan huske, at jeg kom i skole en 
dag og skulle have matematik. Jeg havde 
lært mig selv Pythagoras læresætning, og 
det fik jeg skæld ud over af læreren”. 

Da han senere kom på arkitektsko-
len, kom vendepunktet, da han indså, 

at uanset hvilken opgave, han blev 
stillet, så var han parat til at ville løse 
den…

”I princippet er det ikke anderledes 
at bygge en raket, end det er at desig-
ne en elkedel”.

Og han slægter sin far på, når det 
kommer til nysgerrigheden ved ting og 
sammensætninger.

”Mit bagland har altid støttet op om 
mig. Min far er smed, maskinmester og 
svagstrømsingeniør. Der var altid stor 
aktivitet i vores kælder derhjemme med 
elektronik. Det handler jo om at skabe 
bro mellem ide og det færdige produkt, 
så det bliver til noget”.

 Rocket
bRotheRs

»Jeg kan godt finde på at hente ting i storskrald 
sammen med mine børn, hvor den ældste er syv år. 
Så skiller vi det ad og laver noget nyt. Jeg synes jo 
også selv, at det er sjovt.«
{ Kristian von Bengtson, raketbygger }
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På arkitektskolen stiftede han i år 
2000 bekendtskab med de design-
mæssige udfordringer i bemandet rum-
fart = læs bl.a. pladsproblemer. Han 
læste videre på et universitet i Frank-
rig, og han fik arbejde hos den ameri-
kanske rumfartsorganisation NASA.

”Jeg læste om Peter og hans U-
bådsprojekt, og jeg tænkte, at ham 
måtte jeg i kontakt med. Da jeg mødte 
ham, var det som om, at det var ham, 
jeg altid havde ledt efter. De fleste 
snakker bare om at gøre noget, men 
Peter gør det, han sætter sig for. Min 
passion er at designe den bemandende 
del af raketten, mens Peter står for alt 
det med ild og motorer. Hvis jeg påta-
ger mig en opgave, der er for nem, så 
bliver det kedeligt. Hvis den er svær, 
og jeg får lidt koldsved, så ved jeg, at 
det bliver godt. Hvis der ikke er nogen 
udfordringer, så rykker det ikke”, siger 
Kristian von Bengtson.

Stort fra starten
De skeptikere, der var ind over i begyn-
delsen af projektet, blev hurtig overbe-
viste om, at det her ikke bare uholdba-
re drømme om en tur ud i rummet. Få 
måneder efter sin opstart testede CS 
de kraftigste raketmotorer, der nogen 
side har været afprøvet af amatører. 

”Vi fik ret hurtig respekt. Den vokse-
de, da vi i 2010 sejlede ud og opsend-
te en raket på 9 meter, der vejede 
1700 kilo”, siger Peter Madsen, og 
hans makker supplerer:

”Vi kan begge to godt lide at provo-
kere, med det vi gør.  Vi har begge den 
kunstneriske galskab. Alle der er med 
ved, at det i sidste ende er os, der nok 
skal tage skraldet i aftenshowet, hvis 
noget går galt. Jo større du gør det, jo 
større interesse fra omverdenen”, siger 
Kristian von Bengtson.

Men der er kommet mere styr på be-
slutningerne, hvor de to i begyndelsen 
var enerådige.

”I begyndelsen blev alle beslutnin-
ger taget af os. Vi ville ikke begynde 
med en lille raket, selv om alle rådede 
os til det. Den skulle være stor, og det 
var en stor, slem og farlig beslutning. 
Nu er vi blevet mere demokratiske. Vi 
skal købe et nyt skib, og den beslut-
ning tager vi med på generalforsamlin-
gen”, siger Peter Madsen. I det hele 
taget er de to blevet bedre til at udde-
legere arbejdet. Affyringsplatformen er 
der nogle frivillige, som har ansvaret 
for. Ligesom der har været flere på ud-
viklingen af kapslen, der engang skal 
rumme et menneske.

De er begge to meget spændte på, 
hvordan organisationen rent faktisk vil 
opføre sig, når de nærmer sig den be-
mandede opsending.

”Men vi gider ikke beskæftige os 
med problemer, før de opstår. Så er 
man også meget mere fleksibel. Vi har 
ingen hovedsponsor, og det er med vil-
je, for vi gider ikke styres af nogen”, 
siger han.

Viden til folket
Man skal ikke sikkerhedscleares, inden 
man træder ind i hangaren, og i det 
hele taget er de to raketbyggere inte-
resserede i, at så mange som muligt får 
indblik i deres arbejde.

”Vi blogger meget, og vi er meget 
åbne. Vi tilbyder en åben dør til en ver-
den, der ellers er meget lukket. Man 
kan sige, at vi sniger naturvidenskab 
ind hos folk”, siger Peter Madsen.

Kristian von Bengtson er helt enig i 
åbenhedsdogmet.

”På arkitektskolen var der meget 
hemmelighedskræmmeri. Jeg ved godt, 
at det hænger sammen med, at andre 
ikke må tage ens ide. Men hvis man 
ikke viser det, man laver, så får man 
heller ikke noget igen”, siger Kristian 
von Bengtson, og fortæller, at der lige 
er en dreng på 14 år, der har sendt 
ham en løsning på et problem med en 

»Vi er kommet langt med mange ting, men vi har 
ikke haft så stor succes med at flyve ligeud.«
{ Peter Madsen, raketbygger }

luge, som raketbyggeren havde beskre-
vet i en blog.

De to har også lige sagt ja til en prak-
tikant, men det kræver nogle specielle 
kompetencer for at arbejde i hangaren.

”Vi har sagt ja til en praktikant, for-
di vi synes, det kunne være sjovt. Du 
skal have sans for at forenkle, hvis du 
skal kunne begå dig her. Det skal ikke 
være for kompliceret. Vi arbejder ud 
fra, hvor enkelt det kan laves. Hvis vi 
lægger opgaver ud på vores blog, så er 
det som regel alt for komplicerede løs-
ninger, vi får retur, hvis det er speciali-
ster, der svarer”, siger Peter Madsen.

”Ja, vi bruger ting, der allerede fin-
des. Hvis vi skal have noget pustet op, 
så bruger vi Sodastream patroner. Vi 
laver også selv mange af de komponen-
ter, som vi bruger. Så er vi ikke afhæn-
gige af en leverandør, der pludselig 
lukker”, siger Kristian von Bengtson.

Hvornår kan vi så forvente at se Pe-
ter Madsen i kredsløb omkring jorden? 
Jo, ’Om fem til seks år, er mit gæt, 
men det kan godt være, at jeg siger det 
samme til næste år”, lyder det fra Kri-
stian von Bengtson. 

Som nævnt bliver det Peter Madsen, 
der tager den første tur. Hvis projektet 
lykkes, vil det blive den første danske 
bemandede rummission. Hele arbejdet 
med at få en bemandet raket ud i rum-
met, bliver foreviget på film. En doku-
mentarist holder til i et hjørne på kon-
toret i hangaren, og han filmer alle test 
og forsøg. Vi krydser fingre. 

Følg med i raketprojektet på:
www.copenhagensuborbitals.com

foretagsomhed
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artikel   { tekst: xxxxxxxxxxxx / foto: xxxxxxxxxxxxx }klumme   { tekst: Søren Kokholm og Tina Mandrup / foto: Colourbox/Mediegruppen }

 N år lærerne selv er ledere, har vi så overho-
vedet brug for skoleledere?  

Folkeskolen; den bedst kendte virksom-
hed i Danmark. Sådan tænker de fleste 
voksne nok, for på mange måder ligner fol-
keskolen sig selv, sådan som mange gen-

kender den fra deres egen skolegang. På ligeså mange måder 
har folkeskolen dog forandret sig en hel del siden de nuvæ-
rende forældregenerationer selv var skoleelever. 

skoleledelse…
…når det er bedst

En af de større forandringer, som ingen umiddelbart kan 
se, er, at kravet til ledelse er steget markant. Ledelsesopga-
ven indbefatter ikke blot, at lederen sørger for, at der er or-
den i maskinrummet og får bundet timer, klasser og lærere 
sammen så det går op i en højere enhed. Ledelsesopgaven er 
formentlig lige så kompleks som i en hvilken som helst an-
den virksomhed; der skal være orden på bundlinjen, der skal 
opstilles effektmål, der skal tænkes strategisk i forhold til 
konkurrenterne, der skal leveres i forhold til de politiske ud-
meldinger, der skal kompetenceudvikles blandt medarbejder-
ne osv. 

Ledelse med hjerte og hjerne
Når vi ser på skolens kerneopgave, så er det at levere den aller-
bedste undervisning, så alle elever får så stærke faglige, person-
lige og sociale kvalifikationer med i rygsækken som en forud-
sætning for videre uddannelse med henblik på at blive kom-
petente borgere og højt kvalificerede medarbejdere, der kan 
bidrage til samfundets og fællesskabets bedste. Eleverne udgør 
kernen for skolens berettigelse. Betyder det så, at det ikke er 
lærere, pædagoger og ledere der er centrum for virksomheden 
Folkeskolen? Ja, det gør det! Målet for folkeskolen er ikke at 
skabe gode arbejdspladser… men det er midlet til at nå målet!
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ledelse i ny kontekst 

den kompetente leder for at inddrage sit personale og udvise 
tillid til, at netop læreren ved, hvad der skal til for at nå må-
let. Der er en åbenlys kausalitet mellem lærerens faglige tyng-
de, lærerens relationskompetencer og lærerens interaktion 
med eleverne og så elevernes præstationer. Skoleledelsens 
vigtigste opgave er derfor at sikre, at den enkelte lærer får mu-
lighed for at levere mest og bedst mulig undervisning. Det be-
tyder, at lederen med blik for hele organisationen, skal skabe 
en ramme, hvori denne udfoldelse kan ske. Det betyder også, 
at lederen må bidrage til at luge ud i de opgaver, som begræn-
ser den enkelte lærer i at fokusere på kerneydelsen. 

Den bedste skole skabes i et passioneret og tillidsfuldt 
miljø, hvor ledere og medarbejdere samt skolens andre aktø-
rer udviser respekt for hinandens fagligheder, hinandens 
kompetencer og ikke mindst respekt og accept af de roller, vi 
hver især er ansat til at udfylde. 

Viden og uddannelse
Når skoleledere skal lede deres skoler, skal de have kend-
skab til den nyeste forskning inden for undervisning; fag, di-
daktik og pædagogik og denne viden skal omsættes i udvik-
lingen af deres skole. Lærerne skal efter-/videreuddannes og 
gøre det ”der virker” i deres undervisning. 

Men det er ikke nok – skolelederne skal også, ligesom i 
alle andre moderne virksomheder, være ledelseskompetente 
og vide, hvad ledelse går ud på, hvordan ledelse virker og i 
det hele taget have et bredt repertoire af ledelsesteorier og 
værktøjer at trække på. For størstedelen af skolelederne gæl-
der, at vi som minimum har en diplomuddannelse i ledelse, 
hvilket i den grad har løftet os i vores ledelsestænkning, og 
sat os i stand til at lede en organisation med mange ledere. 
At lede ledere kræver i den grad en overordnet ledelse, som 
kan sikre kursen, som kan binde organisationen sammen og 
som kan sætte rammen om det fælles projekt. 

Folkeskolen har dygtige ledere. Det er utænkeligt at fore-
stille sig, at en skoleleder vil sætte en lærer til at undervise i 
37 timer om ugen uden forberedelse, sådan som det, i den 
verserende debat, har været fremført, som en mulig konse-
kvens af manglende overenskomstsikrede forberedelsesrettig-
heder. Lederen er, fuldstændig ligesom den enkelte lærer, 
optaget af at undervisningen er af høj kvalitet, og det indbe-
fatter naturligvis, at læreren har tid til forberedelse og efter-
behandling af undervisningen. 

 Lærere og skoleledere har én fælles mission; at udvikle 
folkeskolens elever til kompetente og livsduelige mennesker.

Skolelederen har den administrative og pædagogiske le-
delse af skolen og er ansvarlig for hele skolens virksomhed. 
Med det overordnede blik på organisationen, er det naturlig-
vis også skolelederen, der i sidste ende skal afgøre, hvordan 
ressourcerne anvendes bedst muligt.

 Derfor er der brug for skoleledere!

Søren Kokholm,  
Skoleleder ved Herfølge Skole, Køge Kommune
Tina Mandrup,  
skoleleder ved Sct. Nicolai Skole, Køge Kommune

Noter
1   AKF, Anvendt Kommunal Forskning (november 2010), Mehlbye, Jill. Den højt 

præsterende skole – hvordan kan skolen løfte elever med svag social baggrund.
2   Søndergaard J. et al. (2010): Fremtidens folkeskole – én af verdens bedste, 

anbefalinger, 360-graders-eftersyn af folkeskolen, Folkeskolens rejsehold, 
Skolestyrelsen.

skoleledelse…
…når det er bedst

Det betyder i al sin enkelthed, at skoleledelsen er dybt 
afhængig af at skabe en arbejdsplads, hvor den enkelte lærer 
kan udøve sin gerning med henblik på at levere den bedst 
tænkelige undervisning inden for de tilstedeværende ressour-
cer. Som i alle andre virksomheder er der også i folkeskolen 
konjunktursvingninger; der må af og til skæres i budgettet 
ligesom elevtallet er svingende. Og som en vigtig del af det 
danske samfund og den danske samfundsøkonomi, må vi 
alle acceptere, at også folkeskolen må udvikle smartere og 
mere effektive processer i opgaveløsningen. 

Dette kræver ikke bare ledere med hjertet på rette sted, 
men ledere der også er villige til at lede med hjernen, og ind 
imellem sætte en kurs, som ikke falder ud til medarbejder-
nes fordel, men til elevernes. I alt hvad vi foretager os med 
eleverne, må vi spørge os selv; Hvad gavner det eleverne? For 
som tidligere nævnt, så holder vi skole for elevernes skyld og 
ikke for skolens medarbejdere. 

Den rette delegering
Når det er sagt, skal der ikke herske tvivl om, at lærerne hver 
især har en helt afgørende betydning for, om vi når de mål, 
vi sætter for eleverne, hvilket dokumenteres i kvalitative stu-
dier; Den højtpræsterende skole1 og Rejseholdets anbefalin-
ger 20102. Skolen skal derfor være en attraktiv arbejdsplads, 
som virker befordrende og udviklende i forhold til at tiltræk-
ke dygtige medarbejdere.

De nævnte rapporter peger endvidere på, at det, der er 
kendetegnende for de højt præsterende skoler, er tydelig og 
målfokuseret ledelse. 

Men lederen i sig selv gør ikke forskellen. Det er derfor 
helt nødvendigt, at lærere og ledere dels får afstemt det le-
delsesrum, de hver især skal udfylde, og dels at de i samar-
bejde udvikler skolen. 

 Lederen skal naturligvis, som overordnet ansvarlig for 
hele skolens virksomhed, have den fulde ledelsesret for til 
enhver tid at kunne disponere mest hensigtsmæssigt over de 
tilstedeværende ressourcer.  Derudover skal lederen sætte 
mål og rammer for skolens undervisning. Lærerne skal ligele-
des inden for disse rammer og ud fra de opstillede mål, udøve 
klasse- og læringsledelse på den mest hensigtsmæssige måde 
i forhold til elevgruppen. En udbredt misforståelse er, at lærer-
ne har metodefrihed; altså friheden til suverænt at bestemme, 
hvordan der skal undervises – lærerne har metodeansvar, hvil-
ket betyder, at læreren med sin faglige og professionelle viden 
skal vælge den/de undervisningsmetoder og den undervis-
ningsform, der allerbedst fremmer målet for den enkelte elev. 

Som skoleleder delegerer du ledelsen af de enkelte klas-
ser til lærerne. Det betyder ikke, at den enkelte lærer kan 
praktisere ”under eget flag”. Den enkelte lærer er forpligtet på 
at arbejde loyalt over for lovgivningen, skolens værdigrundlag 
og overfor de opstillede mål. For at sikre, at dette sker, sørger 
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 { tekst: Michael Rasmussen / illustration: DFL }   klumme

 P rojektet Digital Foran-
dringsledelse har været 
omtalt i fl ere artikler i 
Plenum og på forenin-
gens hjemmeside. Pro-
jektet har etableret en 

følgegruppe beståede af medvirkende 
skoleledere fra Århus og nærmeste om-
egn.

Hvad dækker Digital Forandringsle-
delse egentlig over? Hvad er digitalise-
ring i en ledelsesmæssig sammenhæng? 
Kan digitaliseringen være brækjernet i 
forhold til genetablering af den evidens-
baserede undervisning? 

Et sidespring
Lars Qvortrup taler i ”Den myndige læ-
rer” om ledelse af selvledere i betyd-
ningen af medarbejderens ansvar for at 
tænke sig om i egen opgaveløsning; 
samt forventningen til medarbejderens 
kobling på ledelsens forventning (læs 
mål) for medarbejderne. Forskellen på 
klasseværelset og automobilværkstedet 
er, at læringen foregår i hjernen på ele-
verne og i deres kommunikation med 
hinanden og de(n) voksne. 

Kommunikation er dermed ikke er 
direkte observerbar til forskel for et 
blinklys på bilen, der er gået ud. Den-
ne forskel har i mange år været begrun-
delsen for, at lærerne har kunnet lukke 
døren bag sig og glemme omverdenen, 
herunder skoleledere. 

Digitaliseringen
Skolens udfordring er, at verden banker 
på. I manges hoveder er dette ikke en 
resurse, men en belastning. Belastnin-
gen bliver synliggjort af den støj, der er 
forbundet med bankeriet, som ofte sker 
ved hjælp af diverse elektroniske anord-
ninger fremfor honorarbelagte og ske-
malagte gæstelærere. Ledelsens opgave 
bestemmes af samfundets forventning 

om inddragelse af samfundet i undervis-
ningen. Samfundets forventninger er 
normativt udtrykt i lov om folkeskolen 
mv. 

Fejlgrebet sker, når iagttageren ser 
modsætninger i lineær og cirkulær 
kommunikation. Lov om folkeskolen er 
foreskrivende eller mere mundret en 
ordre. Det samme gælder for underord-
nede bestemmelser i de enkelte fag. 
Lærerens dialog med eleven er cirkulær 
eller dialogisk – både fordi det er det vi 
samfundsmæssigt har valgt; og fordi 
hjernen er en Black Box. Det synes 
indlysende, at det samme gælder for 
skolelederens samtale med læreren.

En af metoderne i koblingen mellem 
det foreskrivende og cirkulære er digita-
liseringen af undervisningen. Anvendel-
se af digitale værktøjer gør det muligt at 
afrette en tekst i mange retninger. En 
elev opnår målene i skolen ved at frem-
stille en podcast, en anden ved at male 
et billede, en tredje ved at skrive et es-
say. Undervisningsdifferentieringen op-
står i samtidigheden i elevernes arbej-
de med deres udtryksformer. Lærerens 
opgave er overblikket over de forskel-
lige udtryk sammenholdt med målene i 
lovgivningen og fagets æstetik i øvrigt. 

Kompleksiteten i læreropgaven an-
tyder den samarbejdende forberedel-
sessituation. Til stadighed er der behov 
for snak om elevernes produkter og de-
res udbytte af undervisningen samt læ-
rernes input til forbedring heraf.

Digitaliseringen af undervisningen 
begyndte for alvor i midten af fi rserne. 
Vi satte så at sige strøm til den pro-
grammerede undervisning. Random-
funktioner i computerne sikrede diffe-

rentierede træningsopgaver med alle 
sværhedsgrader. Den nye verden var 
gemt i simuleringen og valget af det 
uventede. Helt lavpraktisk i samtidsori-
entering, hvor programmer simulerede 
arbejdet på en avisredaktion. Arbejdet 
gav et drive og nærvær i undervisningen, 
der ellers var vanskeligt at få frem. 

The Black Box gav et felt for under-
søgende og arbejdspræget undervis-
ning. Den teknologiske udvikling har 
givet mulighed for, at hver enkelt elev 
sidder med hver deres forskellige æske, 
der skal udforskes. Måske skal vi bare 
glemme vores fascination af fagre ver-
den og komme i gang. 

Et eksempel
Output på digitale kameraer er jo ikke 
væsentligst forskellig fra analoge. For-
skellen er parkeret i prisen for anven-
delsen og distributionen af output. 
Børn kan dele billeder med hinanden 
stort set inden undervisningspligtens 
begyndelse.

Tanken om at dele stort og småt 
med sine nærmeste og vennerne på 
nettet er vel en relevant og vedkom-
mende social disciplin, der selvfølgelig 
foregår i en kontrolleret og debatteren-
de sammenhæng. Samtalen om det be-
timelige i fjorten forskellige billeder af 
en ny cykel er undervisningens begyn-
delse, der – gennem undervisningsplig-
tens opfyldelse – udvikles til et tekst-
analytisk beredskab. 

Michael Rasmussen
Projektleder 
Medlem af hovedbestyrelsen

  foRandRinG 
elleR     

ÆndRinG



  nummer 04 / juni 201360   nummer 04 / juni 201360

Kurser og 
skoleudvikling

• Kursusdage på skolen
• Praksis-coaching og vejledning

• Sparring for ledelsen 
• Implementeringsforløb  
   designet efter jeres behov

Kontakt os på 
tlf: 88 24 50 84

eller info@cooperativelearning.dk

Klæd dine lærere på til  
at undervise HELE klassen

Klæd dine lærere på til 
at undervise HELE klassen

Undervisning med samarbejdsstrukturer

Cooperative Learning

Cooperative Learning er et banebrydende og intelligent svar på de 

udfordringer, skolen står overfor i dag.  

Cooperative Learning vil det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af 

samtlige elever, undervisningsdi� erentiering, styrkelse af sociale og 

personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø 

for både elever og lærere. Det er nemt at anvende, det er sjovt – og 

det virker!!

Cooperative Learning er bygget på � ere årtiers forskning og 

bruges i disse år stadig � ere steder på kloden – ganske enkelt fordi 

både lærere, elever, forældre og skoleledere kan mærke, at her 

er en undervisningspraksis, der vil og kan � ytte skolen ind i det 

21. århundrede. Med denne udgivelse er Cooperative Learning-

strukturerne for første gang tilgængelige på dansk. 

Cooperative Learning kan anvendes i alle skolens fag, og desuden 

alle andre steder hvor elever, studerende, medarbejdere eller ledere 

indgår i læreprocesser. 

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi, 

skaber af Cooperative Learning strukturerne og 

grundlægger af Kagan Publishing and Professional 

Development i Californien. Han og hans stab har 

uddannet � ere hundredtusinde lærere verden over 

i brugen af Cooperative 

Learning-strukturer.  Jette Stenlev er tidligere seminarielektor 

i engelsk. I dag er hun leder af Coopera-

tive Learning DK, hvorfra certi� cerede 

instruktører leverer workshops og vejled-

ning i Cooperative Learning på skoler, 

gymnasier, erhvervsskoler, sprogcentre 

mv. over hele landet. 

Se www.cooperativelearning.dk

C
ooperative Learning – U

ndervisning m
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arbejdsstrukturer

Spencer Kagan

Jette Stenlev

46 strukturer 

til alle skolens fag

Undervisning med samarbejdsstrukturer

978-87-7988-636-0

om_9788779886360.indd   1
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Ønsker I stærkere klasse ledelse  
og mere struktur i undervisningen? 
Med professionel brug af Cooperative Learning       
får I  helt konkrete redskaber til  at opnå:   

• høj faglighed og fokuserede læreprocesser
• struktur og tydelig klasseledelse
• inklusion af alle elever i undervisningen
• aktive og motiverede elever
• stor variation i timerne
• et positivt læringsmiljø 

Vi har mange års erfaring med at levere kurser  
og implementeringsforløb til skoler i Danmark.  
Se meget mere på www.cooperativelearning.dk
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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 konfl ikthåndtering 
› 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  

Studentermedhjælp 
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
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nye bøger
Ønsker du at anmelde en bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

Kræver offentlig ledelse noget særligt? Det spørgsmål stiller de to forfattere på 
bagsiden. Og ja, det mener jeg det gør  – og bogen giver en række rigtig gode 
svar på hvorfor.
 Det teoretiske grundlag i bogen er hentet fra Leadership Pipeline-teorien som 
blev udviklet og formidlet i 2001. Den baserer sig på tankesættet om at skabe 
en sammenhængende målrettet kæde af organisatoriske aktiviteter, der sikrer de 
rigtige ledelsespræstationer på de enkelte ledelsesniveauer. 
 Teorien arbejder med 5 niveauer: Medarbejder, leder af medarbejdere, leder 
af ledere, funktionel chef samt topchef. Overgangen fra et niveau til det næste 
beskrives som transition.
 Teorien omsættes til den danske offentlige sektor og holdes op mod 8 kom-
petencefelter, som forfatterne udpeger.
 Bogens styrke er, at den beskriver arbejdet og udfordringerne på hvert af de 5 
niveauer indenfor de 8 kompetencefelter. Det bliver både beskrevet i teorien og i 
praksis. Og den kobling - at man fi nder meget relevante praksishistorier for de 5 
x 8 fortællinger - er bogens helt suveræne styrke.  
 Bogen er letlæst, men samtidig i mine øjne en rigtig god øjenåbner for, hvor-
dan man skal være ekstrem opmærksom på transitionen ved eget ledelsesskift, 
men i lige så høj grad, når man som leder af ledere får en ny afdelingsleder/vi-
cer, som skal hjælpes og superviseres ind i sin nye rolle.

Bogens mål er ikke at sælge en smart idé, men italesætte og teoretisere de 
udfordringer som du som leder står i og overfor i hverdagen. Og det lykkes. En 
god bog at blive klog af. 

Claus Hjortdal

Næstformand

2
anmeldelser

kÆdedans

Leadership Pipeline
I den offentlige sektor 
Kristian Dahl og Thorkil Molly-Søholm
Dansk Psykologisk Forlag
256 sider, 348 kr.

Leadership pipeLine 
i den offentLige sektor
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2. udgave Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

Lederskab på distancen
Nå du ikke ser dine medarbejdere dagligt
Anne Birg itte 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
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

Lederskab i praksisnært perspektiv
Din vej til bedre resultater
L&R Business

Primadonna ledelse
Når arbejdet er et kald
Helle Hedegaard Hein
Gyldendal Business

Bøger til 
anmeldelse
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Arbejdslivets skyggesider
Niels Christian Mossfeldt Nickelsen 
(red.)
Moderne arbejdsliv

Vidensbaseret praksis i arbejdet med 
børn og unge
Terje Ogden
Vejledning & Profession

Pædagogiske linjer, uddannelse af den 
refl ekterende praktiker
Tiltag til en ny udformning 
af undervisning og læring for 
professionelle
Donald A. Schön
KLIM

Den motiverende samtale
I teori og praksis
Gregers Rosdahl
Munksgaard

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

Flere bøger til 
anmeldelse

Fejret, forkætret og aldrig ligegyldig. Det 
kan man sige om Bertel Haarder og også 
om hans erindringsbog, den første af for-
mentlig to. På vej mod de 70 og mod 40 
år i folketinget med adskillige minister-
poster, heraf som undervisningsminister 
i perioderne 82-93 og 05-10. 

Haarder skriver ganske godt og leven-
de. Især om børne- og ungdomsårene i 
en Matadoragtig rejse tilbage til det 
gamle Danmark, op gennem efterkrigs-
tiden, de magiske 60’ere og til i dag. 
Manden har sine rødder i den danske 
muld, højskolebevægelsen og fi k det 
grundtvigsk-kristne frisind i vuggegave. 
Med et par stænk fornuftstro og kultur-
radikalisme oveni. Ikke langt fra det ra-
dikale Venstre er han iblandt, men det 
er klart det frihedsdyrkende Venstre, der 
er ståstedet. Den jordnære, folkelige del 
af slagsen – i kombination med det aka-
demiske.

Modsætninger mødes mirakuløst. På 
den en side en astmatisk, migrænepla-
get, stammende, svagtsynet purk (det er 
kontaktlinserne, der giver ham de stik-
kende øjne, nævner han), der oveni kø-
bet mobbes og tages ud af skolen for at 
blive hjemmeundervist. På den anden 
side en hurtigt tænkende ditto, arbejd-
som uden at være overfl ittig og kvik til 
også andet end det boglige. Danse kan 
han, skrive, digte, synge og gå på hæn-
der. Høj selvtillid. Temperamentsfuld. 
Drilagtig humor også.

Som del af de store generationer er 
60’erne også for Haarder ’the great wide 
open’. Men som en laks går han mod 
tidens strømninger. Godt nok anti-autori-
tær, men snarere anti-formynderisk og 
på vagt overfor alle, der mener at vide, 
hvad der er bedst for andre, og som er 
parat til at suspendere demokratiet i 
ideologiens navn. Selv er han sin egen 

(lykkes smed). Som ikke vil dirigeres 
med, og som har en iboende mistro til, 
at statsmagt, embedsvælde og organisa-
tioners ageren kun er af det gode.

Usentimentalt, til tider eftertænk-
somt og endda selvkritisk er det. I hvert 
fald åbent. Et stort ego kan ikke undgås 
at stikke frem, men det er også en selv-
biografi  over en på én gang systemkriti-
ker og vækkelsesprædikant. Kamplysten 
som regel, men også god til at knytte 
kontakter og netværk. Mange personlig-
heder og originaler (som Haarder selv?) 
krydser han veje og klinger med. Tiden i 
folketinget er et stykke politisk historie 
under skiftende regeringer, tæt på, men 
uden meget nyt.

Med hensyn til det skolemæssige får 
Haarder lejlighed til at få tegnet et bil-
lede af DLF som en reaktionær modpart, 
der holder på rettigheder, men ikke føl-
ger med udviklingen. Skolelederne bliver 
skoset for ikke tydeligere at have valgt 
ledersiden. Han er generelt imod regler 
og andre begrænsninger og ser dem ger-
ne erstattet af ledelse, handlekraftig le-
delse. Medierne får også på puklen – alt 
for megen magt har de, i betragtning af, 
at de ikke ledes af folkevalgte.

Mod stjernerne søger han, uden dog 
at have potentiale til at blive statsmini-
ster – dertil for meget en outsider. Den 
snurrer hurtigt, nogle gange for hurtigt 
måske. Men at der er tale om en af vor 
tids store politikere, det er der ingen 
tvivl om. Den politiske Haarder og hans 
holdninger hører vi en del til, mennesket 
bag fremgår af bl.a. en hel del personli-
ge fotos. Gad vide, hvad den næste bog 
skal handle om?

Michael Diepeveen

Redaktør

ny viden

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. husk: skriv kort!
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Op mod strømmen
Bertel Haarder
Gyldendal
334 sider, 300 kr.
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Bøger til anmeldelsemellemspilmellemspil  

it-lÆRinG 
Tablets, pc´ere, digitale ka-
meraer, spilkonsoller, smart-
phones og smart-boards. Li-
sten af digitalt udstyr er i 
rivende udvikling, og det stil-
ler hele tiden nye krav til læ-
ring og undervisning. 

Regeringen har i 2012-15 
afsat 500 mio. kr. til at styrke 
it i folkeskolen. Hovedparten 
anvendes til støtte til skoler-
nes indkøb af digitale lære-
midler, hvor kommunerne in-
vesterer et tilsvarende beløb.

Børne- og undervisnings-
ministerens it-rådgivnings-
gruppe anbefaler i den forbin-
delse at:

›  Skolerne samarbejder tæt 
om kompetenceløft og net-
værk, fx som det sker i 
skoleledernetværket med 
fokus på digital foran-
dringsledelse

›  Teknologiske støtteværktø-
jer i form af bl.a. læse-og 
skriveteknologi som op-
læsning og ordforslag bør 
være til rådighed for alle 
elever og lærere i alle fag. 

›  Den digitale adgang til læ-
ringsmål, læringsressour-
cer og opfølgning er til-
gængelig for alle, ikke 
mindst for forældrene, så 
de i højere grad kan un-
derstøtte elevernes læring 
og resultater. 

›  På baggrund af den eksi-
sterende viden om it og 
undervisningsdifferentie-
ring bør der ske en udvik-
ling på langt sigt af re-
sponsive og dialogskaben-
de læremidler.

Arbejdsgruppen anbefaler sy-
stematisk videnspredning i 
form af strategier på den en-
kelte skole, som skal sikre, at 
de gode eksempler kommer 
ud til andre.

lønstigning?
 I takt med indfasningen  af de nye ar-
bejdstidsregler – eller manglen på sam-
me – vil skolelederne på sigt komme i 
position til at forhandle en lønstigning, 
der matcher det nye ansvar.

Det vurderer lektor Jørgen Stamhus 
fra Institut for Økonomi og Ledelse ved 
Aalborg Universitet, som peger på, at 
ændringerne lægger op til en helt ny le-
delsesmodel og en ny måde at agere på 
for skolelederne, hvilket vil afspejle sig i 
lønnen.

Den udvikling er fx sket på universi-
teterne, hvor en lignende modernisering 
har ført til, at ledelsesniveauet er blevet 
kanoniseret, og lederne har fået markan-
te lønstigninger. 

Kilde: Danske Kommuner

Nyere amerikansk forskning viser, at det fysiske udtryk tydeligt 
slår igennem på en række parametre. Ikke mindst, når det gæl-
der ledelse, men også anden performance.

En analyse fra 2005 af 500 topchefer på fi nansmarkedet har 
afdækket, at de gennemsnitligt er 6½ cm højere end, hvad den 
almindelige mand i USA måler. En anden undersøgelse har taget 
fat på 792 topchefers stemmeleje viser, at det ligger 22 Hertz 
dybere end gennemsnittets, og tendensen er jo dybere stemme, 
desto mere i løn og at de pågældende holder på jobbet længere.

Skaldede mænd opfattes af omgivelserne som mere betyd-
ningsfulde. Skæg giver ikke mere magt, men associeres med tro-
værdighed. Chefers ansigtsbredde synes at være ligefremt propor-
tionalt med deres fi rmaers størrelse – lidt svarende til, at folk 
ligner deres hund eller omvendt…

Mange studier fortæller, at et smukt udseende booster karri-
eren – og kan give op til 20 % mere i lønningsposen. For kvinder 
i USA er det en fordel at være blondine – de tjener 7 % mere end 
andre. Omvendt er det med overvægt, her falder indkomsten med 
ca. ½ % for hver 1 %’s vægtforøgelse.

Sidst har en dansk-amerikansk undersøgelse vist, at størrel-
sen på mænds overarme, altså de måske fysisk stærkeste, ikke er 
indstillet på at dele hverken magt, økonomi mv. med andre…

Kilde: Politiken

6. sans Har bevæger vi os ind i forudanelser, intuition, mavefornemmelse og måske er 
det summen af og lidt oveni hatten af, hvad de andre sanser og hjernen fortæller?

Biologisk 
økonomi



  moderne skoleledelse 65  moderne skoleledelse 65

stillinger

lighthouse

VANERUM-SIS A/S 

Tlf. 64 41 04 90 

info@vanerum.dl

inspiration til en 
ny generation elever.
inspiration til en 
ny generation elever.

Et innovativt, digitalt læringsværktøj til undervisningslokalet, der 
fremmer håndgribelig, aktiv læring og engagerer elever som aldrig 
før. Udviklet til at støtte indskolingen, hjælper Lighthouse lærere 
med at skabe liv i undervisningen, mens eleverne opfordres til at 
lege, samarbejde, dele og deltage.

www.vanerum-sis.dk/lighthouse 
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Aktive Læringsrum
Elverdal tilbyder arkitekttegnet løsninger til renovering af skolegårde og udvikling af nye ude arealer. 
Vi skaber legepladser, parkouranlæg, multibaner og uderum til aktiviteter som integrerer leg og læring. 
Vores lærningskonsulenter hjælper jer med at integrer uderummet i undervisningen.Vi indgår gerne i 
samarbejde med jer om udvikling af jeres skolegård og hjælper jer med at få en fremtidssikret løsning. 
Ønsker du at vide mere om vores projekter og produkter er du velkommen til at  besøg vores hjemme-
side www.elverdal.dk eller bestil tid med en af vores arkitekter på +45 35 13 32 22. Information om 
studieturen kan bestilles via info@elverdal.dk

Deltag i vores 
studietur.



Al henvendelse til: Skolelederforeningen, Kompagnistræde 22, 2. sal, 1208 København K

En drikkevandskøler på skolen får eleverne til at 
drikke mere vand, det giver aktive, friske elever, 
der er mere motiveret for indlæring. 

Lige nu sælger vi Fontemagna 150 std.  
(150 liter vand/timen)  
- den oplagte skolemodel - til en hel særlig pris*

Rent frisk koldt vand
giver friske aktive elever

Skan koden og se filmen om 
Fontemagna på en skole

Langebjergvænget 6 • 4000 Roskilde • tlf. 4648 0390 •  aqualine.dk

Besøg os på aqualine.dk 
Facebook eller LinkedIn

* tilbudet gælder kun så længe lager haves. 
Prisen er ekskl. levering og moms

Tilbud
Kr. 13.500,-*

Du sparer 4.000,- kr.
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