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NY SPILLESTIL
Reformen og de ændrede arbejdstidsregler giver nye perspektiver for skolen, og jeg
ved, at I arbejder på højtryk for at nå så langt som muligt inden sommerferien. Det
er jo ikke kun nye rutiner, der skal indføres. Det er en kulturforandring. Vi skal
gøre tingene anderledes og sikre en stadig bedre kvalitet.
På samme måde skal vores forening nytænkes. Også vi skal gøre tingene anderledes. Bryde med vanetænkning og traditioner. Og så skal vi levere kvalitet og værdi for medlemmerne, der understøtter de forandringer, der sker for jer som skoleledere. Skolelederforeningens arbejde skal flugte med virkeligheden på skolerne.
Såvel i skolen som i vores forening er det sådan, at det IKKE er mere topstyring,
der skal til. Vejen til øget kvalitet og udvikling sker via tydelig ledelse sammen dialog, kommunikation og fællesskab. Vi vil være offensive. Men samtidig vil vi overraske og udfordre vores eget begrebsunivers.
Med en ny bestyrelse, et nyt formandskab, fornyelse i sekretariatet og flytning
til foreningens nye hus i Snaregade pr. 1. august 2014 har vi erobret bolden og sat
den i spil. Et nyt grundlag er også formuleret, og både mål, strategi og taktik er besluttet. Vi har valgt at give satsningen overskriften ”Nyt hold, nyt syn og nyt udtryk”, nu skal vi bare ud og forfølge målene...
På den store bane vil Skolelederforeningen markere os mere med klare holdninger i dialogen med de andre interesseorganisationer. Vi ønsker en forening, der er
præget af respekt og samarbejde, men også af selvstændighed og rene linjer.
På den nære bane vil vi skabe en ny, netværksbaseret forening, hvor flere medlemmer får mulighed for at være med indover. Vi opfordrer alle til at støtte op om
foreningens arbejde, så skolelederne også fremover vil være kendetegnet ved faglig
dygtighed, synlighed og stolthed!

Claus Hjortdal
Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Nyt hold, nyt syn og nyt udtryk? Formanden uddyber…
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Fremtidens
undervisningsform
Forskningen er meget klar: Dygtige Cooperative Learning
undervisere opnår netop de ting, skolereformen kræver:

Cooperative Learning er et banebrydende og intelligent svar på de
udfordringer, skolen står overfor i dag.

•
•
•
•
•
•
•

Inklusion af alle elever, både fagligt og socialt
Høj faglighed - også uden lektier
Hurtig sprogudvikling
Struktur og tydelig klasseledelse
Bevægelse og variation i undervisningen
Motiverede og glade elever
Lærere med professionelt overskud

Hvor langt er I?
Få en ekspert på banen!

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

Cooperative Learning vil det hele: høj faglighed, aktiv deltagelse af
samtlige elever, undervisningsdifferentiering, styrkelse af sociale og
personlige kompetencer og skabelse af et stimulerende arbejdsmiljø
for både elever og lærere. Det er nemt at anvende, det er sjovt – og
det virker!!
Cooperative Learning er bygget på flere årtiers forskning og
bruges i disse år stadig flere steder på kloden – ganske enkelt fordi
både lærere, elever, forældre og skoleledere kan mærke, at her
er en undervisningspraksis, der vil og kan flytte skolen ind i det
21. århundrede. Med denne udgivelse er Cooperative Learningstrukturerne for første gang tilgængelige på dansk.
Cooperative Learning kan anvendes i alle skolens fag, og desuden
alle andre steder hvor elever, studerende, medarbejdere eller ledere
indgår i læreprocesser.

Spencer Kagan er tidligere professor i psykologi,
skaber af Cooperative Learning strukturerne og
grundlægger af Kagan Publishing and Professional
Development i Californien. Han og hans stab har
uddannet flere hundredtusinde lærere verden over
i brugen af Cooperative
Learning-strukturer.
Jette Stenlev er tidligere seminarielektor
i engelsk. I dag er hun leder af Cooperative Learning DK, hvorfra certificerede
instruktører leverer workshops og vejledning i Cooperative Learning på skoler,
gymnasier, erhvervsskoler, sprogcentre
mv. over hele landet.
Se www.cooperativelearning.dk

Cooperative Learning – Undervisning med samarbejdsstrukturer

Cooperative Learning

Undervisning med samarbejdsstrukturer

Spencer Kagan
Jette Stenlev

46 strukturer
til alle skolens fag

978-87-7988-636-0

om_9788779886360.indd 1

7/21/11 1:45 PM

Få os ud på jeres skole
• Kursusdage
• Praksis -coaching
• Vejledning og sparring

”En bavian af en dreng, som er svær at
motivere, rakte hånden op og sagde,
at han stadig hadede at skulle op om morgenen, men at den der måde at arbejde på

Scan QR- koden og læs mere om
Cooperative Learning og skolereformen.

“fandeme var for fed”.
”Som pædagogisk leder bliver man helt
positivt overvældet”.

Kontakt os på tlf: 88 24 50 84
info@cooperativelearning.dk
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VI SKABER KREATIVE SKOLEMILJØER.
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gør altid tingene

{ tekst: Kay Flinker / foto: Thomas Andersen }
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gør altid tingene

I

KEA Danmarks direktør, Dennis Balslev, er om nogen inkarneret IKEA-mand. Efter
sin realeksamen vidste han
ikke, hvad han skulle lave,
men hans forældre skubbede
på for at få ham videre med noget.
Gymnasiet lød ikke særlig sjovt, syntes
han, så han endte på Handelsskolen og
blev derefter elev i IKEA i 2 år. Efter
endnu et år i forskellige afdelinger blev
han bedt om at tage sit første lederjob.
Siden er det gået slag i slag med det
ene mere ansvarsfulde job efter det andet i verdens største møbelgigant.
”Jeg har aldrig søgt nogen af de
mange lederjobs, men er altid blevet
kontaktet af mennesker, der mente, at
jeg ville kunne klare noget mere ansvar.
Og det med at tage ansvar ligger til
personen Dennis”, forklarer han selv.
”Allerede på fodboldholdet blev jeg
anfører, og jeg har gerne taget ansvar
lige siden. Men jeg gør det stille og roligt. Folk siger gerne om mig: Dennis,
du gør ikke meget væsen ud af dig selv
som leder, men når du kommer ind ad
døren, så ved man godt, at det er dig
der tager lederskab i rummet. I virkeligheden tænker jeg ikke over, at jeg nu
skal være sådan eller sådan som leder.
Jeg er bare den, jeg er”.
IKEA-direktøren lægger vægt på, at
en god leder selv viser det gode eksempel:
”Hvis jeg vil have, at nogen skal
gøre noget bestemt, skal jeg vise, at jeg
selv vil gøre det. Jeg er ikke anderledes
end nogen andre, og den selvforståelse
hviler jeg godt i. Jeg har ikke en særlig
præstationstrang. Jeg klæ’r mig heller
ikke anderledes for at gå på arbejde, i
IKEA kommer vi, som vi er. På den
måde tør jeg godt sige, at min kultur
hænger sammen med IKEA’s kultur.

Mit match med IKEA er så godt, som
det kan være. Derfor er jeg også en af
dem, der tror på det at være oplært i
den virksomhed, man bliver leder for.
Det gør, at man virkelig kan stå inde
for sin virksomhed. Jeg mener, at man
skal ”kunne” sin virksomhed”.
Et øjeblik tænker jeg, at det næsten
lyder for frelst, men han insisterer, da
jeg spørger, om han ikke kunne føle sig
fristet til at forlade IKEA, hvis han fx
blev tilbudt chefposten i LEGO?
”Jeg er i en af verdens allerbedste
virksomheder”, fortsætter han med et
bredt smil,” … penge kan ikke trække
mig væk fra IKEA”. Om der er flere karrieremuligheder for ham i IKEA, spørger jeg?
”Det vigtigste for mig er, at jeg kan
få lov til at sætte mit præg på virksomheden, der hvor jeg er. Det har jeg udbredt frihed til i mit job her. Jeg kommer fra et job i Holland som ansvarlig
for den afdeling, der styrer og udvikler
IKEA-konceptet, og man kunne mene,
at jeg faktisk er trådt et skridt ned ad
karrierestigen ved at komme til Danmark, idet jeg kunne have valgt at gå
efter direktørposten i et større land.
Men prestige er ikke vigtig for mig.
Faktisk passede det fint, for både mig
og min familie ville tilbage til Danmark”.
Den ansvarlige virksomhed
Jeg tager ham på ordet, men vil så gerne vide, hvad det er, der gør arbejdet i
et lille land som Danmark interessant
for en international virksomhedsleder
som ham?
”Det er, at jeg kan tage ansvar, der
rækker ud over virksomhedens egne interesser; jeg kan sørge for, at IKEA bliver
en spiller, der tager aktiv del i samfundet. Hvis man arbejder internationalt,

»Selv om vi gør det godt, må vi kunne gøre det lidt
bedre, og lidt bedre… og lidt bedre. Det er en sund
måde at tænke på. Og når medarbejdere så udvikler
sig med udfordringerne, er der simpelthen ikke noget mere tilfredsstillende for en leder. Det gør
mig virkelig glad.«
{ Dennis Balslev, Direktør i IKEA Danmark }
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DILEMMAER

PLENUM udfordrer IKEAdirektør
Dennis Balslev med en række etiske
dilemmaer. Han svarer lige fra hoften.

1

Du opdager tilfældigt, at DyneLarsen
importerer møbler lavet af ulovligt
hårdt træ. Lækker du din viden
anonymt til pressen?
Absolut nej. Jeg vil ikke på den
måde blande mig i en konkurrents
forhold.

2

Du opdager, at din mest betroede
medarbejder på lederniveau bevidst
indkøber varer produceret med
børnearbejde. Hvad gør du?
Det kan slet ikke ske. Vi har udvik
let et system, der sikrer alle led i
leverandørkæden. UNICEF hjælper
os med certificeringer, og samti
dig understøtter vi familier og børn
de steder, hvor det er påkrævet, fx i
Bangladesh. Vi går meget op i mil
jø og arbejdsforhold. Derfor er jeg
fuldstændig tryg ved, at de varer,
der når frem til butikkerne, er pro
duceret under betryggende forhold.
Det er resultatet af ﬂere års inten
sivt arbejde.

3
Du opdager, at din mest betroede
medarbejder på lederniveau netop
er begyndt at date en direktør hos
din konkurrent. Hvad gør du?
Det går ikke. Så må jeg fratage den
medarbejder sit overordnede ansvar
og ﬂytte vedkommende ned i syste
met. Privatliv og forretning skal bare
være adskilt. Vi sørger fx også for, at
mand og kone ikke arbejder i samme
afdeling hos os, selv om det er noget
helt andet. Man bliver heller ikke chef
for nogen, man er i familie med.

HAR DU BESTILT
KLASSEMØBLERNE TIL AUGUST?

RAY

NY DANSKPRODUCERET
SKOLEMØBEL SERIE
Køb klassesæt til levering inden skolestart
• 11 stk. dobbeltborde med laminat og abs-kant
• 2 stk. enkeltborde med laminat og abs-kant
• 24 stk. RAY skolestole med patenteret ergonomisk
sædeudformning og taskekrog på ryg, valgfri hjul eller glidere
Pr. elev leveret og monteret: 1.547,- kr. ekskl. moms
Mulighederne er mange og du kan bland andet tilkøbe vip på
bordplade og højdejustering med integreret hjulløsning.

AMFISYSTEM
TIL INNOVATIVE
LÆRINGSMILJØER

VI ER DANMARKS ENESTE
SKI-LEVERANDØR MED VS
UNDERVISNINGSMØBLER

Ring i dag og få en aftale med din lokale kontakt
Øst: 56 21 67 07 / Vest: 75 62 24 00
info@holmris.dk
holmris.dk

gør altid tingene

tænker man ikke særlig meget på et bestemt geografisk område, men nu hvor
jeg er i Danmark, er det blevet meget
vigtigt for mig, at IKEA Danmark ikke
bare optræder som en del af ”en stor farlig international koncern”. Jeg vil være
en stærk dansk møbelhandler, en der tager sig af mennesker og optræder som en
god ”borger” i samfundet”.
”Nogle virksomheder har det med at
afskedige ældre medarbejdere, fordi de
bliver for dyre efterhånden. Vi lægger
stor vægt på at kunne beholde og fortsat udvikle medarbejdere mellem 60
og 65 år. Vi samarbejder også med
kommuner for at skabe lettere job til
medarbejdere, der ikke kan klare et almindeligt fuldtidsjob. Desuden arbejder vi for at forbedre miljøet. Det nye
varehus i Aarhus får 3000 m2 solceller
på taget. Vi har også investeret store
summer i udviklingen af LED-belysning, som er energibesparende og mere
miljøvenlig. Det matcher i øvrigt med
den profil, IKEA har i andre lande. Vi
har i alt afsat 1,5 mia. euro til investeringer i vedvarende energi indtil 2015
og har lige investeret i en vindmøllepark i USA, der består af 49 møller
indkøbt hos Vestas. Det er vores ambition at blive selvforsynende med vedvarende energi”. Han fortsætter:
”Jeg er også meget optaget af, at
støtte IKEA Foundation, som har til formål at forbedre hverdagen for mennesker rundt omkring i verden. Vi bygger
fx skoler for fattige børn i områder,
hvor vores leverandører har deres fabrikker. Vi hjælper også i nogle af verdens flygtningelejre. Fx har vi udviklet
et telt, som holder bedre på varmen.
Det kan vi naturligvis gøre, fordi vi har
succes og har solgt godt gennem mange år. En af de måder, vi hjælper på
her i Danmark, er vores årlige Tøjdyrskampagne, hvor vi donerer 1 euro for
hvert tøjdyr, vi sælger, og så er der
kampagnen ”En lysere fremtid for
flygtninge”, hvor vi donerer 1 euro
for hver LED-pære, vi sælger”.
Resultatet af de seneste to kampagner blev i alt 134 mio. kr. I 2013 do-
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nerede IKEA Foundation 750 mio. kr.
til at hjælpe børn og familier, der lever
i nogle af verdens fattigste samfund.
En leders styrke er hans team
En leder med Dennis Balslevs lange
erfaring må kunne pege på en lang
række successer og sikkert også udvælge en af dem og sige: Det er det smarteste, jeg har gjort som leder. Da han
får udfordringen smiler han bredt:
”Det eneste virkeligt smarte en leder kan gøre er at sætte det bedst tænkelige team omkring sig. Det overskygger alt andet. Det første man gør, når
man sætter sig i chefstolen er at vurdere organisationen og så finde de medarbejdere, som passer ind. Uanset hvor
stærkt virksomhedens koncept er, så er
det alligevel aldrig stærkere end de
medarbejdere, som skal løfte opgaverne. Som leder lykkes jeg kun, når jeg
har et stærkt management-team omkring mig. Når jeg så har sat det rigtige
hold, ser vi hinanden i øjnene og lover,
at vi vil arbejde sammen i mindst tre
år. Det betyder, at vi lover at sige nej,
selv om der dukker andre og mere
spændende job op. Det skaber kontinuitet og gør, at vi kan flytte os hurtigt
som virksomhed”.
Men det betyder vel også, at man
må skille sig af med medarbejdere, når
man bliver ny leder. Hvor hurtigt ved
man, om man har det rigtige hold?
”Efter få måneder. Medarbejdersamtaler og medarbejdernes resultater
viser, om holdet er det rigtige. Men det
er vigtigt, hvis jeg ”pusher” nogen, at
jeg gør det ordentligt. Nogle gange kan
det ske ved naturlig afgang, men andre
gange må man spørge medarbejdere,
om de kan forestille sig at gøre noget
andet. Flere gange har jeg oplevet en
medarbejder reagere med et ”wauw,
det er jeg rigtig glad for at du spørger
mig om, jeg havde nok fået en lidt for
stor mundfuld”. Det sker også ved et
chefskifte, at en medarbejder kommer
og siger, at vedkommende godt vil prøve noget andet. Det kan være en pæn
måde at sige, at man bedre kunne lide

den gamle chefs måde at gøre tingene
på. Så skal medarbejderen have en fair
behandling og udfordringer, der passer
bedre”.
”Men det står også fast, at der ikke
må være noget svagt led i kæden. Vi
driver en enorm volumen og har mange
ugentlige åbningstimer. Alt er nødt til
at fungere hver eneste dag. IKEA’s stifter Ingvar Kamprad var aldrig helt tilfreds med tingenes tilstand; han mente
altid, at man var landet på den anden
bedste løsning. Selv om vi gør det godt,
må vi kunne gøre det lidt bedre, og lidt
bedre… og lidt bedre. Det er en sund
måde at tænke på. Og når medarbejdere så udvikler sig med udfordringerne,
er der simpelthen ikke noget mere tilfredsstillende for en leder. Det gør mig
virkelig glad”.
Uddannelse, uddannelse, uddannelse
IKEA-direktøren er derfor også stolt
over at kunne præsentere et omfattende system af træningsprogrammer, der
sigter på at kompetenceløfte den enkelte medarbejder:
”Når vi ansætter folk, går vi naturligvis efter folk med de rigtige kompetencer, men det betyder mindst lige så
meget, at nye folk kan se sig selv i de
værdier, virksomheden repræsenterer.
Vi bruger mange penge og timer på at
få medarbejdere til at arbejde sig op ad
vores uddannelsesstige afhængigt af,
hvor de befinder sig i organisationen.
Hver eneste medarbejder udstyres med
et kompetencekort, så vi hele tiden kan
måle den enkelte medarbejder i forhold
til den træning, han har fået og med
henblik på at afdække fremtidige behov. Det sker ved de to årlige MUSsamtaler. Vores HR-afdeling råder over
en stor og meget varieret portefølje af
uddannelsestilbud, som er tilpasset
alle mulige faglige og personlige kompetenceniveauer. Jeg vil vove den påstand, at vi er ekstremt dygtige til at
kompetenceudvikle vores medarbejdere. I Holland var jeg også ansvarlig for
det, vi kalder IKEA College, som årligt
tager sig af 2000 træningsforløb på

lidt bedre

blå bog

4
Du bemærker over tid, at en højt
betroet medarbejder har et massivt
forbrug af alkohol, der indikerer, at
personen måske er alkoholiker.
Hvad gør du?
Bruger tid og kræfter på vedkom
mende. Jeg sparker ikke bare en
medarbejder ud. Jeg har prøvet det
i Holland, hvor vi supporterede en
medarbejder gennem et længere
forløb, der fik en lykkelig udgang.

5
Du har lige indgået dit livs største
kontrakt med en lidt besværlig
handelspartner. I fejrer kontrakten
med pæne mængder af vin og spiritus.
Hen på aftenen vil han tage sin store
Mercedes hjem. Hvad gør du?
Situationen ville ikke kunne opstå,
fordi vi ikke drikker i forbindelse
med arbejdet. Generelt holder vi os
adskilt fra leverandører mht. den
slags. Vi ville simpelthen takke nej
til sådan en invitation. Og hvem be
taler i virkeligheden for den slags?
Os selv! Så ville jeg snarere forlan
ge at få varen lidt billigere. Vi giver
heller ikke gaver til leverandører,
kun en blomst ved festlige lejlighe
der. Privat ville jeg reagere prompte,
hvis jeg observerede en, der var på
vej til at køre spritkørsel. Det hand
ler om moral. Her er jeg ikke bange
for at sætte foden ned.

Dennis Balslev
› Født 1961 i København
› Kone: Anette Balslev, søn:
Mathias, datter: Maja
› Handelsskoleeksamen
1978-1979
› Ansat som butikselev i
IKEA Taastrup 1979
› Første lederjob: Afdelingschef i IKEA’s tæppeafdeling i Taastrup 1982
› Lederjobs i Danmark, Sverige, Holland
› Direktør for IKEA Concept
Business Unit hos Inter
IKEA Systems B.V., der er
ejer og global franchisegiver af IKEA-konceptet
2004-2013
› Direktør for IKEA Danmark
1. maj 2013

6
Kort før indgåelse af en vigtig kontrakt
fortæller din handelspartner, at hans
datter lider af en alvorlig sygdom, der
kræver en meget dyr behandling. Han
mangler 100.000 kr., som han umu
ligt kan skaffe selv?
Jeg vil aldrig give 100.000 for me
get for en vare, selv om det var en
stor kontrakt. Vores kontrakter skal
kunne bære ”i dybden”. Vi er me
get tydelige i vores kontraktproces
ser. Leverandørerne skal underskrive
en mængde dokumenter om børne
arbejde og meget andet. Vores leve
randører ved på forhånd, at de ikke
kan presse os til noget. Derfor gør
de det heller ikke.

mest om skoleledelse

13

gør altid tingene

7
»Privat ville jeg reagere prompte, hvis jeg observerede en, der var på vej til at køre spritkørsel. Det
handler om moral. Her er jeg ikke bange for at sætte
foden ned. «
{ Dennis Balslev, Direktør i IKEA Danmark }

internationalt niveau. Dertil kommer
10.000 træningsforløb bredt ud til de
enkelte lande”.
”Vi har også konstant 25 særligt
lovende medarbejdere i ledertræningsforløb. Man kan sige, at vi har et 360
graders kompetenceeftersyn på disse
medarbejdere. Hvor er du stærk, og
hvor har du svage sider? Det handler
om at blive meget bevidste om sig selv.
Vi har et personligt mentorprogram,
hvor alle i ledelsesteamet fungerer som
mentor for en anden leder eller leder
aspirant i virksomheden. Jeg er selv
mentor for en kollega i Århus”.
Det er IKEA’s intention at anvende
4-5 % af alle erlagte timer i virksomheden til kompetenceudvikling. Her er vel
at mærke ikke tale om den læring, der
sker i det daglige arbejde, men om den
uddannelsestid, der anvendes uden for
den almindelige arbejdstid. Balslev
hævder, at det flere år bliver til endnu
mere, hvis oplagte muligheder for kompetenceløft viser sig i takt med, at nye
træningsforløb udvikles.
Faste lave priser
Den ambitiøse direktør er ikke bange
for at sætte sin egen ære på spil. Han
har lovet det danske marked, at han
hvert år de næste 5 år vil sænke den
gennemsnitlige pris på de varer, han
fører i Danmark, med 1 %:
”Ja mindst!” siger han med et selvsikkert smil. ”De konkurrencefordele,
jeg opnår på markedet, skal omgående
kanaliseres tilbage til kunderne”.
Det er hans faste hensigt fortsat at
ekspandere, at han og hans medarbejdere skal blive endnu bedre til at forstå
kundernes behov og reagere på dem,
og at alle processer i virksomheden
skal kigges efter i sømmene, så tingene
kan gøres endnu bedre. Han er lodret
uenig i den politik, der efterhånden har
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bredt sig som en løbeild gennem den
danske møbelbranche, at man hele tiden skal give 20 % i rabat for at lokke
kunder i butikken. Han mener, det er
et skråplan, og at det kun viser, at priserne i første omgang er sat for højt:
”Jeg vil give faste lave priser, så
kunderne ved, hvad de kan regne med.
De skal ikke være nødt til at gå og vente på næste tilbud. Vi skal bare altid
have den laveste pris. Jeg vil slet ikke
ind på tilbudsræset, det er useriøst og
uigennemskueligt, og branchen selv er
ved at være godt trætte af den måde at
drive forretning på. Vores måde gør måske ondt i starten, men den holder i
længden”.
Når bomberne sprænger om ørerne
Jeg udfordrer Dennis Balslev til at fortælle om vanskelige sager eller processer, hvor hans lederskab virkelig er blevet testet. IKEA har gentagne gange
været udsat for bombetrusler og faktiske bombeangreb rundt omkring i
Europa. I flere tilfælde har angrebene
været fulgt op af pengeafpresning. Politiet og IKEA selv har i disse tilfælde
været sparsomme med oplysninger for
ikke at forstyrre efterforskningen. I sådanne tilfælde har pressen været massivt til stede med både sympatitilkendegivelser og udfordrende spørgsmål.
Dennis Balslev var selv chef i et hollandsk varehus, hvor der var anbragt en
bombe. Det var noget af det sværeste
at håndtere:
”Jeg husker, at jeg stod på en stol
og skulle forklare mig for hele gruppen
af medarbejdere, da jeg fik spørgsmålet: ”Kan det ske igen?”. Her ville man
som leder bare ønske, at man kunne
forsikre hele gruppen om, at vores udvidede vagtberedskab og de ekstra kameraer ville være nok til at sikre varehuset for fremtidige angreb. Men sådan

Din datter har fået hovedrollen i skole
komedien, og hun glæder sig til at
vise, hvad hun kan for sin mor og far.
Lige før I skal afsted ringer en betroet
medarbejder og fortæller at lokummet
brænder, og at du er nødt til at komme
til kontoret omgående. Hvad gør du?
Jeg prioriterer mine børn meget højt,
og jeg har været med stort set hver
gang, vi har været inviteret til sko
learrangementer. Jeg vil derfor gøre,
hvad jeg kan for at overdrage op
gaven til en anden i virksomheden.
Men hvis det er absolut nødvendigt,
at jeg kommer, så gør jeg det natur
ligvis. Men der skal meget til!

8
På en af dine mange forretningsrejser
bliver du og tre medarbejdere kidnap
pet. Efter seje forhandlinger og de
første 3 mio. kr. på bordet, vil kidnap
perne godt løslade enten dig eller de
tre andre. Hvad gør du?
Jeg er slet ikke i tvivl om, at jeg vil
lade de 3 medarbejdere gå. Ganske
vist er jeg øverste ansvarlige for IKEA
Danmark, og man vil sikkert godt
have mig hjem, men her vil jeg føle
mig mere ansvarlig for mine medar
bejdere end for virksomheden.

9
Du får at vide af din læge, at du højst
har 12 måneder tilbage at leve i. Skip
per du jobbet inden for en måned og
gør de ting, du altid har drømt om, eller
bliver du på posten til den bitre ende?
Jeg skipper uden tvivl jobbet, selv
om jeg aldrig kunne forestille mig
et bedre job. Jeg ville afgjort priori
tere min familie højest og også bare
have tid til at være.

10
Du er på vej til lufthavnen i Beijing og
kommer forbi en kunsthandel, hvor du
ser et kunstværk, som du længe har
drømt om. Prisen er ikke bare fornuf
tig, men rigtig god, men dit private
kreditkort rækker ikke til købet her og
nu. Bruger du firmakortet, selv om det
ikke er helt efter bogen; du ved jo, at
du kan betale pengene tilbage til fir
maet allerede mandag formiddag?
Jeg ville aldrig bruge firmakortet pri
vat, selv om jeg kunne betale tilba
ge, straks jeg kom hjem. Her er min
moral virkelig høj. Tingene skal hol
des fuldstændig adskilt.

lidt bedre

en garanti kunne jeg naturligvis ikke
udstede. Den hændelse hænger stadig
ved mig”.
En anden gang var der blevet et
stort hul i taget på grund af voldsomme
regnmængder. Det lignede nærmest en
krigszone med CNN, BBC og filmende
helikoptere og fly hen over varehuset.
Selv om det hele bogstaveligt talt sejler, må man virkelig forsøge at være
åben og ærlig og så også sikre sine
medarbejdere, fortæller direktøren:
”Der er mange ting, man kan styre,
men pressen kan man ikke styre. Nogle

gange kan man synes, at det ikke er
rigtigt, hvad medierne siger, og det kan
godt gøre ondt på en, fordi man selv
tager så meget ejerskab for virksomheden. Man vil naturligvis gerne have en
fair behandling, men der er ikke meget
andet at gøre end at sige: Sådan og sådan ser vi på sagen. Og så må man finde sig i, at nogle mener noget andet”.
Spørger man til hans personlige mål
i livet, lyder hans fortælling næsten
som et eventyr af H.C. Andersen:
”Jeg har opnået alt det, jeg kunne
ønske mig”, siger han og fortæller om

sin skønne kone Anette og deres 32 år
sammen. To ønskebørn. En karriere,
hvor han begyndte med kun lidt uddannelse og alligevel foreløbigt er endt
med det ene gode lederjob efter det
andet. Om arbejdsrelaterede rejser i
40 lande. Om 15 gode arbejdsår i udlandet. Om børnene på gode internationale skoler. Han fortæller om private
rejser til Australien, USA, Sydamerika
og mange steder i Europa. ”Jeg har
kunnet glæde mig til hver eneste dag.
Tænk at få lov til at være sund og rask
og trives med sit job”.
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mellemspil

Hjernekr ft
Spillere og spilindustrien kan hjælpe forskere med at løse fremtidens problemer.
Fx det gratis mobilspil ’Genes in Space, hvor netspillere hjælper forskerne med at analysere store
mængder af genetiske data, som senere kan benyttes til at udvikle målrettet medicin mod specifikke
kræftformer. Spillet er udviklet af Cancer Research UK, Amazon Web Services, Facebook og Google.
På det astronomiske område har spillerne via ’Planet Hunters’ opdaget 40 nye planeter. Potentialet er
stort. Det anslås, at der på verdensplan i dag er godt 500 millioner netspillere, og at de på globalt plan
bruger 3 milliarder timer på spil om ugen.
På den måde kan komplekse udfordringer løses i hurtigt arbejdende interaktive netværk.
Fx containe store mængder flydende vand, så vi ikke oversvømmes på grund af klimaforandringer.
Eller udvikle en skole, der er 100 % inkluderende og ligger nr. 1 fagligt og trivselsmæssigt …

CYBERCHIKANE
Det er ikke bare online psykopater, der slipper den indre djævel løs i netkommunikationen.
Der er 6 faktorer, der kan medvirke til, at mails, chat
m.m, løber af sporet for helt almindelige mennesker:

1
2
3
4
5
6

Du bliver vred, og vreden kommer til udtryk
uden at blive standset af den omtanke, som
almindeligvis redigerer.
Du er afskåret fra umiddelbar feedback, og
nettets mangel på de små justeringer fremkalder en mild aspergers.
Medier dehumaniserer ved at mennesker på
distancen kan få en til at skrive ting, man aldrig ellers ville sige.
Du er anonym i visse chats, debatter mv. og
det medvirker yderligere til at fjerne de filtre,
der ellers holder os på plads.

Onlinespillet SNAK, udviklet af sprogforskere ved Københavns Universitet
og spiludvikleren Serious Games, sætter
fokus på talesproget som et ’selvstændigt’
sprog i forhold til skriftsproget, der ikke
tilnærmelsesvist er så socialt og dialogisk
orienteret som at tale…
Her kan man lege med bandeord, sjuske
formuleringer, mærkelige sammentrækninger, betoninger, fyldord, pausens betydning etc. Målgruppen er folkeskolens
ældste klasser og gymnasiet – og der
følger undervisningsmateriale med.
Prøv det på snakspillet.dk

Modtagere opfatter ofte budskaber anderledes
end de er ment, da det er svært at formidle
ironi og glimt i øjet.
Du bliver revet med af flokken, hvilket er en
klassisk effekt, når mange mennesker er sammen og bliver ondskabsfulde.

Online debat har altså indbyggede vanskeligheder, som
vores instinkter ikke altid kan håndtere, men som kræver refleksion og omtanke.
Det er psykolog, lektor i medievidenskab ved IT Universitetet Anders Colding-Jørgensen, der har dykket ned
i problematikken.
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Spring ikke over,
hvor gærdet
er lavest…

{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Operate A/S }

om fremtiden

Nogle
fingerpeg
i nyere historie og en
Folkeskolen står overfor den største forandring
jdere. I den situation ønsker
ny rollefordeling mellem ledere og medarbe
nisering.
skolelederne bl.a. en mere selvstændig orga

P

å vegne af Skolelederforeningen afsluttede
analysefirmaet Operate
A/S i marts 2014 en
stor kvantitativ spørgeskemaundersøgelse
suppleret med åbne svarmuligheder,
hvor 1463 skoleledere deltog.
I spørgeskemaet er der spurgt ind til
forudsætningerne for en succesfuld implementering af skolereformen (og ny lærerarbejdstid), herunder stemningen/motivationen på skolerne efter lockouten
sidste år, udviklingen i lederrollen, skoleledernes vilkår, behov og trivsel samt placeringen af skoleledernes forening i det
samlede organisatoriske billede.
Undersøgelsen var udsendt til 2700
medlemmer af Skolelederforeningen, og
svarprocenten blev 51 % med en repræsentativ fordeling i alder, køn, geografi,
lederniveau mv. På den baggrund vurderes resultaterne at være særdeles valide
i forhold til den samlede population.
Begrundet tro på, at reform
går godt igennem
Når det gælder forberedelserne af indførelsen af skolereformen overrasker
det nok næppe, at de adspurgte skoleledere ikke ser så sort på tingene, som
det billede nogen ellers maler op.

I fig. 1 ses, hvilke aktører, der regnes for vigtige for reformarbejdet. Skolelederne (91 %) peger på lærergruppen
som den mest afgørende faktor for at

kunne skabe en vellykket skolereform.
Halvdelen af skolelederne mener dog
jf. fig 2, at lærerne pt. mangler motivation i forhold til implementering af re-

Lærerne er de mest afgørende spillere i
forhold til en vellykket skolereform
Andel, der har svaret ”meget vigtige” på spørgsmålet:
Hvor vigtige oplever du, at de følgende er, for at skolereformen
bliver en succes på din skole?
Lærerne

Landspolitikerne

25%

91%

Eleverne

Forvaltningen

29%
Forældrene

30%

Skolelederne

88%

36%
Skolebestyrelsen

59%
41%

Kommunalpolitikerne

40%
Andre medarbejdergrupper

Fig. 1. Forskellige aktørers betydning for implementering af skolereformen.
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Lærernes
motivation ift.
implementering
Hvad er dit indtryk af
følgende udsagn om
lærerne på din skole?
De mangler aktuelt motivation
i forhold til at implementere
skolereformen.

Meget enig 9%
Enig 40%
Uenig 40%
Meget uenig 9%
Ved ikke 2%

Lærernes engagement i arbejdet
Hvor enig er du i udsagnet:
Lærerne har et generelt højt
engagement i deres arbejde

formen, og 2/3 angiver, at stemningen
i lærergruppen fortsat er påvirket af
sidste års lockout.
Men næsten samtlige skoleledere
(98 %) oplever også, at lærernes engagement i deres arbejde stadig er
meget højt, ligeledes jf. fig. 2. Det
er over et år siden lockouten sluttede, og i det perspektiv kan det antages, at der er lys forude – at stemningen på landets lærerværelser vil
vende til det bedre.
Skolelederne (88 %) fremhæver
også sig selv og deres ledelsesindsats
som vigtig for at få succes. Samtidig
er 3 ud af 4 skoleledere positive over
for opgaven. De trives i deres arbejde,
og kun meget få overvejer andet job.
Også det må være at regne på positivsiden.
På spørgsmålet ”Hvad oplever du
som de vigtigste udfordringer, for at
reformen bliver en succes på din skole?” peger skolelederne primært på:

Ledelse af kulturforandringen. På andenpladsen kommer motivering af lærerne, herunder få dem til at lægge
konflikten bag sig og åbne op for nyt.
Mens udfordringen om at have tid nok
til ledelsesopgaven kommer ind på en
tredjeplads.
Der er ikke tvivl om, at reformen
m.m. fører flere opgaver med sig, og
at træerne vokser ikke ind i himlen.
På undersøgelsestidspunktet angiver
knapt halvdelen af skolelederne, at de
ikke føler sig tilstrækkeligt klædt på
til den virkelighed, der venter efter
sommerferien, og de efterspørger derfor bl.a. sparring og coaching i forhold
til de nye arbejdsopgaver – og den nye
lederrolle – der til dels er på vej.
Ny rollefordeling mellem ledere
og medarbejdere
I medlemsundersøgelsen, Skolelederforeningen har fået lavet, viser det sig
bl.a., at reform og lov 409 giver øget

64 % forventer, at reformen vil medføre
en mere klar arbejdsgiverrolle
Forventer du, at skolereformen og implementeringen af Lov 409
vil betyde, at du får en mere klar arbejdsgiverrolle?
60%

56%

50%
40%
30%

30%

20%
Meget enig 51%
Enig 47%
Uenig 2%
Meget uenig 0%
Ved ikke 1%

10%

0%

Fig. 2. Lav motivation blandt lærere ift.
reform, men generelt højt engagement.
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8%

I MEGET
HØJ GRAD

I HØJ
GRAD

HVERKEN
ELLER

2%

1%

I RINGE
GRAD

SLET
IKKE

Fig. 3. Et ﬂertal af skolelederne oplever, at lederrollen er i udvikling.

3%
VED IKKE

medlemmerne
ledelsesrum, og at det igen lægger op til, at skolelederne indtager en ny, mere klar lederrolle.
Således peger 85 % af skolelederne på, at deres rolle som
ledere har forandret sig i forbindelse med sidste års lockout
og ophævelsen af lærernes arbejdstidsaftale, og to ud af tre
(64 %) venter, at denne udvikling vil blive forstærket retning
af en mere klar arbejdsgiverrolle
i takt med, at reformen og de
nye arbejdstidsbestemmelser
træder i kraft efter sommer, jf.
fig. 3.
De nye vilkår betyder, at skolelederne får en øget direkte ledelsesopgave og et øget ansvar
for udviklingen af de enkelte
medarbejdere/medarbejderteam. Og med det større ledelsesrum, som følger med reformen m.m. og den udvikling, der
sker, er der et mere eller mindre udtalt krav om, at det skal
omsættes til resultater.
Skiftet i forhold til ledernes
rolle på skolen betyder ikke automatisk, at det er ledelse med
større L, der skal til. Undersøgelsen viser også, at den kulturforandring, der skal ske gennem
bl.a. god ledelse, handler om at
inddrage flere medarbejderne i
ledelsesarbejdet, og at der er behov for kompetencer som at
kunne skabe tillid, dialog og
samarbejde.
Rollefordelingen bliver dog
tydeligere og skal afklares på
ny, som det fremgår af fig. 4.,
og det på alle niveauer. Der er
fx også en forventning blandt
skolelederne om, at politikere
og skoleforvaltninger følger reformen til dørs og giver skolerne, lederne og de ansatte rimelige arbejdsvilkår.
Hver for sig er vi stærkere
sammen
Foreningen har i undersøgelsen
spurgt, om reform og Lov 409
bør have organisatorisk betydning for vores forening? Svaret
er todelt: Dels vil medlemmerne
naturligt nok fortsat have en
stærk forening, der støtter dem
i opgaveløsningen og varetager

Rolle- og ansvarsfordeling, ressourcer og tillid
er vigtigst, når skolereformen implementeres
Hvad oplever du som de vigtigste forudsætninger i forhold til,
at skolereformen bliver en succes på din skole? (Op til 3 svar)
At rolle- og ansvarsfordelingen
mellem lærere og
skoleledere er afklaret

63%

At kommunalpolitikerne
prioriterer de
nødvendige ressourcer

53%

At forvaltningen viser tillid og
støtte til skoleledelsen

50%

At få flere medarbejdere til at
samarbejde om undervisningen

38%

At landspolitikerne sørger
for arbejdsro, dvs. ingen nye
indgreb de næste tre år

37%

At forældrene bakker op
om forandringerne

34%

At skolebestyrelsen arbejder på
det principielle niveau

9%

At der sker en god involvering
af frivillige og lokale foreninger
i den åbne skole

4%
2%

Andet

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Fig. 4. Behov for tydeligere afklaring af roller og ansvar på alle niveauer.

Ønske om ny organisering
80%

77%

72%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

12%

17%
9%

10%
0%

JA

Ønsker du en anden organisatorisk
placering af foreningen som
uafhængig af DLF?

NEJ

13%

Synes du, at Skolelederforeningen
skal arbejde mod etablering af en
samlet selvstændig organisation
alene for ledere

MÅSKE

Fig. 5. Behov for selvstændig organisation kun for ledere.
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ledergruppens interesser. Dels vil de
have en selvstændig forening, der er
(helt) frigjort fra Lærerforeningen.
Således ønsker ca. tre ud af fire
(72 %) af de adspurgte skoleledere,
at Skolelederforeningen skilles ud
som en juridisk selvstændig enhed i
forhold til DLF. Næsten otte ud af ti
(77 %) mener, at Skolelederforeningen bør arbejde for en samlet selvstændig organisation kun for ledere.
Ser man bort fra de, der har svaret
’måske’, er det kun ca. en ud af ti
skoleledere, der vil fortsætte som
nu, jf. fig. 5.
Sidste års lockout var (skolepolitisk og i spørgsmålet om konfliktkontingent) med til at gøre det klart,
at ledere og lærere ikke bør være
organiseret sammen – det mener
mere end 2 ud af 3 skoleledere. På
spørgsmålet om formålet med at få
en selvstændig lederorganisation peger 3 ud af 4 skoleledere på, at det
vil føre til en mere tydelig og gennemsigtig lederrolle og gøre samarbejdet på skolerne bedre, jf. fig. 6.
På samme måde som vilkårene
for og rollefordelingen mellem skoleledere og medarbejdere forandrer sig
i skolen, ønsker et stort flertal af skolelederne altså en forandring af organi-

Eﬀekterne af en mere uaængig
organisering
Hvor enig er du i følgende udsagn i relation til etablering af en selvstændig organisation uafhængig af Danmarks Lærerforening?
En tydelig og gennemsigtig lederrolle
vil styrke samarbejdet på skolerne
Det vil føre til bedre aftaleog forhandligsret
Forårets konflikt viser, at vi ikke kan
være i samme forening
Det vil styrke ledelsesautoriteten
overfor alle medarbejdergrupper
Det vil øge risikoen for at få flere ikkefagprofessionelle skoleledere
Vi kommer til at stå svagere
som gruppe

0%

60%

80%

Fig. 6. Ledere og medarbejdere i hver sin faglige organisation.

Ikke på vej væk, men på
vej mod noget nyt
Det er en god demokratisk tradition i
foreningsverdenen at lytte til medlemmerne. Det har været formålet med denne undersøgelse, hvor der også er spurgt
ind til en række andre forhold end
nævnt her (læs hele rapporten på hjemmesiden), og som skal bidrage til at
Skolelederforeningen holder kursen og
har tilbud og aktiviteter af værdi for
medlemmerne.
Resultaterne af undersøgelsen er
løbende blevet bragt i vores egne medier på nettet, i de sociale medier og altså nu her i bladet. Foreningens HB og
lokalformænd er særligt blevet underrettet, ikke mindst fordi dele af resultaterne er blevet kommunikeret ud eksternt i nyhedsmedierne i DR og i de
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40%

Andel respondenter, der har svaret ”i meget høj grad” og ”i høj grad”

sationsstrukturen, der passer med virkeligheden. På trods af, at der er et
frugtbart professionsfællesskab, der
binder ledere og medarbejdere, så har
de to grupper også et forskelligt ståsted
og langt fra altid ens interesser.

22

20%

store aviser, hvor formanden Claus
Hjortdal har kommenteret emnerne.
Det har så ført til omtale i en række
større og mindre medier, netmedier,
radio samt på de sociale medier FB,
Twitter og Linked-In, hvor samarbejdspartnere og beslutningstagere har taget
tråden op. Specielt vedrørende Skolelederforeningens organisatoriske ståsted har formanden i en kronik i Politiken 26/4 uddybet baggrunden og
perspektiverne for selvstændighedsprojektet.

Skolelederundersøgelsen 2014
Websurvey gennemført ved OPERATE Analyse med
deltagelse af 1463 skoleledere (svarprocent 51 %).
Læs hele undersøgelsen og data m.v., der findes på
www.skolelederforeningen.org. Læs også kronikken her.
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Tilmelder læreren klassen, modtager
de gratis* undervisningsmateriale,
lærervejledning og opskriftshæfter.
Og i uge 43, 44 el. uge 45 kan de hente
en gratis smagekasse med råvarer
til 24 elever i den lokale Coop-butik.
Målgruppen er 4.-7. klasse i
hjemkundskab/madkundskab.

Temaet for årets
smagekasse er
100% din fastfood.

Gdrearvtisnisings-

Tilmeldingsperioden er
1. april til den 5. september.
på www.skolekontakten.dk
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NB: Påregn max 150 kr. til enkelte ekstra råvarer.

mellemspil
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Der bør følge højere løn med mere ansvar, mener 8 ud af 10 skoleledere i en rundspørge lavet
af DR Nyheder.
Når den nye skolereform træder i kraft, vil det resultere i flere opgaver med højere kompleksitet for skolelederne. Derfor er 80 % af skolelederne i DR’s rundspørge helt eller delvist enige
i, at de bør få en lønstigning i takt med det større ansvar skolelederne vil have.
Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen mener, at et lønløft er sandsynligt, da det er den vej
samfundsudviklingen går, og han bedømmer, at lønstigninger for skolens lederne – der får flere
arbejdsopgaver, mere ansvar og højere status – vil blive et vigtigt punkt ved OK’15.
Kilde: dr.dk

VALG?
Landets elever på
grundskoler i 8. og 9.
klasse får torsdag den 29.
januar 2015 mulighed for
at gå i stemmeboksen og
sætte kryds på stemmesedlen.

LIVSLANG LÆRING
En 40-årig med en lang videregående uddannelse kan forvente at leve 5,1 år
længere end en 40-årig, som kun har afsluttet grundskolen.
Det viser beregninger baseret på dødelighed i årene 2009-13.
En 40-årig med en lang videregående uddannelse kan forvente at blive 83,5
år, hvilket er det højeste blandt uddannelsesgrupperne.
Personer med mellemlange videregående uddannelser, som bl.a. omfatter
lærere, pædagoger og sygeplejersker, ligger lige under med 83,4 år, mens bachelorer ligger tredjehøjest med 83,2 år.
Den grundskoleuddannede må nøjes med en forventet levealder på 78,4 år.
Ny rekord i øvrigt: Der er nu 1.031 danskere, der har rundet de 100 år.
Kilde: Danmarks Statistik

Undervisningsministeriet
og Folketinget arrangerer
Skolevalg 2015, som er et
landsdækkende arrangement, for at få de unge til
stemmeboksen. Formålet
er at modvirke den faldende valgdeltagelse blandt
førstegangsvælgere.
Alle skoler kan deltage, og
der er udarbejdet et materiale til et undervisningsforløb på tre uger forud for
valghandlingen.
Der er allerede nu mulighed for tilmelding på
www.ft.dk
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Slang
Tomme
tønder
buldrer
mest…

Chille, fråderen,
kamelkys… og
tusindvis af andre
slangord med
forklaringer, citater,
synonymer og
ordenes oprindelse.
Ny app til 19 kr.:
Slangordbogen

TALKSHOW

since 2010

PRINS H. UNIVERS

HØJRE ELLER VENSTRE
CHRISTIAN BERGMAN
BOOK ONE-MAN-TALK-SHOWET PRINS H.
UNIVERS – HØJRE ELLER VENSTRE – TIL SAMLINGER I UDSKOLINGEN (HELT OP TIL 100
PERSONER) OG VÆR SIKKER PÅ EN UNDERHOLDENDE ICEBREAKER OG MENINGSFULD
INTERAKTIONSPLATFORM MED FOKUS PÅ

W

UNGELIVETS UNIVERSELLE HVERDAGSDILEMMAER VED BRUG AF DE UNGES EGNE
ERFARINGER OG ENGAGEMENT.
BOOKING:
KAREN@HAMLETSCENEN.DK / TLF: 49216979

To be or not to be
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tip top

{ tekst: Malene Lieberknecht / foto: KMD }
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en. Det er
e krav i folkeskolereform
til at imødekomme ny
bo Skole i København
erfaringen på Tagens

N

år 6. U. på Tagensbo
Skole åbner computeren, får de på skærmen klar besked om,
hvad de skal lære, og
hvad de skal lave. Sådan er det i både dansk, matematik og
engelsk.
De bærbare computere er tændt og
står parat på bordene foran eleverne på
Tagensbo Skole i Københavns Nordvestkvarter. Her bruger de et nyt digitalt undervisningsunivers ’KMD Education’ i skolens 6., 7. og 8. klasser.
Portalen giver lærerne mulighed for at
planlægge og sammensætte digital undervisning med forløb og aktiviteter.
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I dag er 6. U. midt i et forløb om
gyselige fortællinger. Klassen læser historien om Fastelavnsnarren, og dagens
opgaver handler om genrefortællinger.
På computerskærmen står, at klassens
elever skal fremlægge deres besvarelser
i plenum for klassen.
”Det er blevet nemmere at forstå,
hvad det er, vi skal lære, og hvad vi
skal lave”, forklarer klassens elever.
Videndeling blandt lærere
Skoleleder Jeanne Jacobsen, Tagensbo
Skole, mener, at en digital undervisningsportal som KMD Education, kan
være med til at løfte opgaven, når skolereformen stiller krav om netop klare læ-

it

ringsmål, differentieret undervisning
og videndeling blandt lærerne.
”Vi kan bruge en portal som denne
til at blive bedre til at benytte digitale
læringsmidler i undervisningen. Samtidig taler det at bruge it i undervisningen ind i reformen, fordi det for eksempel kan være en hjælp til at sætte klare
læringsmål for eleverne. Med et system
som dette, bliver det tydeligt for eleverne, hvad de hver især skal lære”, siger
Jeanne Jacobsen.
Via portalen kan skolens lærere differentiere, så undervisningen tager
hensyn til den enkelte elev. Dermed
kan klassen arbejde med samme emne
og samme tekster, selvom elevopgaverne kan være forskellige.
Tidsbesparende på sigt
På Tagensbo Skole ser Jeanne Jacobsen det som et plus, at skolens lærere
via portalen kan dele undervisningsforløb med hinanden. Når en lærer har
planlagt og gemt undervisningsmateriale i systemet, kan skolens øvrige lærere
genbruge forløbet eller lade sig inspirere af det, som det passer til læreren,
klassen og emnet.
”På sigt kan vi spare store mængder
forberedelsestid, efterhånden som vi
får gemt flere og flere undervisningsforløb i systemet. Som skoleleder ser jeg
en stor fordel i, at de undervisningsforløb, som fungerer godt, kommer i brug
igen blandt andre lærere på skolen”.
Netop forberedelsestiden har været
en udfordring for skolens lærere, da de

tog portalen i brug for et års tid siden.
Det tager lang tid at forberede et nyt
undervisningsforløb, som både skal
planlægges, samles og lægges ind i systemet. Alle dele af undervisningen
skal tænkes ind fra begyndelse, hvad
enten det er emne, formål eller materialer.
Emilie Klubien er lærer på mellemtrinnet på Tagensbo Skole og underviser 6. U. i dansk.
”Når først undervisningsforløbet er i
gang, er det detaljerne, som jeg skal
fokusere på. Det er en stor forberedelsesopgave i at planlægge hele forløbet,
og du skal som lærer tænke alle dele af
undervisningen ind fra begyndelsen”,
siger Emilie Klubien.
Jeanne Jacobsen er enig i, at den
tunge forberedelsestid er en udfordring, især i opstartsfasen.
”Det er vigtigt ledelsesmæssigt at
italesætte, at et projekt som dette i
starten kan give lærerne mere forberedelse, til gengæld skal man som leder
holde fast i, at det på længere sig vil
blive en it-mæssig lettelse”.
IT-grundlag skal være tip-top
Der er også andre udfordringer, når
man bringer it ind i undervisningen.
Skal projektet lykkes, skal it-grundlaget på skolen være i orden. Det er
Jeanne Jacobsens erfaring:
”Inden man som skoleleder kaster
skolen ud i en digital forandring, må
man sikre sig, at alt it fungerer optimalt på skolen. Det gælder både hard-

fakta
KMD Education er en
digital platform udviklet
af KMD.
Portalen har været afprøvet som pilotprojekt siden
januar 2013 i en række
kommuner landet over.
I dag anvender Vejle og
Morsø løsningen i fuld
skala.

ware og netværk. Netværket skal fungere upåklageligt, og skolens elever skal
have nem adgang til computere. Ellers
risikerer man at kuldsejle med projektet og stå tilbage med frustrerede elever og lærere”.
På Tagensbo Skole har alle elever
fra 1. klasse bærbare computere.
”Som leder må du hele tiden sikre
dig, at it-løsningen er i orden, og du
må engagere dig i, hvordan projektet
forløber. Spørg jævnligt ind til, hvordan
lærerne oplever at arbejde med det, og
om de oplever udfordringer med projektet, som der skal tages hånd om”.
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{ tekst: Michael Diepeveen / foto: Jens Nielsen }

ÅBNE
DØRE
Lærerlockouten har trukket spor efter sig. Nu over et år efter
er der dog tegn på, at stemningen er ved at vende til det
positive. Vejene dertil går bl.a. gennem: Åbenhed, inddragelse,
muligheden for at komme til orde og sige tingene højt!

N

yhedsmedier som aviser, radio og TV er
ikke sat i verden for
at male skønne billeder af fremtiden. De
lever i nuet, er kritiske, jagter det anderledes og konfliktfyldte. Men bagom det sensationelle
findes der som bekendt en hverdag.
Så alt imens vi hører historier om,
hvordan det kniber med at få forberedt
skolereformen, hvordan elever, forældre
og medarbejder ikke føler sig ordentligt
klædt på til det nye, arbejdes der på de
fleste skoler intenst og systematisk på
at få det hele til at lykkes. Det gælder
fx Allerslev Skole i Lejre, hvor man er
både på vej og i vej.
Godt nok i et langt, sejt træk, der
startede i efteråret og har budt på man-
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ge møder i udvalg og arbejdsgrupper.
Med papirer og diagrammer. Fyldt med
overskrifter på udfordringer, kruseduller
med visioner og pile med mulige løsninger. Det er til at blive høj af. Og lidt
mat af. Men fremad går det.
Rød mand stå, grøn mand gå
En solbeskinnet fredag formiddag er
Plenum med på ledelsesteamets møde.
Her er SFO-leder Lise-Lotte Ganzhorn,
Britta Rohrberg, der er afdelingsleder
for indskoling og anden undervisning,
viceskoleleder Tommy Fredensborg
med udskoling, drift og IT som ansvarsområde og skoleleder Niels Berendsen
i færd med at samle op på processen
frem mod premieren august ’14.
Information og dialog er ord, der går
igen. Ledelsen har systematisk infor-

meret om, hvad reformen betyder, herunder hvad er det for mål og krav, skolen skal leve op til. Og så har de prøvet
at brede alt indholdet i reformen ud og
sammen med personalet samle op på,
hvad er det for temaer, skolen særligt
kan beskæftige sig med, hvad er mulighederne i det nye?
”Vi har først og fremmest prøvet at
være tydelige på vilkårene. Det vi ikke kan
ændre på, det vi skal finde løsninger på.
Det har så samtidig øget vores fokus på de
ting, som skolen selv har mulighed for at
forme og realisere, både nu og længere
hen ad vejen”, fortæller Niels Berendsen,
skoleleder på stedet i de sidste seks år og
i øvrigt lokal skolelederformand.
Med en rød-gul-grøn øvelse med
medarbejderne om vilkårene og det, der
skal afklares yderligere, lykkedes det at

godt i vej
dæmme op for noget af usikkerheden i
forhold til, at der sker mange ændringer
på en gang – og for de frustrationer, der
har bidt sig fast efter oplevelsen af at
blive trådt på ved lockouten. Et vigtigt
element i processen er at give plads. Så
bekymringerne kan få luft.
I denne afklaringsproces kom også
mange rigtige gode ideer op på bordet.
Næste trin var, at ledelsen udmøntede
inputtene i nogle temaer og via opslag
på skolens personalerum inviterede lærere og pædagoger m.fl. til at deltage i
arbejdsgrupper for at folde ideerne
yderligere ud. Men det var der ikke
mange, der havde lyst til…
”Så vi måtte i tænkeboks igen og aftalte i stedet to åbne tirsdagsmøder, arrangeret i samarbejde med vores 12mand store pædagogiske udviklingsgruppe, hvor både lærere, pædagoger og
ledelse er repræsenteret. Her bliver
mange beslutninger i forvejen vendt, og
muligheden for at komme på banen i
det fora trak mange flere til”, siger Niels
Berendsen.
Sådan er det lykkedes at få drøftet,
hvordan skolen fremover organiserer
samarbejdet og opgaveløsningen i forhold til reform, arbejdstid, øget tilstedeværelse flere timer, mere undervisning
og nye aktiviteter mv. Konkret har det
handlet om, hvordan skolens dagligdag
vil se ud, hvordan kommer skemaet til
at se ud for indskoling, mellemtrin og
udskoling mv. Altså være fremadrettet.
”At have et åbent møde, hvor alle
kunne bidrage, uden nødvendigvis at
forpligtige sig, fik mange flere til at
møde op og til at spille med. Mindst
lige så godt er, at det førte en bedre
stemning med sig. Det var dejligt at se,
så mange der ville tale positivt med om
fremtiden, og det tolker vi pt. som, at
skolen ikke alene har et personale, der
er tilfreds med at blive inddraget, men
selv ønsker at bidrage til at skabe en

ny skole”, fortæller ledelsesteamet.
Øget følelse af samhørighed
At stemningen på skolen er ved at vende til det bedre ikke bare er ’en ledelsesmæssig konstruktion’ viser tilbagemeldingerne fra personalet, der har
rost møderne for at være gode og konstruktive. Det har også givet et boost til
samarbejdet mellem medarbejderne på
tværs af fagligheder.
”Jeg oplever, at der er opstået en
naturlig tænkning om den samlede personalegruppe og en anerkendelse af
hinandens kvaliteter. Lærerne har inviteret pædagogerne til samarbejde om
at etablere fx legepatruljer og aktiviteter i udskolingen”, siger SFO-leder
gennem lidt over et år Lise-Lotte Ganzhorn. Hun suppleres af Niels Berendsen, der hæfter sig ved, at der ikke tales
så meget om lærer/pædagogsamarbejde
længere, men om teamsamarbejde, ligesom lærerværelset er blevet til personalerummet.
Nu har der været forskellige forløb,
da pædagogerne ikke direkte var en del
af konflikten. Omvendt står de over for
store forandringer med øget samkøring,
understøttende undervisning mv., så de
har vel også deres betænkeligheder?
”Egentlig var pædagogerne lidt trætte af, at konflikten mest handlede om
lærerne, mens de skulle være på skolen og dække det hele ind. Så jeg synes, at jeg havde en opgave i at sige:
Det forstår jeg godt, men lad os nu udvikle en logistik for at tage vare om det
her og sæt jeres kompetencer i spil.
Forløbet under konflikten pegede på
den måde frem mod den længere skoledag og understøttende undervisning,
lærere og pædagoger nu skal praktisere”, siger Lise-Lotte Ganzhorn.
Skolen lægger ekstra timer oven på
de to-voksen ordninger, der allerede er i
billedkunst, i håndarbejde, hjemkund-

skab m.m. Man øver sig i at have et samarbejde, der rækker ud over indskolingen
op i mellemtrinnet og udskolingen. Der
er også allerede pædagoger, der i en vikarfunktion står alene og varetager undervisningen. Og fremfor alt er der en
livlig diskussion af, hvad det er for en
faglighed, som pædagogerne kan bringe
med ind i en ny, mere mixet skoledag.
”Der er en vis usikkerhed blandt
pædagogerne om, hvor bliver SFO’en
og deres råderum af? Hvor er vores
plads i det her? Her har vi ledelsen løbende samtaler med de medarbejdere,
der er usikre, og vi står for at skulle
have MUS-samtaler inden længe, for
lærere og pædagoger på samme tid og
ud fra de samme skabeloner”, fortæller
Lise-Lotte Ganzhorn og viceskoleleder
Tommy Fredensborg.
Også afdelingsleder Britta Rohrberg,
der nu på andet år er leder på skolen,
kan spore en udvikling i retning af at
kunne se, hvilke fordele der kan være
ved den nye skolereform, og hvordan
man kan gøre tingene anderledes end
nu. Ikke mindst gennem et fornyet og
forstærket teamsamarbejde.
”Selv om alle har forskellige tilgange
og udtryk, er grundtanken meget den
samme. Det er i teamsamarbejdet, man
vil lægge kræfterne og det er også dér,
vi som ledere skal være ind over. Selv
har jeg fx ændret min praksis – ledelsespraksis – omkring børn med særlige
behov, idet jeg er mere med i team- og
fagmøderne for at sparre og vejlede om
de enkelte børn. Vi skal jo tilrettelægge
vores undervisning, så den passer til
børnene”, siger Britta Rohrberg, hvilket
som bekendt ikke altid er lige let.
Ingen større mystik, bare ledelse
Britta Rohrberg oplever, at elementerne
i inklusionsopgaven flugter med tankerne i hele reformen. Der vil ikke længere
være nogen børn, der skal andre steder

»Det er en lang proces. Der brug for at mødes, der
bliver hevet i os og vi sætter selv mange processer
i gang. Det vigtigste er nok, at selve tænkningen
ændrer sig, før praksis reelt gør det.«
{ Britta Rohrberg, afdelingsleder, Allerslev Skole }
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godt på vej

»Som ledere skal vi have hånd i hanke med de overordnede processer, samtidig med at der kommer
117 input indover. Så det er godt, at vi har humoren
i behold, ellers overlevede vi ikke..«
{ Niels Berendsen, skoleleder, Allerslev Skole }

hen for at falde til i ro eller på anden
måde afledes fra at være i klasserne og
i undervisningen. Nej, systemisk tænkt
hænger det sammen, undervisning og
fritid, læring og leg, det boglige, praktiske, kreative mv. Det er på én gang visionen, udfordringen og en længere
omstillingsproces, som skolen står
overfor med behov for mange møder
og næppe brug for mindre ledelse...
”Vi er jo en form for rollemodeller
og skal hele tiden at signalere, at vi synes, at teamet er omdrejningspunktet
for forandring og fornyelse. Derfor er
det også meget vigtigt, at vi agerer som
team i vores eget ledelsesteam. Så vi
er omdrejningspunktet, og at vi er bevidste om at agere i fællesskab”, siger
hun. Og Lise-Lotte Ganzhorn supplerer:
”Al forandring starter med os selv, så vi
prøver at have fælles billeder på fremtiden, være inde over det hele og at gøre
tingene sammen”.
På lederteamets faste møder er en
række faktuelle ting på dagsordenen.
Men også de indbyrdes relationer og
rollerne hver især og samlet som team.
Ikke mindst fordi der – igen ikke

mindst i medierne – er talt og skrevet
om det nye ledelsesrum og den nye lederrolle med måske større L, der skulle
følge med reform og ny lærerarbejdstid.
”Vores rolle som ledere ændrer sig,
bl.a. bliver den mere dialogbaseret. Men
jeg har måttet bruge energi på at afmystificere min rolle. I dele af personalet
kom det frem, at nu skulle vi være dem,
der stikker ordrer ud og bestemmer på
den gammeldags måde. Det er jeg gået
i dialog om: Er det sådan de ville se på
mig fremover, som et menneske med
horn i panden? Aah, så galt var det så
heller ikke”, fortæller Tommy Fredensborg. Han har været på skolen i adskillige år og kender butikken godt.
Niels Berendsen tager tråden op om
ændringen af ledelsespraksis, der efter
hans vurdering sker på i hvert fald to
fronter. På den ene side ved at være
meget mere på gulvet i forhold til medarbejdere og team og på den anden
side meget mere overordnet at tænke
og agere strategisk.
”Vi har i ledelsen delt afdelingerne
mellem os og arbejder hen imod, at
teammøderne bliver skemalagt, hvor de

før har været mere flydende og alene været i lærernes egne hænder. Ikke så man
ikke kan flytte på møderne, men så man
skal vise, hvor man flytter dem hen.
Samtidig har jeg i de senere år mærket,
at vi snakker meget mere strategi end
tidligere, hvor vi vender ikke kun faktuelle, men mulige problemstillinger, og på
den måde forebygger, at brandslukningen bliver for styrende for vores dag”.
Skoleleder Niels Berendsen fremhæver ledelsens endelige ansvar, herunder at der ikke rigtig gælder nogle
undskyldninger, når man er leder. Fx at
man godt ved, at man skulle have lavet
dette eller hint, men henviser til, at
man har så meget for tiden. Det betyder, at når ledelsesteamet har lavet aftaler om, hvad man vil med sit teamarbejde, skal teamet stædigt prøve at
holde fast i det. Det gælder på samme
måde ud i systemet i forventningerne
mellem ledere og medarbejdere.
”Der er brug for, at vi tager ledelse
på os, samler enderne op og finder en
form, vi kan starte med pr. 1. august. Vi
er i dialog og inddrager medarbejderne,
men vi skal også signalere, at vi har no-

fakta
Allerslev Skole
Byen og kommunen er Lejre. Ad snoede veje på kant mellem
udkant og hovedstadsopland med Roskilde som nærmeste
store by og med København inden for rækkevidde, når Plenums
udsendte frem.
Uden for er der ikke et stort skilt, hvor der står SKOLE… men kender
man slagsen, er der ikke meget at tage fejl af: En skole er en skole.
Samtidig udgør Allerslev Skole med sine lige linjer, high tech look
og et væld af solpaneler på taget en kontrast til områdets bondehusidyl og små-parcelhuse.
Skolen er udbygget og ombygget i forbindelse med skolestrukturændringer, hvor en mindre skole er blevet nedlagt og integreret i Allerslev Skole. I sig selv en stor forandring. Også skolens
SFO-del flyttede ved den lejlighed ind på skolen.
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Med 660 elever, 3 spor 72 ansatte arbejdes der på højtryk med
reform og de nye rammer for arbejdets udførelse. Herudover
følges der op på den kommunale vision ”Suveræne skoler”, hvor
rød-grønne ord og overskrifter som berigende læringsmiljøer,
økologi og bæredygtighed, digitale frontløbere og at Lejre kommunes skoler skal være blandt de allerbedste bl.a. optræder.
Skolen har i forvejen arbejdet med øget bevægelse i en årrække.
I forbindelse med reformstarten bliver SFO’en nu idrætscertificeret, og man er i gang med at udvide det pædagogiske og læringsmæssige samarbejde udadtil med bl.a. områdets spejdere,
og musikskolen og idrætsforeningerne.

godt i vej

»Jeg ser tegn på overskud og en erkendelse af, at nu
er vi videre og bliver nødt til at gå til fadet og bl.a.
byde ind med, hvordan vi kan forestille os at samarbejde bedre i en ny teamstruktur.«
{ Lise-Lotte Ganzhorn, SFO-leder, Allerslev Skole }

get på tegnebrættet med konkrete tanker om, hvad der skal ske, og hvad vi
skal”, siger Lise-Lotte Ganzhorn.
Skoleleder Niels Berendsen: ”Det er
vigtigt for os, at det er gennemtænkt,
det vi laver og foreslår som ledelse, så
derfor skjuler vi ikke vores holdninger. I
stedet for at gå og lurepasse melder vi
ud: Vi tænker sådan, hvad tænker I? Vi
har jo masser af holdninger til, hvordan
vi kunne gøre det her godt, så irriterende er vi jo! Og derfor er det så vigtigt
med åbenheden og gennemsigtigheden”.
Tilstedeværelse, arbejdstid og mening
Længere skoledag, flere timer, mere
undervisning, og lærerne skal være
mere på skolen. Det giver positivt set
rum til, at lærersiden vil kunne løfte
nogle af de ting, som ledelsen har på
sit bord nu – driftsopgaver, pludseligt
opståede situationer og på andre områder, hvor der skal træffes kvalificerede
valg?
”Det tænker jeg vil komme som en
naturlig del af arbejdet her på skolen,
når man har en arbejdsdag, der er længere. Så vil folk automatisk – det vil de
fleste ansvarlige mennesker – blande
sig i de processer, der foregår. Så når vi
snakker om en længere og mere varieret skoledag, vi vil også gerne snakke
en længere og mere varieret arbejdsdag. Det er vi meget nysgerrige på som
man siger på nudansk, og det prøver vi

at se nogle nye muligheder i”, siger
Tommy Fredensborg.
Det med arbejdstiden er et kildent
spørgsmål. Lige nu er udgangspunktet,
at der er fuld tilstedeværelse, medmindre andet er aftalt. For tiden arbejdes
der på at lave en form for forståelsespapir mellem skolechefen og lærerkredsformanden. Indtil det er afklaret,
giver det en smule støj på processen.
For selv om personalet gerne vil være
konstruktivt, så har de det jo også i
baghovedet, hvordan deres arbejdstid
mere formelt bliver skruet sammen.
Uanset hvad det ender med, er ledelsesteamet på Allerslev Skole enige
om at arbejde på, at det bliver tilstedeværelse med mening, undervisning
med mening og mødevirksomhed med
mening. Så der bliver mulighed for
fleksibel planlægning, bl.a. sådan at al
mødeaktivitet ikke lægges sidst på dagen, men få organiseret samarbejdet,
så man har børnene på skift og møderne også kan holdes hen over dagen.
”Den længere og varierede arbejdsdag er en stor kulturændring for mange
lærere. Så vi prøver også at signalere, at
vi vil prøve at gøre det så godt som overhovedet muligt med de arbejdspladser,
der skal være, og samarbejder tæt med
vores TR og vores AMR om, hvor de kan
etableres og hvordan de kan se ud. Ikke
nogen nem opgave, da der jo også er
økonomi og m2 i det, men vi prøver at
holde fast i, at vi jo stadig er de samme

mennesker, der vil hinanden det bedst
muligt”, siger Britta Rohrberg.
Folkeskolereformen bliver næppe
indført efter sommer, der går nok et
par år i hvert fald. Og i den forbindelse: Hvad med ledelsesteamets egen
arbejdstid, den er vel de samme 37 timer ugentligt, som det hele tiden har
været, spørger Plenums udsendte til
sidst – og bliver mødt af en HØJ latter.
”Vi er hårdt presset arbejdsmæssigt,
men går ikke og pisker os selv eller hinanden med det, og det betyder meget for
ånden i vores arbejde, at vi ikke tænker
så meget over klokken. Nogle gange kan
man ærgre sig lidt over, at man er nødt
til at foretage sig nogle prioriteringer,
som ikke er hensigtsmæssige. Men vi er
også privilegeret på flere måder. Kommunen har fx satset på vores uddannelse,
og det kollegiale netværk i vores lokale
lederforening giver os også en god platform”, siger Niels Berendsen.
I ledelsen er der opmærksomhed på
hinandens arbejdstid med ret og pligt
til at slå ned på det med fx at arbejde
til kl. 22. Herudover er der i teamet en
forventning om, at Skolelederforeningen
fortsat tydeligt vil markere, at ledelsesnormeringen og ledelseskraften på
skolerne er et skisma i disse tider, hvor
skolelederne skal gå spidsen for omstillingen mod ny reform og ny arbejdstid,
men tilsyneladende også fortsat har
tjansen som regnearksbestyrere og
skrivebordsarbejdere.

»En af mine venner spurgte, om ikke medarbejderne bliver trætte af, at vi som ledere skal mere ud på
gulvet og kommer rendende? Men det ved jeg faktisk, de har et ønske om.«
{ Tommy Fredensborg, viceskoleleder, Allerslev Skole }
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mellemspil

Al begyndelse
er svær…

I en ny bog ’The triple package’ søger Amy Chua (Tigermor) og hendes
mand Jed Rubenfeld at identificere ”den særligt kreative personlighed”.
Hvorfor klarer fx jøder, mormoner og kinesere sig bedre end andre grupper i USA? Jo, ifølge forfatterne skyldes det et samspil af tre – på flere måder – modsatrettede personlighedstræk:
› E
 t mereværdskompleks (permanent følelse at være højt værdsat af
omgivelserne)
› Usikkerhed (permanent følelse af tvivl om ens sociale identitet bliver
accepteret af omgivelserne)
› Og impulskontrol (at man ikke automatisk handler ud fra stærke følelser
for eller imod noget).
Ingen af de tre træk fungerer hver for sig. Hvis man føler sig for overlegen,
er man ikke motiveret til at røre en finger. Er man for usikker, bliver man
lammet af tvivl. Og med en overdreven impulskontrol, er det svært at få
gennemført noget.
Men er man omvendt ikke ambitiøs, sker der ikke meget. Er man ikke
tvivlende usikker, lukkes der for nysgerrigheden over for at gå nye veje, og
med ro på følelserne kan man gå mere koncentreret, målrettet til værks!
Forklaringsrammen skulle passe på ikke blot hvorfor grupper og kulturer, men mennesker fra visse samfundslag og enkeltpersoner klarer
sig bedre/skiller sig ud, som fx von Trier eller Yahay Hassan?
Kilde: Politiken Økonomi

Trivsel
Eleverne i folkeskolen får ikke altid nok hjælp, når de
føler sig mobbet. Det viser nye tal fra Dansk Center for
Undervisningsmiljø, DCUM, der har spurgt 130.000
elever om mobning.
En tredjedel af eleverne på såvel mellemtrinnet som i
udskolingen oplever således ikke, at der bliver grebet
ind, når der er mobning i en klasse.
Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø
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FÆLLES
Skoler og kommuner, der ønsker at bruge de nye Fælles Mål
i det kommende skoleår, kan få
vejledning i målene fra Undervisningsministeriets læringskonsulenter.
Kontakt UVM. Ansøgningsfristen for at deltage i udviklings
programmet er 12. juni 2014.

Flest &
færrest
1946 var året med flest levende
fødte danskere, nemlig

96.111

1983 var året med færrest levendefødte danskere, nemlig

50.822
I 2013 fødtes

55.873
børn.

Tallet er på vej ned mod
NY BUNDREKORD…

Det er der selvfølgelig ikke
ét svar på, men læringsmaterialet PERSPEKT kan
hjælpe på vej.
Gennem praktiske øvelser
træner PERSPEKT elevernes personlige, emotionelle
og sociale færdigheder.
Kort sagt styrker PERSPEKT
klassens sociale miljø og
dermed grobunden for faglig læring.

Dagsordenen er bøjet i neon:

Trivsel og inklusion skal styrkes.
Men hvordan?
L æ r i n gs

et
material

T
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P
S
R
PE
p å ve j . . .
kan hjæl

PERSPEKT rummer fire
strukturerede og testede
læringsforløb til 0.-2. klasse, 3.-4. klasse, 5.-6. klasse
og 7.-9. klasse. Der medfølger undervisningsmappe,
øvelser og værktøjskuffert
med spil, legoklodser, snore, filmklip og billeder til
brug på smartboards.
For at få glæde af PERSPEKT
skal din skole investere i
korte lærerkurser og værktøjsmapper.
Du kan få mere information
på tlf. 46 55 80 81,
info@sundskolenettet.dk
eller på perspekt.dk.

pe

PERSPEKT er udviklet til den danske
folkeskole med stø e fra Rockwool
Fonden og i tæt samarbejde med lærere,
pædagoger og psykologer. PERSPEKT
udbydes som en del af det landsdækkende netværk Sund Skole Ne et, der
stø er skolernes arbejde med sundhed
og trivsel.
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for nye ledere i
folkeskolen

’14

Velkommen til årets kursus for nye ledere
den 1.9. til 3.9.2014 på Hotel Sixtus i Middelfart
r du nyudnævnt
leder og vil gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig
mulighed for et nyt netværk? Så er dette kursus
noget for dig.

møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder folkeskolereformen for ledelsesrollen? Hvad er god skoleledelse? M.v.

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

Deltagernes eget erfaringsgrundlag inddrages,
når vi sætter typiske cases
under lup, og Skolelederforeningens konsulenter
stiller deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed til at
præsentere aktuelle problemstillinger fra deres
dagligdag.

Arbejdsformen veksler
mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En
stor del af disse foregår i
mindre grupper for at give
mulighed for networking,
idet vi udover det ledelsesfaglige fokus lægger vægt
på erfaringsudveksling og
kollegial sparring.
Vi kommer til at drøfte
skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer

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

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen,
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger
Oplægsholdere
Skoleleder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole
og skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen
Tid
1. – 3. september 2014
Sted
Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.
Hotel Sixtus er placeret på den smukke Hindsgavl halvø ved Middelfart. Indkvarteringen
foregår på enkeltværelser, og Sixtus tilbyder
udover hyggelige rammer, flot udsigt og god
mad også rige muligheder for løbe- eller gåture
i omegnen!
Bindende tilmelding
Tilmeld dig hurtigst muligt - og senest
onsdag den 2. juli 2014.
NB! Max 25 deltagere
Tilmelding skriftligt vha. link på
www.skolelederne.org > Skoleledelse >
Kurser og konferencer > Kursus for nye
ledere i folkeskolen

Pris (medlemstilbud)
Kr. 2495,-

program ;
Mandag den 1. september 2014
09.30 – 10.00

Ankomst, morgenkaffe

10.00 – 12.00 	Velkomst, præsentation og indledende
refleksioner over lederrollen. Opstilling
af læringsmål
12.00 – 13.00

Frokost

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

14.00 – 16.15 	Skoleledelse – rammer og vilkår:
Om folkeskolelov og forvaltningslov.
Om bekendtgørelser og overenskomster.
Om ledelsesret og personalejura.
v/ konsulent Dorrit Bamberger

16.30 – 18.00 	Nyt fra foreningen. Aktuel orientering
og dialog med formanden.
v/ Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

19.00

Middag		

Tirsdag den 2. september 2014
09.00 – 10.30 	Skoleledelse i praksis I: Om at arbejde i en
politisk styret organisation. Om økonomistyring. Om udviklingsprocesser, herunder
anvendelse af kvalitetsrapporter og tests.
Om strategiske beslutninger. Om ledelse
gennem ledere … og meget mere.
v/ skoleleder Jens Bernhardt, Fredensborg Skole

10.45 – 12.15 	Skoleledelse i praksis II: Om forandrings
ledelse. Om at skabe ejerskab hos medarbejderne. Om at lede på mål eller lede på
indhold. Om at træffe beslutninger, der gør
medarbejderne gode til deres arbejde.
Om at skabe resultater gennem andre.
v/ skoleleder Martin Gredal, Rosenlundskolen

12.15 – 13.15

Frokost

13.15 – 14.15

Walk and talk – tid til refleksion

14.15 – 16.45 	Skoleledelse i praksis III:
Folkeskolereformen og lærernes nye
arbejdstidsregler … sådan har vi gjort på
vores skole! Om understøttende undervisning, lektiehjælp og bevægelse. Om åben
skole og nye Fælles Mål. Om lærernes
arbejdstidsregler, skemaer og opgave
oversigter.
v/ skoleleder Jens Bernhardt og skoleleder Martin Gredal

17.00 – 18.00 	”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne
og kursuslederne vil, gerne sammen med
et par deltagere, udgøre et panel, som
reflekterer over dilemmaer, som kursusdeltagerne præsenterer dem for.
v/ konsulent Søren Teglskov

19.00

Middag

Onsdag den 3. september 2014
09.00 – 10.00 	Ledelse-mellem-ledelse: Om at have
lederkasketten på. Om at arbejde i et
ledelsesteam. Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. Om ansvar og medansvar.
v/ kursusledelsen

10.00 – 12.00 	Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen.
Praktiske øvelser med reflekterende team.
v/ kursusledelsen

12.00 – 13.00 	Evaluering af læringsmål, opstilling af
handleplan og plan for videndeling.
Kursusevaluering.
v/ kursusledelsen

13.00

Frokost, herefter afrejse

team

{ tekst: Thomas Berger / foto: Producenter }
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5

gode Apps
til mødet
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Trello

One Note

App’en tilgår webtjenesten af samme
navn, som er et fremragende organisatorisk værktøj til at danne overblik over og
dele materiale i forbindelse med projekter
og deres mange tilknyttede opgaver samt
holde styr på, hvem der skal lave hvad, og
hvor langt de er nået.

Denne app er Microsofts alternativ til den
populære Evernote-app. One Note har
langt hen ad vejen de samme funktioner,
hvor noter automatisk synkroniseres på
tværs af alle enheder, men arbejder indlysende tættere sammen med Office-produkterne.

Fås til: iOS, Android

Fås til: iOS, Android

3 gode onlineværktøjer til mødet
Find det rette tidspunkt
Det kan være en udfordring at finde frem til det rette mødetidspunkt,
specielt når det er et møde mellem flere deltagere fra forskellige institutioner eller firmaer, der i sagens natur ikke befinder sig i samme
IT-system. Her er webtjenesten Doodle både fremragende og gratis.
Den gør det nemt at oprette og invitere samtlige mødedeltagere til et
afstemningssystem, der skaber overblik over, hvornår alle har tid til
at mødes. Doodle kan samtidig synkroniseres med en række kalendersystemer, så aftalte møder uden videre finder vej til den enkeltes
smartphone.
Web: Doodle.com

Den fælles digitale opslagstavle
Padlet, tidligere kaldet Wallwisher, er noget så enkelt som en
webbaseret opslagstavle, der har en lang række anvendelsesmuligheder både i mødesammenhæng og som udgangspunkt for
samarbejde på kryds og tværs. I sin helt enkle form er Padlet
fremragende som målskive for en brainstorm eller fælles mødenotater, men alt efter ambitionsniveau kan den digitale opslagstavle også bruges til præsentationer, opgaveplanlægning eller
undervisningsbrug. Adgangen til opslagstavlen kan begrænses
til kun inviterede deltagere, men også nemt åbnes op for en
langt større gruppe alt efter behov, som alle kan tilgå den både
via en hvilken som helst browser.
Web: Padlet.com

Samarbejde gør stærk
Det at kunne skrive og redigere i samme dokument flere mødedeltagere på samme tid kan være en rigtig frugtbar måde at
samarbejde på, men lidt af en udfordring, hvis ikke alle deltagere befinder sig i samme IT-økosystem. Netop her er
Google Drive en god løsning, da tekstdokumenter, regneark
med videre ligger i skyen, og nemt kan tilgås af alle mødedeltagere via en internetbrowser. Google Drive fås også som
App til smartphones og tablets, men er her en smule mere
bøvlet at arbejde med.

5

samarbejde

gode råd til
et godt møde
Hold kun mødet, hv
is det er
væsentligt

Hvis mødedeltagerne føle
r de spilder tiden, så går
det ud over lysten til at
deltage konstruktivt. Ove
rvej om nogle af mødep
unkterne lige så nemt
kunne
klares via mail eller tele
fon.

Giv alle en mulighed
for at
være forberedte

Velforberedte mødedelta
gere har bedre muligh
ed for
at bidrage aktivt til dis
kussionerne. Sørg for at
alle
deltagere er informeret
om mødets formål og sør
g
for at dagsorden og rele
vant materiale er tilgæn
geligt for alle inden mødet
.

Vælg den rette mød
eleder

Det kræver øvelse at bliv
e en god mødeleder, der
både kan deltage i mø
det samt skabe sig ord
styrerens overblik, og derme
d inddrage de introverte
og
holde snor i dem der tale
r for meget.

Følg op

Sørg for at mødets bes
lutninger noteres, hvem
der er
ansvarlige for hvilke opg
aver og ikke mindst dea
dlines – eller bliver mødet
s tanker aldrig konkrete.

Op og stå

Nogle gange skal mødet
s traditionelle form bry
des,
fordi det inspirerer til
andre tanker og løsnin
ger
.
Prøv et stående møde,
et møde kombineret me
d en
gåtur eller et møde i hel
t nye omgivelser.
Kilde: Rhetorica A/S

Web: drive.google.com

Dropbox

Prezi

Skype

Når først Dropbox, den virtuelle USB-nøgle i dataskyen, er blevet en del af ens
daglige håndtering af arbejdsfiler, bliver
det umuligt at forestille sig ikke at have
adgang til sine filer når og hvor som helst,
ligesom de altid er synkroniseret på tværs
af alle enheder.

Der findes rigelig med software til at lave
præsentationer, men få af dem er så let
tilgængelige som Prezi, der gør det nemt
at gøre selv det kedelige visuelt lækkert.
Præsentationerne kan lagres både i skyen
eller lokalt og afvikles både via en browser, smartphone eller tablet.

Hvis ikke alle lige har mulighed for at
være til stede ved mødet, så er det rart
alligevel at kunne stikke næsen forbi via
Skype, der i versionerne til smartphone
eller tablet fungerer fremragende på farten. Opkaldskvaliteten afhænger selvfølgelig af dataforbindelsen.

Fås til: iOS, Android

Fås til: iOS

Fås til: iOS, Android
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teamsamarbejde

Til de
analoge
noter
Nogle gange er håndskrevne
noter langt at foretrække i
forhold til at skulle have fingrene i tastaturet – den stoflige
fornemmelse af kuglepen mod
papir giver for mange adgang til
en helt anden måde at tænke.
Men bagefter er det rart, hvis de
håndskrevne noter også finder
digital anvendelse.

Den trådløse kuglepen
Livescribe 3 er på mange måder en helt almindelig kuglepen – og så alligevel
ikke, for det øjeblik den er trådløst forbundet med en tablet eller smartphone,
forvandles den til et spændende stykke værktøj. Noterne, som skribles på papirblokken, synkroniseres nemlig automatisk med Livescribe+ app’en, der også
til en vis grænse kan forvandle håndskrift til maskinskrift. Noterne kan samtidig synkroniseres med lydoptagelser, så det altid er muligt at høre præcis hvad
der blev sagt, da den specifikke note blev skrevet. Livescribe 3 fungerer også
sammen med notesprogrammet Evernote, og med Pro edition-udgaven medfølger et års licens til Evernote Premium. En ulempe ved Livescribe 3 er imidlertid, at den kræver nogle helt specielle Livescribe-notesblokke med prikmarkeringer for at fungere korrekt.
Set til: 1.395 kr.
Web: Smartpen.dk

Den digitale notesblok
Firmaet bag de klassiske notesblokke Moleskine har en i bund og grund meget analog tilgang til at få
digitaliseret de håndskrevne noter. Det eneste egentlig særegne ved notesblokkene er en flok medfølgende klistermærker, som kan benyttes til at indeksere noter. De håndskrevne sider finder vej over i
notesprogrammet Evernote ganske enkelt ved at brugeren fotograferer de enkelte sider. Softwaren søger så for at rette perspektivet til, og placerer siderne i en virtuel Moleskine notesblok – hvor håndskrift til en vis grænser kan genkendes, mens de førnævnte klistermærker sørger for at siderne og noterne automatisk indekseres via brugerdefinerede foldere.
Set fra: 71 kr.
Web: Moleskine.com
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Tilbuddene gælder til den 30. juni
Kontorartikler

Elektronik

Møbler

Lager

Husholdning

Forfriskninger

Nye fleksible arbejdspladser?
Særtilbud kun til skoler
Ring på tlf. 4736 8000

Viking hæve/
sænkebord
Varenr. 850882
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95
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SP

Viking personlig
opbevaringsreol
Varenr. 851194

Merano
kontorstol
Varenr. 820714

Kun

Hurtig og
gratis levering

995,-

ved køb over kr. 500,ekskl. moms

SPAR 500,Online
www.lomax.dk

Ring

E-mail

Lomax

Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25

salg@lomax.dk

Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv. / 56 / 2014

ledelse af

{ tekst: Peter H. Sidelmann / foto: Heidi Maxmiling }
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W

e need to put
education back
into educational
leadership, pointerede professor
Vivianne Robinson, der er international anerkendt forsker i skoleledelse fra Auckland University på New Zealand.
Professoren var hovedattraktionen,
da hun foran de mange fremmødte på
en COK-konference for nylig om ”elevcentreret-ledelse” fremlagde den bedst
tilgængelige evidens for, hvordan skoleledere gør en forskel for undervisning
og læring på deres skoler, så det giver
et målbart læringsudbytte for eleverne.
At Robinsons forskning fortjener opmærksomhed på dansk grund, understregede også skoleledernes formand
Claus Hjortdal, da han i sin opsamling
sagde: ”Det særlige ved Robinson er, at
hun både kan sige, hvor vigtig ledelse
er for skolen, og kan forklare hvorfor.
Og det er på en måde, som både er videnbaseret og læringsorienteret”.
Det var med god praktisk fornem-
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melse og humor, at Vivianne Robinson
fremlagde sine forskningsresultater, der
hviler på evidens uddraget af et omfattende internationalt statistisk materiale. Undersøgelserne viser, at der særligt
er fem områder, hvor skoleledere kan
gøre en forskel i forhold til elevernes
læringsudbytte, jf. boxen.
Vivianne Robinsons tilgang til skoleledelse ”går fra styringsrationale til læringspotentiale”, sammenfattede den
danske skoleforsker Helle Bjerg, der
har arbejdet med Robinsons resultater
i Danmark. Ikke nok med at denne tilgang vakte interesse hos de mange
fremmødte skoleledere, så virkede den
særdeles relevant set i lyset af den
kommende skolereform, og det øgede
fokus på målstyring, kvalitet, evaluering og test i folkeskolen.
Hvordan lede?
I Tivolis konferencesal blev der spidset
ører, da Robinson vendte sig væk fra de
statistiske resultater, til hendes forskning i, hvordan man som skoleleder
kan gøre i sin egen praksis.

”I Skandinavien har I en lang tradition for lærerautonomi, og derfor er det
forholdsvist nyt med ledere, der involverer sig direkte i udviklingen af undervisningskvaliteten”, sagde Robinson, og forklarede, at for at påvirke skolens resultater, så må lederne tilskynde lærerne til
faglig refleksion og holde dem ansvarlige
for elevernes udbytte - ikke nødvendigvis
for metoderne.
For Robinson handler effektiv læring
helt nøgternt om: ”at maksimere den
tid eleverne er engageret i og har suc-

læring

Dimensioner
På baggrund af sin forskning har Vivianne Robinson
fundet frem til 5 ledelsesdimensioner, der har eﬀekt på
elevernes præstation og læringsudbytte:
1. Skoleledelsen skal sætte få og klare mål for læring
på skolen.
2. Finde ressourcerne til at opnå dem.
3. Skabe samarbejde med lærerne omkring planlægning
og evaluering af målopnåelsen.
4. Sparre med lærerne omkring muligheden for udvikling
af kompetencer og mere udbytterig undervisning.
5. Og det hele skal ske i et ordentligt og trygt skolemiljø.
De fem dimensioner er indarbejdet i nedenstående model
med 3 centrale ledelseskompetencer, som bør være repræsenteret i skoleledelsen, hvis man vil opnå optimal
eﬀekt i ledelsesdimensionerne:
1. Ledelsen skal have velfunderet viden om, hvad god
undervisning og læring er, og kunne bruge den.
2. Ledelsen skal kunne se og analysere komplekse pædagogiske problemstillinger og må involvere lærerne i
den praktiske løsning.
3. Sidst skal skoleledelsen bredt kunne opbygge tillid i
relationer - det øger trivsel og elevpræstation.

BRUG AF
VIDEN I
PRAKSIS

KOMPLEKS
PROBLEM
LØSNING

OPBYGNING
AF TILLID I
RELATIONER

Etablering af mål og forventninger (0,42)
Strategisk ressourceforbrug (0,31)
Sikring af kvalitet i undervisningen (0,42)
Ledelse af de professionelles
læring og udvikling (0,84)
Sikring af et godt og trygt miljø (0,27)

Høj kvalitet i læring

ces med at lære det, som er vigtigt at få udbytte af”. Og det betyder, at ”lederens vurdering alene behøver at være baseret på,
hvad der sker med elevens engagement, og
hvilken succes eleven har med at lære det,
der er emnet”, understregede Robinson.
For de skoleledere, professoren har mødt
på sin vej, er deres største distraktion fra
skolens kerneopgave ofte dem selv. ”Mange
gør det, de er mest komfortable med, og det
gør de til den vigtigste opgave”, pointerede
Robinson, og forklarede, at skolelederne i
stedet bør holde fokus på den egentlige ker-

Ledelsesdimensioner

Ledelseskvalitet

Højdespringeren målt på eﬀekt for elevernes læringsudbytte, er ledelse af lærernes professionelle læring og
udvikling, men Robinson pointerede også vigtigheden af
den gensidige aængighed mellem alle områderne.
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ledelse af læring

»Mit håb er at inspirere ledere til at eksperimentere
med deres måder at lede på, og så se om forandringerne, der sker, uanset hvor små, udvider deres indflydelse og forbedrer undervisningen og læringen
på deres skole.«
{ Vivianne Robinson, professor, Auckland University, New Zealand }

neopgave, nemlig at udvikle forholdet
mellem undervisning og læring, sikre
fremskridtet i elevernes kvalifikationer,
og dermed på hvad der er de mest effektive undervisningsmetoder.
Vær mere præcise
I dag viser skoleledelsesforskningen ifølge Robinson, at lederne må tættere på
og vejlede lærerene i ”at være mere
præcise” - der blev et lille mantra denne formiddag. Det går ikke bare at spørge lærerne om, hvad lærerne laver og
hvorfor, fremhævede hun, ”skolelederne
bør spørge lærerne om, hvad de forventer, at eleverne får ud af det, de laver,
og hvorfor det er vigtigt at bruge tid på
netop det lige nu. Så får de fagligt begrundede svar”, pointerede Robinson.
Den New Zealandske professors
forskning viser også vigtigheden af, at
der er fælles aftalte rammer for undervisningen, for det gør det nemmere at
vurdere effektiviteten og kvaliteten af
et undervisningsprogram:
”Eleverne er modtagerne af undervisningsprogrammerne, de prøver at få
dem til at hænge sammen, men det
kan de ikke, hvis nogen vil ét, og andre
vil noget andet”. Derfor må der være
enighed og sammenhæng i anvendelse
af evidens, evalueringer, feedback og
undervisningsplan, pointerede Vivianne
Robinson, og fortsatte:
”Du kan heller ikke have et professionelt lærerfællesskab, hvis alle gør tingene forskelligt. Hvis lærerne ikke har
fælles evalueringskriterier eller forståelse af elevevidens, har de ikke noget at
dele og diskutere sammen. De kan ikke
hjælpe hinanden, og møderne går med
at finde ud af, hvad den ene selv gjorde
til timen, og hvad anden selv gjorde”.
Opbyg tillid
Præsenteret for nogle af de udfordrin-
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ger skolelederne står med i Danmark
efter lockout og med den nye reform,
sagde Robinson: ”Der skal skabes tillid
til, at du som leder, har lærere, der vil
samarbejde med dig og hinanden, for
at få læring at ske! Det er en stor udfordring for mange danske skoleledere
lige nu. Tillid er et resultat af daglig
interaktion. Det er ikke noget du starter
med, det er noget du bygger op. Og
kender du nogle af de kvaliteter, der
skaber tillid, så kan du opbygge det”.
Professoren introducerede dernæst
de mange fremmødte skoleledere for
værktøjet: ”Open Learning Conversations” til at skabe den basale tillid, der
skal til for at komme videre med arbejdet med de 5 ledelsesområder, der ifølge hendes forskning, øger elevudbyttet.
Værktøjet bygger på en kombination af
respektfuld behandling af andre, at søge
de bedst mulige beslutningsgrundlag,
og øge den fælles forpligtelse.
”Det handler om villighed til at afprøve og forbedre kvaliteten af vores egen og
andres forståelse. Skoleledere træffer jo
beslutninger, som påvirker andres liv. Ledere, som ønsker at øge gyldigheden af
deres beslutninger, må derfor være åbne
for at tjekke og teste deres forudsætninger, deres forståelser af andre og deres
situation, samt hvad det næste skridt bør
være”, sagde Robinson.
Nyt sprog og nyt syn på skolen
På et mere generelt niveau viser Robinsons forskning, at skolelederne, for at
øge muligheder for udvikling af undervisning og elevernes læringsudbytte,
må bidrage til ”at vi taler lidt mindre
om timerne går godt, hvad vi skal lære,
hvor rart det er på skolen og om vi følger planerne”, som professor Lars
Qvortrup pointerede i sit oplæg.
Det, der er mest interessant i fælles
skab at lede efter, er: ”fremdrift af læ-

ringsmuligheder”, som dagens moderator, professor Klaus Majgaard, opsummerede. Vi må tale om hvordan lærerteamet får øje på læringen, og hvad gøres der for at sikre elevernes udvikling,
hvad er skolens prioriteringer, og sikre,
at læringsmålene er klare, og at vi når
dem i timerne.
Hvad Robinson imidlertid ikke var
inde på, men som de øvrige oplægsholdere på konferencen kunne understrege
var vigtigt i dansk sammenhæng, var skabelsen af sammenhæng mellem faggrupper, mellem skolens og kommunens mål
og åbenheden i samarbejdet med forældre, andre skoler, institutioner, foreninger
og øvrige aktører i skolens lokalmiljø.
På dansk grund er der allerede igangsat et arbejde med at oversætte Vivianne
Robinsons ledelsesmodel til dansk praksis. Det er Ph.d. og Lektor Helle Bjerg og
Professor Dorthe Staunæs fra hhv. Professionshøjskolen UCC og Institut for ledelse og Pædagogik på Aarhus Universitet, der står bag. Helle Bjerg fremlagde
på konferencen nogle af de første resultater med at bruge modellen, dels til
strategisk prioritering og planlægningen
af forandringstiltag, men også som en
løbende ”lakmusprøve” til analyse af,
hvordan et tiltag ser ud til at få effekt.
Peter Sidelmann er filosof og ledelseskon
sulent, mail: phsidelmann@gmail.com.
Litteratur
Robinson V., Student-Centered Leadership, JosseyBass, 2011.
Dansk version af modellen i: Bjerg H. & Staunæs D.,
Tænketeknologier, Skolen i Morgen nr. 8, 2013.

mellemspil

Erindring
Tyv tror,
hver mand
stjæler…

Hidtil har man troet, at mennesket ikke kan huske længere tilbage i livet
end til tre-fire-årsalderen.
Men forskere fra Psykologisk Institut og Center for Selvbiografisk Hukommelsesforskning på Aarhus Universitet har påvist, at børn lagrer oplevelser tidligere end hidtil antaget. Forskningen er gennemført med 50 børn
i etårsalderen og de samme børn, da de var blevet i tre et halvt år.
Dermed kan det nu i højere grad dokumenteres, at vi kan blive påvirket
af oplevelser i barndommen, selv om vi ikke kan huske dem. Det vil sige,
at vi kan have ubevidste (og ikke kunstigt fremkaldte) minder ved siden af
vores bevidste erindring. Hver dag tæller, som forskerne siger.

TO
i
EN

Ude godt…
I et nyt projekt skal en række skoler videreudvikle og formidle den viden, der er
om, at udeskole som en del af undervisningspraksis har vist sig at styrke den faglige læring og understøtte elevernes alsidige udvikling og kreativitet.
Samtidig kan udeskoler skabe øget sammenhæng mellem teori og praksis, fremme koncentrationsevne og fordybelse, ligesom det har en positiv indvirkning på børnenes sociale relationer.
I forbindelse med det fælles projekt Udvikling af Udeskole mellem UVM, Miljøministeriet og Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling ved Københavns Universitet vil 65 demonstrationsskoler nu dele deres arbejde og aktiviteter i ’det
grønne læringsrum’ med andre skoler.
Se mere på uvm.dk > udeskoleprojekt

Resultaterne af et stort forsøg med en ekstra lærer i
klassen foreligger nu.
I undersøgelsen er elevernes færdigheder i forhold
til læsning og matematik
målt, og effekten af tre typer
ekstra voksne i klassen er
undersøgt: En læreruddannet, en ikke-læreruddannet
eller en faglig vejleder.
Resultaterne viser, at alle
tre typer af tolærerordninger
har positive effekter – dog
på forskellig vis.
Det konkluderes, at i
klasser med særlige udfordringer kan en ekstra voksen
forbedre læsefærdigheder.
Mens udgifterne næppe står
mål med effekten i en almindelig klasse.
Aarhus Universitet, Rambøll Management og Undervisningsministeriet står bag
undersøgelsen.
Rapporten ligger på
hjemmesiden
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artikel

{ tekst: xxxxxxxxxxxxxx / foto: xxxxxxxxxxxxx }

Vidste du at:

• Hvis kroppen dehydreres med bare 4%,
så falder energiniveauet med 40%.
• Børn skal have ca. 1 liter vand
om dagen for at undgå dehydrering.
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Langebjergvænget 6 4000 Roskilde tlf. 46 48 03 90 info@aqualine.dk aqualine.dk

Giv eleverne adgang til
friskt og iskoldt drikkevand
Få eleverne til at drikke mere vand med en drikkevandsautomat. Det giver friske, oplagte elever, som lærer bedre.
Køb en Fontemagna 80 drikkevandsautomat, som har en
kapacitet på op til 80 liter koldt vand i timen, og som er
specielt udviklet og designet til skoler.

TILBUDSPRIS
kr. 9.950,Vejl. pris: kr. 13.250,Alle priser er ekskl. momsoms.

Servicering af kaffemaskiner
og drikkevandsautomater
- samtidig
Gør det nemt og billigt for jer selv. Med vores veluddannede teknikere kan
vi sikre, at både jeres kaffemaskiner og drikkevandsautomater fungerer.
Ét besøg - og både kaffemaskinen og drikkevandsautomaten
er renset og kontrolleret. Det er nemt.
Ring og få et tilbud på én samlet løsning.

RING

på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk

skolen

{ tekst: Torben Svane Christensen, Jubilæumsgruppen / foto: privat }

DENGANG
JEG GIK I

skole

Tre skoleledere på Fyn husker tilbage på deres
skoletid i tre forskellige årtier. Historier om en
småsadistisk lærer, en cigarrygende skoleinspektør og passiv indlæring
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200 år

I

anledning af skolens 200
jubilæum kigger Plenum
tilbage i tiden med tre
medlemmer. En gik i skole i 50’erne, en i 60’erne
og en i 70’erne.
Allan Feldskou, 55 år, er skoleleder
på Abildgaardskolen. Han kom i skole i
1966 i Rynkeby. En forskole, med cirka 50 elever.
”Jeg kom i klasse med min bedste
ven, Bent, og vi sad ved siden af hinanden. Jeg har stadig kontakt med ham.
Vi havde fru Holm, der var en bestemt
og kontant dame, men hun var også tillidsfuld og omsorgsfuld. Der var to lærere på skolen, og de ringede med en stor
klokke, når vi skulle ind fra frikvarter.
Det var tre gode år, og jeg var glad, når
jeg tog min cykel og cyklede i skole”.
Men efter 3. klasse blev det meget
anderledes. Allan Feldskou kom på den
store centralskole. En nybygget skole,
der lå oppe på en bakke.
”Jeg husker det som lidt skræmmende at komme fra den lille skole til
den store skole med 350 elever. Der
var nye lærere og en helt anden skoledag, end den vi kendte til”, siger han.
En af de nye lærere skulle få en stor
betydning for Allan Feldskous skolegang på mellemtrinnet – desværre ikke
i en positiv retning.
”Han forsøgte at opretholde ro og
orden med streng disciplin og straf.
Han rev i vores ører og gav nødder med
knoerne. Hvis vi sad med fødderne under de forreste bordben, så satte han
sig på bordet, så vi fik klemt fødderne.
Han blev siddende i flere minutter. Han
skabte frygt og kunne starte en time
med at smide elever uden for døren,
men der gik også sport i at drille ham”.
Omstændighederne gjorde, at Allan
Feldskou ikke lærte ret meget på mellemtrinnet.
”Jeg kan huske, at der i min karakterbog stod, ”Allan er stadig meget urolig i
timerne”, med to streger under ”stadig”.
Jeg fik slet ikke det optimale ud af timerne, og jeg måtte indhente en masse senere, som jeg simpelthen ikke fik lært”.
I 14 år har han været leder på
Abildgaardskolen, hvor 94 % af eleverne er tosprogede.

»En af mine brødre blev revet i øret,
så det gik lidt fra, og min far og en kammerat
opsøgte læreren, der i skarpe vendinger fik
besked på at lade være med det.«
{ Allan Feldskou, skoleleder på Abildgaardskolen }

”Man snakker så meget om uro i
klasserne i dag, men det er ingenting i
forhold til, da jeg gik i skole. Vi er nået
meget længere i dag med andre midler
og kompetente lærere. Den lærer, jeg
havde på mellemtrinnet, skulle jo aldrig have været lærer”.
Ros fra skoleinspektør
Men i slutningen af 7. klasse ændrede
Allan Feldskou sig og fattede fornyet
interesse for lektierne. Han var god til
matematik og fysik/kemi. Det sidste fag
underviste skoleinspektøren i.
”Når han kom gående på gangene,
havde han en stor cigar i munden. Den
lagde han, der hvor kridtet lå under
tavlen, og så tog han den igen, når timen var færdig. Han var meget synlig,
og vi havde respekt for ham. Jeg kan
huske, at jeg fortalte ham, at jeg ville
være lærer. ”Det tror jeg, du vil være
rigtig god til”, sagde han, og det betød
meget for mig. Jeg ser også næsten altid noget positivt hos en elev, der har
”pisset ved siden af potten”, og det
tror jeg skyldes skoleinspektøren på
min folkeskole. Jeg har fået at vide,
når elever skal sendes på kontoret, så
spørger de nogen gange, om de ikke
må komme ind til mig i stedet for min
afdelingsleder”.
Praktikophold i en børnehave og på
en lilleskole, hvor Allan fik lov til at undervise, overbeviste ham om, at han
skulle være lærer.

”Jeg drømte også om at blive politimand og snedker. Min far havde et
snedkerværksted. Jeg var en overgang
ret optaget af snedkeri og håndværk,
men valget faldt alligevel på at arbejde
med børn og unge mennesker og det
har jeg bestemt ikke fortrudt”, siger
Allan Feldskou.
Op på række
Vagn Hansen er 63 år og skoleleder på
Hunderupskolen i midten af Odense.
Egentlig drømte han om at blive tandlæge eller noget helt andet. Men mange tilfældigheder gjorde, at han blev
skoleleder.
”Jeg husker min skoletid som en
god tid. Jeg har ingen grimme minder.
Vi havde for et stykke tid siden et lederudviklingsmøde i samarbejde med
Dacapo Teatret her i Odense, og her
kom jeg til at tænke på min klasselærer”, siger han.
Skoletiden begyndte for Vagn Hansen i 1958 på Halskov Skole i Korsør.
”Hun var nok lidt alternativ for sin
tid, og hun gik meget op i at synge og
spille. Hun boede alene, og jeg husker
hende som en gammeljomfru. Hun var
meget imødekommende, og i dag ville
man nok sige, at hun var god til relationer”, siger han. Det var også en tid,
hvor lærerne måtte slå. Vagn Hansen
fik ikke selv et par på kassen.
”Jeg lavede da også ting, jeg ikke
måtte, men jeg er aldrig blevet slået.
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skolen
Men jeg kan huske, at vi skulle stå i
rækker i skolegården, og hvis der var
nogen, der ikke stod pænt eller snakkede, så blev de bedt om at komme op
foran, hvor de blev stillet op på en række, og så fik de en på hovedet for øjnene af os andre”, siger han.
Skoleinspektøren var altid med til
morgensangen i skolens aula, hvor han
også sagde et par ord, inden eleverne
gik ud i deres klasser.
”Jeg kan ikke huske, hvad han sagde, men jeg husker ham som en hyggelig og venlig mand. Men han var mere
usynlig, end det jeg håber, jeg prøver
på at være. Han underviste ikke. Det
gjorde viceinspektøren, for ham havde
jeg til matematik”, siger han.
Når han ser tilbage på sin egen skoletid, ser han også tilbage på en tid
præget af passiv læring.
”Da jeg gik i skole, så handlede det
om at få noget ind på harddisken. Vi
skulle sidde stille og tage imod. Jeg er
træt af at høre om, at børn og unge i
dag ikke kan noget. De kan meget
mere, end jeg kunne, da jeg gik i skole.
De har en meget større viden om verden, og de er gode til at fremlægge og
diskutere. Det var der ikke noget af i
min skoletid”.
Han oplevede heller ikke, at skolen
gik ret meget op i elevernes trivsel.

”I dag kan jeg eller en lærer godt
give en elev et knus, hvis vi kan se, at
de trænger til det, men det var der ikke
noget af dengang”.
Sov rusen ud i timen
Det var også en tid, hvor der var plads
til nogle ret specielle typer på lærerværelset.
”En lærer var stærkt alkoholiseret.
Det var vi som elever ligeglade med.
Han kunne møde fuld op til en time,
og hvis han skulle sove rusen ud i en
time, så kunne vi jo lave noget andet.
Den var ikke gået i dag, og det er jo
godt nok”.
Efter folkeskolen kom Vagn Hansen
på gymnasiet, fik en kæreste, der flyttede til København. Blev far i en ung
alder. Tog et job for at kunne forsørge
sin familie. Den lille familie flyttede i
et kollektiv på Fyn, og han færdiggjorde sin læreruddannelse.
”Der er ikke noget i min skoletid,
der har gjort, at jeg valgte at blive
lærer. Det var lidt tilfældigt, at jeg
senere blev skoleleder”, siger Vagn
Hansen.
Nu er timen til ende...
Dorte Andreas, 42 år, er skoleleder på
Tingkærskolen. Hun kom først på Tommerup Skole i 1977, hvor hun gik til

»Vi blev delt i 5. klasse, og så blev vi delt
igen i 8. klasse. I dag tænker jeg, at det var
en sær måde at lave skole på.«
{ Vagn Hansen, skoleleder på Hunderupskolen }
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og med 2. klasse, og så flyttede familien til Nyborg.
”Mine første skoleår var på en lille
skole. Der var kæft, trit og retning. Vi
skulle sætte vores stole op og stå bag
dem og synge, ”Nu er timen til ende”,
inden vi gik hjem. Vi kørte i skolebus,
og det bedste jeg vidste var at købe ind
til mit penalhus, når sommerferien var
ved at være forbi. Det er en tradition,
jeg har ført videre til mine egne børn”,
siger hun.
Skolen i Nyborg var en moderne
skole, hvor der var feature-uger og lærere med stort hår og flippet tøj.
”De var meget pædagogiske, spillede musik og eleverne skulle involveres.
Når jeg tænker tilbage, så var det nok
lidt for frit. Jeg kan huske en episode,
hvor vi gerne ville ud og gå i en time.
Så gik vi bare. Læreren kunne ikke
stoppe os, og så gik han bare med. Vi
kunne godt have lært mere i de år, jeg
gik der. Men alle lærere var meget engagerede”, siger hun.
Engagementet gjaldt dog ikke så
meget, hvis der var elever, der havde
problemer på hjemmefronten at slås
med.
”I dag er lærerne meget mere involverede i elevernes trivsel. Min mor havde kræft, da jeg gik i skole, og der var
ikke en, der spurgte ind til det. Måske
udstrålede jeg ikke, at jeg havde brug
for det, men alligevel. Det ville være
helt utænkeligt i dag”, siger hun og
fortsætter:
”Jeg kunne godt lide at gå i skole.
Der er flere lærere, der har rundet mig.
Jeg havde en lærer, der hed Grethe, og
hun havde en god evne til at møde os.
Hun gjorde indtryk. Noget af det jeg
husker bedst var vores lejrskoler. Vi var
på tre i min skoletid, og det gjorde noget godt for forholdet til hinanden og
lærerne”, siger hun.
Men det var først, da hun kom på
efterskole, at spiren til en karriere i folkeskolen dukkede op.
”Lærerne her så os og anerkendte
os og vores forskellige kompetencer. Vi
fik lov til at være politiske, og vi blev
udfordret på det faglige. Jeg var dog
lidt i tvivl, om jeg skulle være lærer eller pædagog”, siger Dorte Andreas.
Stå på tæerne for eleverne
Hun havde ikke i sine helt unge år
forestillet sig, at hun skulle blive skoleleder en dag – og så alligevel.

200 år
”Når jeg tænker over det, har jeg
altid godt kunne lide at organisere og
gennem samarbejde med andre få tingene til at ”gå op i en højere enhed”.
Jeg har altid været engageret og kunne
lide at sætte ting i gang og se ideer folde sig ud. I mit lærer- og lederarbejdsliv har den pædagogiske udvikling altid
fyldt meget. Jeg kan godt lide, at vi
hele tiden står på tæerne for at motivere eleverne til at have lyst til at lære og
være nysgerrige på livet”.
Måske har hendes første skoleår
medvirket til at lære hende struktur og
orden, og de næste mange år udviklet
den mere kreative side og igangsætterrollen.
”Jo mere jeg tænker over det, tror
jeg også, at de forskellige tilgange til at
lære på, og de mennesker jeg har mødt
i min skoletid har haft betydning både
for den pædagogiske tilgang, men også
for det menneskesyn, jeg ligger til
grund for den skoleleder, jeg er i dag”,
siger Dorte Andreas.

»Vi kørte med en rød skolebus, og chaufføren hed
Arne. Gymnastikken var inspireret af Kaptajn
Jespersen programmer i radioen.«
{ Dorte Andreas, skoleleder på Tingkærskolen }

200 år på en uge
I forbindelse med markeringen af 200-året for undervisningspligten i Danmark inviteres alle grundskoler i Danmark
til at fejre skolen i en temauge, i uge 41 der rummer fire dages tematisk undervisningsforløb, Skolernes Motionsdag og en fødselsdagsfejring, fernisering eller anden form for hyggelig afslutning på temaugen, hvor forældre og
lokalsamfund kan inviteres indenfor i skolen. Ugen skal mikse fortid og nutid, sjove erindringer og barske minder fra
skoletiden, og skal være udgangspunkt for at diskutere skolens fortid, fremtid og nutid.
På www.skole200.dk/uge200 kan du læse meget mere og efter sommerferien vil et omfattende inspirationsmateriale samt et digitalt planlægningsværkstøj være tilgængeligt på samme side.
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mellemspil

FLØDESK

M!

Private arbejdsgivere giver ansatte langt flere middage og billetter til shows eller fodbold, end offentlige arbejdsgivere.
To ud af tre ansatte i en privat virksomhed er inden for det seneste år belønnet med den slags kulturelle
frynsegoder. Men det hører til sjældenhederne, at kommunaldirektøren eller departementschefen inviterer de
ansatte til koncert eller middag.
Seks ud af ti offentligt ansatte har ikke set skyggen af fryns inden for det seneste år.
Kilde: Ugebrevet A4

IKONISK
Et måske nyt, spændende element i forandringsledelse er begrebet ”ikoniske handlinger”.
I arbejdet med at sætte retning kan det være relevant at træﬀe beslutninger, der utvetydigt angiver
at der sker forandringer og udfordrer selvforståelsen i organisationen.
En sådan ”ikonisk handling” kunne fx være, da Lego
med en ny ledelse i 2005 solgte Legoland parkerne
fra som led i en redningsplan for virksomheden.
Eller da Smedegaard som ny direktør i Mærsk
tonede frem i tv uden slips (!) og bekendtgjorde, at
man nedlagde rederkantinen. Altså at alle skulle til
at spise sammen.

Bedre er vennenap
end �endeklap…
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Inklusion
Inklusion i folkeskolen er fornylig i
en kronik i Politiken kaldt ”landets
største sociale eksperiment”. Der er
herudover en ret jævnligt medieomtale af, at opgaven er svær, og at
økonomien ikke følger med.
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen, er grundlæggende af
en anden opfattelse: ”Man prøver tit at
tage udgangspunkt i den ensidige inklusion af de få børn i stedet for at se
inklusion som noget, der omfatter alle.
Derfor rammes der ved siden af”.
Formanden mener, at debatten
lige nu er præget af, at inklusionsopgaven sættes i forbindelse med at
putte en ny elev ind i en klasse. Sådan vil det ikke være om bare 3-4 år,
hvor årgangene med alle børn ankommer samlet.
Med hensyn til økonomien peger
formanden på, at rigtig mange geografiske områder i landet er præget af
faldende børnetal. Der overføres flere
midler, fordi der arbejdes med inklusion, men der kommer også tit færre
midler, fordi der samlet set er færre
elever.
Claus Hjortdal pointerer, at lærerne
skal klædes ordentligt på til inklusion,
men at kræve, at lærerne og forældrene skal være enige i handlingsplaner
for inklusion, er ikke en farbar vej. Inklusionsopgaven skal løses i dialog,
ikke som en demokratisk valghandling.

ergonomic work seating

FOX ER ET STÆRKT BUD PÅ STOLEN TIL FREMTIDENS
LÆRER-ARBEJDSPLADSER:
•
•
•
•
•

FOX forener design med den nyeste viden om ergonomi
FOX følger kroppens bevægelser, både i sæde og ryg
FOX lever op til arbejdstilsynets krav til arbejdsstole om individuelle og
uafhængige bevægelser og indstillinger
FOX er godkendt efter de europæiske normer: EN 1335 1,2,3, -A
FOX er dansk innovation og produktion

For nærmeste forhandler kontakt os:
Labofa A/S
Tlf. 70 22 10 96
info@labofa.com

www.labofa.com
mest om skoleledelse
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OK’15 debat

{ tekst: Team løn og overenskomst / illustration: Mediegruppen }

ET VIGTIGT
PEJLEMÆRKE
Skolelederforeningen aolder for tiden debatmøder otte steder i
landet, hvor de kommunalt ansatte skoleledere skal debattere krav
og forventninger til overenskomstfornyelsen i 2015

A

llerede nu står det klart, at det bliver
vanskelige OK’15 forhandlinger, da
økonomien er stram, og forventningerne
fra skolelederne er store.
Skoleledernes rolle i folkeskolen,
både for øverste leder og mellemledere,
har gennemgået og gennemgår fremadrettet en kæmpe
udvikling. Senest har lovgivningen om lærernes arbejdstid og skolereformen ændret drastisk på skoleledelsens
ansvar, opgaver og beføjelser i forhold til tidligere.
Det er på tide...
Ved den seneste OK’13 forhandling fik skoleledergruppen ikke mulighed for at drøfte sin overenskomst
med KL på grund af lockouten af lærerne og det senere lovindgreb, der lagde alt andet ned.
KL og Skolelederforeningen har derfor et fælles ansvar for at vores LC-lederoverenskomst afspejler den
nye virkelighed, som skolelederne agerer i, og OK’15
er et vigtigt pejlemærke i den proces.
Formålet med medlemsdebatten på det kommunale
område er at kvalificere foreningens hovedbestyrelses
krav til KL ved de kommende overenskomstforhandlinger i foråret 2015. Alle medlemmer er derfor inviteret
til møder, hvor overenskomstfornyelsen debatteres – og
der er opstillet fire temaer:
› Løn for ansvaret
› Ansættelsesvilkårene skal afspejle kompleksiteten
i arbejdsopgaverne
› Sikring af ledelseskraft og kapacitetsopbygning
› Tydelig overenskomstafgrænsning
På mødet er der velkomst ved foreningens politiske
ledelse, oplæg fra foreningens konsulenter, debat,
mulighed for at stille spørgsmål og endelig det vigtigste: Mulighed for at påvirke de krav, som foreningen
kommer til at stille ved de kommende forhandlinger.
Hold øje med tid og sted på hjemmesiden. Der vil
senere blive arrangeret en særlig medlemsdebat for de
regionalt- og statsansatte medlemmer.
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Info
OK’15 medlemsmøder:

Medlemmer ruster foreningen
til forhandling
Øget ansvar skal give øget løn. Det er et af de vigtige krav
ved OK’15 forhandlingerne, mener medlemmer af Skolelederforeningen.
Pointen om, at ansvaret skal afspejles i lønnen, blev
fremsat på et medlemsmøde i Herning om de kommende
OK’15 forhandlinger.
Mødet var det første af en række, som skal være med til
at kvalificere foreningens krav til fornyelsen af overenskomsten.
”Det er blevet mere komplekst at være skoleleder, og
ansvaret fylder efterhånden rigtig meget. Eksempelvis
skal vi nu lede mange forskellige faggrupper”, lød det fra
deltagerne. Også inklusionsopgaven, efteruddannelse og
skolelederes vilkår ved afsked blev debatteret blandt de
omkring 30 fremmødte.
Foreningens formand, Claus Hjortdal, næstformand,
Jørgen Mandrup, samt konsulenter fra foreningen er lige
nu på turné i landet for at få input til hvilke krav, der skal i
spil ved OK-forhandlingerne.
”Det er vigtigt med en direkte dialog med medlemmer om,
hvad der står højt på deres dagsorden. Det er med til at
sikre os en viden om skoleledernes aktuelle ønsker og udfordringer, og medlemmerne kan være med til at påvirke
de krav, som foreningen vil stille”, sagde Claus Hjortdal.
Input fra debatmøderne bliver bragt videre til Skolelederforeningens hovedbestyrelse og siden i LC-Lederforum.
OK’15 forhandlingerne forventet afsluttet næste forår.

RAY - FREMTIDENS SKOLEMØBLER:
•
•
•
•
•
•
•

RAY er en ny generation af ergonomiske skolemøbler baseret på et
verdenspatenteret sædeprincip
RAY er resultatet af Simon Dennehys forskningsprojekt om børn og ergonomi
RAY er designet af Hans Thyge & Co.
RAY yder børn den optimale siddekomfort og støtte under en aktiv skoledag
RAY er utrolig robust og skabt til brug i skoler
RAY er godkendt som skolemøbel efter europæiske normer EN 1729-1-2.
RAY er dansk innovation og produktion

For nærmeste forhandler kontakt os:
Labofa A/S
Tlf. 70 22 10 96
info@labofa.com

www.labofa.com
mest om skoleledelse
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{ tekst: Ove Christensen / illustration: UCSJ }
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situeret læring
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e fleste kender det:
De har været på
kursus, og de er
sprængfyldt med
engagement og
energi. Nu skal de
virkeligt i gang med alle de spændende nye ting. Alting bliver anderledes,
alting bliver bedre. Men mandag morgen er der lige 117 rutiner der skal
køres igennem, og når man kommer
til det spændende, kan man ikke lige
komme i gang, da det ikke passer ind
i skolens eller kollegernes planer.
Da det er skoleledernes forpligtelse
at sikre et godt læringsmiljø – for elever og ansatte – er den manglende ef-

fekt af efteruddannelse hendes eller
hans ansvar. Det er ledelsen, der svigter, hvis ikke ressourcerne til kompetenceudvikling bidrager til skolen som
et dynamisk læringsmiljø (mere om
skoleledelsens rolle senere).
Efteruddannelse med lille effekt
Efteruddannelseskurser har meget lille eller slet ingen effekt. Det skyldes
bl.a., at efteruddannelsen er koblet
fra de daglige opgaver. Efteruddannelser bliver derfor noget isoleret, og
mange gange passer ’efteruddannelsesvirkeligheden’ ikke med ’skolevirkeligheden’. Selvom kurser virker relevante, spændende og er givende, så

mest om skoleledelse

55

analyse

»Teachers need to learn the way other professionals
do: continually, collaboratively and on the job.«
{ Linda Darling-Hammond m.fl., Professional learning in the learning profession 2009 }

lader det lærte sig ikke umiddelbart
omsætte eller oversætte til dagligdagens opgaver. Der sker kun lille eller
slet ingen transformation af det ’nye’
til det ’gamle’ og velkendte.
Efteruddannelse og kompetenceudvikling af lærere, it-vejledere og andre
foregår typisk uden for den kontekst,
hvori kompetencerne skal anvendes.
Der er en lang tradition for, at uddannelse inden for skoleområdet foregår
på særlige institutioner, der også typisk
er placeret i egne bygninger. Efteruddannelse og professionel kompetenceudvikling følger dermed en model, hvor
undervisning og brug er adskilt. Læring
adskilles fra den autentiske situation,
hvori det lærte skal anvendes.
Det ville dog ikke være noget problem at tilrettelægge kompetenceudvikling, så det kan foregå på skolerne i
den arbejdssammenhæng, den enkelte
indgår i til daglig. Modellen kompetencecirkler (forpligtende læringsfællesskaber) tager netop udgangspunkt i de
opgaver, den enkelte alligevel skal lave
i de sammenhænge, hvor de i forvejen
udfører dem. Kompetencecirkler bygger
videre på den måde, den enkelte i forvejen tilegner sig viden og erfaring på i
andre sammenhænge. Kompetenceudvikling i kompetencecirkler foregår
sammen med kollegerne i løsningen af
fælles arbejdsopgaver – for lærere: undervisning. Det kræver ikke vikartimer,
rejseafregninger og kursusgebyrer – det
kræver blot planlægning og organisering – og at man er parat til at bruge
hinandens forskellige styrker.
Kompetencecirkler er betegnelsen
for kompetenceudvikling, der foregår i
arbejdsfællesskaber i forbindelse med
almindelige arbejdsopgaver i skolen:
typisk med undervisningsplanlægning
og -afvikling. Modellen bygger på en
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formalisering og udbygning af de deltagendes personlige/professionelle læringsnetværk (PLN).
It-vejledere og undervisere indgår i
grupper eller praksisfællesskaber, hvor
de enkeltes kompetencer bliver udviklet i et gensidigt forpligtende samarbejde. Kernen i samarbejdet er planlægning af undervisning; af forløb og aktiviteter. Det er afgørende, at det er et
krav, at deltagerne i et arbejdsfællesskab løbende skal foretage nogle ændringer, så deres kompetencer hele tiden bliver nødt til at udvikle sig - og at
denne udvikling netop sker i et fællesskab, hvor man lærer af hinanden og i
fællesskab tilegner sig det, man ikke i
forvejen ved og kan.
Kompetencecirklerne forpligtes altså til med jævne mellemrum at forbedre og forny undervisningen og med jævne mellemrum også at gøre noget
anderledes – at eksperimentere med
undervisningsforløb eller -aktiviteter.
De forskellige kompetencers ’møde’ resulterer i gensidig udvikling af faglige
kompetencer.
Kravet om periodevis fornyelse og
forandring af undervisning er skole
ledelsernes (og kommunens) ansvar
for at gøre forandring af undervisning
til en del af skolens kultur. det er vigtigt at det at arbejde med kompetencecirkler ikke er et projekt - det er en kultur og som sådan kræves det, at den er
forankret i den måde, den enkelte skole fungerer på i det daglige. Projekter
er ‘særområder’; noget der afviger fra
normaliteten. Men hvis forbedringer
gennem kompetenceudvikling i kompetencecirkler skal have nogen blivende
effekt, må det være en del af arbejdsrutinen; være forankret som kultur.

Uddybning
Læring og anvendeligheden af det lærte kan forstærkes gennem autentiske
læringssituationer, hvor undervisning
består i at iscenesætte situationer, der
enten er eller kommer så tæt på en
autentisk situation som muligt. Autentiske undervisningssituationer forankrer
undervisningen og dermed læringen i
den kontekst, hvori de anvendte færdigheder og kompetencer skal anvendes til opgaveløsning.
I mange sammenhænge er den mest
effektive undervisningsform dog knyttet
til konkrete opgaver. Man taler her om
situeret læring (Lave & Wenger 1991/
DK: 2003). I forhold til voksenlæring
kan arbejde og læring betragtes som
gensidigt afhængige af hinanden på
den måde, at man lærer ved at udføre
konkrete opgaver, hvor man sammen
med andre (kolleger, brugere, ledere)
løser arbejdsopgaver og derved tilegner
sig den viden og de færdigheder, som
opgaveløsningen kræver.
Dette er også en del af begrundelsen for projektarbejde eller PBL (project based learning), hvor et projekt defineres ved at være den opgave, som én
eller en gruppe skal løse fællesskab.
Kompetencer opøves gennem opgaveløsning sammen med andre – evt. med
coach, facilitator, vejleder, instruktør
eller lignende som sparringspartner,
hvis opgaven kræver helt nye færdigheder eller kompetencer. Ofte vil en gruppe bestående af kompetente fagpersoner (som et lærerkollegium) løse opgaverne selv ved fælles hjælp – og ved at
bruge de ressourcepersoner, som i forvejen er i deres netværk.
Netværksviden – eller distribueret
viden – er meget dybere og bredere end
fagviden. Netværksviden er mangefacetteret, da den ikke er bundet til en
konkret person, men altid kun aktiveres

situeret læring
i en brugssammenhæng, der definere
hvilke aspekter af viden, der kan bidrage med noget relevant – og hvilken anden viden, færdighed, kompetence den
kan knyttes sammen med. Når man
derfor står overfor en opgave, må man
anvende det, man har til rådighed. Intelligens er i denne sammenhæng
gruppens og evne til sammen og gennem deres koblinger til andre netværk
at finde den bedst mulige løsning.
Kompetence er ikke bundet i den enkelte person, men er evnen til at anvende det og de netværk, gruppen tilsammen har til rådighed.
I erkendelse af, at efteruddannelse
og professionel/personlig kompetenceudvikling kan styrkes gennem situeret
læring og autentiske læringssituationer,
er det oplagt for skoler (og andre for
den sags skyld) at udvikle og anvende
en anden strategi for kompetenceudvikling, der tager dette alvorligt. Kompetenceudvikling skal foregå gennem
situerede læringsforløb. Målet er selvlærende kompetencecirkler – hvor undervisningsplanlægning og -afvikling,
kompetenceudvikling, udvikling af undervisning og skoleudvikling går hånd i
hånd – understøttet af én proces med
udvikling af skolens kerneydelse. Kompetenceudvikling skal være en del af
arbejdsprocessen og ikke noget, der
ligger udover, ved siden af eller adskilt
fra den.
Beskrivelse
Konceptet består af en model for opbygning og understøttelse af underviseres og
it-vejlederes PLN, hvor alle knyttes til
flere forskellige ressourcepersoner (lærere og it-vejledere) gennem kompetencecirkler. En kompetencecirkel er en gruppe bestående af faglærere og en eller
flere ressourcepersoner med samme
faglige baggrund. En kompetencecirkel
arbejder med at løse konkrete behov
til undervisningsplanlægning – udvikling
af undervisningsforløb og undervisningsaktiviteter. Kompetencecirkler bygger på
de teams, der i forvejen er etableret.
Grundelementet er den enkelte lærer. Han eller hun skal instrueres i og
faciliteres til at opbygge, bruge og videreudvikle sit eget PLN. Dette er noget alle gør i forvejen i mere eller mindre formaliserede sammenhæng. Alle
udveksler erfaringer og informationer
med hinanden. Det er dette, der skal
formaliseres og rammesættes, så det
danner udgangspunktet for en egentlig
professionel kompetenceudvikling. Den

L1
L3

Vidensbank:
Undervisningsforløb

IT2

L2
IT1

Fig. 1. Undervisningsforløbet beskrives og lægges i en central og åben vidensbank (L=Lærer,
IT=Ressourceperson som kan være IT-vejleder, hvis udviklingen indebærer noget, som en
IT-vejleder har særlige forudsætningner for at sparre om).

formelle ramme bliver samarbejdet i
eksisterende teams om udvikling af undervisningsplaner i de enkelte forløb.
Disse fagteams kan suppleres med ressourcepersoner, hvis det kræves for de
fornyede tiltag, et team vil gennemføre.
For én skole, ét fagteam/trinteam kan
dette skematisk fremstilles således
som vist i fig. 1.
Undervisningsforløbet beskrives og
lægges i en central og åben vidensbank. Denne del er vigtig, da det dels
virker forpligtende og dermed er med
til at forme en ny kultur. Dels er det
vigtigt at tingsliggøre (beskrivelser) af
praksis, så der er transparens om, hvad
der foregår, og så ikke mindst andre
kan lade sig inspirere af det, ændre det
og gøre det til en del af sin egen undervisningspraksis.
Alle undervisere vil indgå i kompetencecirkler, der kontinuerligt arbejder
med undervisningsplanlægning af større eller mindre forløb. En ændring i forhold til ‘sidste år’ kan bestå i at afprøve et nyt digitalt værktøj, en ny måde
at sammensætte grupper på; en ny
måde at arbejde sammen på tværs af

klasser eller klassetrin; en åbning af
klasserummet ud mod det omgivende
samfund i et partnerskab med virksomheder osv. osv. Alle undervisningsforløb
beskrives indledningsvis kort i forhold
til forløb, materialer og væsentlige nye
indsigter og i forhold til mål og forventet resultat. Efter forløbet beskrives
kort hvad der skete ift. mål, og hvad
der evt. ikke gik som forventet og overvejelse over, hvorfor der skete noget
andet. Dette bliver en art undervisningsportfolie med beskrivelse af (udvalgte) undervisningsforløb. Disse lægges i en central og åben vidensbank.
Det er vigtigt, at lærerne indgår i
forskellige kompetencecirkler, så viden
kan flyde på tværs af de forskellige
teams. Det er også vigtigt, at lærerne
opfordres til og understøttes i at deltage i netværk der rækker ud over den
enkelte skole. Der findes så mange
grupper og netværk med faglig relevans, at dette ikke kan undgå at have
en afsmittende effekt på arbejdet i
kompetencecirklerne. Det er en del

mest om skoleledelse

57

analyse
af kompetenceudviklingen at lærerne
deltager i faglige netværk det være sig
på Facebook, blogs, Twitter, særlige
hjemmesider, portaler med lærersamarbejde osv. At gøre brug af sociale medier er en af de nemmeste veje til import af nye indsigter og erfaringer.
Hvis man tænker disse kompetencecirkler sammen på tværs af flere skoler
i samme kommune (eller flere teams
fra samme skole), får man samlet kompetencer og viden fra forskellige praksisfællesskaber (Wenger), og kompetencecirklerne kan skematisk fremstilles
således som vist i fig. 2.
Modellen i fig. 2 viser, hvordan det
kan se ud for et enkelt trin i et enkelt
fag. Dette skal derfor tænkes sammen
med den kompleksitet, der gælder for
den enkeltes kompetencecirkel (PLN),
da den enkelte lærer vil have flere
kompetencecirkler. Disse kompetencecirkler vil endvidere inddrage viden,
kompetencer og erfaringer ’udefra’, da
den enkelte vil knytte sit eget professi-

store hele koblet fra den måde, man
tænker kompetenceudvikling på inden
for efteruddannelsen. Derfor skal den
gentilegnes og den skal øves for at fungere inden for de formelle rammer, en
skole udgør. Derfor kræver implementeringen af en sådan model i mange tilfælde en coach, der skal facilitere, at
de enkelte kan udfylde de forskellige
roller, de skal udfylde for at kompetenceudvikles i praksisfællesskaber. Og
det kræver en fælles overenskomst om,
at det er måden man gør tingene på på
den enkelte skole eller i kommunen.
Kompetencecirkler som forpligtende
kompetenceudvikling kræver at lederne
løbende følger op på det - og eksempelvis gør det til et fast punkt på MUSsamtaler og i andre sammenhænge.
Modellen er dog ikke uden udfordringer, fordi den griber ind i den enkelte lærers hverdag og normale arbejdsmetode. Det kræver derfor også
en øget indsats fra den pædagogiske
ledelses side. Kravet om løbende at arbejde med ændringer i undervisningen
skal der følges op på. Og det skal ske i

onelle netværk til kompetencecirklerne.
For en enkelt lærer vil det se sådan ud
som vist i fig. 3.
Konceptet bygger på en helt almindelig måde, hvorpå hver enkelt lærer
gennem formelle, uformelle og informelle sammenhænge erfarer, lærer og
skaffer sig viden. Gennem praksisfællesskaber tilegner den enkelte sig viden
og kompetencer (gennem samtale, ved
at se på andre, gennem afprøvninger,
træning osv.). Jeg lærer at sætte en
skillevæg op, fordi jeg har behov for
det, og fordi jeg kender en, der kan
komme og hjælpe mig. Han har gjort
det før, og næste gang er jeg den, der
har prøvet det før.
Skoleledelsens rolle
Denne model fungerer i praksis, og alle
benytter den i arbejde og fritid. Men
kompetenceudviklingsmodellen er i det
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Fig. 2: Vidensbank består af kurateret viden og værktøjer og beskrivelser af konkrete undervisningsforløb.
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Fig. 3. De deltagendes PLN består af mange andre end kolleger.

respekt for lærernes faglighed, men
også med en indsigt i, at kompetenceudvikling ikke i alle faser er en lystfuld
affære. Den pædagogiske leder må derfor også give pædagogisk sparring og
støtte lærerne i deres arbejde med løbende ændringer.
Det er blevet en del af almindelig
drift at sikre udvikling og forandring.
Det er indholdet i den trend, der handler om social learning og workplace learning. Her indgår løbende ændringer
som en løbende tilpasning til de udfordringer, der stilles fra samfundsmæssig
ændringer og ændringer hos konkurrenter. I skolen er der ikke det samme
pres fra eksterne aktører (selvom lærerne nok føler det). Men kravet om løbende kompetenceudvikling gennem
kompetencecirkler er et forsøg på at
sikre, at skolen og dens kompetencer
forbliver ‘nutidige’ og ‘relevante’.
Det er blevet tydeligt at også skolen
har brug for at forandre sig i takt med
samfundsmæssige forandringer. Skolen
har i et vist omfang været et ‘særområde’, hvor forandringerne har haft en lavere gennemslagstid end i andre dele
af samfundet. Det er skoleledernes forpligtelse at bidrage til at ændre på dette ved at give tilstrækkelig og fornøden
støtte til lærernes kompetenceudvikling.
Samtidig er skoleledernes egne
kompetencer også under pres. Der er et
tilsvarende krav til udvikling af ledelsen, som til de øvrige personalegrupper

i skolen. Derfor må lederne også orienterer sig mod netværker, der sikre en
løbende kompetenceudvikling gennem
erfaringsudvekslinger og tilegnelse af
ny viden. Initiativer som “Skoleledernetvaerket.dk” er tænkt som et bidrag
til at styrke skolelederes netværksdannelser. Men på samme måde som med
kompetencecirklerne for lærere, er det
også afgørende, at skoleledere indgår i
flere faglige netværk - og her det mest
oplagte igen at se efter sociale netværk, hvor skoleledere og andre ressourcepersoner inspirerer hinanden.
Eric Scheninger - “The Connected
Principal” - beskriver i sin bog “Digtial
Leadership”, hvordan den moderne
skoleleder netop er nødt til at være
en netværksleder, der også bruger de
sociale medier – både som kompetenceudviklingsværktøj, men også som
kommunikationskanaler for at placerer
skolen i en samfundsmæssig virkelighed, der har ændret sig meget siden
grundlæggelsen af folkeskolen i 1814.
Så selvom skoleledere ikke på samme måde kan indgå i flere netværk,
hvor der er konkrete opgaver, der skal
løses, så er skoleledere forpligtet til at
udfordre sig selv og egne kompetencer
gennem en række af de netværk, der
tilbyder sig - det være sig erfa-grupper
eller virtuelle fællesskaber.
Komptencecirkler er også et tilbud
til skoleledere, der vil moderne skoleledelse.
Ove Christensen er forsker og projekt
leder på Forskning og Innovation,
University College Sjælland i Sorø.
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KITT BOEL STINE CLASEN BIRGITTE KORNERUP JØRGENSEN PETER WESTENHOLZ
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Praksisnær

ÆNDRING
AF PRAKSIS

KOOPERATIV
LÆRING

LE N

guide til fæl

lesskaber

Inklusionens didaktik

Inklusion i skolen

Praksisnær guide til fællesskaber

DANSK PSYKOLOGISK FORLAG

Kitt Boel, Stine Clasen, Birgitte Kornerup
Jørgensen, Peter Westenholz
Dansk Psykologisk Forlag
274 sider, 298 kr.

Prøv det, vurder effekten og juster! Skal målet om øget inklusion
lykkes efter hensigten, ligger nøglen i kompetenceudvikling slås
det fast i bogens indledning, og hermed temaet bestemt.
Forfatterne, der alle er PPR-medarbejdere i Aarhus, beskriver
i 15 velskrevne og inspirerende kapitler, hvordan deres egne erfaringer med at arbejde inklusivt med folkeskolens pædagogiske
personale, børn og unge er udfoldet i et ugelangt kompetenceløft
under overskriften Fællesskaber for alle (FFA).
Grundpillerne er struktureret videndeling, rammesat nytænkning og vedvarende refleksion.
Bogen er forsynet med en læsevejledning, der giver læseren
let adgang til at gå fra teori til praksis og omvendt. Bogens undertitel er ”Praksisnær guide til fællesskaber” og dens indholdsfortegnelse, læsevejledning og øvrige komposition, gør den anvendelig som en håndbog i det daglige inklusionsarbejde.
Indholdet er meget varieret og kommer forbi en række teorien
som fx forandringsteori, positiv psykologi, flow, U-teori og mod.
Det teoretiske afsæt for indholdssiden af FFA er Dansk Clearingshouses metastudie fra 2008, hvoraf det fremgår, at ledelses-, relations- og didaktisk kompetence er centrale for at skabe
udbytterige læringsmiljøer.
Afsættet for formen er forfatternes overbevisning om, at læring i en anerkendende og nysgerrig observation og refleksion af
kollegers praksis er velegnet til at omsætte ny viden til en reel
ændring af egen praksis. FFA er gennemført af mere end 1200
lærere og pædagoger, der har givet et meget positivt feedback.
Imidlertid oplyses det ikke, om der er opnået hard core resultater
i forhold til inklusionsindsatsen.
Inklusion i skolen lever på bedste vis op til sit mål om at vise
vejen til kompetenceudvikling for skolens pædagogiske personale
og kan varmt anbefales til inspiration i hverdagen.

Inkluderende
Læringsfællesskaber

Anne Marie Østergaard og
Grethe Kjær
Dafolo Forlag
288 sider, 400 kr.

Forfatterne, som for begges vedkommende er velbekendte
med folkeskolen og dens mangesidede opgaver, ønsker at
bidrage til at ændre inklusionsudfordringen fra et overvejende ideologisk og økonomisk projekt til et projekt med
kvalitet i indholdet.
Det lykkes! Først ved, at læserne bliver indført i inklusionens baggrund og begreber, herunder diverse diskussionsfelter og ’kampen om praksis’.
Vi følger derefter inklusionsarbejdet på ’Skovengskolen
i Æblerød Kommune’ med de centrale metodiske byggesten i en inkluderende pædagogik og didaktik.
Endelig behandler bogen, hvad der ligger i refleksiv
didaktisk tilgang, kooperativ læring eller samarbejde om
læring, digitalstøttet læring og sprog- og tekstbaseret læring – med konkrete eksempler.
Som leder og som medarbejder i folkeskolen vil jeg
kunne få ny viden af denne bog. Jeg kan styrkes i mine
overvejelser og beslutninger – og i min planlægning af
indsats og ledelse.
Bogen hviler på og inddrager aktuel forskning og relevant pædagogisk og didaktisk viden. Den er meget velskrevet og veldisponeret. Den rummer megen inspiration,
og en række skemaer og guider, som omtales i bogen, kan
hentes på hjemmesiden for serien ”Inkluderende Læringsfællesskaber” hos Dafolo.
Køb den – og læs den igen og igen! Den er pengene
værd og kan anbefales varmt. Risikovurdering: Du risikerer at blive klogere J.
Knud Nordentoft
Skoleleder
Søgårdsskolen

Niels Petersen
Skoleinspektør
Aarhus Kommune
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Arbejdslivets skyggesider
Niels Christian Mossfeldt Nickelsen
(red.)
Moderne arbejdsliv
Pædagogiske linjer, uddannelse
af den reflekterende praktiker
Tiltag til en ny udformning af undervisning og læring for professionelle
Donald A. Schön
Klim

INDAD VINDES

Ledelse fra scenekanten
Morten Svalgaard Nielsen
Copenhagen Stage

Da skolen blev sat i system
Bind 3 1850-1950

Dialog
En enkel vej til et godt samarbejde
Michael Højlund Larsen
L&R Business

Forskellige bidragydere
Aarhus Universitetsforlag
475 sider, 400 kr.

Lederskab i praksisnært perspektiv
Din vej til bedre resultater
Karin Jessen og Berit Weise
L&R Business

Lidt forstemmende sidder man efter læsningen tilbage med følelsen, at det aldrig
har været rigtig sjovt at gå i skole. Der faldt en del øretæver undervejs.
Bogen er ligesom tidligere bind flot udstyret! Tankevækkende er de duknakkede
drenge, der portrætteres på mange af malerierne.
Skolen skulle gøre børnene til gode kristne. Til det formål blev de tugtet med
Balles (sic!) lærebog, der var karakteriseret ved sin opbyggelighed. Tilsynet med
undervisningen varetog præsten. Læsningen af de skudsmål, som tidens lærere
blev udstyret med, kan vel kun karakteriseres som direkte og uden omsvøb.
Bind 3 er skrevet i et letlæseligt dansk, der gør fremstillingen relevant for ”den
interesserede” læser, men er vel pligtlæsning for en skoleleder. Bøgerne indeholder
nyttig viden til at sætte sin hverdag (som leder) ind i en kulturel og historisk sammenhæng.
Aktuelt er stadig kampen om resurserne. Debatterne i sognerådene beskrives
levende. Indretningen og nødvendigheden af toiletter på skolen er åbenbart en føljeton uden afslutning.
Børnenes fremmøde er beskrevet uden fordomme. Fremmødet i skolen var betinget af arbejdsudbuddet rundt om skolen. Forskellen mellem sognene var stor og
mellem købstaden og landet endnu større. Folkeskolen som en sammenlignelig
størrelse er stadigvæk helt fraværende.
Særlig interessant er beskrivelsen af den offentlige skole i købstæderne opdelt i
betalingsafsnit og ikke-betalingsafsnit med tydelige kvalitetsforskelle både i lærerresurser og materiel. De kommunale betalingsskoler falder efterhånden bort i perioden. Danmark er i perioden et land med tre-fire skolesystemer.
1850-1950 er nationalt set en deroute nationalt med tabet af Slesvig og Holstein. En kompensation ved hjælp af et nationalt kompetenceløft er totalt fraværende i tidens skolepolitiske debat.
Industrialiseringen glider sporløst forbi skolen. Indførelsen af håndarbejde og
sløjd er svaret på nederlaget ved Dybbøl. En pendant til nutidens debat om digitaliseringen af undervisningen, der på trods af centrale midler ikke slår helt igennem
sognerådene og udmønter sig på skolerne.
Dansk skolehistorie kan varmt anbefales alle med fæste inden for skolen.
Michael Rasmussen
Skoleinspektør
Kalundborg Kommune

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
Fokus
De skjulte mønstre bag unikke
præstationer
Daniel Goleman
Gyldendal Business
Hverdagsliv og livsforløb
Tværprofessionelt samarbejde om støtte
til børn og unges livsførelse
Ida Schwartz
Klim
Den gode, den onde og den engagerede
1000 år med den danske lærer
Keld Grinder-Hansen
Muusmann Forlag
Nærvær og empati i skolen
Øvelser i samarbejde med Katinka
Gøtzsche, Charlotte Weppenaar
Pedersen og Anne Sælebakke
Helle Jensen
Akademisk Forlag
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anmeldelser

Flere bøger til
anmeldelse
Kvalitetsudvikling af differentieret
undervisning
Om forbedring af undervisning for
børn og unge med særlige behov
Jorun Buli-Holmberg og Sven Nilsen
(red.)
Klim

BELASTNINGER

Bæredygtig skoleledelse
Andy Hargreaves og Dean Fink
Klim

Nye perspektiver på stress
Malene Friis Andersen &
Svend Brinkmann (red.)
Klim Forlag
227 sider, 299 kr.

35.000 danskere er pt. sygemeldt pga. stress, og ca. 430.000 danskere har
symptomer på alvorlig stress, viser tal fra Stressforeningen. Stress er således en
tilstand, mange har tæt inde på livet, men hvad er stress egentlig?
Det kommer an på, hvem man spørger, for i Danmark findes der ingen officiel
definition af stress, og stress er officielt ingen sygdom.
Denne bog giver i ni velskrevne kapitler forskellige bud på, hvad stress handler
om baseret på den nyeste viden om fænomenet. Der gives ligeledes løsningsorienterede forslag til, hvordan man kan afhjælpe stress på arbejdspladsen.
Traditionelt er stress blevet forstået i en individualistisk diskurs, hvor stress
antages at findes i personligheden. Så når en medarbejder gik ned med stress,
skulle løsningen ligeledes findes i at arbejde med personligheden, og den stressramte blev derfor tilbudt personlig udvikling.
Efter en sygemelding ville medarbejderen så komme tilbage til det samme
sted (arbejdspladsen), der udløste den belastning, der var årsag til stressen. Et
stigende antal medarbejdere vender imidlertid ikke tilbage til arbejdet efter en
stressrelateret, psykisk ubalance.
Men har stressproblemet virkelig rod i individet? Svensk forskning viser, at
stress som regel handler om en langvarig belastning af krop eller sjæl, altså noget
relationelt snarere end noget, der sker isoleret inde i det enkelte individ. Hvis
ubalancen fx er sket på arbejdspladsen, må den ligeledes løses der.
Det moderne arbejdsliv stiller med selvledelse, individuelle mål osv. store krav
til den enkelte medarbejder, og lige så store krav til lederen om at sikre, at den
enkelte medarbejder har de rette kompetencer og tilpasse udfordringer til at kunne udføre sit arbejde.
Individualiseringen gør endvidere, at det som medarbejder kan være svært at
få hjælp, hvis man kommer i en situation, hvor belastningen bliver for stor – for
hvor går man hen? Hvad gør man? Sygemelder sig med stress – velvidende, at det
ikke løser problemet, men blot giver en et tiltrængt pusterum inden endnu en tur
i hamsterhjulet? Er stress blevet den moderne, individualiserede strejkeform,
spørges der ligefrem om.
Det er en fremragende bog, der åbner for nye veje og perspektiver til håndtering af de belastninger, vi nu engang mødes af i vores dagligdag. Jeg kan varmt
anbefale bogen til alle, der interesserer sig for arbejdsmiljøet og for at skabe
gode, sunde arbejdspladser og relationer.
Kirsten Koudahl

Ind i ledelse
Lederens arbejde med sig selv og sin
læring
Poula Helth og Leif Pjetursson
Akademisk forlag business
Pædagogiske linjer,
Reformpædagogikken revitaliseret
Erling Lars Dales bidrag
Kirsten Krog-Jespersen, Preben Olund
Kirkegaard og Benedikte Vilslev
Petersen
Klim
Projektkompetencer
Mål og midler i skolens projektarbejde
Signe Holm-Larsen og Ulla Sverrild
Dafolo
Styrk dit barns karakter
Et forsvar for børn, barndom og
karakterdannelse
Per Schultz Jørgensen
Kristeligt dagblads forlag
Dygtig, dygtigere, dygtigst
Talentudvikling gennem differentieret
undervisning
Kirsten Baltzer, Ole Kyed og Poul
Nissen
Dafolo
Meningsskabelse, organisering
og ledelse
En introduktion til Weicks univers
Sverri Hammer og James Høpner
(forord af Karl E. Weick)
Samfundslitteratur
Spørg
Den ædle kunst at spørge ydmygt
i stedet for at belære
Edgar H. Schein
Gyldendal Business

Viceskoleleder
Skelgårdsskolen
Tårnby Kommune
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Arbejdsglad
Sådan skaber du bedre resultater
med glade medarbejdere
Thomas Milsted
Gyldendal Business

kort nyt

tekst: Helle Kjærulf / foto: privat }
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Stefan Gents, 36 år, skoleleder
på Holsted Skole, Næstved.

S

om skoleleder på Holsted Skole i Næstved
skal Stefan Gents stå i
spidsen for en skole, der
er omkring tre gange så
stor som hans forrige
arbejdsplads. De sidste fire år har Stefan Gents været skoleleder i Slagelse
Kommune. Først som pædagogisk afdelingsleder på Antvorskov skole og
derefter som skoleleder på Dalmose
Centralskole.
Stefan Gents har søgt nye og større
græsgange, blandt andet fordi en skole
af en vis størrelse giver bedre muligheder for at tænke nye og kreative tanker
og få dem omsat til praksis.
”Det kan selvfølgelig også godt lade
sig gøre på mindre skole, men det kræver en masse ekstra energi og ressourcer, fordi der er færre medarbejdere og
mindre ledelsestid på en mindre skole”, forklarer han.
”Det er i forandringsprocesserne,
jeg oplever, jeg er stærkest. At skabe
energi og finde drivkræften og gejsten
hos medarbejderne. Det er jeg ikke i
tvivl om, at jeg kan få mere plads til
her. På min gamle skole var der mange
flere driftsopgaver inde over ledelsesrollen”.
Stefan Gents har placeret sig i lederstolen i en ombrydningstid for hele
folkeskolen. De nye arbejdsrammer for

lærerne og folkeskolereformen fylder
meget, og derfor er det meget de generelle ting, der er i fokus, pointerer han.
Han tror selv, at en af grundene til,
han blev valgt til jobbet, hænger sammen med de overvejelser, han har haft,
om hvordan man kan tænke folkeskolereform.
”Skolen var i forvejen nået rigtig
langt i klargøringen op til reformen. Noget af det, jeg blev ansat til, er, hvordan
får vi taget skridtet videre derfra”.
Han forklarer, at skolen bl.a. arbejder med at få lagt fordybelsesbånd ind
i skoledagen.
”Det kommer til at fylde rigtig meget.
Vi bygger videre på den tanke, der allerede er startet op her: En tværfaglig fordybelsesaktivitet på tværs af lærere for at
omsætte læringen til andet end overfladelæring i det enkelte fag, men også
komme i dybden. Hvordan kan jeg som
elev omsætte mine tanker, så det bliver
brugbart til andet end at løse et faktaark. Det er vi begyndt på – og det vil vi
fortsat fintune til det kommende skoleår.
Begge er parametre, som ligger sindssygt
godt i tråd med tankerne bag reformen”.
Efter nogle år som lærer tilbragte
Stefan Gents en årrække i det private
erhvervsliv som HR-konsulent og proceskonsulent med opgaver som personaleudvikling og forandringsledelse for
en stor organisation.

»Jeg nyder at være med hele vejen og at være med
til at skrue dér, hvor der er brug for det.«

”Selv om folkeskolen er sin helt
egen institution, er der rigtig mange
paralleller med mange andre typer af
virksomheder. Det vil også sige, at de
følelser og problematikker, man kan
sidde med både som medarbejder og
leder, kan overføres til folkeskolen”.
Stefan Gents ved meget præcist,
hvorfor han valgte at søge tilbage i en
fast stilling i folkeskolen frem for at
blive i det private erhvervsliv.
”Jeg arbejdede som ekstern konsulent og var ude og besøge mange forskellige typer af virksomheder. Jeg
længtes til sidst efter at få en fast arbejdsplads, hvor det lange seje træk
var synligt. Både når det går op, og når
det går ned. Jeg blev ofte den, der kom
og skulle give et indspark af energi eller fakta, og så var jeg væk igen. Jeg
nyder at være med hele vejen og at
være med til at skrue der, hvor der er
brug for det”, fortæller han.
Når Stefan Gents som leder får
plads til at finde gejsten og energien
hos medarbejderne, og når de sammen
får flyttet skolen videre mod nye højder, der er til gavn for eleverne, brænder han for jobbet.
”Den proces er helt fantastisk. Når
det lykkes, får man den vinderkultur,
hvor alle de styrker sættes i spil. Det er
enormt fedt at være med til”.

Holsted Skole har 721 elever, ca. 46
lærere og 20 pædagoger, ligger i et ny
byggerkvarter i det nordlige Næstved.
Skoleledelsen består ud over skolelede
ren af en viceskoleleder, en pædago
gisk leder og en SFOleder.

{ Stefan Gents, skoleleder, Næstved }
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Børn oG UnGE, AArHUS KoMMUnE

sKOleleDer til sØDAlsKOlen
Kan du fastholde og videreudvikle det høje
ambitionsniveau og den helt særlige ånd, der
kendetegner sødalskolen, og er du oprigtigt
interesseret i at skabe sammenhæng og de
bedst mulige rammer for områdets børn? så
er du den skoleleder, vi søger.
Sødalskolen søger en anerkendende, inspirerende
og nærværende skoleleder, som kan ”tegne” skolen og fastholde skolens positive udvikling. Du skal
være en tydelig leder og kunne definere mål, rammer og retning, samt arbejde for vores fælles vision
og værdier herunder branding af Sødalskolen.
Sammen med resten af ledelsesteamet bidrager du
til, at skolen har høj faglighed og kvalitet i arbejdet
med børnenes og de unges læring og udvikling. Du
skal skabe ledelsesrum og organisere dialogbaserede processer og gå forrest i samarbejdet omkring
skolens indsatser i forhold til interne og eksterne
samarbejdspartnere.
VI FORVENTER, AT DU VIL:
• Være aktiv og ambitiøs i forhold til at gøre
Sødalskolen attraktiv for alle
• Have forståelse for helheden og blik for detaljen
herunder den åbne skole og det lokale samarbejde
• Brænde for livet på en skole der ”rummer hele
verden” og se mangfoldigheden som en styrke
• Arbejde for at fortsætte den positive elevtilgang
til skolen samt fastholde forældretilfredsheden
• Skabe et godt og effektivt ledelsesteam

DU SKAL HAVE:
• En relevant faglig baggrund
• Solid ledelseserfaring, gerne skoleledererfaring
og kunne dokumentere gode resultater
• Erfaring fra en politisk ledet og kompleks organisation
• En stor indsigt i folkeskolens drift og forhold
SOM PERSON OG LEDER ER DU:
• En stærk kommunikator
• Helheds- og handlingsorienteret
• Visionær og ambitiøs og tænker strategisk i en
hverdag med forstyrrelser
• God til at skabe og opretholde relationer
• En person med politisk tæft, der forstår at håndtere modsatrettede interesser
Ansøgning og bilag skal fremsendes elektronisk og
være Børn og Unge i hænde senest mandag d. 9.
juni kl. 10.00
Læs det fulde stillingsopslag og find linket til den
elektroniske ansøgning på aarhus.dk/bujob.
Første samtalerunde er torsdag den 12. juni fra kl.
16.30. Vi håber, at du kan tiltræde 1. august 2014.
Vil du vide mere om stillingen, er du velkommen
til at kontakte områdechef Marie Buhl Jung tlf.
51576741

Du kan læse hele job- og kravprofilen samt mere om Børn og Unge på aarhus.dk/bujob
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URO I KLASSEN?
FÅ HJÆLP FRA STØJ TIL STILHED

GRATIS
AKUSTIK-TJEK

SE VORES
EFFEKTIVE LØSNINGER
PÅ ALPHA-AKUSTIK.DK
•
•
•
•
•

ustiktjek
Få et gratis ak
rbejdsro i
og tilbud på a
rger også
klassen. Vi sø
.
for montagen

Skab de bedste rammer for inklusionen
Lydører, lad værktøjet være den løftede pegefinger
Robuste og mobile skærmvægge, velegnet til skoler
Hvordan kan jeres skole kommet til at leve op til arbejdstilsynets krav?
Udskift let og enkelt loftplader fra gips til mineraluld og opnå kraftig støjdæmpning

GRATIS AKUSTISK OPSLAGSTAVLE
Nævn bladet Plenum og få en gratis Alpha MONO ved bestilling inden 1. august.

Kontakt os og få et GRATIS akustiktjek. Se også vores webshop på alpha-akustik.dk
Sjælland 70 26 14 12 // Jylland og Fyn 29 91 70 26

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

LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er en ny form for lejrskole, hvor 6.-7. klasser
deltager i et alternativt og udfordrende læringsforløb,
der sætter fokus på noget helt essentielt, nemlig mad
og måltider.

arla

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, vil eleverne
deltage aktivt i tilberedningen af alle deres måltider,
samtidig med at de bliver klogere på råvarer, sundhed
og bæredygtighed.
Det er både lærerigt og sjovt – og så styrker det
fællesskabet i klassen.

”Det at mødes om
mad og måltider
bidrager til at
styrke fællesskabet i klassen.”
– Deltagende lærer
på pilotlejrskolen

6-7.
KLASSE

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, hvor
eleverne involveres i de mange aktiviteter
omkring mad og måltider, sundhed, trivsel
og bæredygtighed.
Vores faste personale står for alle indkøb,
mens aktiviteterne planlægges i tæt samarbejde med elever og lærere.

Rammen om
opholdet er
nyombyggede
faciliteter på
Helnæs midt i
den skønne,
sydfynske natur.

Vil du læse mere
om MADlejr?
Scan QR-koden
eller gå ind på
madlejr.dk

læs mere og tilmeld din klasse

Prisen for de 4 overnatninger er 500 kr. pr.
elev – inkl. undervisningsmateriale til før,
under og efter opholdet, og den offentlige
transport kører lige til døren.

på madlejr.dk

