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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.

Winie Ricken, arkitekt ph.d. 
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leder

en GoD skole 
en GoD arbejDsplaDs
Tak for sidst! Det var nogle fantastiske dage ca. 1700 af os havde sammen til 
årsmødet i Aarhus. 

Det lover godt i en tid, hvor det ellers kører i fuld fart på lederkontorerne i fol-
keskolen. Hovedlinjerne i de ledelsesstrategiske overvejelser om implementeringen 
af folkeskolereformen skal gerne ligge klar inden jul, før det praksisrelaterede ar-
bejde starter. Heldigvis giver de tredages KL-kurser, som stort set samtlige af lan-
dets skoleledere har deltaget i, et indtryk af, at man de fl este steder er godt på vej. 

KL har sagt, at de følger op på kurserne, og vi forventer også, at de kommunale 
forvaltninger  vil understøtte skolelederne helhjertet i reformarbejdet. Ikke mindst 
når vi skal træffe de nødvendige beslutninger om anvendelse af resurser og om 
planlægningen af skoleåret og lærernes arbejdstid, og når vi skal sikre et fremad-
rettet konstruktivt samarbejde med lærerne og det øvrige personale.

Selv skal vi huske at være skarpe på vores behov og forventninger i den store ledel-
sesopgave vi står midt i. Det kan jeg love, at vi er centralt i forhold til KL og ministeri-
et vedrørende den konkrete støtte til at forny skolen, samt hvad angår den mere lang-
sigtede kompetenceudvikling af skolelederne. På samme måde vil jeg opfordre til, at 
vi ruster os lokalt ved at styrke samarbejdet i skolens ledelsesteam, i den lokale skole-
ledergruppe og ved dannelse netværk med skoleledelser uden for kommunen. 

Sammen kan vi udnytte det rationale, der ligger i udveksling af løsninger og 
procedurer. Sammen kan vi styrke den pædagogiske og strategiske ledelse samt 
styrke vores evne til at forandre. Så derfor: Ryk sammen og styrk fællesskabet i le-
delsessamarbejdet. Nu med den gode nyhed, at det ser ud til, at der i den natio-
nale styregruppe for skoleledelse er grønt lys for at etablere et korps af konsulen-
ter, som har til hovedopgave at sparre og understøtte ledelsesarbejdet.

Det er ikke alene julen og et nyt år, der er i sigte. Reformen lægger op til et deci-
deret kulturskifte i den danske skole, og det er et stort ansvar vi står med. Årsmødet 
gav håb om det bedste, for der var her tydeligvis en positiv tro på fremtiden!

God Jul og Godt Nytår til alle medlemmer, når I når så langt!

Anders Balle, formand for Skolelederforeningen

Formanden løfter sløret for, 
hvad der skal ske i den 
kommende tid…
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 J eg møder tvillingerne Rane 
og Eske Willerslev i Kastrup 
lufthavn, efter at være kørt 
hjemmefra før fanden fik 
sko på. Rane er professor i 
antropologi på Aarhus Uni-

versitet, Eske er professor på Køben-
havns Universitets Grundforsknings-
center, Center for Geogenetik. Det er 
den eneste mulighed, jeg får for at 
træffe dem begge på én gang, så jeg 
kan få nogle gode billeder i kassen. 
Eske er på vej til konference i USA, 
hvor han skal holde foredrag for 1000 
forskere.  Nogle bliver berømte på at 
skabe stor kunst, andre for at opfinde 
geniale apparater eller lave menneske-
reddende medicin, men Eske for at for-
ske i lort.  

Det lyder ikke fint, men det er det.  
Jeg husker første gang, jeg så ham på 
tv. Han havde kulstof-14-testet menne-
skelig afføring fra en hule i Oregon og 
fundet ud af, at der var mennesker i 
USA for 14.000 år siden. Siden har 
han som den første i verden sekvense-
ret hele arvemassen fra et fortidsmen-
neske. Kun en gammel hårtot skulle 
der til for at afsløre en hidtil ukendt 
indvandring til Grønland for mere end 
4500 år siden. Sidste år fik han den 
prestigefyldte Rosenkjær-pris for sin 
fantastiske evne til at formidle svært 
tilgængeligt videnskabeligt stof for en 
bred offentlighed. 

Drømmen om vildmarken
I deres pureste ungdom var både Eske 
og Rane ustyrlige eventyrere, der flere 
somre i træk tog på ekspeditioner i den 
sibiriske ødemark. Man ser i glimt Indi-
ana Jones, når man hører om deres be-
drifter, deres kamp for overlevelse i 65 
graders kulde, forfrosne, udmattede  
af sult, på flugt fra pelsmafiaen, der 
stræbte Rane efter livet, fordi han tru-
ede deres monopol på handel med pel-
se. Her samlede de også etnografiske 
genstande til Moesgaard og gamle 
knogler i tonsvis… fra mammut, pels-
håret næsehorn og andre eksotiske dyr. 
Senere blev knoglerne en del af grund-
laget for Eskes forskning i disse arters 
uddøen, og de etnografiske genstande 
blev Ranes startskud til eliteforskning i 
antropologi. 

Dobbeltgængertæsk til fjenden
Vi sidder på en lufthavnscafe, og jeg 
siger bare henkastet: Tvillingestudier!

”Åh, nej”, Rane stønner og lider al-
lerede, ”… det er både en velsignelse 
og en forbandelse at være enægget tvil-
ling. Man har denne dobbeltgænger for 
livet. Der er ingen, der forstår en så 
godt som ens tvilling. Der er ikke no-
gen, man har så intimt et forhold til 
som ens tvilling, men samtidig lider 
man også hele livet: Lige fra vi blev 
født, blev vi altid bare kaldt tvillinger-
ne”. 

Men der er også mange styrker ved 
det”, fortsætter Eske, ”Man blev aldrig 
mobbet, og da Bo begyndte at slå på 
dig, bankede vi ham sammen”. De gri-
ner i stereo. ”Det var svært for mig at 
blive alene, da jeg flyttede til Sverige 
med vores far og senere, da vi blev ad-
skilt pga. vores forældres skilsmisse, 
men jeg er enig i, at det var negativt 
ikke at blive betragtet som et selvstæn-
digt individ. Vi fik aldrig nogen enetid, 
ingen særtid. Vi gik i det samme tøj, 
kom de samme steder hen, det var ikke 
kun godt”.

Mimetisk rivalitet
For at skabe deres egen identitet og 
deres egne oplevelser bliver de pelsjæ-
gere hver for sig efter nogle vilde som-
re, hvor de sammen er blevet dumpet i 
ødemarken med helikopter kun med 
lidt proviant og geværer. Men deres vir-
kelige identitet udkrystalliseres først 
med deres forskellige studievalg, som 
senere bestemmer deres vidt forskelli-
ge forskning: Rane bliver inkarneret 
humanist, Eske naturvidenskabsmand. 
Det kan godt slå lidenskabelige gnister, 
når de diskuterer over juleanden fra 
hver sin side af bordet. 

Rane angriber frontalt: ”Den væsent-
ligste forskel mellem os er, at naturvi-
denskab og humaniora grundlæggende 
har to forskellige menneskesyn. Eske 
arbejder inden for et naturvidenskabe-

Det tager pusten fra en, når man tænker på, 
hvad professor-tvillingerne Rane og Eske  
Willerslev har nået i deres kun 42-årige liv.  
Fra utilpassede folkeskoleelever, til engage-
rede gymnasiaster, til frygtløse pelsjægere i 
Sibirien og siden topforskere, der blander sig 
med verdenseliten på hver deres felt, Rane 
som antropolog og Eske som DNA-forsker.
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Lort der sælger
Eske har vist hørt det før, men han har 
lært den videnskabelige diskurs’ tilba-
geholdenhed. I hvert fald fortsætter 
bror Rane ufortrødent:

”Det betyder ikke, at jeg anfægter 
den biologiske evolution, men jeg sy-
nes, at Eske laver et 1:1-forhold mel-
lem biologi og kultur. Her er vi uenige. 
Så når han siger: De første indvandrere 
i Amerika kom fra Sibirien, så mener 
jeg ikke, at han dermed har sagt noget 
om den kultur, de havde, deres histo-
rie, eller det sprog, de talte. Der går 
naturvidenskaben og mange journali-
ster galt, når de siger, at vi nu har fun-
det ud af, hvem de første mennesker i 
Amerika var. Ja, genetisk ved vi noget, 
men ikke kulturelt, for i historiens for-
løb er kulturen netop ikke kun lineær”. 
Han fortsætter:

”Naturvidenskaben har den slags 
klare svar, som journalister elsker. Vi le-
ver i en tid, hvor man tror på den slags, 
og hvor man tænker, at humanister bare 
sidder og ”pladrer”. Men det skyldes, at 
humanistiske data er meget komplicere-
de. Det kan godt være, at Eske vil sige, 
at han da godt ved, at han med sin ge-
netiske kortlægning ikke har sagt noget 
om de første indvandreres kultur, men 

det er ikke desto mindre det 1:1-for-
hold, der gør, at lortet sælger: Nu ved vi, 
hvem de var!  Men vi har flere eksem-
pler på, at genetik ikke siger en skid 
om sprog og kultur. Faren ved naturvi-
denskab er, at den biologificerer det 
kulturelle og eksistentielle”. 

Den indre indianer
Rammende, at Rane taler om lort, der 
sælger. For det er i overført betydning 
Eskes lort fra Oregon, der er stridens 
hestepære: ”Det er rigtigt, at vi er ueni-
ge om, hvor vægten skal lægges, om 
det er på arv eller miljø. For Rane er 
det egentlig ikke så vigtigt, hvor vi 
kommer fra. Rane arbejder på det kul-
turelle tegnniveau. Jeg forsker i gene-
tik. Rane mener grundlæggende set, at 
man er indianer, hvis man selv siger, 
man er det, og så er det i virkeligheden 
ligegyldigt, om man stammer fra Euro-
pa. For mig er det vigtigt at definere en 
indianer efter den genetiske arv, fordi 
det er med til at kortlægge folks van-
dringer på kloden”. 

Eske forklarer, at deres uenigheder 
repræsenterer en global uenighed 
mellem kulturantropologer og 
biologiske antropologer: ”Der 
er virkelig tale om en kæmpe 

ligt paradigme, nemlig evolutionen. 
Men grundlæggende tror jeg ikke på 
evolutionen som altforklarende, fordi 
den bare er en af mange måder at 
forklare mennesket på. Lige nu arbej-
der jeg med begrebet tid. Hvis man 
ser på menneskets historie fra nean-
dertalerne til i dag, tænker man hi-
storien lineært som et forløb, man 
kan klippe op i mindre stykker, altså 
historiske epoker. Historien drives, 
set i en traditionel historisk optik, 
frem af årsag-virknings-forhold. Men 
hvad nu hvis tid har en form for 
agens, som vi endnu ikke har opda-
get? Mytens tid går i ring og markerer 
dermed en alternativ tidsopfattelse. 
Og hvad med den tid, der bliver skå-
ret fra den lineære tid og ligger som 
en skygge og opererer, indtil den 
dukker op igen måske flere tusinde 
år efter. Som et nyere eksempel kan 
vi tage shamanismen, som der ikke 
var plads til i Sovjettiden. Men det 
betyder ikke, at den var forsvundet. 
Den blev bare skubbet til side. Og 
her efter kommunismen dukker sha-
manismen op igen som en kraft, hvor 
nogle forsøger at bruge shamanismen 
som en slags basis i en ny statsdan-
nelse i Mongoliet og andre steder”.

lidenskab
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Rane Willerslev

›   Født 05.06.71

›   Forældre: Richard Willerslev 
og Lona Loell

›   Folkeskole: Maglegaard

›   Student 1990 fra Ordrup 
Gymnasium

›   MA fra University of  
Manchester, 1996

›   Ph.d. fra University of 
 Cambridge, 2003

›   Elite Reasearcher’s Award, 
1996 og 2000

›   Redaktør for Acta  
Borealia: Nordic Journal of 
Circumpolar Societies, fra 
2007

›   Malinowski Memorial Lectur 
ved LSE 2010

›   2011 direktør for Kultur-
historisk museum ved 
Universitetet i Oslo

›   Nu professor i antropologi 
ved Aarhus Universitet
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blå bog

Eske Willerslev

›   Født 05.06.71

›   Forældre: Richard Willerslev 
og Lona Loell

›   Folkeskole: Maglegaard  
(9 klasse 1987)

›   Student 1990 Fra Ordrup 
Gymnasium

›   Cand. Scient 1998 fra  
Københavns Universitet 

›   Besøgende forsker MD 
Anderson Cancer Research 
Centre, University of Texas, 
USA 2002  

›   Doktordisputats  
forsvaret 2004

›   Welcome Trust Fellow,  
Oxford Universitet 2003-
2005

›   Professor, Københavns 
Universitet 2005- 

›   Grundforskningscenterleder 
2009-

›   Eliteforsker, 2005  
og 2011

›   Den store Danske kommuni-
kationspris 2011 

›   Rosenkjærprisen 2012

›   173 videnskabelige  
publikationer hvoraf 26 er i 
Nature og Science

xxxxxxlidenskab
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strid, der er over hele verden, men især 
i USA har splittet universitetsfakulteter 
ad. Det ligner et jerntæppe. Mange kul-
turantropologer er meget imod genetik-
kens indtog i faget og bliver ekstreme i 
deres afvisning. Grundlæggende mener 
de, at man kun kan studere indianerne, 
hvis man selv er indianer”. 

Forbrødring
Om det er tvillingernes genetiske iden-
titet eller det fælles hellerupske op-
vækstmiljø, der gør det, så griner de 
begge og overgår herefter næsten hin-
anden i krediteringer:

”Men Rane ser alligevel værdien af 
mit arbejde, og jeg mener i virkelighe-
den, at den humanistiske forskning er 
lige så vigtig som den naturvidenskabe-
lige. Jeg er fx slet ikke tilhænger af, at 
de humanistiske fakulteter er skåret ned 
økonomisk, så de bløder. Det er virkelig 
snæversynet og kortsigtet, hvis man un-
derkender værdien af kunst og kultur. Se 
bare, hvordan det er umuligt at tiltrække 
de bedste hjerner til et naturvidenskabe-
ligt forskningsmiljø, hvis ikke universi-
tetsbyen har et rigt kulturliv. Det er en 
væsentlig grund til, at jeg ikke rejser til 
Saudi-Arabien, selv om pengene til min 
forskning ville være meget større der”.

Jeg spørger Rane, om Eske nogle 
gange optræder arrogant i forhold til 
ham, når ikke lige journalisten hører på?

”Nej, det synes jeg ikke,” siger han 
udjævnende, ”… han har i virkelighe-
den en ret ydmyg indstilling til, hvad 
hans fag kan og ikke kan. Men vi har 
forskellige betingelser for publicering 
af vores videnskabelige resultater. Der 
er stor forskel på at få noget publiceret 
i toptidsskrifterne inden for antropologi 
og i naturvidenskab. Hvis man publice-
rer i Science og Nature, er der et helt 
medieapparat, som sætter i gang, så 
snart noget er på bedding. Det er der 

ikke for mig. Der er mange flere penge 
til rådighed i naturvidenskab end i hu-
maniora. Jeg skal bare sendes i felten 
og så efterfølgende skrive om det. Eske 
skal have en hel stab af laboranter, 
1000-vis af mus og et stort og dyrt ap-
paratur til rådighed for at kunne bedri-
ve sin forskning. Et andet aspekt er, at 
Eskes forskning potentielt set rummer 
muligheder for medicinalindustrien. 

To sider af samme sag
Jeg får det indtryk, at tvillingerne må-
ske ind imellem tager nogle gevaldi- 
ge diskussioner, men at de i bund og 
grund supplerer hinanden. Det bekræf-
ter de. Rane uddyber: ”Det interessan-
te er, at vi på trods af vores forskellige 
faglige udgangspunkt alligevel er endt 
med på mange måder at arbejde med 
samme sag bare fra to forskellige sider. 
Først arbejdede vi begge med det cir-
kumpolare område, og nu har vi begge 
kastet os over Afrika. Eske vil gerne 
kortlægge Afrika genetisk, og jeg arbej-
der med en lille jægerstamme i det 
nordlige Uganda, som hedder ik-stam-
men. Det er sket uafhængigt af hinan-
den. Jeg tænkte, at jeg gerne ville se 
noget nyt, før jeg blev for gammel, og 
mens jeg stadig havde en vis fysik. Jeg 
ville se noget, som virkelig kunne over-
raske mig. Når man har arbejdet 15 år 
i Sibirien, kan man ikke længere blive 
overrasket over at se en shaman høj på 
fluesvamp sidde og tromme.  Så tænk-
te jeg: Det sted jeg mindst kan forestil-
le mig at arbejde med er Afrika, og det 
folk jeg mindst kan tænke mig at stu-
dere er ik, for de er i litteraturen blevet 
beskrevet som det mest usympatiske 
folk af alle. Ergo må jeg tage derhen”.

Uafhængigt af Ranes beslutning har 
Eske også besluttet sig for Afrika: ”Den 
helt store kamp lige nu er at kortlægge 
kontinentet genetisk. Men nu har vi så 

et samarbejde i gang, for Rane har en 
række studerende og kollegaer, som ar-
bejder blandt jægere og samlere. De 
kan så samle DNA til mig, så vi bl.a. 
kan kortlægge hvor ik stammer fra”.

Højt fra træets grønne top
At de i virkeligheden samarbejder, havde 
jeg allerede fået færden af, da vi gik 
rundt og fotograferede. Rane spurgte lidt 
henkastet på vej op ad trappen, om Eske 
og hans team nogensinde havde prøvet 
at lave en DNA-profil på vestkystindia-
nerne i USA. Nej, det havde de nu ikke. 
Men det burde I gøre, for der er ingen 
tvivl om, at de både sprogligt og kulturelt 
set har et overlap med Polynesien. Nå, 
siger Eske, det kan da godt være, at vi 
skulle kigge på det. Jeg tænkte bare: 
Gad vide hvor meget videnskab på top-
plan, der bliver bedrevet, fordi et par tvil-
linger går og småsnakker rundt om jule-
træet, mens de andre synger salmer?

Døden på tvillingefødder
Jeg vil nu alligevel teste professorernes 
videnskabelige grundpositioners for-
skellighed med endnu et spørgsmål. 
Jeg ved, at Rane har gang i et stort 
projekt, hvor han kortlægger forskellige 
kulturers opfattelser af døden og livet 
efter døden. Jeg spørger Eske, om han 
kommer til at møde Rane på den an-
den side? Måske vil han alligevel afslø-
re, at han i bund og grund er fysikalist 
eller naturalist:

”Man kan kun gisne, men jeg er 
ikke afvisende over for en eller anden 
åndelig tilstedeværelse”. Jeg spidser 
ører. ”Der er masser af ting, videnska-
ben ikke kan svare på. Nogle kollegaer 
bliver virkelig stødt på manchetterne, 
når jeg løfter sløret for den slags usik-
kerhed, men jeg mener, at det er direk-
te uvidenskabeligt at være sikker om-
kring åndelige spørgsmål”.

»Forskningsledelse bygger udelukkende på din 
overtalelsesevne. Du har ingen magtmidler. Det er 
en sund form for ledelse, som alle disse administra-
tive ledere skulle lære noget af. Hvis man ikke kan 
forføre folk gennem overtalelse og entusiasme, 
skal man ikke være leder..«
{ Rane Willerslev, professor i antropologi ved Aarhus Universitet }
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lidenskab

Rane supplerer med antropologiske 
overvejelser: ”Jo, jeg kommer givetvis  
til at møde Eske. Det siger jeg, selv om 
jeg ved, at det er ren spekulation. I tri-
bale samfund er der en udbredt opfat-
telse af, at livet på den anden side er en 
kopi af dette liv. Ikke noget med engle-
vinger. I virkeligheden handler det om, 
at man bliver sendt frem og tilbage mel-
lem to verdener. Man dør også på den 
anden side og bliver sendt tilbage i en 
form for reinkarnation som et nyfødt 
barn her i verden”. Rane fortsætter med 
noget, jeg opfatter som et løst citat af 
Løgstrup: ”Det største under er, at der 
er noget og ikke intet. Hvis du tænker 
over det, er det fuldstændig uforståeligt, 
at der overhovedet er noget. Men hvis 
der kan være noget her, så kan der vel 
også være noget på den anden side”. 

Liv af stjernestøv
Eske griber det med livets oprindelse og 
fortsætter lettere videnskabsteoretisk: 

Det er rigtigt, at vi ikke ved, hvor 
livet kommer fra. Det gør mig troende, 
ikke kristen, men troende. Videnskaben 
må være ærlig. Vi kan opstille modeller 
for livets oprindelse, som synes både 
mulige og plausible. Men kun en af vo-
res modeller kan være rigtig, hvis over-

hovedet nogen af dem. Selv hvis vi en 
dag kommer dertil, at vi af uorganisk 
stof kan skabe liv, så vil vi alligevel 
ikke vide, om det er gået til på præcis 
samme måde. Jeg mener, det er direk-
te forkert at forsøge at få folk til at tro, 
at videnskab kan forklare alt. Den kan 
forklare meget, men ikke alt. Fx er den 
uegnet til at forklare negative resulta-
ter. Bare fordi den ikke kan detektere 
”åndelige kræfter”, er det ikke sikkert, 
at de ikke findes. Bare tænk viden-
skabshistorisk: Meget af det, vi troede, 
vi vidste for 50 eller 100 år siden, vi-
ser sig at være fejlagtigt eller ufuld-
stændigt. Det vil ske igen. Ja, det sker 
faktisk hele tiden. Men misforstå mig 
ikke, jeg elsker videnskab, den skal 
bare være ærlig og benyttes de rigtige 
steder. Der skal også være plads til em-
pati og respekt for andre verdenssyn og 
religion. Som videnskabsmand er jeg 
bare et menneske som alle andre, og 
jeg må indrømme, at når jeg planlæg-
ger et forskningsprojekt, så tager jeg 
næsten altid fejl i de forhåndsantagel-
ser, jeg starter ud med. Videnskaben 
må være ærlig”. 

Mammutridtet
Rane kan ikke være mere enig, så må-

ske ender de alligevel ridende på den 
samme mammut på de evige jagtmarker 
i forskerhimlen. Og det måske på netop 
den mammut, Eske har udvundet brug-
bart DNA til, for det hører til en af Eskes 
hedeste drømme, at videnskaben en 
dag kan genskabe det smukke dyr. ”Vi 
skal bare holde os fra at genskabe ud-
døde menneskearter, for hvor i alverden 
skal vi gøre af dem? Sætte dem i zoo- 
logisk have?”. De griner. 

En folkeskole ud af boksen
De to professortvillinger har tidligere 
givet offentligheden indblik i deres 
barndom med en barsk og stort set ikke 
tilstedeværende professorfar, der smed 
dem i et hul i isen for at hærde dem og 
udsatte dem for andre antikverede op-
dragelsesmetoder. Og med en folkesko-
le, hvor de trak pigerne i håret og tid-
ligt røg cigaretter, hash og drak for 
mange bajere og i øvrigt ikke lærte no-
get. Professorerne har derfor idéer til, 
hvordan skolen kunne have været:

Rane lægger ud med at mene, at der 
nok skulle have været mere vægt på kre-
ativitet: ”Den store vægt på færdigheder 
var dræbende for os. Det samme gjaldt 
konventionelle fortolkningsrammer for fx 
noveller, romaner og religion. Det, man 
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videnskab er

blev belønnet for, var udelukkende det 
konventionelle. Man blev ikke belønnet 
for at tænke ud af boksen”. Eske er enig 
og tilføjer, at han ikke mener, at lærerne 
fagligt set var godt nok klædt på, der var 
ikke tilstrækkelig dybde i fagligheden: 

”Det blev først anderledes i gymnasi-
et, hvor man blev respekteret, hvis man 
kunne argumentere for anderledes hold-
ninger. Gymnasiet gav en anden form for 
tankefrihed. Det var befriende, og her 
mærkede man, at lærerne havde meget 
mere at give af fagligt set, end vi nogen-
sinde fik lov til at se”. 

Den nødvendige lidelse
Alligevel er de også parate til at forsva-
re folkeskolen:

Som Eske erkender ”det handler 
også om, at jeg ikke var parat til skolen” 
og tilføjer, at det bestemt ikke er let at 
engagere børn, der ikke er blevet gjort 
skoleparate hjemmefra. Rane bifalder: 
”Jeg er træt af folk, som hakker på fol-
keskolen. I hele snakken om Kina ver-
sus Danmark synes jeg, det kom frem, 
at det ikke er folkeskolens skyld, at dan-
ske børn ikke klarer sig så godt som de 
kinesiske børn. Lærerne er entusiastiske 
nok. Det handler mere om, at børn ikke 
er ordentligt opdraget hjemmefra. De 
har ikke den rette holdning til lærdom, 
som de kun har slaskede begreber om”.

”Læreren siger: Kom i morgen, frem-
læg dit projekt. Eleven kommer for sent, 
er ikke forberedt. Undergravningen af 
autoriteterne du’r ikke, heller ikke på 
universiteterne Viden, leg med tanker, 
er ikke bare sjov, men også hårdt, også 
eksistentielt hårdt. Dit verdensbillede 
falder konstant sammen, og du skal 
bygge det op hele tiden. Stor viden, stor 
lærdom, er hård, er svær. Det er ikke 
kun noget, man kan læse sig til ud af en 
bog, som man så bare kan sidde og gen-
tage. Det er sindssygt farligt, hvis vi 

ikke erkender, at kreativitet er svær. 
Tanketænkning er sjovt, men også  
hårdt og lidelsesfyldt. Hvis elever ikke 
må lide, får vi en befolkning af pussies, 
som vælter, hvis man puster til dem. 
Selv om der er meget dårligt at sige  
om vores autoritære far, gjorde han  
det klart, at man for at opnå noget  
også må være parat til at lide”.

Kæmp tre gange så hårdt
Eske følger tankerækken: ”Noget af det 
vigtigste, man kan give et barn, er, at 
man aldrig må give op. Hovedgrunden 
til, at jeg er, hvor jeg er i dag, er, at 
jeg har kæmpet. Du må lære barnet, 
at der er mange, der er bedre end dig, 
men hvis du kæmper, så når du noget. 
Giv ikke op. Jeg er ikke selv særligt 
begavet, jeg ligger nok middel og har 
derfor aldrig turdet tage en IQ-test. 
Men jeg har kæmpet for, hvad jeg vil-
le. I gymnasiet var der nok 10 i klas-
sen, der var bedre end mig, men så 
kæmpede jeg bare tre gange så hårdt.     
Som professor ved jeg, at flere af mine 
studerende er væsentligt mere begave-
de end mig, men jeg er alligevel ble-
vet professor”. 

Rane kommer på banen igen: ”Vi skal 
også dyrke autoriteterne. Det at være 
skolelærer er fan’me en stor ting, det er 
flot. Han er ikke bare en idiot fra semina-
riet. Vi må lægge prestige i det at være 
skolelærer. Der må godt stå Lærer Ander-
sen på døren, ligesom jeg også mener, at 
der skal stå Professor Willerslev på kon-
tordøren på Universitetet. Men det må vi 
jo næsten ikke i Danmark. Det må man 
til gengæld godt i Cambridge. Og her 
danner den klassiske autoritetsstruktur 
basis for et fantastisk frisind. Man må 
ikke smadre basis og gøre det hele til no-
get middelmådigt shit”. 

Lort igen, men brødrene er så enga-
gerede, at der næsten går ild i det. Jeg 

vil vide noget om, hvordan en professor 
leder en forskergruppe. 

Forskere skal forføres
Rane lægger ud: ”Jeg har fx en forsk-
ningsgruppe, der arbejder antropolo-
gisk med kulturelle udtryk omkring dø-
den. Gruppen består af ph.d’er og 
postdoc’s. Her har man møder, hvor 
man leger med idéerne. Det er en me-
get lille gruppe på max. 10 personer. 
Alle er akademikere, alle går op i det 
foreliggende forskningsfelt. Her kan 
man vitterligt ikke tvinge nogen til no-
get, det handler udelukkende om at 
engagere, om at få folk til at tro på den 
vision, du har for projektet. Folk kan 
skride, hvis de ikke vil være med.”

”Det minder om en jagtgruppe hos 
jærer-samlere. Hvis jagtlederen er un-
fair i sin måde at distribuere kød på, så 
går man over i en anden jagtgruppe. 
Forskningsledelse bygger udelukkende 
på din overtalelsesevne. Du har ingen 
magtmidler. Det er en sund form for 
ledelse, som alle disse administrative 
ledere skulle lære noget af. Hvis man 
ikke kan forføre folk gennem overtalel-
se og entusiasme, skal man ikke være 
leder. Du kan tage alle mulige beslut-
ninger på lederniveau, men hvis du 
ikke har folk med dig, bliver de aldrig 
materialiseret. Det gik fx galt i Århus 
med universitetsreformen. Så sygemel-
der folk sig eller kæmper imod, indtil 
de ikke gider mere og søger væk.” 

”Forførelse er det grundlæggende ved 
ledelse. Den bedste, jeg har set, er rek-
toren på Oslo Universitet. En lille skal-
det mand, Ole Peder Ottesen. Systemet 
indebærer, at dekanerne kan sætte fo-
den ned hver gang, de ikke vil være 
med. Men når han taler, vokser han til 
en kæmpe. Han er en af de bedste re-
torikere, jeg har hørt. Han skaber mu-
sik med sine ord. Man bliver forført. 

»Rane mener grundlæggende set, at man er india-
ner, hvis man selv siger, man er det, og så er det 
i virkeligheden ligegyldigt, om man stammer fra 
Europa. For mig er det vigtigt at definere indianere 
efter den genetiske arv for at kunne kortlægge  
deres vandringer på jordkloden. «
{ Eske Willerslev, professor på Københavns Universitets Grundforskningscenter }



ansvar for universiteterne skulle have 
faglig erfaring med forskning, for ellers 
tager de dårlige beslutninger. 

Han fortsætter: ”Når det så er sagt, 
skal jeg tilstå, at jeg pga. mit store fo-
kus på fagligheden i begyndelsen af 
min lederkarriere slet ikke havde til-
strækkelig opmærksomhed omkring 
personkonfl ikter, krydsende ambitioner 
og kemi, der ikke passede. Jeg lavede 
mange fejl. Det vil jeg gøre bedre i 
fremtiden, og jeg mener, at der skal 
være mere uddannelse til videnskabe-
lige ledere på det personalefaglige felt. 
Men det ændrer ikke min holdning til, 
at stærke faglige miljøer, skal have le-
dere med stærk faglighed”. 

Interviewet er slut. Eske forsvinder 
som en hvirvelvind over de sibiriske 
stepper. Han skal nå sit fl y. Ud over 
den fi ne konference i USA, skal han 
også møde DR, som laver en dramado-
kumentarisk udsendelsesrække om 
forskningens processer og dilemmaer, 
når man samler DNA fra aboriginere i 
Australien, og når man som forsker 
uvægerligt intervenerer i de samfund, 
man undersøger. Rane må som antro-
polog stå med de samme problemstil-
linger, men han bliver siddende. Som 
den ene streng i dobbelthelixen.

Modsat ser jeg mange topledere, også i 
universitetsverdenen, som overhovedet 
ikke evner at få folk med sig. Jeg tæn-
ker: Hvad Fanden laver de i de stillin-
ger, mand! Er det bureaukrater, man vil 
have? Er det en, der sidder og skubber 
papirer? Eller vil man have en, der kan 
lede en vision, en der tør stå til ansvar 
for sine medarbejdere, stå ansigt til an-
sigt med dem og forklare sig?”.

Ledere skal være fagpersoner
Eske er leder for en større forsknings-
afdeling på 70 mand. Han er helt i tråd 
med Rane og lægger vægt på ledernes 
faglighed: ”Du bliver udvalgt til leder 
pga. dine videnskabelige meritter, hvil-
ket jeg mener, er det helt rigtige. Den 
faglige ballast skal være i absolut top-
klasse. Lederen skal forstå de viden-
skabelige medarbejderes spilleregler til 
bunds. De skal forstå, at forskere er fri-
hedselskende, næsten som kunstnere. 
I virkeligheden får man mest ud af dem 
ved at blande sig så lidt som muligt. 
Du skal engagere, ja, men ellers give 
frie hænder.  Det ville være en kæmpe-
fejl, hvis man djøfi serede forskningsle-
delse. Der er alt for meget, man ikke 
kan gøre op i et regneark.  Jeg kunne 
endda tænke mig, at politikere med 

ps: Det lykkedes at få 
et interview alene med 
rane willerslev om 
hans ledelseserfaringer og syn på ledelse, der 
kan læses på forenin-
gens hjemmeside under overskriften ”kreativitet og whiskey” 

lidenskab

Bekendelse
Og så den ’videnskabelige sandhed’: I 
virkeligheden sad jeg kun med Rane 
den dag i lufthavnen, for Eske for-
svandt, så snart fotografen havde taget 
billeder af tvillingeprofessorerne, og 
Plenums udsendte måtte vente med et 
telefoninterview med Eske til mange 
dage senere en aftentime lidt i midnat. 
Men det er vel tilladt en inkarneret hu-
manist at dekonstruere virkeligheden 
og ommøblere lidt uden særligt hensyn 
til historiciteten. Eller hvad? 

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

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

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

klik ind på 
skolelederne.org

foreningens elektroniske nyhedsbrev:
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mellemspil

angsten for at træde ind i et fyldt 
lokale; en ud af 500 navngivne 

fobier, som ca. 5 % af befolkningen 
samlet set lider af…

{ SOCiALFOBi  }

 KMD har undersøgt  forældre til skolebørns vurdering af it-området på 
skolerne. Undersøgelsen er foretaget i oktober 2013 med 351 besvarel-
ser fra hele landet og viser bl.a., at: 

>  30 % af forældrene er utilfredse eller særdeles utilfredse med det digi-
tale niveau på deres barns skole med hensyn til udstyr og netværk. 

>  Men samtidig er 42 % af forældrene tilfredse, mens 7 % er særdeles 
tilfredse.
 

Forældrene er blevet spurgt om, deres kommune burde have et mål om, 
at eleverne på kommunens skoler er online på 1 minut, hvilket indebæ-
rer, at der maksimalt må gå 1 minut fra elever og lærer tænder deres ma-
skine til undervisningen kan komme i gang. 

Hertil har lidt mere en hver tredje forælder svaret, at det lyder fornuf-
tigt med et mål på 1 minut. Også en tredjedel mener, at kommunen bør 
sætte et mål for, hvor hurtigt eleverne er online, men at det gerne må 
være over 1 minut. 19 % mener ikke, der er grund til at sætte mål på 
det område.

Kilde: KMD Analyse / Userneeds 

 

Kalundborg kommunes skolevæsen 
samlede for nylig en gruppe elever 
for at høre deres ønsker til at gå i 
skole og til deres skoleledere. Herfra 
lød det bl.a.: 

>  Vi er glade for udeskolen. Gerne 
som minimum være ude 10-15 mi-
nutter hver dag.

>  Også rigtig rart med nogle fl ere ud-
fl ugter, Det kongelige teater kunne 
fx være spændende 

>  Det er vigtigt, at dine lærere har 
humor og kan relatere og fortælle 
med udgangspunkt i andres erfa-
ringer. De må også godt fortælle 
om dem selv.

>  Undervisningen skal være levende. 
Det betyder, at vi skal aktiveres.

>  I historie og kristendom vil vi gerne 
høre fortællinger, med opgaver, der 
passer til. 

>  Du skal få lærerne til at tale sam-
men, så vi ikke har lektier til hver 
dag. Der skal være strategisk plan-
lægning.

>  Venskab er vigtigt for børn og 
unge. Lærerne må gerne lave nogle 
øvelser, så vi kan arbejde sammen 
og være venner. Vi skal tale om 
venskab en gang om ugen.

>  Det er vigtigt at der er ro i timen. 
Det må du sørge for. Arbejdsro som 
du sikkert kan forstå. I gamle dage 
var der mere disciplin.

>  Vores bedsteforældre er gode til 
tabeller, men vi skal lære at bruge 
Internet. Og vi skal lære at arbejde 
sammen.

>  Vi er ikke enige om skoledagens 
længde. Nogle synes, at det er god 
ide med en lang dag og andre gør 
ikke.

>  Vi vil gerne ved medbestemmende 
om hvordan skoledagen kunne 
være. Lærerne skal tale med bør-
nene om emnerne. Brug elevrådet 
mere! 

Og så en sidste om kommunikation. 
Det er ikke nok at sige: ”Sådan er 
det bare…”.

online

47.400
Så mange danskere lever ifølge 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd under 
regeringens offi  cielle fattigdomsgrænse. 

Fra 
hoften
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DJEEO er et digitalt læremiddel, der fungerer som et virtuelt orienteringsløb, hvor 
det gælder om at være skarp i pæren og hurtig på benene. Eleverne går eller løber 
3-5 km i løbet af spillet, mens de løser faglige opgaver.

DJEEO styrker faglig læring gennem fysisk aktivitet, samarbejde og kommunikation.

Se og hør hvordan elever bruger DJEEO 
når de spiller live på vores stand. Måske 
tager du udfordringen op og spiller?

det siger 

BRUGERNE

“En af de store fordele ved DJEEO frem 
for almindelig undervisning, er at eleverne 
kan bruge kroppen og få undervisning 
samtidig, noget der ellers er svært at gøre, 
specielt i de store klasser”

Tanja Andersen - Otterup Skole

”Som Team Danmark skole, vi var hurtige 
til at se de indlysende fordele ved at 
bruge DJEEO Education i vores undervis-
ning. Vores lærere er begejstret for at 
undervise med DJEEO, simpelthen fordi 
eleverne naturligt bliver engageret i den 
faglige undervisning, når der står DJEEO 
på skemaet.”

Horst Obermann, Skoleleder Baunehøjskolen

“Vi anbefaler DJEEO til vores medlemmer. 
Det er det mest gennemprøvede IT værktøj 
til at integrere motion i undervisningen”

  tærdielokS ksnaD ræterkeslareneg ,trojH neetS

 børn lærer bedre med

AKTIV UNDERVISNING

kompatibel med: 

Ring 7199 1008 eller 
tjek vores website:  

www.DJEEO.dk

Find os på

facebook
Ring 

ww

Find os på

facebook

››› DJEEO nu som app...
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ændret indhold

Skolereform og strukturændringer, skolelukninger og sammenlægninger – det 

er turbulente tider i folkeskolen. Og med forandringerne følger også ændringer i 

skoleledernes job.  Titlen er den samme, men jobbeskrivelsen er ny 

Skoledistriktsleder Søren Christian Jen-
sen tager imod på sit kontor på Hirts-
hals Skole, i dag den eneste skole i 
Hirtshals by, efter at byens anden store 
skole, Ulvkærskolen blev lukket i 
2011. Skolecentret omfatter ud over 
Hirtshals Skole også de to mindre Torn-
by og Horne skoler, i alt næsten 1000 
elever. Der er hørligt gang i renoverin-
gerne på Hirtshals Skole, for at den 
gamle byskole skal kunne leve op til 
tidens krav. Der indrettes bl.a. nyt bib-
liotek, og der er blevet installeret han-
dicapvenlig elevator.

 ”En af fordelene ved at etablere 
disse store centre er, at vi har en ret 
betydelig økonomisk kraft,  når vi er så 
mange. Det er en væsentlig parameter, 
for det betyder at vi har lettere ved at 
træffe beslutninger om, at vi vil gøre 
nogle ting. På en mindre skole må man 
måske vente flere år på at lave en inve-
stering – her træffer vi bare beslutnin-
gen, for der er altid kapacitet til at gøre 
det. Det giver alt andet lige en større 
frihed”, siger Søren Christian Jensen.

Han er en erfaren skolemand, der 
har tilbragt næsten 30 år af sit arbejds-

 B læsten går frisk i 
Hirtshals. Og også 
forandringens vin-
de blæser herop-
pe i en af landets 
nordligste provin-

ser, hvor vejrudsigten for Norge 
siges at passe bedre end den for 
Danmark. 

I marts 2011 skrev Plenum om 
omstruktureringer og skoleluknin-
ger i Hjørring Kommune, hvor 
dengang syv ud af 27 skoler måtte 
lade livet eller sammenlægges 
med andre skoler, bl.a. på grund 
af et faldende børnetal i kommu-
nen. Der blev herefter skabt ni 
skolecentre og et 10. klasse cen-
ter, hver med en hovedskole og 
1-3 mindre ’fødeskoler’. Også for 
skolelederne i kommunen skete 
der store omvæltninger. Nogle blev 
skoledistriktsledere eller såkaldte 
niveau 1-ledere, mens andre blev 
skoleledere på de mindre skoler 
eller fik et særligt ansvarsområde, 
de såkaldte niveau 2-ledere. 

Plenum er vendt tilbage til 
Hjørring Kommune for at tale med 
tre skoleledere ved Hirtshals Skole-
center og høre, hvordan ændrin-
gerne har påvirket indholdet af  
deres skolelederjob.

liv som skoleleder. Før han kom til 
Hirtshals i august 2011, var han leder 
af Holmegårdskolen i Hjørring. Jobbet i 
Hirtshals bød på store udfordringer, 
både i forhold til skoleledere, der skul-
le omrokeres, og i forhold til forældre, 
der var vrede over lukningen af Ulvkær-
skolen. Han er nu chef for seks skole-
ledere og leder af en virksomhed med en 
omsætning på næsten 70 mio. Men det 
er ikke regnskab og administration, der 
tager hans tid som skoledistriktsleder.

”Tværtimod. Mit arbejde i dag er 
rent strategisk. Jeg er blevet leder af 
ledere – det mener jeg, er min opgave. 
Jeg har ikke lederarbejde over for den 
enkelte lærer eller elev. Jeg har leder-
opgaver over for lederne her ved skole-
centret. Jeg er den, der sammen med 
lederne og skolebestyrelsen sætter ret-
ning for skolens udvikling”, siger han.

Forvaltningens forlængede arm
Skoledistriktslederne i Hjørring Kommu-
ne har hver især kunnet organisere deres 
skolecenter og ansætte skolelederne til 
centret, og ikke to centre er organiseret 
og drevet ens. De ti skoledistriktsledere 

         job- 
beskrivelse

en ny 

leDer af leDere

ændret indhold
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samme titel

Helle Berit Kristensen og Christian Bak er begge skoleledere ved Hirts-
hals Skolecenter med hver sit specialområde - Helle Kristensen leder 
skolens kompetencecenter, og Christian Bak er leder for det pædagogi-
ske område. De har begge oplevet store ændringer i deres jobindhold 
med omstruktureringen af skoleområdet i Hjørring Kommune. Hun hav-
de tidligere samme ansvarsområde som afdelingsleder på den nedlagte 
Ulvkærskolen, men med et bredere indhold, mens han før omstrukture-
ringen var afdelingsleder på den mindre Bindslev Skole i kommunen. 

”Den måde mit skolelederjob har ændret sig på er, at min funkti-
on mere og mere retter sig mod det pædagogiske område og pædago-
gisk udvikling”, siger Christian Bak, ”og det er jo et langt stykke hen 
ad vejen det, jeg er uddannet til – den didaktiske og pædagogiske 
sparring. Det har været en markant ændring, at det administrative nu 
er flyttet væk fra mig, så jeg ikke skal forholde mig til budgetudreg-
ninger og nøgletal og den slags. Det er helt klart en fordel, at jeg kan 
koncentrere mig om det pædagogiske”, siger han.  

Også Helle Berit Kristensen har oplevet, at hendes arbejdsområde, 
der omfatter indsatsen over for børn med særlige behov, er blevet 
langt mere specialiseret. 

”Mit job har ændret sig, men kun til det positive. Før skulle jeg 
som leder sætte mig ind i alle mulige ting, men nu kan jeg gå i dyb-
den med dette område og også trække i nogle tråde.  Det er blevet 
mere spændende, da det er en større enhed, jeg skal få til at spille 
sammen. Jeg har overblik over, hvor mange elever, vi har, der har 
brug for særlige tilbud i skolecentret, og jeg har tid til at nærlæse 

mødes i en skoledistriktsledergruppe, hvor de del-
tager i udarbejdelsen af de sager, der skal forelæg-
ges for det politiske niveau til beslutning. 

”Men vi er også omvendt med til at formulere 
de politiske beslutninger til en form, som giver 
mening for lærerne, og som man kan arbejde med 
ude på de enkelte skolecentre. Så vi er på den 
måde forvaltningens forlængede arm. Og gruppen 
er selvfølgelig også et organ, som kan bære ideer 
og frustrationer ind i forvaltningen og dermed ind i 
det politiske system. Vi bliver bedt om stillingta-
gen til alverdens ting, og jeg er slet ikke i tvivl om, 
at det som konstruktion er med til at kvalificere de 
beslutninger, der bliver truffet i skoleforvaltningen 
og det politiske system i Hjørring Kommune”.

Han får vigtige input fra teamkoordinatorerne 
og andre kollegiale organer på skolerne.

”De har fingeren på pulsen og ved, hvad læ-
rerne har brug for i deres arbejde. Vi drøfter tin-
gene, og så er det mig, der skal formulere dem 
og udforme principperne”. 

 Strukturændringen har været en meget stor 
fordel for skolevæsnet i Hjørring Kommune,  
mener Søren Chr. Jensen.

”De lokale ledelser arbejder meget mere pro-
fessionelt, og vi har en topprofessionel forvalt-
ning, som har hånd i hanke med sagerne. Jeg 
har seks skoleledere at trække på. De er erfarne 
folk. Vi kan tage imod en hvilken som helst ud-
fordring og få den lavet om til fornuftige hand-
linger”. 

specialisereDe 
skoleleDere

»Mit arbejde i dag er rent strategisk. Jeg er blevet 
leder af ledere – det mener jeg, er min opgave.«
{ Søren Chr. Jensen, skoledistriktsleder, Hirtshals Skolecenter }

»Med den kompleksitet og de krav, der ligger til 
skoleledelsen, også i den nye skolereform, er det 
nødvendigt, at vi specialiserer os«
{ Christian Bak, skoleleder ved Hirtshals Skolecenter }



ændret indhold

hver rapport, så jeg får kendskab til 
alle eleverne. Det kommer både børne-
ne og deres forældre til gavn”, siger 
Helle Kristensen.

At turde gør noget andet
Hun kan godt savne det nære liv på 
skolen, men til gengæld er udvikling og 
nytænkning blevet en væsentlig del af 
hendes lederarbejde.

”Jeg skal hele tiden tænke i udvik-
ling som leder. Medarbejderne føler 
tryghed ved, at nogen tager teten. Det 
vigtigste som leder er at turde gøre no-
get andet”, siger hun. 

Begge skoleledere mener, at specia-
liseringen af deres job er et plus og en 
nødvendighed – også selv om der er 
områder, man så mister berøring med 
som leder.  

”Med den kompleksitet og de krav, 
der ligger til skoleledelsen, også i den 
nye skolereform, er det nødvendigt, at vi 

    skole-
lederjob .dk

FiND DiT NyE JOB På

Se alle de ledige jobs på skolelederjob.dk

Også på smartphone!

»Det vigtigste som 
leder er at turde gøre 
noget andet«
{ Helle Berit Kristensen, skoleleder ved  
Hirtshals Skolecenter }

specialiserer os. Jeg sidder for eksempel 
inden for IT og tager beslutninger for tre 
matrikler – det gør jeg for kollegerne, og jeg 
får den viden på området. Men det er så 
komplekst, at det er umuligt at rumme det 
hele som leder.  Nu bliver vi styrket på alle 
områder, fordi vi bliver specialiseret.  Man 
skal kunne erkende, at der er ting man ikke 
ved som leder”, siger Christian Bak. 

Han forstår dog også, at der er skole-
ledere – den klassiske skoleinspektør – for 
hvem, det kan være et tab, at de ikke læn-
gere er en del af det strategiske niveau, 
som skoledistriktslederne nu befinder sig 
på. Men her er det op til skoledistrikts-
lederne at trække diskussioner og informa-
tioner ind til ledelsesteamene, hvor det er 
relevant, mener han.

”Det er en balancegang, og den synes 
jeg er lykkedes i Hirtshals”, siger Christi-
an Bak, der foruden at være skoleleder 
også er lokalformand og TR i Skoleleder-
foreningen. 

fakta

fakta

Hirtshals Skolecenter

›   et af ti skolecentre i Hjørring 
Kommune

›   etableret august 2011

›   har i alt 930 elever fordelt på 
tre skoler: Hirtshals Skole, 
Horne Skole og Tornby Skole

›   ledes af en skoledistrikts-
leder sammen med seks 
skoleledere, to SFO-ledere, 
en administrativ leder og  
en serviceleder

Løn

Der er stor forskel på  
skoleledernes løn i 
Hjørring Kommune – en 
forskellighed, der er histo- 
risk betinget.

”Lønnen er ikke fulgt med 
for alle ledere”, siger Chri-
stian Bak i sin egenskab 
af lokalformand i Skole-
lederforeningen i Hjørring 
Kommune. Han vil gerne 
have åbnet op for decen-
trale lønforhandlinger 
med forvaltningen.

”Lige nu er de ikke så in-
teresseret i at snakke løn. 
De vil gerne udskyde det 
til 2014, men jeg synes, vi 
skal i gang med at snakke 
om det nu. De forskellige 
skoleledere sidder med 
forskellige kompleksiteter 
i deres job – det bør man 
tage hensyn til”, siger 
Christian Bak.
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mellemspil

angst for åbne pladser; en 
ud af 500 navngivne fobier, 
som ca. 5 % af befolkningen 

samlet set lider af…

{ AGORAFOBi  }

Gode råd fra Dlf
Lærerforeningen har – med henblik på at infor-
mere om folkeskolereformen og særligt lov 409, 
men også for at bringe de lokale lærer-TR og 
Faglig Klub på banen – for nylig udsendt tre di-
gitale pjecer. 

Skolelederforeningen bakker op om alle ini-
tiativer, der kan understøtte et godt samarbejde 
mellem lærere og ledere og på arbejdspladserne 
som helhed, men peger også på, at skolelederne 
ikke nødvendigvis skal drøfte skoleudvikling via 
den faglige organisation:

”I lovteksten står, at opgaveoversigten udar-
bejdes på baggrund af dialog mellem ledelse og 
lærer, hvor der bl.a. afstemmes forventninger og 
ikke gives bindende tilsagn. Det er dermed en 
ledelsesopgave, som løses i dialog med medar-
bejderne og ikke som udgangspunkt et organisa-
torisk spørgsmål”, siger Skolelederforeningens 
formand Anders Balle.

Læs DLF-pjecerne på hjemmesiden

oven på forårets konfl ikt har der været øget fokus på Skole-
lederforeningens placering i det organisatoriske billede, og 
det arbejdes der pt. med i to spor.

Dels bevæger foreningen sig ud af det spor, der blev lagt 
på repræsentantskabsmødet i 2012, hvor det blev besluttet 
at arbejde for en frigørelse fra DLF under de gældende juri-
diske præmisser, så Skolelederforeningen i så mange sam-
menhænge som muligt fremstår som fri, uafhængig og selv-
stændig.

Det blev fulgt op af en beslutning på forårets ekstraordi-
nære repræsentantskabsmøde om yderligere at forfølge mu-
lighederne for en organisering alene for ledere. Det skal ske 
gennem forhandling og således, at skolelederne fastholder 
aftale- og forhandlingsretten.

I Skolelederforeningen er nedsat en intern analyse- og 
udviklingsgruppe med deltagelse af lokale formænd og for-
eningen centralt, der mødes jævnligt med henblik på at for-
berede et oplæg til forårets repræsentantskabsmøde med en 
strategi for foreningens organisationsudvikling fremadrettet. 

Samtidig arbejdes der i et spor, der blev lagt på seneste 
DLF-kongres. Her blev det besluttet, at gennemføre et ana-
lysearbejde af, om den nuværende struktur medfører uhen-
sigtsmæssigheder i forhold til dobbeltroller o. lign. i såvel 
det centrale som lokale arbejde. 

Her er nedsat en DLF-arbejdsgruppe med deltagelse af 
Skolelederforeningen, der også mødes jævnligt med henblik 
på at fremsætte anbefalinger om at styrke samarbejdet lo-
kalt og centralt samt eventuelt organisatoriske justeringer 
på kongressen i 2014.

inDreTninG 
 En række underviserorganisationer  har udarbejdet en ”Inspirationsguide – 
indretning af arbejdspladser til undervisere”, som bl.a. indeholder en beskri-
velse af arbejdsmiljølovgivning, bekendtgørelser, vejledninger fra Arbejds-
tilsynet og forslag til procesplan.

Alle er enige om vigtigheden af de fysiske rammer, når undervisere 
skal levere undervisning af høj kvalitet. Og i guiden er der gode forslag til 
indretning, der kan danne udgangspunkt for en dialog mellem ledelse og 
undervisere om, hvordan skolerne kan indrette sig. 

Skolelederforeningen anbefaler bl.a., at der indledes en fælles kom-
munal proces i forhold til indretning af forskellige typer arbejdspladser, 
der kan benyttes af fl ere og mere fl eksibelt.

Find pjecen på www.dlf.org

To spor 
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Skolens nye platform 
til  videndeling og samarbejde

Skolebordet.dk
• En platform til  videndeling og samarbejde bygget på Microsoft Office 365
• Giver gode muligheder for workflows, der understøtter deling, aflevering og  

returnering af dokumenter
• Sikrer nem administration og distribution af skolens digitale læringsmidler
• Understøtter de fleste platforme og enheder, og udnytter det fulde potentiale med  

“Bring your own device”
• Designet med en enkel brugergrænseflade, der også understøtter de mange enheder 

med trykfølsom skærm - som f.eks. iPads 
• Alle elever og lærere får gratis adgang til  Microsoft Office 365 - herunder den velkendte 

Microsoft Office pakke i netudgave

Læs mere på skolebordet.dk eller ring på tlf. 8877 4100

Ring for en
fremvisning på

 din skole på
tlf. 8877 4100

SkolebordetDK_annonce Plenum oktober 2013.indd   1 11/11/13   12.07
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her snakker vi   { tekst: Jan Kaare / foto: Simon Jeppesen }

ingen lokale aftaler om folkesko-

len. sådan lød anbefalingen fra 

kommunernes landsforening efter 

folketingets vedtagelse af lov 409 

om lærernes arbejdstid. alligevel 

giver parterne omkring folkeskolen 

i landets næststørste kommune hin-

anden håndslag på de kommende 

års løn og arbejdsforhold.

  nummer 07 / december 201324



  mest om skoleledelse 25

 D et er en ram-
meaftale for 
pædagoger, 
lærere, bør-
nehaveklas-
seledere og 

pædagogmedhjælpere, kort 
sagt hele det pædagogiske 
personale på skolen. 

”I aftalen er der en række 
værdisætninger, der peger på 
skoleledernes, lærerens, pæ-
dagogens og andre medarbej-
deres roller. I det ligger nogle 
forventninger, som både le-
dere og medarbejdere skal 
opfylde. Det vil sige, at lede-
ren har en forpligtelse til at 
gå i dialog med sine medar-
bejdere og omvendt. Medar-
bejderne er også forpligtet til 
at tænke hele skolens virk-

somhed ind i, hvordan ved-
kommende udfører sit arbej-
de. På den måde har vi 
rammesat professionalitet. 
Aarhus-aftalen fortæller, 
hvad der skal kendetegne  
vores skoler, nemlig en ledel-
se, der er dialogsøgende, og 
nogle medarbejdere, som ak-
tivt stiller sig til rådighed for 
dialogen. De to ting skal 
ende med, at der opstår den 
tillid, som er afgørende for at 
man kan få hverdagen på 
skolen til at fungere. Med 
aftalen insisterer vi på at vil-
le samarbejde med både de 
faglige organisationer og 
medarbejderne”.

En aftale
er en aftale

{ AARHUS-AFTALEN }

STEFAN MøLLER CHRiSTiANSEN, FORMAND  
FOR AARHUS SKOLELEDERFORENiNG:

»Aarhus-aftalen indeholder nogle forventninger 
til nogle ting, som både ledere og medarbejdere er 
forpligtet til at opfylde.«
{ Stefan Møller Christiansen, formand for Aarhus Skolelederforening }

sammen
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oplagte 
spørgsmål

Hvorfor dropper I en del af jeres ledelsesret 
ved lade lærere disponere over 215 timer om 
året?

”Vi sælger ikke ud af ledelsesretten. De 215 timer er 
en ikke matrikelfast timerest, som vi har været i en 
god dialog med de faglige organisationer om. Vi har 
hele tiden haft den indstilling, at der er opgaver, hvor 
det stadig giver mening, at man løser dem for sig 
selv”.

Kan I ikke risikere, at de 215 timer bider 
sig fast, når aftalen skal evalueres om to år? 
”Hvis de 215 timer bider sig fast, må det 

skyldes, at det er en god idé, at de gør det. Der er tale 
om en indfasningsaftale, og de 215 timer gælder i 
skoleåret 2014-15. Når skolerne er parate til, at læ-
rerne kan være på matriklen, så neddrosles de 215 
timer gradvist, så vi ender med 37 timer på skolen om 

10
01

02
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ugen. Hvis der er skoler, der i 15-16 
eller 16-17 stadig synes, at det er for-
nuftigt at have en resttid, så kan de 
beholde den, men aftalen kan til den 
tid også opsiges med ni måneders var-
sel, hvis tingene ændrer sig”. 

Hæmmer det ikke de 
økonomiske muligheder, at 
jo fl ere undervisningstimer 
en lærer har, jo mere får han 
eller hun i lønningsposen?

”Det hæmmer os ikke mere end Lov 
409 ville gøre, hvor der også står, at 
der skal betales et tillæg, hvis en lærer 

har undervisning over et vist niveau. I 
forhold til loven ser det ud til, at vi i 
Aarhus er mere enige om, at der skal 
være så lidt optælling som muligt, også 
når det gælder undervisningstimer”.

Er aftalen bedre end Lov 
409 – for lærerne?
”Hvis aftalen bliver en suc-

ces, er det, fordi den er en fordel for 
børnene, lederne og lærerne. Den er i 
min optik generelt bedre end loven til 
at indfase den reform, folkeskolen skal 
i gang med”.

Spiller det ingen rolle, at KL 
vender sig imod lokalaftaler?
”Reaktionerne fra KL på 

Aarhus-aftalen tyder ikke på, at de har 
noget specielt imod den, og det forstår 
jeg godt. Medarbejdere- og lederorgani-
sationer, forvaltning og det politiske 
niveau i kommunen har været helt eni-
ge om, at aftalen er det, der passer 
bedst i vores lokale kontekst”. 
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oplagte 
spørgsmål10

Jørgen Mandrup, HB-medlem i Skolelederforeningen, medlem af bestyrel-
sen for Aarhus Skolelederforening og medforhandler om Aarhus-aftalen:

”Vi er rigtigt glade for denne aftale, som egentlig er en rammeaftale. VI er også glade for 
at det både er den lokale lærerforening, FOA og BUPL, der sammen med os har været i 
stand til at skabe det fælles værdigrundlag, som er grundstenen i aftalen. Der har været 
meget fokus på aftalens fastsættelse af lærernes arbejdstid om antallet af timer med til-
stedeværelse, mens man har glemt at se på det fælles værdigrundlag for at drive skole 
og på, at vi har drøftet med hinanden og forpligtet hinanden i forhold til hvad god ledel-
se, godt lærerarbejde og godt samarbejde er. I Aarhus står vi nu samlet og godt rustet i 
forhold til at indføre en folkeskolereform, som kræver ekstremt store ændringer”.

Kristian Würtz, Rådmand rådmand for Børn og Unge og medforhandler 
om Aarhus-aftalen:

”På børn- og ungeområdet har vi i en årrække haft et rigtig godt samarbejde med le-
der- og faglige organisationer. Det har vi med Aarhus-aftalen kunnet bruge til at skabe 
et fælles afsæt, der bærer fremad. Vi står foran en fantastisk spændende reformopga-
ve næste sommer. Med aftalen kan vi forhindre, at den usikkerhed, som reformen kan 
føre med sig, ender med at skabe misforståelser og tvister.  Der har været en dum de-
bat om, at enten har lederne, eller også har medarbejderne magten. Aftalen slår fast, 
at det er lederne, der skal lede, men at det skal være på basis af samarbejde. Om det 
kan overføres til andre kommuner, skal jeg ikke kunne sige”.

Forpligter aftalen skolelede-
ren til at skemalægge de 
forskellige arbejdsopgaver, 
som læreren skal udføre, 
herunder forberedelsen af 
undervisningen?

”Det ligger i aftalen. at man skal ud-
nytte, at lærerne er til stede i 35 timer 
til at lægge møder for eksempel før kl. 
17.00, at vi skal skabe gode vilkår for 
kollektiv forberedelse, og at der skal 
udarbejdes en mødeplan og en opgave-
oversigt for lærerne, men det ligger 
ikke i aftalen, a t planlægningen skal gå 
ned i detaljer”. 

Påtager I jer ikke et stort 
ansvar for, at lærerne har 
den tid til rådighed til 
arbejdet, som de mener er 
nødvendig? 

”Ligesom man har med andre medar-
bejdergrupper, skal der være nogenlun-
de overensstemmelse mellem de opga-
ver, der skal løses, og den tid, der er til 

her snakker vi 
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Jesper Weber Skorstengaard, formand for Aarhus Lærerforening og 
medforhandler om Aarhus-aftalen:

”Tingenes tilstand taget i betragtning, har vi nået et godt resultat. Det vigtigste har 
været at få en aftale, så lærerne kan komme videre og igen koncentrere sig om det, de 
brænder for, nemlig god undervisning. Vi er ikke gået efter at få en aftale for hver en 
pris, men efter at få en aftale, der viser, at vi respekterer hinanden som samarbejds-
parter. Når man går ned i substansen, synes jeg, vi har fået noget, der er bedre end 
Lov 409. Ikke en A08 eller en Aarhus-model, men en type aftale, hvor der lægges op 
til dialog mellem ledere og medarbejdere, og hvor lederne i højere grad skal vise med-
arbejderne, hvilke forventninger, man har til dem”.

rådighed. Vi påtager os ikke en større 
opgave på det felt end den, der ligger i 
Lov 409. Der ligger ikke i aftalen, at vi 
skal pindehugge om minutter”.

Påtager I jer ikke et ekstra 
stort ansvar for, at lærerne 
trives og har et godt 
arbejdsmiljø?

”Spændende spørgsmål. Ledere og 
medarbejdere er sat i verden for at 
drive skole. For at vi kan løse den op-
gave, skal både børn og voksne trives i 
organisationen. Medarbejdernes trivsel 

er ikke et mål i sig selv, og vi påtager 
os ikke et større ansvar end hidtil, 
men arbejdsmiljø og arbejdspladskul-
tur spiller en rolle, og det vil jeg også 
håbe, at de områder gør i de kommu-
ner, hvor man vælger ikke at indgå en 
aftale”.

Hvor skal de ressourcer 
komme fra, som skal bruges 
til at evaluere aftalen?

”Det er ikke forudsat, at der skal bru-
ges ekstraordinære ressourcer til evalu-
ering”.

Giver aftalen tillidsrepræ-
sentant og sikkerhedsrepræ-
sentant en mere central 
plads på skolen?

”De er naturlige samarbejdspartnere, 
men medarbejdernes repræsentanter 
spiller ikke en større rolle, end de ville 
gøre under Lov 409. Vi har ikke været 
med til at give dem vetoret på nogle 
punkter, men aftalen giver dem en sær-
lig forpligtelse til at gå i dialog med os, 
og vi har en særlig forpligtelse til at gå 
i dialog med dem”. 

sammen

Danmarks Læringsfestival er en kombineret udstilling og konference 
om læremidler, it og læring. Arrangementet erstatter Uddannelses-
forum og Skolemessen i Roskilde.

Mød på konferencen bl.a. Christine Antorini, Manu Sareen, Stine 
Bosse, Mads Thimmer og Jørn Lund. På udstillingen kan du møde 
omkring 150 udstillere og se 65 faglige oplæg arrangeret af 
udstillerne. 

25.-26. marts 2014, Bella Center, København

Mød mulighederne på Danmarks Læringsfestival!

Se meget mere på: 
www.DanmarksLæringsfestival.dk

Alle kan være med
Udstilling med udstilleroplæg: 50 kr.

Konferencepriser: Se web
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mellemspil

angst for at være alene; en 
ud af 500 navngivne fobier, 
som ca. 5 % af befolkningen 

samlet set lider af…

{ AUTOFOBi  }

 Det kommer ikke kun fl ere fotofælder…  mere end hver fjerde kommune har anmeldt til 
Datatilsynet, at de følger med i de ansattes mails og trafi k på nettet. Med GPS-teknologi 
kan den fysiske trafi k også følges.

Ifølge Datatilsynet må kommunerne ikke uden videre gennemse registrerede data. Det er 
kun, hvis der er mistanke om misbrug af den elektroniske adgang i forhold til de retnings-
linjer, kommunen har vedtaget. Private mails må ikke læses, hvad de så end omfatter. 

Kommunerne angiver som årsag til overvågningen, at der behov for løbende at vurdere, 
om der er tilstrækkelig med kapacitet, forhindre virusangreb eller lign.

Kilde: Kommunen

Skolelederforeningen får fod under eget bord, og 
sekretariatet fl ytter i starten af det nye år.

Foreningen har overtaget ejendommen Snare-
gade 10 A. Byhuset har et samlet areal på 980 
m2 og ligger tæt ved det nuværende sekretariat i 
Kompagnistræde. Købet er en realitet efter, at et 
købstilbud på 18 mio. kr. blev accepteret af sæl-
geren, Statens ejendomsforvaltning. 

”Det er min vurdering, at vi har købt en rigtig 
god ejendom til en fornuftig pris. Vi får hermed et 
meget velbeliggende sekretariat med gode udvik-
lingsmuligheder”, siger foreningens formand An-
ders Balle, der har hovedbestyrelsen bag sig.

Foreningen har indhentet ekstern økonomisk-juridisk rådgivning i forbindel-
se med købet, der sker på baggrund af et ønske om at placere foreningens for-
mue i fast ejendom med de fordele, det kan give ved bl.a. at bo billigere og 
ikke som nu til leje.

Planen er desuden at leje de overskydende m2 ud med fælles frokost- og 
mødelokaler, og der forhandles pt. med interesserede.

 Knapt hver femte  
kommune plan-
lægger næste år 
at bruge mindre 
på serviceudgif-
terne end den 
ramme, der er 
aftalt mellem re-
geringen. Des-
uden venter ca. 
1/3 af de ad-
spurgte borgme-
stre, at antallet 
af offentligt an-
satte vil falde. 

Der vil altså 
være tale om 
nedskæringer i 
personalet, og 
forskere vurde-
rer, at det især 

er administrative medar-
bejdere, ansatte på folke-
skolerne og børnepas-
ningsområdet, der bliver 
ramt. 

Forventningerne om 
færre ansatte hænger pri-
mært sammen med nye 
strukturændringer, hvor 
skoler, daginstitutioner og 
andre institutioner sam-
menlægges til større enhe-
der. Det kan også handle 
om, at kommunerne i sti-
gende grad agter at bruge 
private leverandører. 

Kilde: Undersøgelse foretaget af 
Epinion for en række forbund.

overvÅGninG

snaregade 10 a

Samtidig med at man må forvente yderligere besparel-
ser i kommunerne, viser seneste opgørelse, at likvidite-
ten ved slutningen af andet kvartal i år var på over 34 
milliarder kr. 

Det er næsten ni milliarder kroner mere end i 2010, og i 
2012 brugte kommunerne samlet set over fem milliar-
der kroner mindre end budgetteret.

Kilde: Jyllands-Posten
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www.lb.dk • 33 11 77 55

JU
N

I 2
01

3
JU

N
I 2

01
3

JU
N

I 2
01

3
JU

N
I 2

01
3

AU
G

 2
01

3
AU

G
 2

01
3

AU
G

 2
01

3
AU

G
 2

01
3

Vi er bedst i Tænk Penges test af 
hus- og ulykkesforsikringer. 

Kære medlem

Du får fremover en endn
u bedre rejse

-

forsikring til
 samme lave pris. F

x får 

du dækket afbestill
ing i en lang

 række 

tilfælde – ikke kun ve
d sygdom.

Rejser du i Danmark, dækker vi

allerede efter
 to overnatni

nger.

Og tager du p
å aktiv ferie

, kan du få

erstatning fo
r ødelagte fe

riedage, hvis
 

du fx ikke k
an løbe på sk

i i din ski-

ferie eller va
ndre i din va

ndreferie.

Rigtig god feri
e! 

Medlem

Medlemsvej 4

4700 Næstved

– en del af LB Forsikring
LÆRERSTANDENS BRANDFORSIKRING

Hent vores  

app til hjælp  

på rejsen

Du kan købe en rejseforsikring, hvis du har en indboforsikring hos os.

Rejseannonce Lærerstandens - Plenum_205x285.indd   1 18-10-2013   08:09:24



  nummer 07 / december 201330

 M ed Clement Kjersgaard 
som kæk ordstyrer blev 
årsmødet skudt i gang 
med en skolepolitisk de-

bat mellem undervisningsminister Chri-
stine Antorini, Sine Sunesen fra KL og 
Anders Balle.

Fra ministeren og KL’ side blev der 
udtrykt håb om, at skolerne griber mu-
lighederne i reformen og lov 409. Sam-
tidig udtrykte begge deres opbakning 
til skoleledelserne i processen. Især 
Sine Sunesen bedyrede, at kommuner 
og forvaltninger vil og skal stå bag de-
res ledergruppe.

Det fi k Clement til at sammenligne 
KL med militæret i Ægypten... og selv 
om Sunesen ikke brød sig om metafo-
rikken, indrømmede hun, at det hand-
ler om at fastholde de ’landvindinger’, 
der blev vundet under forårets konfl ikt i 
form  af en mere fl eksibel skoledag og 
øget ledelsesrum.

Også Anders Balle trak en tråd til 
foråret, da han fastslog, at skoleledel-
sen skal lede folkeskolen: Gu’ ska’ vi 
så, sagde han til en begejstret forsam-
ling. Men ellers lå formandens fokus 

på samarbejdet mellem alle parter i og 
omkring skolen, og på skolerne i form 
af teamsamarbejde og bedre vidensde-
ling for medarbejdere og ledere. Vi skal 
væk fra solistkulturen, sagde han.

Clement: Hvad skal der så ske med 
dem, der ikke går positivt ind i det 
her... de skal omskoles, sagde Anders 
Balle med et glimt i øjet. Alle var enige 
om, at det ikke fremmer indsatsen med 
fyringstrusler hængende over hovedet, 
men også at det heller ikke nytter at 
holde hånden over uduelighed.

Som i konceptet fra TV trak Clement 
Kjersgaard en række personer ind for 
at perspektivere. Bl.a. Jesper Skorsten-
gaard, formand for Aarhus Lærerkreds, 
der med den nye lokale aftale i ryggen 
pegede på, at den er blevet til i dialog 
med alle parter, herunder ikke mindst 
lærerne.

Man kan altså lave aftaler om arbej-
dets tilrettelæggelse (se artiklen s. 25 
ff.), hvilket KL og Skolelederforeningen 
dog anbefaler, at man i princippet ikke 
indgår, men at ledelsen i højere grad 
– som i virksomheder – sætter retning 
og rammer. I dialog, men uden at det 

bliver aftalt for stift og ufl eksibelt.
Erik Mønster, en ’ægte, levende’ 

skoleleder fra Horsens, kom på scenen. 
Hvad skal du bruge for at løfte de opga-
ver, der ligger foran dig, spurgte Cle-
ment: Opbakning i alle led, og så skal 
lærere ovenpå igen efter konfl ikten og 
mere i spil i forhold til deres kolleger. 
Som vejledere, nye teamledere?

Netop det sidste kan give mere le-
delseskraft på skolen. DLF-kredsmand 
Jesper Skorstengaard mente nok, at det 
var noget, man kunne ’vænne’ sig til, 
men at konteksten skal være klar. 

Skolelederforeningen har foreslået, 
at der i en periode ansættes ledelses-
coaches, der går i clinch med lederne i 
praksis på skolerne. Ministeren har før 
været positiv overfor forslaget og nævn-
te igen på årsmødet, at skolelederne 
skal tilbydes andet end traditionel ef-
teruddannelse.

Også Agnete Vienberg, formand for 
Danske Skoleelever og Bob Bohlbro, 
formand for de lærerstuderende, deltog 
i den skolepolitiske debat på årsmødet. 

læs mere på hjemme-
siden og se det korte 
videoindslag med 
undervisningsminister 
Christine antorini (S) og 
anders Balle, taget lige 
efter debatten.Sammenhold

cirkus for   { tekst: Karen Lindegaard, Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Simon Jeppesen }
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artikel

Skolelederforeningens årsmøde blev a oldt 24. og 25. oktober 

i Musikhuset i Aarhus, hvor der næppe overraskende var fokus 

på ledelse, men til gengæld set fra andre verdener end skolens...
Skolelederforeningens årsmøde blev a oldt 24. og 25. oktober 

i Musikhuset i Aarhus, hvor der næppe overraskende var fokus 

på ledelse, men til gengæld set fra andre verdener end skolens...

sHow oG 
salToMorTaler

 F lere såkaldte ’let talks’ 
med korte indlæg á 20 
min. på årsmødet gav 
korte, præcise input til, 
hvordan man som skole-
leder kan tænke, handle, 

delegere og måske charme sig gennem 
de mange opgaver...

Rasmus Ankersen, coach, tidl. fod-
boldspiller og træner og forfatter til 
bl.a. bøgerne ’Leder DNA’, ’Opdragelse 
af en vinder’ og ’Sult i paradis’. Han 
talte om kunsten at spotte et talent og 
var nået frem til den lidt overraskende 
pointe, at ”What you see, is not what 
you get”.

Vejen til den indsigt gik ad en dansk 
fodboldspiller, en svejtsisk tennisspiller 
og en jamaicansk løber: Simon Kjær, 

Roger Federer og Usain Bolt. Fælles for 
de tre sportstalenter var, at de havde 
fået succes til trods for ikke at have 
åbenbaret talent tidligt i livet.

Ankersen havde ladet sig inspirere 
af Bolts træner, en eller noget usports-
lig, overvægtig statistiker, der ikke ledte 
efter talentet, men efter potentialet. An-
kersen pegede på, at man ofte begår 
den fejl at se på, hvad folk kan i dag 
og ikke på, hvad deres potentiale er. 

Valuta for pengene
Jens Chr. Birch har været formand for kommunaldi-
rektørerne m.m. og forudsagde for fem år siden fra 
en lignende talerstol på et tilsvarende årsmøde, at 
strukturændringer og reformer ville feje ind over sko-
lerne. Her rystede folk på hovederne, men tiden har 
vist, at det til fulde gik sådan! 

  Show, Sammenhold & Saltomortaler  
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Nu står skolen atter i en kulturrevo-
lution, ikke en maoistisk, men alligevel 
med kæmpe forandringer. Der er tale 
om en opstramning, hvor bl.a. det ’at 
skulle lære’ vil blive taget helt bogsta-
veligt. Mål og krav vil være tydeligere, 
der vil være et højt ambitionsniveau på 
alle planer, længere skoledag, krav om 
øget faglighed, større uddannelseskrav 
og øget indsats fra de ansatte.

I alt det er skolelederne uden tvivl den 
mest ombejlede ledergruppe, sagde 
Birch. Se bare, hvordan A. P. Møller inve-
sterer 1 milliard, og det offentlige samti-
dig prioriterer. Men skolelederne vil også 
blive forventningsramte, og fårene vil bli-
ve skilt fra bukkene. Man vil ha’ noget for 
pengene, og vises der ikke målelige, posi-
tive resultater, svinder tålmodigheden hos 
politikerne m.fl . som dug for solen.

Fremad på trods

Soulaima Gourani er virksom-
hedsrådgiver, forfatter og 
foredragsholder og valgt som 
én af 192 globale ledertalenter 
i 2012 af organisationen young 
Global Leaders. 

Hun sagde let provokerende, at 
hun var rigtig arabervred, og 
det havde hun sådan set været, 
siden hun blev smidt ud af sko-
len i Vejen i 7. klasse. Hun sad 
ellers helt fremme på stolen 
på forreste række i klassen, for 
hun var superambitiøs, der var 
bare ingen troede på hende. 
Men som rækken af titler, hun 
i dag har opnået, viser, var der 
bund i ambitionerne.

Gourani brugte sin egen histo-
rie til at illustrere en indstil-
ling, hun fi nder for udbredt i 
Danmark: Vi er gode til at fi nde 
tabere, men ikke vindere. Og 
vinderne er ofte regelbrydere, 
folk der bryder forventnin-
gerne til dem – som hende selv, 
kunne man tilføje.

Løven æder klovnen. Numre i tilfældig orden. Nogle for korte, andre lange, nogle 
kedelige. Intet imponerer rigtigt. Ergo: Der mangler et ordentligt program og en 
cirkusdirektør. Agnete Vienberg Hansen, formand for skoleeleverne, drog parallel-
ler fra cirkuslivet til skolen...

Ikke at det er sådan på skolerne, men når nu vi med reformen skal vende op og 
ned på det vante i skolen, bliver den ikke nødvendigvis bedre. Den kan faktisk bli-
ve dårligere – så der skal være en linje og en retning, og det er direktøren for det 
hele – cirkus eller skole – der skal lægge denne.

Direktøren, ledelsen bør samtidig trække på alle kræfter, og her står eleverne 
klar. I den grad. Og de har en række ønsker til deres ledere: Vær motiverende, tal 
ændringerne op, vær klar på, hvor vi skal hen, slå hul til det omgivende samfund og 
frem for alt undervurdér aldrig, 
hvor stor betydning det kan 
have, hvis eleverne synes noget 
er sjovt og ser en mening med 
det, de skal. 

Så lyt, giv ansvar og giv valg-
muligheder. Eleverne skal ind-
drages... det giver resultater på 
alle parametre, karakterer og 
trivsel m.m., sagde Vienberg.

Vi er gode til at 
finde tabere, men 
ikke vindere. 

a daY at the CIrCUS
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Kjeld Fredens, læge, hjerneforsker, forfatter og foredragsholder pegede på, 
at skolen er fyldt med svar – men ikke med de rigtige spørgsmål. Fx spørger 
mange, hvordan fremtidens skole skal se ud. Men det spørgsmål, er der alt 
for mange svar på. Man skal hellere spørge, hvordan man sikrer, at hver en-
kelt elev får større udbytte af skolen. 

Neurologien, som er Fredens’ fagfelt, fortæller, at det meste, vi foretager 
os, er spild af tid. Han opfordrede til at bruge mere tid på refl eksion og på 
innovation og mindre på administration.

Innovationsledelse kan måles på, hvor tidligt man går hjem – administra-
tionsledelse på, hvor sent man går hjem, sagde han. Men arbejdsoverload 
går man ned på, og vil man have styr på alt, bliver der ikke plads til innova-
tion, lød hans budskab.

UndGÅ oVerload

tIl GlÆden

  Show, Sammenhold & Saltomortaler  

Åh, de vrøvleord

Under overskriften ”Digital forandringsledelse”, der har referen-
ce til det fælles projekt, som KL, UVM og Skolelederforeningen 
kører (se artiklen s. 49), talte Karsten Gynther fra University 
College Sjælland om eff ekten af digitale teknologier i skolen. 

Han havde undersøgt 100 skolers brug af iT og fundet, at 
hovedtendensen er, at skolerne downloader andres erfaringer 
frem for at give sig tid til at refl ektere over, hvad de selv kan 
gøre. Hvis man her tænker, at dette jo netop er, hvad ’best 
practice’ går ud på, er det ikke helt forkert ifl g. Gynther.

Men man skal ikke bare efterligne ’best practice’, det er et 
vrøvleord, der hærger skolen. Man kan ikke uden videre inte-
grere det, andre har gjort, på egen skole, sagde han. Og her tog 
han tråden op fra Fredens og opfordrede til mere refl eksion 
frem for blind overtagelse af andres erfaringer. 

Brug hellere hovedet – dit eget – og meld dig ind i et refl ekte-
rende kollegialt netværk og samarbejde, lød hans afsluttende 
opfordring til forsamlingen.

Alexander Kjerulff, der professionelt har 
arbejdet med begrebet arbejdsglæde har 
opdaget, at det er et fænomen som fi ndes 
i alle lande, men sprogligt stort set kun 
fi ndes i de nordiske sprog. 

Som en amerikaner omvendt har sagt: 
Selvfølgelig hader jeg mit arbejde, det er 
jo derfor jeg får penge for at passe det... 
men i Danmark har vi tilsyneladende en 
bevidsthed om, at glade medarbejdere 
producerer mere. Det handler om, at man 
kan li’ hinanden på jobbet, at man re-
spekteres, si’r godmorgen. 

Ros er heller ikke af vejen. Faktorer, 
der yderligere fremmer, er, at det man la-
ver, hjælper andre – og at der er frihed til 
at løse opgaverne. Kjerulff tog også fat 
om den opgivenhed, der kan være blandt 
lærerne oven på konfl ikten. De har mis-
tet, sagde han, underforstået at det er et 
social-psykologisk knude, som han ellers 
ikke ville give letkøbte bud på, hvordan 
kunne løses op. 

Han pegede dog på, at god ledelse er 
glad ledelse, så start med det nære – 
start selv med at være glad ... og vis det! 
Vis venlighed. Og salen gav under hans 
ledelse hinanden et ’High Five’ efterfulgt 
af et højlydt ’Godt Gået’. Stemningen 
steg hurtigt et par grader.

ledere

  mest om skoleledelse 33
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 D et spørgsmål skal du 
stille dig selv som le-
der… det var Stine Bos-
se, der så at sige havde 
viskestykket i hånden, 
da hun på holdt oplæg-

get ’Balance i ledelse - om at få alle 
med, og faktisk forandre’. For ifølge hen-
de skal man som leder tænke på sin op-
gave som en evig opvask.

”Det handler om at blive ved med at 
sige det samme om og om igen. Ledelse 
består af mange gentagelser, præcis som 
en opvask. Og når I har gjort jeres grund-
arbejde og sat retningen, skal I holde ret-
ningen, hastigheden, historien og visio-
nen”, sagde Stine Bosse, tidl. direktør i 
Tryg og nu adj. professor med et antal 
bestyrelsesposter oveni.

Grøn, gul og rød
Folkeskolen er et af de vigtigste steder at 
udøve ledelse, mente Bosse og henviste 
til, at man som leder har ansvaret for 
børnene, Danmarks vigtige råstof. Hun 
mente også, det er en svær opgave. Le-
delse kan føles en anelse tyngende. Et 
stort ansvar kan mærkes, og det forplig-
ter at være leder.

”Beslut jer for, at I vil bruge jeres le-
delse. I står overfor en svær opgave i for-
hold til jeres lærere, som bl.a. handler 
om, at I tør italesætte, at de ikke er lige 
gode alle sammen”, sagde Stine Bosse, 
som deler medarbejdere i tre grupper, de 
grønne, gule og røde.

”De grønne kan selv, de behøver jer 
ikke. Brug ikke megen tid på dem. Gør i 
stedet noget ved den røde gruppe, som 
er dem, som aldrig synes, noget som 
helst er særlig sjovt eller særlig godt”, 

hvad er du bange for   { tekst: Karen Lindegaard, Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Simon Jeppesen }

HveM Ta’r 
opvasken

Efter introduktion af Skolelederforeningens næstformand 

Claus Hjortdal, indledte den første taler på årsmødets 

anden dag med: Kan du lide at vaske op? 

2. del

sagde hun, for hvem ledelse også var at 
turde tage de vanskelige samtaler og de 
svære beslutninger. 

Formuler din drøm
Stine Bosse pointerede, at det er vigtigt 
at gå i dialog med medarbejderne om 
deres skepsis og angst, som kan være en 
stor hindring for forandring. Stil spørgs-
målene, hvor ligger angsten, og hvad er 
medarbejderne bange for lige nu? Tal 
også om de dilemmaer, som det må 
myldre med i folkeskolen… 

Ifølge hende må man som leder dog 
passe på med at vise egen forvirring i en 
forandringstid: ”Det værste, I kan gøre, 
er at sige til jeres medarbejdere, at ’jeg 
er simpelthen så forvirret omkring det, 
der sker i øjeblikket’. Viser I jeres egen 
forvirring på lærerværelset, har I lagt je-
res lederskab uden for døren”.

Formulér en drøm, sæt jer målbare 
mål, og vælg nogle indsatsområder, som 
virkelig giver mening. Det kan fx være 
glade og tilfredse, lærere, børn og foræl-
dre. Og når målene sættes, så tænk tre 
år frem i tiden”, sagde hun, som opfor-
drede til at danne netværk for at sparre i 
ledelsesopgaven.

Ledelse og social kapital
Også næste oplægsholder indledte med 
et spørgsmål: Har du hørt om Sussi og 
Leo-effekten? Det var konsulent og tidli-
gere centerleder Teddy Jeppesen, som 
uddybede: Man kan godt præstere uden 
at være superbegavet. Og det var hans 
indfaldsvinkel til ledelse og til personale-
rekruttering:

”Vælg hellere en medarbejder, der er 
stærkt motiveret, frem for én, der er fag-

ligt dygtig. Også når det gælder ledelse 
kommer det faglige i anden række. For der 
er ikke umiddelbart sammenhæng mellem 
dem, der er bedst uddannet eller bedst be-
gavet og det at være leder”, sagde han.

Jeppesen har selv været leder af en 
virksomhed, som fl ere gange har fået priser 
som Danmarks og Europas bedste offent-
lige arbejdsplads. Og når han har sat sig 
ned for at refl ektere over hvorfor, virksom-
heden har klaret sig så godt, er han nået 
frem til, at begrebet ”social kapital” er 
centralt.

Magten og æren
For ham var det interessant, hvad der dri-
ver mennesker: Ledelse betyder, at vi skal 
have nogen til at følge os, og hvordan får 
man så gennemslagskraft over for sine 
medarbejdere? Han gav selv et bud: ”Vi-
den, formidling og troværdighed er vigtigt. 
Men skal man vælge, er troværdighed må-
ske det vigtigste”. 

En anden drivkraft for medarbejderne 
er stolthed: ”Det er vigtigt at skabe en 
identitet på en virksomhed, der gør dem 
stolte af at være der. Kun Gud har magten 
og æren – giv medarbejderne æren, og nø-
jes med at beholde magten – eller måske 
foretrækker I ordet ”indfl ydelse”. Men I 
har jo et ædelt formål med at bruge mag-
ten”, sagde Teddy Jeppesen til forsamlin-
gen.

Anerkendelse og tillid til medarbejderne 
er en del af den sociale kapital: ”Nogle har 
sagt, at personaleudvikling er som at fl ytte 
en gammel kirkegård – man skal ikke for-
vente hjælp fra neden”, sagde han, men 
understregede, at der skal være en bund af 
tillid i virksomheden, og ”alle skal vide, de 
er vigtige”.

  nummer 07 / december 201334
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Virksomhederne så nye muligheder i 
skolereformen, og menneskemylderet 
var næsten uigennemtrængeligt i gan-
gene på årsmødets udstilling. Nogle 
faldt ned i en hjørnesofa med en fadøl 
for at få en snak med et par kolleger. 
Andre stod ved en bod med en ivrig 
sælger, der med brochurer og bolsjer 
håbede om en handel. 

Blandt de 82 stande blev faldbudt 
alt fra drikkeautomater til idrætsredska-
ber, fra skak til skolebøger, og fra lege-
pladser til legoklodser. Flere af udstiller-
ne øjnede nye afsætningsmuligheder og 
mange har allerede mærket de gunstige 
vinde, der blæser med skolereformen. 

Morten Groth fra det svenske fi rma 
HAGS, der sælger legepladsløsninger, 
fortæller, at man forventer øget efter-
spørgsel. Den 70 år gamle virksomhed, 
der i 2012 modtog en designpris for en 
nyudviklet karrusel med ekstra ’spin’, 
laver utraditionelle legeredskaber, der 
skal motivere børn til at bevæge sig. 

Samtidig er der indbygget et socialt 
element i redskaberne – de er udfor-
met, så børnene f.eks. kan se hinanden 
i øjnene under legen.

Også hos Dansk Skoleidræt, en pri-
vat NGO, som har eksisteret siden 
1946, ser man frem til indførelsen af 
45 minutters aktivitet i skoledagen. 
”Bevægelse sikrer bedre læring, bedre 
trivsel og bedre koncentration”, siger 
Lise Sohl, der er projektleder i Dansk 
Skoleidræt. 

Hun fortæller, at organisatio-
nens kursusvirksomhed er eksplo-
deret efter skolereformen, og at 
man har modtaget ¼ million kroner 
af Undervisningsministeriet til et 
forskningsprojekt, der skal følge en 
række skolers brug af læring gen-
nem bevægelse.

Leg og læring er også tæt for-
bundne størrelser for Gravity Board 
Games, der har skabt forskellige 
brætspil til brug i fysik- og matema-
tikundervisningen. Gennem spillet, 
hvor man fl ytter rundt på brikker med 
forskellig vægt, lærer man om tyngde-
kraften og principper som ”kraft x 
arm”, fortæller partner i fi rmaet Mi-
chael Brommann. 

Sundhed er ikke kun fysisk aktivi-
tet, men også sund kost og mental triv-

UdStIllInGen 2013

DeT er ikke 
HjallerUp 
MarkeD, Men 
DeT liGner

der var vareprøver, 
konkurrencer med 
præmier, og lærerstan-
dens Brandforsikring 
delte gratis førstehjælps-
kasser ud til alle deltager-
ne. tak for det!

forlystelser
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PS: de, der ikke deltog påårsmødet, kunne følge begivenheden på hjemme-siden og den nye mobil- version på jeres smartphone.  

sel. Sund Skole Nettet er en 
sammenslutning af 200 skoler, 
der har hele pakken og en ræk-
ke værktøjer på programmet, 
som Henrik Madsen, der selv er 
skoleleder, fortæller om.

Der er også fi rmaer med, 
som tænker på personalets triv-
sel. Her befi nder WeCare4u sig, 
der siden 2006 har solgt mas-
sagestole, fortæller sælger og 
konsulent John Avcil. En skole-
leder på udstillingen har taget 
plads i en massagestol og så 
ud til at slappe glimrende af i 
en pause fra foredragene.

for feinschmeckere
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på gensyn   { tekst: Karen Lindegaard, Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen / foto: Simon Jeppesen }

Helt i hegnet. Således sluttede Skolelederforeningens årsmøde ’13 med gode grin, og 

deltagertallet for i år blev i øvrigt opgjort til 1688, hvilket er særdeles pænt!

med jernbaneriller, der var lidt frygtindgy-
dende, men rare og så var der ro på.

Her blev imidlertid hurtigt spolet frem 
til i reformernes kaotiske tid, hvor foræl-
drene tager udgangspunktet i barnet – 
nemlig i deres eget barn – og hvor man 
er i tvivl om alt. Fx om hende den nye 
klasselærer Line, hvad er hendes bag-
grund egentlig? Google si’r, at hun har 
været pornostjerne...

Det blev også til en parodi på modta-
gelse af de nye elever, hvor den kvinde-
lige skoleleder er så udbrændt og inde-
brændt, at planen om at skulle synge 
’Det er så dejligt at gå i skole’ i stedet 
bliver til den om ’Dejlig er jorden, skid 
og træk i snoren’.

Lærere, elever, forældre og ledere i 
flæng blev taget under behandling af Fritz 
og Pouls kvindelige modstykke. Og de mo-
derne dilemmaer, fx når man så gerne som 
forældre vil en tur i byen uden børn, men 
det bliver en ren formue, når barnepigen 
skal ha’ 100 kr. i timen. Sort. 

 

eller Italien a la Lady og Vagabonden) 
vendte tilbage, men det var nu noget 
andet, de havde til deltagerne. 

De to ’kulturradikale veninder”, der 
læser Politiken, lavede live radiodrama 
for publikum. Som i de gode gamle 
dage, dengang der var små buttede, 
skæggede skoleinspektører i fløjlsbukser 

 M Med de to skue-
spillere Ditte Han-
sen og Lisbeth 
Wulff fra bl.a. DR-
satire programmet 
”I hegnet” følte 

nogen måske, at nattens årsmødefester 
(Tyroler Bierhalle, Den spanske Grill 
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Hva’ synes De?

toVe deleUran SKYtt, SKoleleder
KornInG SKole, hedenSted 
Vi bliver fyldt op af det, vi hører under foredragene, men også af samværet med de 
øvrige skoleledere. Jeg kommer for at få hele pakken – stemningen og fællesska-
bet, foredragene og inspiration fra udstillingen. Det emmer af liv, der vil noget.

Jeg synes, den politiske duel var rigtig god. Det var fi nt, at børnene og de-
res udvikling var i fokus - det er dem, vi er der for. Jeg blev også rigtig glad for 
at høre nogle af de ting, erhvervsleder Stine Bosse talte om: at vi skal formule-
re vores drøm og dele den med andre. 

Man bliver opmærksom på, hvor vigtigt det er, at man selv går foran med 
gejst og energi og tro på, at tingene kan lykkes. Også foredraget om arbejds-
glæde gjorde indtryk – at man skal give noget positivt til fællesskabet og skabe 
rum for mennesker til at udvikle sig i. 

StIne SChoU anderSen, aFdelInGSleder
CamPUSSKolen, rInGSted 
Jeg kommer både for foredragene og det kollegiale samvær. Jeg synes, debatten 
havde fået en god form med de forskellige udfordrere, der kom ind på scenen. 
Det gav liv og nye perspektiver. Dog manglede vi at have BUPL repræsenteret – 
dem skal vi jo også tænke ind i vores hverdag efter skolereformen.

Det var fi nt med de skæve vinkler i foredragene. Forfatter og tidl. fodboldtræner 
Rasmus Ankersen var rigtig god om det at spotte talent, som vi måske ikke lige får 
øje på. Det var også dejligt at høre, at Stine Bosse, som den dygtige erhvervskvinde 
hun er, anerkender den ledelsesudfordring, vi står i.

Også Soulaima Gourani gjorde et stort indtryk – igen i forhold til det at spotte 
dem, der kan noget, men som vi ikke ser, fordi de er anderledes og ikke lige pas-
ser ind i vores verden.

BJarne JenSen, aFdelInGSleder
VamdrUP SKole, KoldInG 
Jeg kommer til årsmødet både for at høre foredragene og være 
sammen med kolleger. Der er ikke så meget tid til at snakke 
med kollegerne i hverdagen, så det er fi nt at kunne mødes her.

Den første dag på årsmødet var helt fantastisk. Der var mere 
gang i debatten i år på grund af den måde, den var struktureret 
på. De indledende oplæg til debatten af Balle, Antorini og Sune-
sen kunne måske godt kortes ned, men selve debatten var fi n. 

Foredragene var rigtig gode. Det var en god idé, at foredrags-
holderne i år gav nogle korte indlæg, så man kom ind til kernen 
med det samme og fi k budskabet klart frem. Jeg synes, struktu-
ren for arrangementet er faldet mere på plads i år.

Plenum-redaktionen spurgte tre af de mange skoleledere, der havde taget turen til Aarhus. 

Hvorfor kommer de til mødet, og hvad tager de med sig hjem fra årets største skoleledertræf? 

Ses til næste år! 
Skolelederforeningens 
årsmøde 2014 finder sted 
den 23. og 24. oktober 
i Øksnehallen i Køben-
havn. Sæt kryds i kalen-
deren nu, booking af hotel 

m.m. åbnes først senere.

vox pop
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mellemspil

ubehag ved at tage beslutnin-
ger; en ud af 500 navngivne 
fobier, som ca. 5 % af befolk-
ningen samlet set lider af…

{ DECiDOFOBi  }

?

?
?

Hvordan får man folk til at ændre adfærd uden at true eller 
lokke?

Moderne adfærdsforskning viser, at vi har begrænsede 
kognitive ressourcer til rådighed, når vi skal navigere i en 
stadig mere kompleks verden. Vi bliver trætte og træffer 
langt fra altid fornuftige valg i retning at gøre tingene hur-
tigt og rationelt, leve sundt etc.

Forskningen er omsat til en ny resursebesparende til-
gang kaldet »nudge« (puffe, skubbe, nøde). Begrebet stam-
mer fra bogen Nudge: Improving decisions about health, 
wealth and happiness fra 2008 skrevet af adfærdsøkonom 
Thaler og juraprofessor Sunstein, begge US. Og de forslår 
initiativer, der virker styrende, uden at fratage folk deres 
valgmuligheder – eksempler:

>  Fodspor malet på gulvet fremmer trafikken på hospitaler 
og andre institutioner

>  Mindre tallerkener ved ellers ens frokostbuffeter downsi-
zer tydeligvis forbruget

>  Tilbud arrangeret forskelligt, fx spises 30 % mere æble 
udskåret end hele æbler

>  Reflekterende information, fx Easyjets: Don’t be late.  
The others can’t wait!

Tilgangen tager udgangspunkt i, at de fleste – hvis det ligger 
lige for og de kan overskue det – vil tage mentale og fysiske 
genveje og gerne motiveres af et kortsigtet perspektiv. 

Kilde: Videnskab.dk

 EU Domstolen  har underkendt den danske tjenestemands-
lov i en sag om seniorers rettigheder ved afskedigelse. Sa-
gen vedrørte et afslag på udbetaling af rådighedsløn til en 
tjenestemand, som var fyldt 65 år, og som var berettiget til 
alderspension. 

Tjenestemanden blev afskediget med henvisning til stil-
lingsnedlæggelse og var på tidspunktet for fratræden beretti-
get til tjenestemandspension, og da han blev afskediget var 
den pligtige afgangsalder 70 år. Da han på afskedigelses- 
tidspunktet var 65 år havde han ret, men ikke pligt til at gå 
på pension. Han ønskede imidlertid at overgå til en anden 
stilling og mente sig berettiget til rådighedsløn, jf. tjeneste-
mandslovens § 32, hvilket altså blev afslået. 

Af tjenestemandsloven fremgår i dag, at hvis en tjeneste-
mand afskediges på grund af stillingsnedlæggelse, bevarer 
han sin løn i 3 år mod at stå til rådighed for en anden pas-
sende stilling. Men har tjenestemanden rundet 65 år, er der 
ingen ret til rådighedsløn, uanset om tjenestemanden har 
planlagt at blive på arbejdsmarkedet og faktisk står til rådig-
hed for en anden passende stilling.

Reglen betyder, at tjenestemænd over 62 år er dårligere 
stillet ved afskedigelse end deres yngre kollegaer, idet de får 
rådighedsløn i en kortere periode eller slet ingen rådigheds-
løn. Reglen kan også medføre, at de ældre tjenestemænd i 
højere grad risikerer at blive afskediget end de yngre, fordi 
det er billigere for kommunerne. 

EU domstolen fastslog, at reglen i den danske tjeneste-
mandslovs § 32, der automatisk udelukker rådighedsløn ved 
folkepensionsalderen, er i strid med EU’s beskæftigelses- 
direktivs artikel 2 og 6 stk. 1 om forbud mod forskelsbe-
handling på grund af alder.  

Med afgørelsen fra EU domstolen skal sagen nu i Høje-
steret, der skal tage endelig stilling i den konkrete sag, for-
venteligt i februar 2014. Skolelederforeningen har pt. få sa-
ger, som afventer udfaldet af Højesterets dom. 

Skulle du have spørgsmål til dommen kan du rette hen-
vendelse til juridisk konsulent Louise Zacher Graugaard på 
tlf. 2073 9570.

nudg  ng

ALDERS- 
DiSKRiMiNATiON

Leonardo
For de op til 15 % højt begavede elever 
er der nu mulighed for at komme tættere 
på geniet over alle universalgenier. 

Det er naturligvis: Leonardo da Vinci 
(1452-1519), hvis skitser og beregninger 
inden for kunst, arkitektur, teknologi, 
botanik, anatomi m.m. er lagt ud på:  

www.leonardoda-vinci.org
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All Round®

cykelstativer.com
Urban-Reflection ApS - Rantzausgade 42 - DK 2200 København N +45 35352100 - info@urban-reflection.com

All Round®

NYT DESIGN SKABER
BEDRE CYKELPARKERING

Den nye All-Round Serie
med cykelstativer i et
innovativt nyt design, med
det ekstra greb, hvor
bøjlernes kilevinkel griber
om de fleste typer og
størrelser af cykelhjul, fra
børnecykler til super-racere
og mountainbikes.

Den nye bøjle gør med sit
ekstra greb cykelparkering
til en bedre oplevelse da
dæk og hjul bliver holdt
fast i flere punkter og gør
cykelparkering til en let
og ukompliceret handling
i hverdagen.

All-Round Serien er
desuden et yderst
fleksibelt, tilpasnings- og
monterings-venligt
modulsystem.

Serien designes og
udvikles af design-firmaet
Urban-Reflection ApS,
der gennem mere end
ti år har designet og
udviklet gade- og park
inventar, som anvendes
af offentlige institutioner,
herunder kommuner,
skoler, gymnasier o.lign.

Anbefales af
Cyklistforbundet og
Cycling Denmark.



klumme   

Parasitter i habitter er en ny bog af Sanne Udsen. Den er en fortsættelse af 

hendes bog: Psykopater i Jakkesæt. Bøgerne kan anbefales…
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 T renden er, at tillid er forudsætningen 
for ledelse i et moderne samfund. Vi 
beklager den omsiggribende bureau-
kratisering og kontrol. Dagens aviser 
handler om, at man kan spare adskil-
lige tusinde job inden for det offent-

lige og nedsætte skatten til det nærmest latterlige 
ved at afbureaukratisere. 

I farten har man måske glemt, at skat er en 
form for overgreb eller udbytning. Uagtet solidari-
teten i samfundet er det de færreste, der betaler 
deres skat med glæde. Kompensationen i et demo-
kratisk samfund er indsigt i anvendelsen af skatte-
indbetalingerne. Dybest set medfører denne ind-
sigt bureaukrati. Der er på jævnt dansk nogle 
mennesker, der skal skrive op, hvad pengene er 
gået til; og andre der skal kontrollere, at det nær-
mest stemmer – på bureaukratdansk: budgetkon-
trol. 

Tankevækkende er det, at det lægges for had, at 
en dansk institutionsleder skal skrive en rapport til 
kommunalbestyrelsen med en beskrivelse af, hvad 
pengene er gået til, samt om målene for virksom-
heden er nået. Kan læseren forestille sig en ind-
læggelse på hospital og medfølgende operation 
uden dokumentation for behandlingen og efterføl-
gende reklamationsret. I livets sidste stund gælder 
det vel, at ældre skal passes i overensstemmelse 
med der er dokumenteret fagligt forsvarligt og etisk 
korrekt. De færreste kan vel forestille sig en pleje-
hjems leders helt private tanke om, at gulerodsmos 
er saliggørende for de ældre stringent skal sættes 
igennem på kostplanen uden en drøftelse heraf.

Bykonger og kreative direktører
Sanne Udsen beskriver i sin bog ledere, der slår ud 
med armene og siger, at de kan klare alt – ikke 
bare fordi de har en livlig fantasi og afslappet til-
gang til livet, men totalt mangler selvindsigt og 
empati. 

Personlighedstyper, der i løbet af kort tid skaber 
skræk og rædsel på deres arbejdsplads. Stein Bag-
ger og Peter Brixtofte er omtalt i bogen som klassi-
ske typer i den sammenhæng. Sanne Udsen skri-
ver ikke, at de er psykopater – det skal man være 
læge for at afgøre signifi kant. Gør man det allige-
vel, kommer man i konfl ikt med kvaksalveriloven. 
Sanne Udsen har fl ere anbefalinger, der ligner bu-
reaukrati, for at undgå at ansætte en psykopat. 
Skal man ansætte en leder skal vedkommende te-
stes af personer, der er uddannet hertil. Man skal 
videre indhente bekræftede kopier af deres eksa-
mensbeviser og ringe til tidligere arbejdspladser. 
Læs selv videre i bogen. Kald det bare kontrol.

Mødet mellem en borger og en offentlig ansat 
kan være konfl iktfyldt på mange niveauer. Mødet 
med sundplejersken giver det offentlige indsigt i 
familiernes varetagelse af børnenes tarv. Mødet 
skal vel ikke konstitueres af sundhedsplejerskens 
private opfattelse af børns velfærd, men af faglig 
indsigt, der dokumenter effekten af interventionen. 
Helt bureaukratisk er dokumentationen sikringen 
af den ansattes rettigheder i tilfælde af en efterføl-
gende konfl ikt. Typer der er beskrevet i Sanne Ud-
sens bøger er selvfølgelig lodret uenige heri. 

Wikipedia giver forklaringer på dette og hint. 
Tillid gør sociale handlinger forudsigelige og skaber 
en følelse af samhørighed. Man går hånd i hånd så 
at sige. Udfordringen er, at man ikke skal være 
maskeret i kollegafællesskabet. Et team skal kun-
ne stole på hinanden og deres leder. Fokus på sag-
lighed er sikringen af et ligeværdigt samarbejde. 
Antydningen af eskapader henlægges til dertil ind-
rettede rum og tidspunkter. Aftaler herom er bu-
reaukrati, men sikrer et ligeværdigt samarbejde, 
der udvikler den ydelse man leverer og personerne, 
der står bag.

Gennemskuelighedens begrundelse
I skoleregi debatteres med en særlig ihærdighed 
ethvert forsøg på indsigt i og baggrunden for de 
leverede ydelser. Test og prøver er noget fanden 
har skabt; og fratager enhver lærer lysten til at un-
dervise. Afkrydsningen på en skærm vil styre un-
dervisningen i hidtil udset grad. Big Brothers (læs 
Skolelederforeningens) klamme hånd vil ensrette 
eleverne fra Gedser til Skagen. I skrivende stund 
fornemmes den taktfaste march hen ad landevejen. 

Offentlige virksomheder er kendetegnet ved bu-
reaukrati og kontrol. Det ligger implicit i betegnel-
sen offentlig. Ydelserne er betinget af politiske be-
slutninger og afsatte midler. Uagtet rimeligheden 
heraf kan en beslutning om fl ere motorveje i Jyl-
land ikke i frihedens og decentraliseringens navn 
omsættes til cykelstier på Bornholm, ligesom en 
beslutning om fl ere timer i dansk ikke kan veksles 
til beskæftigelsesterapi på en idrætsplads.

Charlataner har heldigvis ikke store chancer i 
den offentlige sektor ifølge Sanne Udsen. Pengene 
er ikke så store er en af årsagerne. Måske skulle 
læseren et kort øjeblik overveje om enighed om 
mål og midler også konstituerer en offentlig skole, 
der er genkendelig fra Skagen til Gedser. 

Michael Rasmussen

Medlem af hovedbestyrelsen

Skoleinspektør

{ tekst: Michael Rasmussen / foto: Camilla Riber/Colourbox }   transparens

heden er nået. Kan læseren forestille sig en ind-
læggelse på hospital og medfølgende operation 
uden dokumentation for behandlingen og efterføl-
gende reklamationsret. I livets sidste stund gælder 
det vel, at ældre skal passes i overensstemmelse 

ger og Peter Brixtofte er omtalt i bogen som klassi-
ske typer i den sammenhæng. Sanne Udsen skri-
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analyse   { tekst: Mads Ole Dall og Timo Klindt Bohni  / foto: Colourbox }

Hvordan får ledelserne på vores skoler den nye reform og arbejdstidsaftale sat i søen og styret, 

så alle bidrager energifyldt og kritisk til at komme nogenlunde sikkert i havn? Hvilken rolle skal 

medarbejderne have? Og forældrene? Ja måske eleverne? 

 S varet på de spørgsmål står og falder 
først og fremmest med, hvordan le-
delsen på skolen tænker og prakti-
serer ledelse. Fordi det netop ledel-
sens forestillinger – frygt og håb – 
der afgør hvad medarbejdere, 

forældre og elever får adgang til at bidrage med. 
Men det står og falder også med hvordan medarbej-
derne tænker og forstår ledelse: Som noget vi ud-
sættes for – eller som noget vi bidrager til?

Forandringsopgaven er tilmed udfordret af de 
skærpede fronter og spændingsfelter, der blev re-
sultatet af forårets lockout. 

Må kraften være med jer
Hvordan leder man en reformproces kraftfuldt 
under de betingelser? 

Frisættende ledelsespraksis er et af de tilgæn-
gelige og tilsyneladende virksomme svar på, hvor-
dan det på ganske kort tid kan lykkes at bygge 

   frisættende 
reformledelse



  mest om skoleledelse 45

kraft, magt og rum

at bringe ind i de ledelses- og beslut-
ningsprocesser som bliver en afgørende 
del af reformprocessen. Jeres opgave 
og rolle bliver med andre ord at kvalifi -
cere ledelsesbeslutningerne løbende 
gennem reformprocessen.

 Skal reformen lykkes, kræver det, 
at lederne integrerer medarbejderne i 
ledelsesprocesserne, såvel som det 
kræver af medarbejderne, at de stiller 
deres erfaringer, viden, kritiske refl ek-
sioner og gode idéer til rådighed. 

Med et fi nt ord hedder det samska-
belse. Indfl ydelsen bliver større for alle 
parter af at blive delt, og det kommer 
der kun vindere ud af: Børnene som de 
vigtigste og dernæst medarbejdere og 
ledere. 

Dette er i forenklet form, tankegod-
set bag frisættende ledelsespraksis. En 
praksis der kan læres – hvis man vil 
det. Det kræver naturligvis noget vove-
mod fra alle at slippe de vante positio-
ner og billeder af hinanden. Det kræver 
også lidt øvelse og måske hjælp at 
komme i gang. Men så er det heller 
ikke sværere.

Højt til loftet på indholdet
Der går naturligvis nogle overvejelser 
og spørgsmål forud for at eksperimen-
tere med at integrere medarbejdere i 
ledelsesprocesser. 

Hvad skal de integreres i – dvs. hvil-
ke temaer er relevante? Taler vi her om 
både strategiske og driftmæssige em-
ner til fælles undersøgelse? Dernæst 
rejser sig spørgsmålet om, hvordan 
medarbejderne skal integreres. Altså 
hvilke dialog-, produktions- og beslut-
ningsprocesser skal designes af ledel-
sen så det bliver muligt for medarbej-
derne at bidrage præcist og energifyldt 
med deres viden og erfaringer.

I forhold til ledelse af reformarbej-
det er det første spørgsmål: Hvordan 
rammesætter vi det, vi skal skabe sam-
men med medarbejderne, så vilkårs-
rum og handlerum er helt tydelige?

Det må vi skabe klarhed om i leder-
gruppen – inden processen går i gang.  
På den måde giver vi alle de bedste be-
tingelser, for at skabe en kraftfuld ny 
skole sammen.

Dernæst melder det allervigtigste 
spørgsmål sig: Hvilken ny skole er det vi 
ønsker at skabe? Hvad er det for et bør-

neliv og læringsmiljø som vores skole 
skal emme af? Et miljø, som vel og mær-
ke samtidig indfrier det krav som loven 
stiller til faglighed, kreativitet og under-
støttende aktiviteter mv. I forlængelse 
heraf dukker så spørgsmål om principper 
for tilrettelæggelse af arbejdstid op efter 
devisen: Hvordan kan vi tilrettelægge vo-
res arbejdstid, så vi kan løse den opgave, 
vi har sat os for, med den nye skoledags 
organisering og indhold?

 Det tredje væsentlige spørgsmål er 
hvordan vi som ledelse sikrer at blikket 
holdes stift rettet mod vores hovedgave 
i reformprocessen – også når det blæser 
op?  Svaret er at være omhyggelige med 
at tilrettelægge processer, som under-
støtter opgaven. Og det kræver naturlig-
vis at ledergruppen har eller tilegner sig 
tilstrækkelige proceskompetencer.

Summen af kræfterne er…
Graden af integration afhænger naturlig-
vis af de helt lokale forhold: Hvor vante 
er vi med at tale sammen – også om det 
vanskelige? Hvordan er tillidsforholdet 
og den sociale kapital i øvrigt på skolen? 
Hvad er vores ledelseskapacitet til at 
arbejde integrativt med reformen?

De erfaringer vi hidtil har gjort med 
frisættende ledelsespraksis peger på: 
Bedre opgaveløsning – gladere børn og 
mere tilfredse forældre. Bedre trivsel 
og 30 % fald i sygefraværet. Markant 
øget forandringskraft. At det bliver sjo-
vere og mere energifyldt at være leder 
og ikke mindst, at medarbejderne tager 
fl ere initiativer og mere ansvar.

Hertil kommer så al tvivlen, mellem-
rummene af uklarhed og ustyrlig kåd-
hed som følgesvend til alle fornyelses-
processer.  Frisættende ledelsespraksis 
er et bud på at kunne tumle alle bolde-
ne og følelserne, uden at miste sigte-
punktet: En ny folkeskole. 

Artiklen bygger på bogen: ”Frisættende 
ledelse. Kunsten at integrere medar-
bejdere i ledelsesprocesser” af Mads 
Ole Dall, Timo Klindt Bohni, Frank 
Iversen. Frydenlund 2011.

Cand.mag Mads Ole Dall og cand.psyk 
Timo Klindt Bohni, partner og konsulent 
i Konsulenthuset Perspektivgruppen i 
Aarhus. Se www.perspektivgruppen. 

bro over ganske mange kløfter, forskel-
ligheder og forhindringer.

Beskeden til lederne er: Lad vær 
med at forsøge at ”regne den ud” ale-
ne. Først og fremmest fordi de svar, du 
kommer ud med, efter al sandsynlig er 
utilstrækkelige – selv med de bedste 
intentioner. Dernæst fordi de fl este 
mennesker – her medarbejdere – in-
stinktivt reagerer med reservation og 
distance på beslutninger, som de ingen 
indfl ydelse har haft på, og dette især 
hvis disse beslutninger har stor betyd-
ning for deres arbejdsliv.

Beskeden til medarbejderne er: Det 
er jer, der har den dybe indsigt i lære-
processer og masser erfaringer med og 
idéer til sunde udviklings- og lærings-
miljøer for børnene. Den viden er I for-
pligtet til (som en del af jeres arbejde) 
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mellemspil

frygt for at flyve; en ud af  
500 navngivne fobier, som  

ca. 5 % af befolkningen  
samlet set lider af…

{ AEROFOBi  }

Tag en lang uddannelse, så er 
du sikker på et ordentligt job, 
en god løn mv. Sådan har det 
lydt i en del år, men det man-
tra holder ikke længere, viser 
ny dansk forskning.

De rekordmange akademi-
kere, der i dag uddannes risi-
kerer arbejdsløshed, og næsten 
en ud af hver fjerde akademi-
ker har pt. et arbejdsliv, der 
mere minder om tidligere ti-
ders daglejere ved, at de har: 

>  Midlertidige ansættelser  
og vikariater frem for faste 
stillinger 

>  Løn blandt den laveste  
halvdel af befolkningen  
trods lang uddannelse 

>  Arbejdsopgaver, de er langt 
overkvalificerede til 

>  Ingen mulighed for efterud-
dannelse eller andre goder

Udsigten til at blive en del af 
en ny akademisk underklasse 
rammer ikke kun på penge-
pungen, men kan føre til en 
større nedtur som følge af at 
have brugt år på lange studier 
uden perspektiv. 

Kilde: Analysebureauet OgTal.dk  

G   rlpower

 Maskuline samfund (Usa)    feminine samfund (nordiske)
 Stor kønsforskel i socialt liv     Lille kønsforskel i socialt liv
 Ambition er en dyd     Beskedenhed er en dyd
   Understreg, hvad du laver     Understreg, hvem du er
 Sympati for de stærke     Sympati for de svage
 Beundrer helte     Janteloven
 Lever for at arbejde     Arbejder for at leve
 Job vigtigere end familieliv     Job tager hensyn til familieliv
 Konflikter løses ved kamp     Konflikter løses med kompromis
 Benhård kapitalisme     Hyggelig kapitalisme

Skodjob

Der findes en selvstændig pensionistafdeling for skoleledere. Det 
betyder, at medlemmer, der går på pension har mulighed for at vælge:

>  At lade sig overføre til Skolelederforeningens pensionistafdeling i 
bopælskommunen eller i den kommune, hvor man har været aktiv 
skoleleder.

>  At lade sig overføre til en lokale DLF-kreds’ pensionistfraktion i bopæls-
kommunen eller i den kommune, hvor man har været aktiv skoleleder.

>  At afmelde medlemskabet og pensionistmedlemskabet i både DLF og 
Skolelederforeningen.

Vælges første mulighed skal det tilføjes, at Skolelederforeningens pen-
sionistafdeling er baseret på, at medlemmerne  selv tager initiativ til at 
danne grupper og tilrettelægge aktiviteter. økonomien baserer sig på et 
centralt inddrevet kontingent af mindre størrelse.

Der er herudover adgang til fortsat at modtage medlemsbladet, kunne 
tage til årsmøde, lokale arrangementer m.m. i  samarbejde med den lokale 
Skolelederforening. Og ellers er det bare at gå i gang!

 Feminine værdier  er i højsædet i de Norden. Det betyder, ifølge forsker i international 
virksomhedskultur, Geert Hofstede, at vores samfund bl.a. ikke vil kunne leve af at masse-
producere. Vi skal i stedet producere ting, der kræver omhu og er dyre, mener han. 

Danmark skiller sig ud fra 70 andre lande ved at have stor lighed mellem mennesker, 
ikke være bange for nyt og have stor lighed mellem kønnenes følelser. Og de værdier, nor-
diske ledere sætter højest, er nærmest stik modsat af amerikanske lederes. 

Fx er det at skabe noget nyt det vigtigste for danske ledere, mens det er det næst-
mindst vigtige for amerikanske, siger Hofstede, der i samme ombæring advarer han Dan-
mark mod at sælge ud af sine virksomheder. Hermed risikerer vi at miste værdier, det har 
taget årtier at opbygge.

pensionisT

Kilde: Dansk Industri.



 F ursund Skole, Afdeling 
Selde ligger naturskønt i 
vandkanten af Limfjorden. 
Der er omtrent 30 kilome-
ter til nærmeste lidt større 
by, navnlig Skive. For den 

besøgende med offentlig transport, er 
der før ankomsten ingen indikationer på, 
at skolen netop har foretaget et teknolo-
gisk kvantespring, som ellers kunne tæn-
kes at tiltrække nysgerrige besøgende. 

Rutebilen til Selde kører fra Skive 
med 59 tomme passagersæder og det 
er ikke muligt at betale med digital 
overførsel af nogen art. En billet indlø-
ses hos chaufføren mod kontant beta-
ling. Fra den snoede landevej mellem 
små landsbyer af plyssede parceller og 
husmandssteder, har man udsigt til 
mere end et par håndfulde af den slags 
ramponerede landejendomme, man 
normalt forbinder med lokaliteten Ud-
kantsdanmark. Ser man på skolens de-
mografiske præmisser, blinker udkants -
l amperne da også rødt. Elevtallet er 
dalende og for tre år siden nedlagdes 
udskolingen. Skolens mindre afdeling 
på Fur skal nedlægges og lærerkolligiet 
har gennem de seneste år måttet sige 
farvel til halvdelen af kollegerne. I hele 
Skive Kommune ligger også det falden-
de fødselstal årligt på 450-500. 

Rundbords- 
samtale 
Kan man forandre sig ud af krisen med it som løf-
testang? Nær-druknet skole i ’vandkantsdanmark’ 
tager livtag med faldende elevtal og indfører tablets 
til alle. Men det handler slet ikke om teknologi, siger 
ledelsen. Det er bare et redskab til at indfri de pæda-
gogiske mål, som skal redde skolen fra døden.

Brændende platform 
afkrævede forandringer 
Men i det, der kunne 
danne rammerne for et 
grelt afviklingsscena-
rie, stikker skolen i stedet hovedet 
frem som digital spydspids med høje 
udviklingsambitioner. Selvom ingen på 
skolen hidtil har brugt selve ordet, nik-
ker ledelsesteamet genkendende til 
terminologien digital forandringsledel-
se. 

Afdelingsleder Inga Emborg udtryk-
ker det sådan: ”Vi var under pres og 
stod på en brændende platform. Over-
bygningen forsvandt og elevtallet veg. 
Vi måtte forandre måden vi gjorde tin-
gene på”. Hendes chef, skoleleder Gert 
Slyngborgs analyse supplerer udsagnet: 

”Der skulle en ny identitet til, som 
vi nu har fået gennem udleveringen af 
tablets til medarbejdere og elever. Men 
pointen er, at vi ikke har smidt den 
gamle ud med badevandet. Vi bygger 
videre på nogle af de ting, vi så virkede 
og understøtter vores mål med den tek-
nologiske investering. Skåret ind til be-
net har vi faktisk holdt fast i et mål om 
at lave mere udeskole og hæve det fag-
lige niveau i vores udeskole. Vi har ikke 
købt tablets for teknologiens skyld. Det 
er et nødvendigt redskab til at nå de 

mål, vi har sat os. Det kan man vel 
godt kalde digital forandringsledelse, 
for både elever og medarbejderne er 
allerede efter to uger i fuld gang med 
at gøre tingene på ny måder”.

Ny identitet 
Den nye identitet i det typiske røde 
1½-plans skolebyggeri, gestalter sig 
blandt andet gennem elevernes betje-
ning af de funklende nye maskiner. 
Eleverne har dem nærmest på sig over-
alt. Ude og inde. I frikvarter og timer 
ligger den i skødet på dem, mellem 
hænderne på dem, på bordet foran 
dem, med eller uden tastatur, mens 
fingrene fifler løs på den glatte skærm. 

Ifølge SFO-leder Charlotte Bülow 
Schmidt har børn, som tidligere havde 
lav status i børnegruppen, fået et løft: 
”Pludselig får de andre børn øjnene op 
for, at der er noget den gruppe børn 
kan, fordi de er hurtige til at finde ud 
af, hvordan maskinen virker. Det er 
børn, som aldrig ville have fået den op-
levelse, fordi hjemmet ikke er i stand 
til at give dem sådan et tilbud”. 

{ tekst og foto: Aslak Gottlieb  }   skole fik et fur

billederne i artiklen er 
taget med en tablet, 
derefter har vi brugt 
app’en instagram til 
at give billederne et 
retro look med en unik 
belysningseffekt.
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Afdelingsleder Ole Thorgaard Palle-
sen er enig. Han er sammen med sko-
lens it-vejleder den tekniske anker-
mand på projektet og har iagttaget, at 
eleverne meget hurtigt udvikler deres di-
gitale kompetencer: ”Det er blevet kuty-
me, at eleverne har tabletten med sig 
hele tiden. Vi har givet los, og på den 
måde er de allerede meget længere end 
os selv. De udvikler ganske enkelt deres 
kompetencer gennem brug på det her 
område”.

Digital grønspættebog  
Gert Slyngborg understreger flere gan-
ge, at projektet, hvor meget det end 
glitrer, ikke er teknologisk. Teknologien 
er nøje udvalgt og indkøbt for at under-

støtte skolens overordnede pædagogi-
ske strategi. En vigtig del af denne 
handler om at udvikle udeskoleunder-
visningen rent fagligt og så den kom-
mer til at fylde mere i dagligdagen. 

”Vi har gode erfaringer med ude-
skoleundervisning og vil gerne kvalifi-
cere den og lade den fylde så meget 
som muligt. Der har vi identificeret 
tabletten som den digitale grønspætte-
bog, vi har brug for”. Inga Emborg sup-
plerer. Ligesom Ole Thorgaard Palle-
sen, har hun en del undervisningstimer 
og bogstavelig talt hands on med 
de nye tablets: ”Helt konkret har 
en n/t-klasse et emne om insek-
ter. De tager billeder af dem i 
naturen og henter på den måde 

Mens Fursund Skole med sine 135 elever og syv klasse-
trin må betragtes som en lille skole, er de for at realise-
re gået i partnerskab med leverandører, som må betrag-
tes som store. Skolens projekt er en del af Innovation 
Fur, som er et regionalt opp-udviklingsprojekt med 
EnergiMidt som den private aktør. EnergiMidt har ud-
lagt fiberkabler, så skolen opnår den nødvendige bånd-
bredde på nettet. Selskabet har bidraget med projekt-
støtte, dokumentation og det skrivearbejde, som det har 

været umuligt for ledelsesteamet selv at nå i den dagli-
ge drift. Microsoft har leveret selve maskinerne og bi-
drager til kompetenceudviklingen gennem kommunika-
tionsstøtte og facilitering af videndeling med andre 
skoler der bruger tablet-typer som understøttes af deres 
produkter. Det mindre softwareudviklingsfirma 21lear-
ning.dk bidrager med kompetenceudvikling og Experi-
mentarium er koblet på med en PhD-forsker, som skal 
følge projektet. 

fakta

info

›   Fursund Skole har købt 
tablets fra Microsoft af 
mærket Surface RT til alle 
elever og medarbejdere.

›   Skolen har etableret tråd-
løs internetdækning på 
hele skolens matrikel, også 
udendørs.

›   Lærere og ledelse gen-
nemgår for så vidt muligt 
kompetenceudviklingsfor-
løb og deltagelse i vidende-
lingsaktiviteter sammen.

›   Projektet har været tre år 
undervejs og planerne for 
it-investeringen har ændret 
karakter flere gange indtil 
ledelsen fandt den tekno-
logiske løsning, som de tror 
udfylder skolens behov.

Partnerskab med  
store leverandører 

skolen, der fik



  mest om skoleledelse 49  mest om skoleledelse 49

Som et led i regeringens indsats for at øge anven-
delsen af it i folkeskolen har Undervisningsmini-
steriet sammen med Skolelederforeningen og KL 
etableret et nationalt netværk for skoleledere, som 
skal udvikle og støtte skoleledernes ansvar for den 
digitale omstilling af folkeskolen.

Et aktivt ledelsesfokus er centralt for at udvikle og 
forbedre anvendelsen af it i folkeskolen. Derfor er 
der etableret et skoleledernetværk for digital foran-
dringsledelse. Formålet med netværket er at sikre, 

at de mange gode idéer og tiltag med it i folkeskolen 
bliver sat i system, implementeret og videreformid-
let.

Projektets aktiviteter koordineres og formidles af 
Skolelederforeningen, der varetager sekretariatsop-
gaver for Skoleledernetværket. University College 
Sjælland (UCSJ) og Danmarks Evalueringsinstitut 
(EVA) bidrager med input om forandringsledelse på 
nationale workshops og regionale netværksmøder i 
regi af Skoleledernetværket. 

fakta

»Vi har ikke købt tablets for teknologiens skyld. Det 
er et nødvendigt redskab til at nå de mål, vi har sat os. 
Det kan man vel godt kalde digital forandringsledel-
se, for både elever og medarbejderne er allerede efter 
to uger i fuld gang med at gøre tingene på nye måder«
{ Gert Slyngborg, skoleleder Fursund Skole }

Digital forandringsledelse
 

naturen ind i klasseværelset. Så arbej-
der vi med emnet på internettet og 
eleverne fremlægger for hinanden i 
Powerpoint. Alle redskaberne ligger i 
tabletten”. 

Også Charlotte Bülow Schmidt er 
på sfo’ens vegne begejstret: ”Det op-
kvalificerer sfo’en. Børnene viser os på 
tabletten, hvad de har lavet, så vi kan 
gribe det, der er foregået i skolen”.

Nye ledelsesopgaver 
Med tabletterne er fulgt en hel porte-
følje af nye ledelsesopgaver. Både ad-
ministrativt og pædagogisk. Som ek-
sempel nævner Gert Slyngborg, at 
skolen til at begynde med svømmede 
rundt på juridisk set dybt vand i for-

et fur

sikringsspørgsmålet mellem skole og 
hjem, hvis der skulle ske noget med 
tabletten uden for skoletid. 

”Der måtte vi lige have lidt is i ma-
ven, for vil ville ikke lade projektet 
forsinke. Nu er der styr på det, men 
sådan åbner der sig hele tiden nyt 
land, som vi skal finde vej i”, siger 
han. På det pædagogiske område 
fremhæver Ole Thorgaard Pallesen det 
digitale dannelsesaspekt, der ligger 
omkring de digitale omgangsformer: 

”Før så vi ikke rigtig, hvad der fore-
gik mellem eleverne, fordi det hele 
kørte på mobilerne. Nu bruger de tab-
letten, så billederne ligger på filmrul-
len. Så kan vi sætte os med eleverne 
og tale med dem om dét og dét bille-

de nu også er ok. Vi får problematik-
kerne inden for døren, men det bety-
der at vi kan gøre noget ved dem. Og 
så tror jeg faktisk vi uddanner små 
ambassadører i hjemmene. Det er der 
nogen af vores forældre, som har brug 
for…”. 
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ubehag ved mænd; en ud  
af 500 navngivne fobier,  

som ca. 5 % af befolkningen 
samlet set lider af…

{ ANDROFOBi  }

Det er ”sent, og det er vinter, og selv solen går til psykolog”, synger C V Jørgensen.
Men hvor går psykologerne hen? Ny undersøgelse viser, at de nemlig selv er hårdt ramt. 

Ja, de går i højere grad end andre jobgrupper ned med stress og depression.
Hvor hele 82 % af psykologerne melder, at de ofte eller hele tiden føler sig stressede, 

ligger det gennemsnitlige stressniveau til sammenligning i andre brancher på 15 %.

Kilde: Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Fem hurtige om at styrke 
modstandskraften:

1 Et godt socialt netværk

2  Glæde, optimisme og posi-
tivt livssyn

3  Motion og fysisk  
træning

4  En god, lang søvn

5  Frugt, grøntsager og  
vitaminer

Så er du endnu bedre rodfæstet 
under pres….

 Hvor skal skoleledere  sætte ind for 
at sikre pædagogisk vejledning og 
sætte en strategisk retning?

Danmarks Evalueringsinstitut har 
undersøgt sagen og er kommet frem 
til følgende fem pejlemærker:

1.  skab rum for faglig dialog om  
undervisningen 
Hvad er jeres fælles holdning til  
god undervisning? 

2.  Understøt lærernes teamsamarbejde? 
Hvad er forventningerne til teamsam-
arbejdet. 

3.  brug ressourcepersonerne strategisk 
Skab rammer for ressourcepersoner-
nes opgave. 

4.  følg op på kompetenceudvikling 
Bliver målene og forventningerne 
opnået? 

5.  skab en feedbackkultur 
Skab en kultur, hvor det er naturligt  
at give hinanden sparring.

Læs mere på www.eva.dk.

flexsecUriTy?
Flere tegner ekstra forsikringer sig mod arbejdsløshed. Den 
type forsikringer er over det sidste år steget med over 50 %. 

Det skyldes utryghed i arbejdet og nedskæringer i dagpengene, 
skriver Ugebrevet A4.

Ledige dimittender på udvalgte  
faggrupper det første år efter  

uddannelsen:

Læge

18,7 %
Lærere

22,0 %
Journalister 

28,5 %
Ingeniører

33,2 %
Psykologer

43,4 %
Bibliotekarer 

68,5 %
Helt så slemt ser det  

altså ikke – relativt set – ud  
for de nye lærere.

alT 
onDT

   MMUN

at indrette 

Prioriter  
din indsats 

Tider med sparsomt lys
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{ tekst: Torben Svane Christensen / foto: Hung Tien Vu }   at indrette

  eT MiljØ 
skabT Til 
  lÆrinG
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 D 
et er allerede tydeligt 
for foden af trappen 
op til overbygningen, 
at man er på vej ind i 
et miljø, hvor der er 
tænkt utraditionelle 

kreative tanker. Her bliver eleverne 
mødt med et citat af Martin Luther 
King: ”Faith is taking the fi rst step 
even when you don’t see the whole 
staircase”.

Længere oppe ad trappen er navne-
ne på de fi re profi llinjer, som eleverne 
på overbygningen kan vælge mellem, 
skrevet med forskellige farver på væg-
gen: sundhed, entrepenuerskab, glo-
bal, kreativ…

Viceskoleleder Anders Fæs ter Niel-
sen er selv ny på skolen. Det var den 
tidligere skoleleder Birgitte Nørrelund, 
der nu har søgt nye udfordringer, der 
lagde grunden til det innovative læ-
ringsmiljø. 

Skolen har sagt farvel til de traditio-
nelle skolemøbler. Ja, selv lærernes kate-
der, er blevet afl øst af en høj pult, hvor 
kun er plads til en bærbar computer.

”God trivsel handler mere om ind-
holdet end rammerne, og den gode triv-
sel på Ejby skole skyldes især den 
måde, vi møder de unge på, hvordan vi 
taler om tingene, og hvordan vi løser 
udfordringer og konfl ikter. Det handler 
om synlighed og tydelighed. Vores triv-
selstimer med kontaktlærerne er et ek-
sempel på, hvordan vi bevidst arbejder 
med at skabe gode sociale relationer 
mellem eleverne. Vores struktur med 
holddeling og profi llinjer giver gode 
muligheder for at mødes med andre, 
opbygge nye relationer og fi nde sam-
men med andre med samme interes-
ser”, siger Anders Fæster Nielsen.

ond cirkel brudt
Middelfart Kommune oplevede, at en 
del elever fra overbygningen faldt fra, 
og valgte at fl ytte overbygningen fra en 

 Da Ejby Skole blev overbygningsskole og skulle rumme fl ere 

 elever, var det nødvendigt med en renovering. Skolen tog 

 kontakt til en kommunikationsrådgiver, og det har resulteret 

 i tilvækst af nye elever og et læringsmiljø, som skolelederen 

 forventer vil løfte det faglige niveau 
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anden af kommunens skoler til Ejby 
Skole for at lave et mere attraktivt un-
gemiljø. Skolen ligger i et område med 
mange andre tilbud som privatskoler 
og efterskoler. Samtidig skulle 68 ele-
ver overføres til skolen.

”Vi har brudt den onde cirkel, og i 
år er der kun udskrevet en elev, mens 
der er indskrevet 9 nye elever i vores 
overbygning i løbet af dette skoleår”, 
siger Anders Fæster Nielsen.

Den nye struktur og de nye elever 
har ifølge ham udfordret lærerne, men 
han ser nu engagerede og stolte lære-
re, der gør et godt stykke arbejde i fæl-
lesskab, og det skaber god trivsel både 
blandt elever og blandt lærerne.

”Nu er det første år med så mange 
elever i 7.-9. kl., så vi har ingen sam-
menligningsgrundlag – men jeg har 
svært ved at forestille mig, at faglighe-
den ikke forbedres. Vi ved, at god triv-
sel skaber mulighed for læring. Det er 
faktisk strukturen med holddelingen, 
profi llinjerne og kontaktlærerordningen 
som er fundamentet i vores ungemiljø, 
og rammerne der understøtter det”, si-
ger Anders Fæster Nielsen.

Nye læringsrum
Der var ikke råd til den 

store renovering, så 
der er blevet malet 
hvidt og investeret 
i nye møbler, som 
eleverne i over-
bygningen selv 
har været med til 
at vælge.

”Der var næ-
sten frit valg, men 

nogle fag stiller krav 
til møblerne. Det er 

for eksempel rart med 
et bord, når man skal skri-

ve i et kladdehæfte”, siger han.
Møblerne er holdt i farverne: gul, 

»Det var lidt besværligt i starten, fordi man skulle 
vænne sig til, at vi ikke havde et klasselokale. Nu er 
det fint. Det er nogle fede møbler i et fedt design.«
{ Regitze Gossmann, 13 år, 7. kl. }
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blå, grøn og orange. Tre lokaler til hver 
farve. Der er skamler, sofaer, stole med 
ryg og stole med høje sider, der virker 
lyddæmpende for den, der sidder i 
den. Det er begrænset med bordplads. 
På gangene er der stålskabe med kode, 
som man kender fra USA.

”Skolemøbler er så kedelige - så 
korrekte. Fordelen ved forskellige slags 
stole er jo også, at eleverne skifter sid-
destilling mange gange i løbet af en 
dag”, siger han.

Lokalerne er holdt i meget neutrale 
farver for at skabe ro, så der er ikke 
hængt en masse op på væggene, men 

ord og slogans på vægge og døre skal 
inspirere eleverne.

”Møblementet indbyder til at blive 
fl yttet rundt, men vi er lidt hårde med, 
at det skal stå på en bestemt måde, 
det er jo en del af konceptet”.

De nye omgivelser har givet eleverne 
ejerskab. På den kreative linje, synes 
de ikke, at de vil bruge de fi ne lokaler, 
så de rykker ned i billedkunstlokalet, 
når de skal male eller andet, der svi-
ner.

De ældste elever har også fået en 
pavillon, hvor de søger hen i frikvarte-
ret og før og efter skole. Her er der pla-

fakta

Fra skoleåret 2012/13 blev 
Ejby Skole overbygningsskole 
for eleverne fra Gelsted Skole. 
Det førte en større renovering 
med sig. Det drejer sig om en 
pavillon og ni undervisnings-
lokaler:

›   To globale lokaler 
›   To kreative lokaler
›   To sundhedslokaler
›   To entrepreneurskabslokaler
›   Samt et ’værdi’-lokale

Sidstnævnte lokale bliver 
brugt til forskellige formål, og 
så er der pavillonen, som bin-
der de 4 linjer sammen. i alt 
en investering på 4 millioner 
kroner, 368.000 kr. til møbler 
og honorar til kommunika-
tionsrådgiver.

»At undervise i de her rammer kræver, at man som 
lærer opgiver vanetænkningen. Det stiller større 
krav til klasserumsledelse. Det bliver mere gym-
nasieagtigt, hvor eleverne skifter rundt og møder 
andre lærere«
{ Kristoffer Hansen, koordinator for overbygningen på Ejby Skole }

decovers på væggen, fl yde-ud sofa og 
storskærm.

Bryd det gamle op
Overbygningen på Ejby Skole har holdun-
dervisning, men også klasseundervisning.

”Det siger loven jo, at vi skal. I for-
hold til de fysiske rammer, så er vi tæt 
på det maksimale antal. Vi har ikke 
gjort det ud fra nogen bestemt teori, 
men de nye møbler passer ind i den 
måde, vi arbejder på. Vi har meget 
gruppearbejde i overbygningen, og det 
er miljøet beregnet til. Vi har brudt det 
gamle op, og det bygger på sund for-
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Se video om indretningen på Ejby Skole
http://www.youtube.com/watch?v=nZOXjvJfPfy&
feature=player_embedded 

Ejby Skole på facebook
https://www.facebook.com/pages/
Ungemilj%C3%B8-Ejby-Skole/365162140233073 

nuft. Rammerne passer bedre til den 
måde, lærerne arbejder på”, siger An-
ders Fæster Nielsen.

Der er ikke klasselærere i overbyg-
ningen. De er erstattet af kontaktlærere.

”Den tidligere skoleleder, Birgitte 
Nørrelund, gennemførte også et gene-
rationsskifte blandt lærerne på Ejby 
Skole, så der er mange yngre lærere og 
mange mænd”, siger Anders Fæster 
Nielsen. Forandringerne harmonerer 
godt med hans egne tanker om, hvor-
dan man driver en moderne skole.

”Undervisningen er tilpasset den 
gruppe elever, vi har. Der er en sum-
men af aktivitet og meget lidt uro på 
gangene. Det tror jeg er en kombinati-
on af de rammer, der er blevet skabt og 
sammensætningen af lærerne”, siger 
han, der oplever en stolthed over vores 
skole og rammerne blandt både elever, 
forældre og medarbejdere”.

Bekymringen har været, om elever-
ne bliver oversete, når de fl ytter så me-
get rundt. 

”Vi fører en vagtbog på intra, Vi har 
føling med, hvordan det går. Men vi 
retter hele tiden til, så næste år bliver 
7. klasse mere samlet, fordi vi har erfa-
ret, at der er nødvendigt”, siger han.

Næste år får 3 lærere alle deres ti-
mer på 7. årgang. De kan til sammen 
dække alle fag og give mulighed for at 
holddele på kryds og tværs. Samtidig 
giver det optimale rammer for at ryste 
eleverne sammen, hvor halvdelen af 
eleverne kommer fra naboskolen, oply-
ser Anders Fæster Nielsen.

Drop vanetænkningen
Hvis reformen bliver en realitet med 
helhedsskolen, så vil det ikke betyde 
det store for eleverne på overbygningen 
på Ejby Skole. 

”De har allerede lange skoledage. Vi 
har kørt lektiecafe fra 7 til 8 om mor-
genen, men det bliver vi nødt til at fl yt-
te til om eftermiddagen, fordi det ikke 
passer med busforbindelserne. Faktisk 
er det sådan, at eleverne i kommunen 
møder forskelligt, så det passer med 
busserne”.

En kommunikationsrådgiver fra Ska-
berkraft.dk kom på ideen med at kom-
munikere de fi re profi llinjer ud i omver-
denen og hele ungemiljøet. Rådgiveren 
har også med over indretningen i klas-
serne og har sørget for, at der er en 
kommunikativ rød tråd gennem hele 
overbygningen.

»Vi har lavet undervisningslokaler i et ungemiljø 
skabt sammen med de unge selv.«
{ Anders Fæster Nielsen, viceskoleleder på Ejby Skole }

Lærer Kristoffer Hansen er koordi-
nator for hele overbygningen. Der er 
ingen afdelingsleder. Han underviser 
26 timer om ugen. Han bruger to til tre 
timer om ugen på at være tovholder og 
lave dagsorden til møder.

”At undervise i de her rammer kræ-
ver, at man som lærer opgiver vane-
tænkningen. Det stiller større krav til 
klasserumsledelse. Det bliver mere 
gymnasieagtigt, hvor eleverne skifter 
rundt og møder andre lærere”.

Lærerne har et lokale til forberedel-
se oppe under taget. Hver afdelingen 
sidder sammen, og der er mulighed for 
at sparre med hinanden.

”Hvis man har undervisning klokken 
10, er der mange, der møder ind klok-
ken 8, hvor de forbereder sig og får 
hjælp af kolleger. Der er også lærere, 
der bliver om eftermiddagen.

En lærer er kontaktlærer for 5 til 6 
elever fra hver klasse på en årgang. Der 
er en ugentlig time for kontaktlærer og 
de elever, der er tilknyttet. Der er en 
høj grad af undervisningsdifferentie-
ring, hvor undervisningen tilrettelægges 
på forskellig vis, og lektiemængden kan 
være forskellig på holdene i engelsk, 
dansk og matematik. 
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forebyggelse og   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Socialstyrelsen }

 D e seneste år har der i alt for mange tilfælde 
foregået misrøgt, seksuelt misbrug og/eller 
vold mod børn og unge. Sagerne har været 
indgående beskrevet i medierne, vakt offent-
lig debat og har fået politiske og lovgivnings-
mæssige konsekvenser.

Det skyldes ikke mindst, at overgrebene ofte er foregået 
gennem lang tid. For selv om lærere, pædagoger eller andre 
ansvarsbevidste voksne har underrettet det, de har observe-
ret til de rette myndighedspersoner, er der desværre ofte ikke 
handlet tilstrækkeligt på underretningerne, så misrøgten el-
ler misbruget har kunnet fortsætte.

Det er den triste baggrund for at ændre praksis, hvilket sker 
med ny lovgivning, der er trådt i kraft her pr. 1. oktober 2013. 

opfølgning inden for 24 timer 
Lovgivningsmæssigt er der ændret med det formål at sikre en 
bedre forebyggelsesindsats og en langt hurtigere og kompetent 
indgriben. Kommunerne forpligtes bl.a. til at styrke opfølgnin-
gen af underretninger, herunder:

  
>  Senest 24 timer efter modtagelse af underretning at vurde-

re, om der er behov for akutte foranstaltninger.
>  At give underretter besked om kommunen har iværksat un-

dersøgelse eller foranstaltninger.
>  Genvurdering af eksisterende sag ved anden myndigheds-

person
>  Skærpelse af pligten til at gennemføre en børnesamtale 

ved underretning om overgreb, det samme gælder barnets 
ret til bisidder.

>  Skærpet underretningspligt vedr. ulovligt skolefravær.
>  Krav om kommunale beredskaber til forebyggelse, tidlig 

opsporing og behandling af sager om overgreb mod børn 
og unge.

>  Oprettelse og benyttelse af børnehuse, se nedenfor.

Børn skal 
beskyttes

altid

Med den nye ’overgrebspakke’ gøres der nu en samlet indsats for at beskytte børn og unge 

mod overgreb, bl.a. etableres nye børnehuse

>  Bedre udveksling af oplysninger mellem kommune, politi, 
sundhedsvæsen og anklagemyndighed og mellem kommu-
ner generelt.

Endelig skal der både lokalt og centralt fremover ske øget 
rettidig og systematisk vurdering af alle underretninger, der 
også skal registreres og følges centralt.

Elementerne i overgrebspakken 
Konkret udmunder initiativerne sig i Social-, Børne- og Inte-
grationsministeriets såkaldte overgrebspakke, der på en ræk-
ke områder øger det tværfaglige beredskab. Med pakken føl-
ger foreløbigt 315 mio. kr. for perioden 2013-16, og hoved-
temaerne er at:

>  Børn skal altid høres og beskyttes, når der er mistanke om 
overgreb.

>  Underretninger skal vurderes inden for 24 timer, og opfølg-
ningen på underretninger skal styrkes.

>  Mistrivsel og overgreb skal opdages og håndteres tidligt.
>  Der skal fokuseres på den forebyggende og tværfaglige indsats.

Socialstyrelsen har nedsat en følgegruppe, hvor Skoleleder-
foreningen er repræsenteret ved hovedstyrelsesmedlem Ole 
Stavngaard, der siger:

”Tiltagene i indsatsen understøtter fagpersoner med red-
skaber, indsatser og faglig bistand, så kommunerne står bed-
re rustet til at opdage børn og unges mistrivsel, vold og sek-
suelle overgreb, for at kunne sætte tidligt ind med den rette 
hjælp og støtte”.

Han peger bl.a. på, at skoleledere og medarbejdere skal 
være opmærksom på, hvad den skærpede underretningspligt 
betyder, nemlig at kommunerne skal følge op, og ikke 
mindst at det er pligtigt at underrette 
om ulovligt skolefravær. 
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Nye børnehuse
Helt centralt i de nye initiativer er, at der nu bliver oprettet bør-
nehuse fem steder i landet til undersøgelse, udredning og krise-
støtte (også til omsorgspersoner) i sager, hvor børn og unge har 
været udsat for vold og seksuelle overgreb (eller ved mistanke 
herom).

I børnehusene samles fysisk de relevante sociale myndighe-
der, politi, sundhedsvæsen m.fl ., bl.a. således at der kan ud-
veksles oplysninger tværsektorielt, hvorved barnet skånes for at 
gentage hændelserne til fl ere myndigheder. Målet er overordnet 
at kunne give en styrket indsats i børnevenlige rammer med 
barnet/den unge i centrum.

De fem børnehuse indgår i netværk, hvor der løbende ud-
veksles erfaring for at sikre et højt fagligt niveau på landsplan. 
De fem driftskommuner er København, Næstved, Odense, Aar-
hus og Aalborg. Desuden ventes en række satellitter åbnet pr. 1. 
marts 2014 i Hillerød, Esbjerg og Herning.

Kommunerne skal benytte børnehusene som led i den børne-
faglige undersøgelse i sager, hvor der er mistanke eller viden om 
at et barn under 18 år har været udsat for overgreb. Børnehuse-
ne yder desuden konsultativ bistand til kommunale myndig-
hedsrådgivere, der behandler konkrete sager, hvor der er viden 
eller mistanke om overgreb, eller som har behov for bistand i 
sager, hvor der bare er en vag mistanke.

Med i pakken er en målsætning om at styrke kommunernes 
faglige ledelse, organisering og styring af børneområdet samt en 
styrket efter/videreuddannelsesindsats. 

Læs mere på www.socialstyrelsen.dk/overgreb og 
www.boernehuse.dk

info

Gratis bistand 

Videnscenter for Sociale indsatser ved Vold 
og Seksuelle Overgreb mod børn (SiSO) i 
Socialstyrelsen yder gratis konsulentbistand 
til det forebyggende arbejde på skolerne, her-
under tidlig opsporing af problemer med vold 
mod, misbrug af børn mv. Det omfatter:

›   Opkvalifi cering af fagpersoner i forhold til at 
forebygge og opspore tegn og reaktioner på 
overgreb 

›   Udarbejdelse af politik til forebyggelse og 
tidlig opsporing af overgreb mod børn og 
unge

›   Styrkelse af fagpersoners kendskab til 
handlemuligheder og procedurer ved mis-
tanke om overgreb, herunder kendskab til 
kommunens eget beredskab.

 
Kontakt Socialstyrelsens konsulent Malene 
Lund på mal@socialstyrelsen.dk eller på
tlf. 41 93 25 27.
  



  nummer 07 / december 201358

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

4
anmeldelser

Har man hørt Klaus Majgaard holde foredrag, ved man, at han 
ved, hvad han taler om, der er vægt bag hans ord, han har stor 
praksiserfaring. Når man så læser hans bog, bliver man ikke ale-
ne klar over, at der er en praksis bag ordene, men også en stor 
faglig viden om ledelsesteorier og ledelsestækning.

Der henvises fl ittigt i bogen til teoretikere, hvilket gør at bo-
gen er særdeles underbygget og dermed lever op til sit formål at 
henvende sig til diplom- og masteruddannelserne inden for of-
fentlig styring og ledelse. Bogen kan mere end det, den er netop 
udkommet i en tid, hvor enhver skoleleder kan have brug for at 
følge med i Majgaards tænkning, idet hans refl eksioner er særde-
les relevante i forhold til den virkelighed, vi alle skal arbejde i 
frem mod 2014 med ny overenskomst og folkeskolereform. 

Man kan være nervøs for ordet styring, men ikke når det 
handler om styring i Klaus Majgaards defi nition, der absolut ikke 
er simpel og stringent, men hvor styring er samtaler, hvor vi for-
holder os fortolkende til en kompleksitet af mulige temaer. Må-
ske fordi styring for Klaus Majgaard er noget andet end det, der 
tager udgangspunkt i New Public Management, får kritikken og 
relationen hertil forholdsvis megen plads.

Klaus Majgaard leder læseren gennem tre faser: Simpel sty-
ring, refl ekteret styring og transformativ styring og sætter disse i 
relation til såvel et historisk som et fi losofi sk perspektiv til tider 
med noget lange teoretiske udledninger, men aldrig med en selv-
optagethed eller frelsthed. Selv til sidst i bogen, hvor ni gode råd 

til forbedring af styringsdialogen fremsættes, kan Klaus Majgaard 
refl ektere og stille disse til debat. Det er et fundament i bogen 
hele tiden at arbejde med refl eksioner på et stadigt højere niveau 
fra første orden til 2. til 3. orden og endnu videre. 

Selv om Majgaard tænker langt og gerne vil have læseren med 
hele vejen, indeholder bogen også fi ne praksiseksempler, og jeg 
har ikke før set så klar og tydelig en beskrivelse af Scharmers 
U-teori. Forfatteren er godt klar over, at der både er en teori, en 
øven og en daglig praksis: ”Vi kan vinde meget ved at hæve os, 
afklæde os og eksperimentere. Spørgsmålet er bare, hvordan vi 
vender hjem? En ting er at skabe eksotiske frirum, eksperimenta-
rier og refl eksive domæner. Noget andet er at integrere sin ny-
vundne åbenhed i sin daglige praksis”.  

Det er netop det, vi skoleledere skal i gang med. Eller som 
Majgaard skriver (side 246): ”Lad os antage, at vi gennem de 
forudgående trin er nået en erkendelse af, at vi er nødt til at gen-
tænke styringen af folkeskolen, og at vi sammen har nået en op-
rigtig åbenhed om de muligheder, der er for at udvikle en nytænk-
ning. I dette tilfælde vil udkrystallisering indebære, at vi ser en 
vision for, hvad vi vil med folkeskolen”.

Her er et værk, der vil sætte sig spor både teoretisk som prak-
tisk. Jeg håber mange vil læse med. 

John Møller

Skoleleder

anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: skriv kort!

fasT 
GrUnD

offentlig styring
Klaus Majgaard
Hans Reitzels Forlag
335 sider, 300 kr.

FiND DiT NyE JOB På    skole-
lederjob .dkSe alle de ledige jobs på det 

nye skolelederjob.dk
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voyeUrisMe

Der styres for vildt
om paradokser i styring af pædagogik.
Red. Katrin Hjort, Ane Qvortrup og Peter Henrik Raae
Forlaget Klim 
228 sider, 269 kr.

ny viden

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

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

Klogt Lederskab 
Mellem dyder og dødssynder
Paul Otto Brunstad
Forlaget Klim

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

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

Inkluderende Specialpædagogik
Procesdidaktik og situeret 
professionalisme i undervisningen
Lotte Hedegaard-Sørensen
Akademisk Forlag

Musisk ledelse
Vejen til et levende arbejdsliv
Jens Skou Olsen
Klim

Administration
Faglighed og praksis i administrativt 
arbejde
Helle Mylund Jacobsen (red.)
Akademisk Forlag

Nye perspektiver på stress
Malene Friis Andersen og Svend 
Brinkmann (red.)
Klim

Bevægelsen 
Lars Kolind
Gyldendal Business

Inklusionens didaktik 
Inkluderende læringsfællesskaber
Anne Marie Østergaard og Grethe Kjær 
(forord af Susan Tetler)
Dafolo

Skolen i virkeligheden
Omgivelserne som læremiddel
Trine Hyllested, Connie Stendal 
Rasmussen (red.)
Forlaget Unge Pædagoger

Bøger til 
anmeldelse

Denne bog kan læses i en periode, hvor du har god tid fordybelse og absolut 
ikke kræver hurtige svar på hurtige spørgsmål.

Bogen bygger på empiriske undersøgelser, idet forfatterne har fulgt proces-
ser, hvorigennem styringsredskaber, som man kunne betegne New Public Ma-
nagement (NPM) er blevet en fast bestanddel af hverdagen i danske uddannel-
sesinstitutioner.

Forfatterne ser disse styringer som modsætningsfyldte og paradoksale. I bo-
gens kapitler beskrives bl.a. fl g. temaer:

>  Styringens ustyrlige paradokser.
>  Evaluering som omdrejningspunkt.
>  Til dem der har… Om strategi og spin.
>  Kan man lede uden at være leder? Om teamkoordinatorens 

arbejde
>  Styring af styringsværktøjer. Om folkeskolelærernes erfaringer 

med ”Fælles Mål”
>  Mellem solospil og solidaritet.
>  Læreralkymisten og samtidens voyeurisme. Om samtidens 

behov for synliggørelse.

Bogen er som skrevet en ”tung og videnskabelig sag”, som egner sig til fordy-
belse og refl eksion. F.eks. konkluderes i sidste kapitel:

”Det afsluttende og afgørende spørgsmål er, om en større afklaring af, hvem 
der evaluerer, samt hvordan og hvorfor de gør det, kunne skabe en kritisk dis-
kussion om, hvad man kan bruge evaluering til, og hvad man ikke kan. Det er 
vores vurdering, at en sådan diskussion stadigvæk er yderst kærkommen og på 
ingen måde afsluttet”.

I en kronik i Politiken for nogle år siden skrev en række tidligere topem-
bedsmænd om de dilemmaer, bogen beskriver. Titlen på kronikken var “Tilgiv 
os - vi vidste ikke, hvad vi gjorde”. Og de skrev bl.a.: “Vi var selv med til at 
skabe styringstænkningen i det offentlige. I dag ved vi, at det er gået over ge-
vind”.

Når og hvis du er interesseret i dilemmaet mellem ledelse og styring, kon-
trol og frisættelse eller resultat og proces, så er denne bog anbefalelsesværdig. 
Og giv dig god tid.

Knud Nordentoft

Skoleleder 

Søgårdsskolen

Gentofte 
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nÅr Tale
er GUlD

Den motiverende 
samtale i 
teori og praksis
Munksgaard
260 sider – 250 kr.

sjÆlen
skal MeD

Sagt fra toppen
Inspiration til retorisk lederskab
Anne Katrine Lund og Pernille Steensbech Lemée
Gyldendal Business
168 sider, 300 kr. 

Hvis der er noget, vi som ledere i denne tid kan 
have god brug for, så er det tips til, hvordan vi 
kan motivere vore medarbejdere til en ændret 
kultur – og til en indsats i en ny skole under 
rammer, de som udgangspunkt opfatter som et 
angreb på velerhvervede rettigheder.

Så når der udkommer en bog med titlen ”Den 
motiverende samtale i teori og praksis”, må man 
straks gribe den og læse den.

Imidlertid er det ikke en bog, der giver svaret 
på skolelederens aktuelle udfordringer. Bogens 
samtalebegreb er det terapeutiske og på det in-
dividuelle plan.

Bogens teoretiske basis har angiveligt stået 
sin prøve i samtaler inden for ”områder som al-
kohol, marihuana, rygning, stofmisbrug, kost, 
motion, sikker sex og ludomani”. Og bogen er en 
grundig indførelse i de teorier, der ligger bag, at 
man kan lykkes – og dertil er der omfattende af-
skrifter af illustrative samtaler.

I forbindelse med fx MUS vil man som skole-
leder godt kunne fi nde anvendelse for bogens 
teori i særlige situationer.

Derfor vil det ikke være et helt forgæves køb. 
Især ikke, hvis man endnu ikke har været om-
kring samtalernes betydning og styringsmulighe-
derne heri i sin ledelsesuddannelse.

Steen Jonsson Agger

Viceskoleleder

Bakkeskolen

Hørning

At magt hænger sammen med kommunikation er kendt. I denne bog 
kommer vi i en blanding af samtale og analyse tæt på, hvad der du’r, 
når det gælder lederskab og sprogets magt. 

Vi får indblik i retoriske greb og virkemidler, som syv topledere 
har lært sig og forfi net over årene, hvad enten de udfolder sig i det 
private, offentlige eller politiske rum. Og det lykkes forfatterne at få 
dem til at åbne sig, uden at blotte sig, og netop deri ligger jo meget 
af hemmeligheden. 

Ledelse kan i princippet koges ned til enten at true eller lokke. 
På vore breddegrader er der tradition for sidstnævnte, når andre skal 
formås til at gøre noget, de ellers ikke ville have gjort. Grænserne 
mellem gulerod og stok er fl ydende, og det hele er faktisk ret kom-
plekst. Hvordan kommunikeres fx fyringer?

Forfatterne får fi nt formidlet topledernes indsigt og overvejelser. 
Samtidig når de frem til gode pointer i analyserne af taler og inter-
views m.m. Interessant er det, omend det stritter i mange retninger. 
Der er ikke nogen opskrift på retorisk succes, bortset fra måske: Vær 
enkel, ærlig og ligefrem!

Det er også vigtigt at knytte retorikken til sin person. Sjælen skal 
med. Ellers klinger det hult. Så vær derfor den du er, men skærp dig 
selv. Meget kan læres. Og det her er en lærebog, der på alle måder 
reformulerer Descartes: Jeg kommunikerer, altså er jeg. 

For de, der vil udvikle deres kommunikative evner, anbefaler for-
fatterne den anerkendende metode, hvor vi lærer af det, der går 
godt og kopierer det fremfor at dyrke fejlfi nderiet. 

Kunsten er at lede top-down, så det opfattes bottom-up. Det 
handler også om at lytte og ville dialog. Eller i det mindste lade som 
om. Tidligere Nørrebro-skoleleder Lise Egholm kaldes en ”retorisk 
rejekælling”, hvilket skal opfattes positivt. Mens tidligere Danske-
Bank-direktør Eivind Kolding, der også er case, selv er fyret, efter 
bogen er udkommet, så man kan ikke altid snakke sig fra det. 

Alt i alt er det en god bog. Sidst gives en opsummering, der er 
tjeklister og råd om timing, pausens betydning, stemmeføring og 
kropssprog. For retorikstuderende og på det seneste også Lars Løkke 
et must, for andre dødelige kommunikatører en kilde til indsigt.  

  
Michael Diepeveen

Kommunikationschef

Skolelederforeningen

anmeldelse honoreres 

med 2 fl asker vin 

samt bogen. 

Husk: skriv kort!
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Få Danmarks 

højeste
rente 

på din lønkonto
Som medlem af Skolelederforeningen/DLF kan du 
få en lønkonto med Danmarks højeste rente. Vælg en 
bundsolid bank, som har fokus på dig og de ting, som 
du synes er vigtige.

Få en lønkonto med 5% i rente. Danmarks suverænt højeste
Med LSBprivat®Løn får du hele 5% på de første 50.000 kr. på 
din lønkonto og 0,25% på resten. Det betyder, at du får mere 
ud af dine penge hver eneste dag, også når du ikke bruger dem.

For at få den høje rente skal du være medlem af Skoleleder-
foreningen/DLF, have afsluttet din uddannelse – og du skal 
samle hele din privat økonomi hos Lån & Spar. Undtaget er dit 
realkreditlån, som du ikke behøver at flytte, før du lægger lånet 
om. LSBprivat®Løn er en del af en samlet pakke af produkter 
og services. Vi skal kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til 
den samlede pakke.  

Rentesatserne er variable og gældende pr. 21. januar 2013. 

SåDan Får Du 5%  
på Din lønkonto

ring:  Ring til os på 3378 1930

online:  Gå på lsb.dk/dlf og vælg 
’book møde’. Så kontakter 
vi dig, så du kan få mere at 
vide om, hvad det betyder 
at få Danmarks højeste 
rente på din lønkonto. 

DLF/Skole_130218_5%Lån_210x285.indd   1 18/02/13   12.02
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Brugsanvisning:
 
Klip prismet ud, og skær den lille låge op 
uden at klippe den af.

Saml fi guren med limstift, sæt en snor i 
og hæng den op i vinduet.

Kopier eventuelt skabelonen og lav nogle hvide 
prismer også.
 
Indtal din julestress i den lille låge efter 
behov. Luk forsvarligt!

Og åben engang imellem og kig ind - se, 
det er helt væk!
 
De små julefredsfi gurer kan bæres ved 
morgensamling eller rundtur på skolen.

Klip hul til fi ngeren (Englen kan sættes 
på fi ngeren og vendes efter humør)

Bemærk den øjeblikkelige effekt. 

juleklip   { tekst og illustration: Tea Bendix }

Skolelederforeningen, 
Plenum og de øvrige medier  
ønsker alle medlemmer 
en God Jul og Godt Nytår, 
når I når så langt!
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fryd og fred
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mellemspil 

frygt for indelukkede rum; en 
ud af 500 navngivne fobier, 
som ca. 5 % af befolkningen 

samlet set lider af…

{ KLAUSTROFOBi  }

 
Rapporten ’Effekten af en intensiveret pædagog-
indsats i skolen’, der er udarbejdet af Rambøll og 
bestilt af BUPL, viser bl.a. at: 

>  Elever på skoler, som har haft en intensiveret 
pædagogindsats i indskolingen, kommer i højere 
grad i gang med en ungdomsuddannelse.

>  Elever på skoler, som har haft en intensiveret 
pædagogindsats i indskolingen, får højere karak-
terer i matematik ved folkeskolens afgangsprøve.

>  Hvis eleverne samtidig med den intensiverede 
pædagogindsats har gået i SFO/fritidshjem for-
stærkes effekten i forhold til ungdomsuddannelse.

>  Elever, som har gået i SFO/fritidshjem og modta-
get en intensiveret pædagogindsats, har lavere 
frafald fra ungdomsuddannelser end andre ele-
ver, der har gået i SFO/fritidshjem og ikke har 
modtaget en intensiveret pædagogindsats.

Rambøll har undersøgt 2.621 elever fra 19 skoler, 
der har haft pædagoger tillknyttet undervisningen i 
indskolingen, og de har sammenlignet med elever 
fra mere almindelige skoler.

Fra 2012 til 2015 uddeles en halv milliard kroner til 
indkøb af digitale læremidler på skolerne. Puljen for 2013 
er på 80 millioner kroner og kan søges frem til nytår. 

Følg med på uvm.dk! og se tilskudsgodkendte lærermidler 
på materialeplatform.emu.dk

Stre
Der findes diverse undersøgelser, der 
peger på, at stress kan være ”en ven”, når 
det gælder om at skærpe koncentratio-
nen, yde mere, ja være ét med arbejdet.

Men som bekendt har fænomenet også 
en anden side, der ret indgående er 
beskrevet i denne amerikanske video, 
nemlig ” Stress.  Portrait of a Killer.   Full 
Documentary”. Find den på youtube. 

 Elevernes læring  i naturfag understøttes af lokalernes indretning. 
Det dokumenterer Universe Fonden, som har udviklet et koncept 
for indretning af naturfagslokaler, som er realiseret og afprøvet på 
Lyrskovskolen i Bov i Sønderjylland og Birkerød Skole i Nordsjæl-
land. 

Det anslås, at der over de næste ti år årligt er 100-150 skoler, 
der står over for at skulle renovere eller nybygge deres naturfagslo-
kaler, bl.a. affødt af skolesammenlægninger. Og konceptet har bl.a. 
mundet ud i 8 anbefalinger ved indretning af disse lokaler: 

>  De bør have en spændvidde, der rækker fra det mere generelle til 
det specifikt naturfaglige

>  Lokalerne bør give eleverne mulighed for koncentration i stilhed. 
>  De bør også give eleverne mulighed for koncentration i larm.
>  De bør modvirke langvarig frontalundervisning og tilskynde til, at 

læreren bruger forskellige og varierede undervisningsformer. 
>  Mulighed for at eksperimentere og udforske naturfaglige emner
>  Lokalerne bør give let adgang til inspiration og svar på spørgsmål
>  Lokalerne bør have en synlig, tiltalende æstetik. Der skal være et 

godt indeklima, en god akustik, et godt lys og tilpas variation i 
lyssætningen. 

>  De bør indbyde til, at eleverne kan lege og lære sig ind i naturfa-
get gennem forskellige roller. 

Se mere om indretning, herunder forslag til virkemidler, man kan 
ty til, på www.nynaturfag.dk.

naturligt miljø 

VIRKER

digiTalT
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kort nyt

 D er gik kun en uge, fra 
Dorthe Thomsen havde 
fået at vide, at hun havde 
fået jobbet som skole-
leder på Arnborg Skole, 
til hun sad på kontoret 

parat til det nye skoleår. Det var 3. sep-
tember i år. Stillingen var et genopslag, 
og der var tre indkaldt til samtale.

Dorthe Thomsen kom fra et job som 
skoleleder på Kvong Friskole i Varde Kom-
mune, en lille friskole med 62 elever.

”Den var også lille, da jeg blev ansat i 
2010. Det var min ambition, at den skulle 
vokse lidt. Flere elever ville give lidt mere 
elastik i økonomien. Men elevtallet gik 
den anden vej, så der skulle gøres noget. 
Det gav jeg mig selv tre år til. Det magiske 
tal for mig var 50, hvis vi kom under det, 
ville jeg ikke være med længere”.

Da hun i februar kiggede frem mod 
det nye skoleår, kunne hun se, at elevtal-
let, efter indskrivningen, ville ryge under 
de 50. Så meddelte Dorthe Thomsen be-
styrelsen, at hun ville gå i gang med at 
se sig om efter et andet job, fordi hun 
oplevede, at det hverken var økonomisk 
eller pædagogisk bæredygtigt. 

”Det var selvfølgelig en svær beslut-
ning at tage. Det var et godt sted, og jeg 
var glad for at komme på arbejdet hver 
dag. Og der var børn og ansatte, som jeg 
lidt følte, jeg svigtede, men på den an-
den siden måtte jeg også være tro mod 
min egen fornemmelse. På det tids-

gyndte jeg at søge lærerstillinger. Men 
åbenbart kvier mange ledere sig ved at 
ansætte en med lederambitioner i en 
lærerstilling. Jeg begyndte at få lidt 
røde ører, samtidig har jeg hele tiden 
haft en god fornemmelse og var sikker 
på, at jeg gjorde det rigtige. Så jeg gik 
ikke i panik”. 

Det er en lidt af en udfordring for 
hende at komme ind i en politisk ledet 
organisation, som en kommunal folke-
skole er en del af. 

”Jeg er vant til meget handlefrihed og 
er et handlemenneske. På friskolen kun-
ne vi navigere og vende skibet hurtigt. 
Her skal altid foregå ad bestemte kana-
ler, det forpligter. Og jeg har fået en kon-
kret chef, hvor jeg tidligere have en be-
styrelse at svare over for. Jeg er blevet del 
af et anderledes stort apparat. Det tager 
lidt tid at lære systemet at kende. Men 
det giver mig en leder, som jeg kan ringe 
til, når der er behov, og en mentor – en 
erfaren skoleleder, som allerede har væ-
ret på besøg hos mig. Jeg har mulighed 
for både coaching og supervision – og er 
blevet kontaktet af TR fra Skolelederne. 
Ved en ansættelse som min går der sim-
pelthen nogle ting i gang af sig selv”.

”Noget af det, jeg glæder mig mest 
til i mit nye job, er at få et netværk, 
kolleger, det har jeg aldrig haft før. Og 
at det er helt naturligt at ringe til nogle 
af dem og spørge om deres erfaringer”.

Arnborg skole har 104 elever, 13-
14 medarbejdere i alt. Heraf seks lære-
re, en pædagog og en pædagogmed-
hjælper. 

punkt var jeg helt sikker på, at jeg hav-
de nyt job inden sommerferien”. 

Men da det nye skoleår begyndte, 
stod Dorthe Thomsen stadig uden job. 

”Jeg havde bestemt ikke regnet med 
at stå i den situation. Jeg havde både 
søgt lærer- og lederstillinger, heraf 3-4 
lederstillinger, som passede til mig. For 
mig er det vigtigt, hvilke værdier skolen 
bygger på, og hvor stor skolen er. Når 
lærerne kender alle eleverne, bliver 
man i stand til at skabe en god relation 
mellem børn og voksne. Og jeg tror på, 
at man fanger mange ting i mindre en-
heder. Desuden høster man meget ved, 
at en skole er en del af et lille sam-
fund. Jeg ser skolen som et dynamisk 
medlem af et lille samfund”. 

Arnborg Skoles værdigrundlag var 
godt, fornemmede hun. Blandt andet 
har skolen en helt konkret tradition med 
morgensang. Det er svært at være sur, 
når man lige har sunget, indskyder hun.

Dorthe Thomsen søgte nye udfor-
dringer, fordi hun syntes, at hun med 
tre år på bagen først lige var kommet 
godt i gang med at være leder. 

”Op til sommerferien kunne jeg se, 
at jeg måske ikke ville være i stand til 
at fortsætte som leder, så derfor be-

jeG Har fÅeT
nyT job

»Noget af det, jeg glæder mig mest til i mit nye job, 
er at få et netværk.«
{ Dorthe Thomsen, skoleleder på Arnborg Skole, Herning }

jeG Har fÅeT

Dorthe Thomsen, 49 år, 

skoleleder på Arnborg 

Skole, Herning, fra 1/9.

anden udsigt      { tekst: Helle Kjærulf  / foto: privat }   
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Læreruddannelsen søger censorer
Censorer søges til beskikkelse til et eller flere fag i Læreruddannelsen på Professionshøjskolernes afdelinger jf. 
Bekendt gørelse BEK nr 714 af 27/06/2012 om prøver og eksamen i erhvervsrettede videregående uddannelser § 22 
for perioden 1. april 2014 til 31. marts 2018.

Lærerens grundfaglighed
Pædagogik og lærerfaglighed
• Kompetenceområde 1: Elevens læring og udvikling
• Kompetenceområde 2: Undervisningskendskab
• Kompetenceområde 3: Specialpædagogik
•  Kompetenceområde 4: Undervisning af tosprogede 

elever

Almen dannelse: 
•  Kristendomskundskab, livsoplysning og 

medborgerskab (KLM)

Undervisningsfag 
Billedkunst, biologi, dansk, engelsk, fransk, fysik-kemi, 
geo gra fi, historie, hjemkundskab, idræt, håndværk og  
design, kristendoms kundskab/religion, matematik,  
musik, natur/teknik, samfundsfag og tysk.

Praktik

Bachelorprojekt 
 

Censor medvirker ved eksterne prøver og ankesager. Om 
censorkorpsets virksomhed i øvrigt, herunder rådgivende 
virksomhed over for ministeriet og uddannelsesstederne 
se eksamensbekendtgørelsen:  
www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=142708. 
Honorering sker efter Finansministeriets regler og satser.

Ansøgning om beskikkelse skal ske elektronisk i perio-
den 4. november til 5. december 2013, begge dage inkl.

Ansøgningsskema og detaljerede oplysninger hentes 
på Censorsekretariatets website www.censor-it.dk.

Ansøgningen skal være Censorsekretariatet i hænde 
senest torsdag den 5. december 2013.

PRoFESSIoNEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med 
konsulenter, der har indsigt i og/eller mangeårig 
erfaring med arbejdet som skole leder. 
 
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig 
til sekretariatet og få rådgivning. 
 
VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i  
eller omkring folkeskolen, f.eks.: 
› dine arbejdsvilkår som leder 
› dine løn- og ansættelsesvilkår 
› dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
› arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
› godtgørelse for merarbejde 
› folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
› SU/MED-samarbejdet 
› personaleledelse 
› udviklingssamtaler og konflikthåndtering 
› arbejdsskader 
› arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
› andre relevante emner fra lederens dagligdag
 
SEKRETARIATET ER åBENT 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

Politisk ledelse 
Formand Anders Balle 
abal@skolelederne.org 

Politisk ledelse 
Næstformand Claus Hjortdal 
clhj@skolelederne.org 

Sekretariatschef
Katrine Thomsen 
kath@skolelederne.org 

Kommunikationschef  
Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht 
mali@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 
Forhandlingschef 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

Studentermedhjælp  
Julie Petersen
jupe@skolelederne.org

HoVEDBESTyRELSENPoLITIKERE oG PERSoNALE

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

huRtIg 
KontaKt

7025 1008

stillinger

Formand Anders Balle
Næstformand Claus Hjortdal
Axel Bech
Dan Christensen
Birgit Henriksen
Torben Mørup
Jørgen Mandrup Nielsen
 Michael Rasmussen
Ole Stavngaard
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Besøg os på aqualine.dk, Facebook eller LinkedIn

Har I penge tilbage på budgettet, så køb drikkevandskøleren nu  
- det er sundt både for eleverne og økonomien. 

Køb en Fontemagna 150 liter drikkevandskøler og få en Elite 
drikkevandskøler med til lærerværelset.

Ring til os allerede i dag på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail 
på info@aqualine.dk

Rent frisk koldt vand 
til elever og lærere

Besøg os på aqualine.dk, Facebook eller LinkedIn

Har I penge tilbage på budgettet, så køb drikkevandskøleren nu Har I penge tilbage på budgettet, så køb drikkevandskøleren nu 
- det er sundt både for eleverne og økonomien. 

Køb en Fontemagna 150 liter drikkevandskøler og få en Elite 
drikkevandskøler med til lærerværelset.

Ring til os allerede i dag på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail 
på info@aqualine.dk

Rent frisk koldt vandRent frisk koldt vandRent frisk koldt vand
til elever og lærere

Fontemagna

Elite

Penge 
tilbage på 
budgettet?

Køb drikke-
vandskøleren
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