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Lær hvordan tydelige mål, løbende feedback af 
høj kvalitet samt vurdering for læring kan løfte 
undervisningen til et helt nyt niveau.

I får et forløb, der er solidt 
forankret i Hatties forskning 
– med tæt kobling af teori og 
praksis og masser af konkrete 
værktøjer til at bruge i 
undervisningen.

Efteruddannelsesforløb til skoler

Målstyret 
undervisning
og synlig læring

Læs mere på www.cooperativelearning.dk

Mål for hele forløbet
Målet er, at deltagerne får konkrete 
redskaber til alle dele af den  målstyrede 
undervisning, herunder:

•  Fælles og individuelle mål
•  Tydelige succeskriterier
•  Vurdering for læring
•  Formativ feedback
•   Elevinvolvering og samskabelse 
•   Læringsstrategier og selvregulering 

Vi hjælper deltagerne med at begynde 
at implementere strategierne allerede 
imellem kursusgangene.

 Vi tilpasser 
forløbet til jeres 

ønsker og behov. 
Ring og hør nærmere: 

Efteruddannelsesforløbet  
sammensættes af: 
•   Kursus på skolen

•   Praksiscoaching i klasserne

•   Vejledning efter behov
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OM AT FÅ RET
Umiddelbar før jul startede OK15-forhandlingerne på skoleområdet. Arbejdsgiver 
og arbejdstager har udvekslet krav, og de første møder har været holdt. Tilbagemel-
dingerne er positive. Man vil gerne fra begge sider nå til enighed denne gang. 

Men samtidig skræmmer sporene fra sidst. At starte en reform med en konfl ikt 
var det dårligst mulige udgangspunkt. Skolelederforeningen håber derfor meget på, 
at forhandlingerne mellem LC og dermed lærerne og KL på arbejdsgiversiden når 
frem til et fælles resultat, og at man tager et fælles ansvar.

 Vi har brug for ro og en positiv samarbejdskultur i folkeskolen de næste år, så 
vi kan koncentrere os om indholdet og om vores arbejde med at implementere re-
formen. Hvor det ikke bare handler om at have ret og få ret, men også om at kom-
me til rette – og om bagefter at rette ind.

De meldinger jeg får fra jer er, at det begynder at lykkes. Vi har vendt sygefra-
været, lærerarbejdspladserne er indrettet, lærere og pædagoger bliver sendt på 
kurser, og arbejdet med læringsmålene er godt i gang. Derfor vil det være ekstremt 
vigtigt for udviklingen i skolen, at de to OK-parter bliver enige. 

Jeg oplever, at der mange steder er stor respekt for det arbejde, der udføres på 
skolerne – ikke mindst for jeres indsats i skoleledelsen. Fra Antorini, blandt lands- 
og lokalpolitikere, i ministeriet og KL, blandt børne- og kulturchefer og forældre. 
Overalt er der utvetydig ros til jer…

Det giver energi til at fortsætte arbejdet. Ikke alene i folkeskolen, for overalt er 
der omstruktureringer og reformer. Uanset hvor vi arbejder som skoleledere, har vi 
et af landets vigtigste lederjob og med en direkte betydning for, at forandringerne 
ender i succes.

Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

Kom til rette! Formanden 
om OK’15-forhandlingerne... 
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KIM VALENTIN   Vi skal ikke  lukke 

de små lokalsamfund, men må gøre 

alt for at bevare skolerne her. 

MERE IDRÆT
MINDRE SOCIAL ULIGHED

LONELY RIDER
At drive skole med 
kun 100 elever

LEKTIEHJÆLP 
PRIVAT ELLER
OFFENTLIGT?
  

Forældrefiduser
Hele paletten
OK’15 opstart

      valg       antorini       understøttende       undervisning       jubilæum

GOD LEDELSE ER 
AFGØRENDE FOR 
RESULTATERNE
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Ønsker jeres skole: 
  At lære eleverne at hjælpe hinanden, når de oplever mobning? 

  At måle på trivslen og omfanget af evt. mobning i jeres klasser? 
  At lade eleverne udarbejde klassens egne samværsregler?

... så book et gratis Mobbestop-møde!
I alt 100 skoler i Storkøbenhavn og Aarhus og omegn har mulighed for at få besøg af Mobbestop-mødet 
"Bland dig ikke udenom" i perioden marts-juni 2015. Mødet har fokus på at forebygge mobning og lære 
eleverne at tage affære og hjælpe hinanden, når de selv eller andre bliver udsat for mobning. Mødet er  
gratis, varer ca. 1,5 time og er for hele skolens mellemtrin. Det ledes af en moderator fra YouGlobe. 

I møderne indgår tre kortfilm om mobning, der fungerer som afsæt 
for en dialog om, hvad man kan gøre, når man oplever mobning.  
Eleverne kan deltage mundtligt eller ved at sende anonyme sms’er 
med deres spørgsmål og kommentarer op til salens storskærm, 
hvorfra moderatoren kan bringe det ind i debatten.  
 
Efter mødet kan hver klasse med udgangspunkt i klassesættet 
'Bland dig ikke udenom' udarbejde deres egne samværsregler. 
Forskning viser nemlig, at der er mindre mobning og mere triv-
sel i klasser, hvor eleverne har konkrete samværsregler og ved, 
hvordan man omgås hinanden, hvad det vil sige at være en god 
kammerat, og hvad man helt konkret kan gøre, hvis nogle ikke be- 
handler hinanden ordentligt. På Mobbestop.dk kan I desuden via 
en anonym webundersøgelse løbende måle på trivslen i klasserne.
 
Mobbestop-mødet passer ind i det obligatoriske emneområde 
Sundheds- og seksualundervisning og familiekundskab under 
kompetenceområdet Sundhed og trivsel.

Projektet er udviklet af foreningen YouGlobe med faglig bistand 
fra Red Barnet og støtte fra TrygFonden. Det bygger på den nye-
ste forskning om mobning.  
 
Læs mere på mobbestop.dk 

Book et møde ved at sende en mail til het@youglobe.dk.  

Foreningen YouGlobe / Kødboderne 18, 1.  / 1714 Kbh. V.   
tlf. 26830653 / www.youglobe.dk / info@youglobe.dk
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Levende billeder
OLE BORNEDAL  Egentlig er det fuldstændig vanvittigt i rasende 

fart at etablere en virksomhed med alt, hvad det indebærer af 
økonomi, udstyr og personale for derpå at nedlægge det hele 
igen efter få måneder. Men sådan er det at lave fi lm.
Side 06
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skal styrke

 implementeringen 
af reformen. 

Side 28
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Med skolereformen indvarsles en ny æra i den danske 

folkeskole. De 3 nationale målsætninger har givet fol-

keskolen et pejlemærke, som sætter retning for skolens 

aktiviteter vedr. elevernes faglige og sociale læring og 

udvikling. 

Vi skoleledere og børne- og kulturchefer glæder os over 

den nye nationale skoledagsorden. Ikke mindst glæder vi 

os over reformens ambition om, at alle børn, uanset de-

res sociale og familiemæssige baggrund, skal lære mest 

muligt og trives bedst muligt i skolen. Det er en værdig 

ambition for vores fælles folkeskole. Og en opgave, vi 

ser frem til at indfri – sammen med vores dygtige med-

arbejdere, elever og forældre, men også gennem en sam-

menhængende ledelseskæde med kommunens politikere.Fokus på elevernes læringPå skolerne er vi godt i gang! Over hele landet drøftes 

lokalt, hvordan vi flytter vores hidtidige fokus på skolens 

indhold og aktiviteter til et primært fokus på lærings-

mål. Skolelederne har en afgørende betydning for denne 

udvikling i skolen og inviterer til drøftelse af, hvordan 

vi udvikler vores læringstilbud gennem bedre brug af 

viden fra evalueringer, tests og forskning. Hvordan vi 

bedst kvalificerer og udvikler skolens professionsviden 

og bruger teamsamarbejdet som en refleksiv ramme om 

skolernes pædagogiske og didaktiske udvikling. Og ikke 

mindst, hvordan vi sammen opbygger et fagligt ”sprog”, 

der binder skolens mange aktiviteter sammen og skaber 

et meningsfuldt og sammenhængende skoleliv for sko-

lens elever. 

Kommunalt partnerskab
om folkeskolen

Der har i forbindelse med folkeskolereformen været talt 

meget om ledelsen i skolen, men den kan ikke stå alene; 

vi har brug for også at tænke på ledelsen af skolen. Med dette oplæg ønsker Skolelederforeningen og Bør-

ne- og Kulturchefforeningen at indbyde til dialog i kom-

munerne mellem skoleledere, forvaltninger og politikere 

om, hvordan vi kan styrke samarbejdet i hele ledelses-

kæden i det kommunale skolevæsen, så alle beslutninger 

og handlinger først og fremmest understøtter elevernes 

læring. Den administrative ledelse skal således under-
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indføling   { tekst: Kay Flinker / foto: Lars H. Laursen }

film
livFÅR

NÅR

Det blev et stormomsust efterår og en vinterkold december for filminstruktøren 
Ole Bornedal, da hans historiske drama ”1864” rullede over skærmen i 8 afsnit. 
Jeg møder ham på Hjerting Badehotel lidt nord for Esbjerg. Jeg håber, at vi kan 
finde ind til hjertet af hans daglige arbejde med at skabe film og få et indblik i 
hvilken type ledelse, der egentlig kræves af en instruktør.

  nummer 01 / januar 20156



  mest om skoleledelse 7

intensitet

liv

  mest om skoleledelse 7



  nummer 01 / januar 20158

indføling  

 V i drikker en kop 
kaffe i det hvi-
de badehotels 
panoramastue. 
Ole Bornedal 
ser ud over ha-

vet, han har også bestilt en kold øl og 
nipper til den: ”Det er vanvittigt,” siger 
han, ”fuldstændig vanvittigt. At være 
leder for en fi lmproduktion er som at 
etablere en virksomhed med alt, hvad 
der skal til og så få måneder efter ned-
lægge virksomheden igen. Og alligevel 
er der ingen genveje. Man må ikke et 
eneste sekund tænke, at man kan sprin-
ge over, hvor gærdet er lavest, fordi vi 
alligevel snart skal pakke det hele sam-
men igen. Hver dag er enorm vigtig, det 
kan simpelthen ikke tillades, at nogen 
på holdet har bare en eneste offday. Der 
er ingen nemme løsninger…”. Han let-
ter igen på øllen.
    ”Derfor kan man også sige, at det 
gælder om at få folk til at forelske sig i 
projektet. Det hjælper ingenting, at du 
kommer med dit eget hjerte og dine 
egne ambitioner, hvis du ikke er i stand 
til at overføre lidenskaben til fi lmhol-
det. Det er heller ikke nok med liden-
skab, for kærligheden til projektet skal 
baseres på forståelse for projektets in-
tentioner. Forståelse og lidenskab er 
fi lmens vigtigste brændstof og det, der 
gør projektet både godt og nemt. Hvis 
holdet har de to ting, kan jeg slappe af, 
altså ikke slappe af i den forstand, at 
jeg ikke behøver arbejde, men jeg får 
en indre ro, mens jeg knokler med pro-
jektet”. Han har mørke livfulde øjne, 
selv om jeg fornemmer en vis træthed:
    ”Når man brænder så meget for no-
get sammen med andre, kan det godt 
være svært efter få måneder at ned-
lægge hele virksomheden igen. Det er 
jo en vanvittig ledelsesform. Man læg-
ger sit hjerteblod i at oprette en virk-
somhed, og så nedlægger man det 
hele igen. Det betyder også, at sådan 
en virksomhed aldrig får en rigtig hi-
storik; der er meget lidt af ”sådan ple-
jer vi at gøre”, vi opfi nder hele tiden 
nyt, afprøver konstant nye veje. Men 
selv om det er vanvittigt, er det maksi-
malt givende. Faktisk bygger man en 
hel verden op, og så forlader man den 

igen. Der er noget smukt over det”. 
Han fortsætter:
    ”Men også melankolsk. At sige farvel 
til hele holdet er vanskeligt, ja irriteren-
de. Jeg synes vi bliver en slags familie. 
Man har ikke let ved bare at sige farvel. 
Jeg har dog forsøgt at samle en lille 
gruppe om mig af folk, som jeg virkelig 
stoler på og arbejder godt sammen med: 
samme lydmand fra projekt til projekt, 
samme fotograf, samme scenograf, 
samme make up-mand måske. Men 
skuespillerne er nye hver gang. Og alle 
skal mærke, hvor vigtigt det er. At vi 
hver dag skal maksimere. At lave fi lm er 
et meget konsekvent arbejde”. 

Den egentlige mester er fi lmen selv
Jeg spørger, hvordan han selv kan hol-
de kadencen gennem et helt projekt: 

”Naturligvis kan jeg enkelte dage 
mærke, at det bliver en hård dag, at 
jeg i udgangspunktet nok har en offday, 
og at det bliver svært. Men jeg ved 
godt, at i det øjeblik jeg går ud til hol-
det, skal jeg være totalt på max. Og jeg 
bilder mig ind, at jeg godt kan være det 
professionelt. Jeg tror ikke, nogen har 
grebet mig i dovenskab eller i at tage 
den lette løsning. Jeg bider tænderne 
sammen og er på fra start til slut”. 

”Men det er også vigtigt for mig, at 
projektet aldrig handler om mig eller 
om skuespillerne, men udelukkende 
om målet, om fi lmen. Det er hverken 

mig eller skuespillerne, der er meste-
ren. Filmen er mesteren. Jeg forsøger 
at stille selve projektet i et helligt lys. 
Og jeg mener faktisk ikke, det er et 
manipulatorisk greb, når jeg stiller mig 
op og siger til holdet: Filmen kræver, 
eller det er fi lmens vilje at…”.

Den tilgang – mener Bornedal – kan 
overføres til mange andre sammenhæn-
ge, fx til ledelse i uddannelsessektoren 
eller i erhvervslivet. Det handler virke-
lig ikke om egomani, men om det, der 
står over os alle, nemlig projektet, vo-
res fælles fokus.

Skal gøres af ægte følelser
Vi vender tilbage til det med forståel-
sen og lidenskaben:

”Jeg skal være i stand til at medrive 
og forklare, hvorfor fi lmen er vigtig. Der 
bliver lavet meget bras i fi lmindustrien. 
Men det er ikke ”Far til fi re”, vi laver. 
I tilfældet ”1864” handler det om at 
vise ærlige og ægte følelser. Vi skal ære 
de mænd, der døde på Dybbøl Banke. 
Vi skal opleve verden fra deres per-
spektiv. Det er ikke ligegyldigt. Vi skal 
også vise, at politik kan udmunde i 
dum eufori i stedet for i handlekraftig 
pragmatik, og at unge mænd kommer 
til at dø af det”.

Da jeg senere samme aften overvæ-
rer Bornedals foredrag på Esbjerg Gym-
nasium, oplever jeg, hvordan han forsø-
ger at gøre de faldne nærværende. Han 

»Hvis 5 skuespillere er i aktion, skal de alle være 
100 % på. Hvis bare en af dem gør noget forkert 
eller virker ligegyldig, er det om igen. Alt skal 
falde i hak. Det er en af mine evner, at jeg kan se 
alle fejl. Hvis en ud af 300 soldater griner midt i 
slaget, kan jeg spotte det. Så er alt ødelagt.«
{ Ole Bornedal, fi lminstruktør af Guds Nåde }
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»Jeg er helt klart dårligst som leder, når mit engagement 
kammer over i blodig entusiasme. Så kan jeg blive hård over 
for noget, som jeg finder urimeligt eller for dårligt. Det er 
også gået galt et par gange under optagelserne til ”1864”. 
Jeg skal øve mig i ikke at flegne ud og være brutal.«
{ Ole Bornedal, filminstruktør af Guds Nåde }
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scroller nedad … over listen af døde 
soldater. Så standser han og læser 
messende: Jensen, Anders, Lamdrup, 
1ste Forstærknings-Jægercorps, 3die 
Compagni; Jensen, Anders, Lyderslev, 
Den kongelige Livgarde til Fods, 3die 
Compagni; Jensen, Anders, Løderup, 
9de Infanteri-Regiment, 2det Com-
pagni; Jensen, Anders, Lønstrup, 10de 
Infanteri-Regiment, 4de Compagni; 
Jensen, Anders, Maltbymark, 6te Linie-
Infanteri-Bataillon, 3die Compagni… 
krigens kolde tal fylder lærredet. Og 
navnene bliver til mennesker. Måske 
har han gjort noget lignende foran flok-
ken af skuespillere. I hvert fald virker 
det skræmmende godt. Og vi er ved 
kernen af hans lederskab: 

”Det handler om at overføre intensi-
tet til lærredet. Det er det, jeg skal som 
leder. Det er et stort puslespil. Hvis 5 
skuespillere er i aktion, skal de alle 
være 100 % på. Hvis bare en af dem 
gør noget forkert eller virker ligegyldig, 
er det om igen. Alt skal falde i hak. Og 
det er en af mine evner, at jeg kan se 
alle fejl. Hvis en ud af 300 soldater 
griner midt i slaget, spotter jeg det. Så 
er alt ødelagt. Så skrøbeligt er mediet, 
for hver en detalje er synlig for alle, og 
at overføre intensiteten til 300 statister 
er ikke så let, skal jeg hilse at sige”. 

”Det er ikke nok, at soldaterne bare 
råber, mens de løber op fra skyttegra-
ven og frem over slagmarken. De skal 
være rasende, vi skal se vanviddet og 
skrækken i deres ansigter. De skal føle 
grusomheden. Så jeg står foran dem og 
råber og skriger, jeg fortæller om min 
egen død, og jeg maler for dem den 
død, som venter dem over den næste 
bakketop. At det er nu, de skal dø. At 
der ingen vej er tilbage. Først når de 
for alvor er ved at blive bange, seriøst 
bange, kan vi filme”. 

Smertens ansigt    
Under foredraget om aftenen får vi end-
nu et eksempel på, hvordan han instru-
erer eller så at sige leder slagets gang.

Vi ser et klip, hvor hovedpersonerne 
Peter og Laust som halvstore knægte 
oplever, at deres far segner på marken, 
mens han pløjer med et spand heste. 
Laust løber fortvivlet over marken hen 
mod sin far, mens Peter som forstenet 
sidder tilbage og blot betragter faderens 
fald i døden. I et langt klip ser vi Peters 
ansigt helt tæt på og de følelser af angst 
og smerte, der løber over øjnene og ned 
over kindernes og mundens trækninger. 
Har man set klippet i den færdige versi-
on, bliver man grebet af dette ansigts 
intense følelser, hvor dødens virkelighed 
i al sin gru rammer Peter. 

Men vi ser også under foredraget, 
hvordan Bornedal under optagelsen 
med pågående stemme ”tæsker løs” på 
den stakkels dreng: Det er din skyld, 
Peter, at din far nu dør. Det er din 
skyld. Hvordan kan du sidde her og 
bare lade det ske. Det er din skyld. Du 
hjælper ham ikke engang. Det er din 
skyld Peter. Se hvordan din far lider, 
hvorfor lader du det ske. Det er jo dig, 
der får det til at ske… 

Det er ikke ordret gengivet, men  
det er den slags, han siger til drengen, 
mens kameraet kører. Og det virker. Pe-
ter bliver våd i øjnene, ansigtet bliver 
tungt af skyld og sitrer af angst, følel-
serne er ikke egentligt skuespil, det er 
rigtige følelser. Jeg har ikke før set en 
instruktør arbejde så intenst med et 
barns følelser, så oplevelsen går lige i 
hjertet, og jeg får næsten ægte medli-
denhed med den stakkels dreng. Det er 
ledelse af en anden slags, end jeg før 
har mødt: Det er ledelse af følelser. 

Andre gange kommer de store klip i 
kassen næsten som en gave fra oven, 
fortæller Bornedal. I en scene i sidste 
afsnit af serien spiller instruktørens 
3-årige søn den lille Laust, søn af Pe-
ters bror Laust, der er død i krigen. Det 
er første gang drengen møder Peter, 
efter at han er vendt hjem fra krigsfan-
genskab i Tyskland. De sidder over et 
bord, hvor Laust leger med en bunke 
strandsten. Peter fortæller, ikke helt i 
tråd med sandheden, at han er Lausts 
far, og drengen spørger, hvad en far er. 
Uden at være instrueret begynder den 
lille dreng pludselig efter egen indsky-
delse at lægge sten i Peters hænder. 
Det bliver et smukt, spontant udtryk 
for, at båndet nu er skabt, og ”den 
slags tager man bare imod, for man 
skal også være åben for tilfældet og in-
tuitionen”, fortæller han. 

En økonomi i stramme tømmer
Ole Bornedal har også fingrene nede i 
økonomien omkring mange af sine film. 
Finansieringen af ”1864” var dog an-
derledes end så mange andre film, for-
di den modtog en ekstra bevilling på 
100 mio. fra Folketingets Kulturud-
valg. Pengene skulle gå til historisk 
drama. 

”Vi begyndte med et budget på 220 
mio., men måtte barbere ned til de 
170 mio. som vi faktisk kunne skaffe 
til projektet. Jeg har selv været med i 
stort set alle vigtige økonomiske afgø-
relser for filmen. Nogle instruktører 
bruger bare pengene, men der er så 
meget producent i mig, at jeg er med i 
det meste. På den måde bliver det let-
tere at holde budgetterne, som vi da 
også holdt til punkt og prikke for 
”1864”. Naturligvis har jeg en såkaldt 
lineproducer, der i det daglige guider 
igennem på budgetterne, og som finder 

blå bog

Ole Bornedal 

›   1959 Født i Nørresundby

›   1993  I en del af verden (TV)

 Masturbator (TV)

›  1994 Nattevagten (Film)

›  1995 Sprængt nakke (TV)

›  1996  Charlot og Charlotte 
(TV-serie)

›  1997  Nightwatch 
(Amerikansk film)

›  1999 Dybt vand (TV)

›  2002  Jeg er Dina 
(Dansk-svensk-norsk 
film)

›  2007 Vikaren (Film)

  Kærlighed på film 
(Film)

›  2009  Fri Os Fra Det Onde 
(Film)

›  2012  The Possession 
(Amerikansk film)

›  2014 1864 (TV-serie)
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ud af, hvad tingene egentlig koster, 
hvor vi kan lave optagelserne, hvor 
mange dage vi skal være de forskellige 
steder og den slags”.

Det var en særlig udfordring med 
”1864”, fordi Ole Bornedal havde brug 
for at kunne smadre et forholdsvis stort 
område med krudt og granater: 

”Nogle kritiserede os for ikke at lave 
optagelserne i Danmark, men det hav-
de været helt umuligt at finde et områ-
de uden at blive kritiseret af både Na-
turfredningsforeningen og naboer. Det 
lykkedes os at finde et sted i Tjekkiet, 
der i forvejen var ødelagt af russiske 
kampvogne under den kolde krig. Her 
kunne vi gøre stort set, som vi ville. Og 
regningen var til at betale”.

Instruktøren har naturligvis et stort 
ord at skulle have sagt, når det gælder 
hyringen af skuespillere, der normalt 
får en dagshyre, der inkluderer dage på 
spillestedet og eventuelle øvedage in-
den optagelserne. Der var dog fx en 
skuespiller, som ville have 50.000 kr. 
om dagen for at være med. Her måtte 
Bornedal og hans lineproducer beslut-
te, at man godt kunne undvære ham…

At bevare fokus i en cirkusmanege
Med sig har Ole Bornedal hele tiden en 
eller flere instruktørassistenter, der står 
for praktiske ting som at aftale nærme-
re med scenograferne, sørge for at ko-
stumerne er parate, og at alle teknikere 
er briefet: 

”Det er dog mig selv, der står for det 
kreative, der bl.a. handler om, at få de 
rigtige følelser frem. Her står jeg alene 
med skuespillerne og statisterne. Det 
arbejde kræver stor koncentration af 
både mig, men især af skuespillerne, 
som skal være i stand til at lukke alt 
ude omkring sig. Og her skal man tænke 
på, hvor enormt et cirkus det er, vi har 
gang i. Skuespillerne må ikke lade sig 

imponere eller distrahere af størrelsen 
af hele apparatet og mængde af kanoner 
og alt det andet gejl. Her siger jeg altid 
til skuespillerne og statisterne, at det 
vigtigste er, hvad der sker i deres øjne”.

Instruktøren fortæller om, da han 
optog gyserfilmen ”Possession”, der gik 
over alverdens lærreder i 2012, hvor-
dan han skal skabe et intenst rum mod 
alle odds:

”Her skal du forstille dig, at to men-
nesker sidder i en gang, hvor de skal 
føre en intens og helt tæt dialog. Lige 
rundt omkring dem er der 100 menne-
sker og tonsvis at teknisk udstyr. Og 
uden for huset er der andre 200 men-
nesker og endnu flere ting. Samtlige 
gader rundt om huset er pakket med 
lastbiler med gejl og teknik. Det er 
Benneweis gange 5. Lige midt i alt det 
sidder så to mennesker og græder. Lige 
her er selve kernen. Scenen skal ende 
med billeder, der viser helt ind i sjælen 
på de to mennesker. Det er den men-
neskelige fortælling det gælder, alt an-
det er ligegyldigt”. 

     
Autoritet og delikat høflighed
Jeg spørger, om feterede og selvbevid-
ste skuespillere kan være vanskelige at 
lede?

”Nej, jeg synes ikke det er så svært. 
Det lyder nok arrogant, men jeg tror 
selv, at jeg har den nødvendige autori-
tet. Jeg har kun, meget få gange ople-
vet, at det var tæt på at gå helt galt. 
Jeg arbejdede engang med en britisk 
skuespiller med en væsentlig birolle, 
som optrådte ulideligt arrogant og be-
handlede hele holdet så dårligt, at jeg i 
første omgang næsten gik i chok over 
det. I virkeligheden gad han nok ikke 
være med i projektet”. Her snakkede 
jeg med producenten om, hvad det vil-
le koste at sætte ham af holdet og be-
gynde med en anden og mere medgør-

lig skuespiller. Men det ville koste for 
meget…”.

”Til sammenligning kostede bare én 
optagedag i ”1864” ½ mio., så vi var 
nødt til at finde os i ham. Jeg klarede 
kun skærene med delikat høflighed og 
undgik kun akkurat åben krig. Enkelte 
skuespillere kan være småpsykotiske 
og teenageragtige. Her må man virkelig 
overveje, om man skal kommentere uri-
meligheden eller bare lade den passe-
re, og det er Fandens svært. Nogle gan-
ge må man skære en person ned med 
det samme. Andre gange må man slu-
ge nogle ordentlige kameler, selv om 
de gør ondt langt ned i halsen, og man 
er ved at kvæles”. 

Man skal forsvare sit hold    
Uden at ville gå i detaljer om den medie-
storm, der var omkring ”1864” vil jeg 
alligevel gerne høre, hvordan man som 
leder for et filmhold takler så massiv kri-
tik, som filmen har mødt. Der var bl.a. 
beskyldningen om, at han havde fyret 3 
medforfattere. Kunne det tyde på, at Ole 
Bornedal ikke er så let at samarbejde 
med? Sådan ser han det ikke selv:

”Der var ingen medforfattere, der 
gik i vrede, og de blev heller ikke fyret. 
Vi havde et helt fredsommeligt møde, 
hvor vi fandt ud af, at jeg ønskede at 
gå i en bestemt retning, og de ønskede 
andre løsninger. Da jeg var lederen, 
måtte det ende med min retning, og vi 
skiltes i al fordragelighed. Det var et 
møde med smil om læberne og ikke 
konfrontatorisk, som pressen ville have 
det til at være. Men pressen ønskede at 
skruet dramaet op. Det blev til, at der 
var to film: Den der gik over skærmen 
hver søndag aften, og den der kørte i 
pressen ved siden af i ugevis. 

”Jeg synes generelt, at man skal lyt-
te til god kritik. Det skal enhver leder. 
Jeg anerkender, at der er folk, der ikke 

»Skuespillerne må ikke lade sig hverken imponere 
eller distrahere af størrelsen af hele apparatet og 
mængde af kanoner og alt det andet gejl. Her siger 
jeg altid til skuespillerne og statisterne, at det vig-
tigste er, hvad der sker i deres øjne.«
{ Ole Bornedal, filminstruktør af Guds Nåde }
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kan lide mine fi lm. Der er også fi lm, 
jeg ikke selv bryder mig om. Jeg kan fx 
ikke lide Lars von Triers fi lm, men jeg 
kan sagtens anerkende ham som en 
stor fi lmskaber og forstå, hvorfor han 
vinder priser. Men jeg synes, at en del 
af den kritik, jeg var udsat for, var skin-
ger og usaglig. Den usaglige kritik såre-
de mig virkelig, og det var hårdt. Ikke 
bare for mig, men for hele holdet. Alli-
gevel mener jeg, at vi som hold kan se 
os selv i øjnene. Vi ved selv, at vi har 
skabt noget sublimt. Vi er professionel-
le, og vi er glade for, at 50 % af dem, 
der så tv kl. 20 søndag aftener, valgte 
”1864”. Det er fi ne tal”.

Som teaterdirektør for Avenue-Tea-
teret på Frederiksberg 2002-04 ople-
vede Bornedal en anmelder nådesløst 
slagte Peter Mygind og Tammi Øst, der 
havde hovedrollerne i en opsætning: 

”En anmelder kan fi nt være kritisk, 
men hende her var perfi d og stak under 
bæltestedet. Der var ikke tvivl om, at 
hun skrev sit personlige underskud ud. 
Jeg skrev i et personligt brev til hende, 
om det var nødvendigt at såre to seriø-
se skuespillere på den måde? ”That’s 
the name of the game”, replicerede 
hun bare. Men jeg ser med afsky på, 
når det ligner, at det er kritikere og 
debattørers egen bitterhed, der skal 
luftes offentligheden, bare fordi det 
kan skabe ekstra opmærksomhed”. 

Ledelse mellem liv og død
Bornedal har ikke læst ledelseslitteratur: 

”At lede er noget man har i sig, tror 
jeg. Enten har man det, eller også har 
man det ikke. Da jeg var barn i Prinses-
segade i Nørre Sundby, legede vi tit far, 
mor og børn. Det endte altid med, at 
det var mig der skulle sætte familiedra-
maet i scene. Alligevel er der jo en mas-
se, som man skal lære. Jeg er helt klart 
dårligst som leder, når mit engagement 
kammer over i blodig entusiasme. Så 
kan jeg blive for hård over for noget, 
som jeg fi nder urimeligt eller for dårligt. 
Det gik også galt et par gange under op-
tagelserne til ”1864”. Jeg skal øve mig 
i ikke at fl egne ud og være brutal”. 

”Forhåbentlig har jeg alderen på min 
side. Jeg har vel lavet 10 fi lm nu, men 
selv om jeg ikke bliver kønnere, så me-
ner jeg alligevel, at jeg bliver mere rund, 
som tiden går. Jeg mener også, at jeg 
bliver lidt klogere på mennesker og 
mere tolerant. Det gælder om at fi nde 
det hul, hvor man lige kan slappe af”. 

Men selv om Ole Bornedal er leder 
på mange måder, når han laver fi lm, 
ender han alligevel med at sige: ”Men 
egentlig tænker jeg slet ikke mig selv 
som leder, jeg tager bare pakken af op-
gaver, som følger med en stor fi lmpro-
duktion”. Da jeg senere på aftenen 
overværer Bornedals foredrag, tænker 
jeg fl ere gange, at han først og frem-

mest optræder som et menneske, der 
vil fortælle historier, som handler om 
mennesker, og som er vigtige for men-
nesker. Han vil fortælle om livet og dø-
den. Sidstnævnte fyldte som bekendt 
ikke så lidt i ”1864”-serien.

Men selv om Bornedal har brugt en 
stor del af sit professionelle liv på at 
instruere andre, kan det være meget 
svært at iscenesætte det sidste skel-
sættende drama, det øjeblik, hvor vi 
skal dø:

”Johannes Møllehave fortalte mig en-
gang om, at den kendte Aarhusprofessor 
P.G. Lindhardt, da han lå for døden, øn-
skede at sige noget særligt åndfuldt som 
det sidste. Derfor lå han og læste stor 
litteratur og forestillede sig, hvordan han 
til sidst skulle kalde familien sammen og 
berige dem og eftertiden med et afgøren-
de beåndet ord. Og SÅ skulle han drage 
sit sidste suk. Sådan gik det bare ikke. 
På et tidspunkt, hvor han lige var blevet 
færdig med et brev og var ved at skrive 
adressen på konvolutten, spørger han sin 
kone: ”Du Gerda, kan du huske post-
nummeret til Virum?”… og så døde han. 

Ole Bornedal har selv haft døden 
tæt på, da hans mor døde, da han var 
slutningen i 20’erne. Han op lever, at 
moderens tidlige død hjælper ham til 
at sætte tingene i perspektiv: ”Døden 
må man tage, som den kommer. Det 
samme gælder livet…!  

indføling
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  KULTUR-
FORANDRING 
    UNDER LUP

Folkeskolereformen skal skabe en bedre skole, give højere faglighed 

og bedre trivsel. Reformen udfordrer skolekulturen og lærernes og 

pædagogernes professionskultur. Vi har bedt to skoleledere give 

deres bud på, hvordan ledelsen fører skolen igennem ’den kæmpe 

kulturforandring’, mange taler om i folkeskolen lige nu
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 L ene Lindblad er pædagogisk leder 
på Bakkegårdsskolen i Trige ved 
Aarhus, hvor ledelsen har taget fat 
på målsætningen om, at skolens 
medarbejdere i højere grad skal 
teamsamarbejde og videndele.

”En af de store forandringer er, at vi bevæger 
os fra enelæreren til teamsamarbejdet. Vi har læn-
ge samarbejdet og delt viden og materialer, men 
for at nå målet om, at eleverne skal blive så dyg-
tige, de kan, skal vi teamsamarbejde på nye må-
der. Vi skal i langt højere grad opstille rammer for 
den gode faglige sparring og feedback,” siger 
Lene Lindblad, som tilføjer, at ledelsen har en vig-
tig opgave i at sikre et fagligt samarbejde, som vil 
være til nytte for både medarbejderne, og i sidste 
ende sikre eleverne den gode undervisning.

Et af skolens første skridt er etablering af en 
særlig taskforce, som består af en læsevejleder, 
en to-sprogskonsulent og en AKT-vejleder m.fl., 
hentet fra skolens ressourcecenter. 

”Ønsker en lærer faglig rådgivning, er eks-
pertgruppen en mulighed. Det kan f.eks. være 
sparring omkring en elev, som ikke tager godt 
nok imod læring,” forklarer Lene Lindblad.

Hun ser en taskforce som en fin introduktion 
til mere faglig sparring.

”Ekspertgruppen har høj faglighed og legiti-
mitet, og de er professionelle omkring rådgiv-

   NØGLEN TIL  
DET GODE SAMARBEJDE    
  ER ET SKARPT FOKUS  
PÅ FAGLIGHED

»Som pædagogisk leder er det min opgave at vise 
medarbejderne, at det er ufarligt at søge faglig 
sparring hos kolleger eller ledelse. Det gør jeg ved 
at være tæt på den enkelte medarbejder og under-
visningen.«
{ Lene Lindblad, Pædagogisk leder, Bakkegårdsskolen, Aarhus }

ning og vejledning. Med dem 
vænner vi os til at modtage spar-
ring, og vi ser ideen i at tænke 
hinandens faglighed og styrker 
ind i fællesskabet.”

Vis at faglig sparring er ufarlig
Et andet tiltag på Bakkegårds-
skolen er feedbacksamtaler, som 
er en udløber af de traditionelle 
MUS-samtaler. Her mødes ledel-
sen og den enkelte lærer tre-fire 
gange årligt.

”I stedet for kun at mødes til 
MUS-samtale en gang om året, 
giver vi som ledelse løbende 
sparring på det, som optager læ-
reren. Målet er at sikre, at vi har 
blik for det, som fylder for lære-
ren i det daglige.”

Lene Lindblad ser sin rolle i 
forandringsprocessen som den, 
der afstikker rammerne, sætter i 
gang, er vedholdende og ikke 
mindst er med til at afdramatise-
re situationen.

”Som pædagogisk leder er det 
min opgave at vise medarbejder-
ne, at det er ufarligt at søge faglig 

Bakkegårdsskolen, 
Trige ved Aarhus

Elevtal: Ca. 500

Medarbejdere:  
Ca. 55 lærere og  
pædagoger

Ledelsesteam: 4

Pædagogisk leder:  
Lene Lindblad

Fokus:  
Systematisk faglig 
sparring, refleksion og 
feedback

fakta



sparring hos kolleger eller ledelse. Det gør jeg ved at være 
tæt på den enkelte medarbejder og undervisningen.”

Derfor tilbyder Lene Lindblad helt nye lærere feed-
back på undervisningen.

”Som fast procedure er jeg med i klasselokalet og over-
værer undervisningen for derefter at give feedback. Mit 
blik er rettet mod de tre kompetencer: Klasserumsledelse, 
didaktisk og relationel kompetence. Sommetider har en ny 
lærer også et ønske om at få mit syn på et eller andet be-
stemt, som er særlig udfordrende eller skaber undring. Det 
er en investering, jeg gør som leder, for at skabe åbenhed 
og dialog og for at vise, at det er helt ok at gå til sin leder, 
hvis man har brug for det.”

Det må ikke gøre ondt
En anden vigtig ledelsesrolle er at sætte tydelige - og ri-
melige - rammer for forandringerne.

”Skal vi lykkes, skal vi have alle medarbejdere med. 
Det kan vi kun, hvis vi sætter tydelige rammer og f.eks. 
afsætter den nødvendige tid og fi nder gode metoder. Vi 
skal have klare aftaler for hvordan og hvornår, vi giver 
hinanden sparring og feedback, så vores faglige samar-
bejde ikke bliver et personangreb og gør ondt.”

Teamsamarbejdet skal også rammesættes, så det be-
laster medarbejderne mindst muligt i hverdagen.

Nøglen til det gode teamsamarbejde er ifølge Lene 
Lindblad et skarpt fokus på faglighed.

”Vi skal hele tiden have fokus på, hvordan vi skaber den 
bedste faglige undervisning for eleverne. Det er det, vi skal 
være mere fælles om. Ved at have fagligheden i højsædet 
kan vi hente en hel masse læringsmæssigt for eleverne.”

Mindre faglig spredning fremover
Af samme årsag tror Lene Lindblad, at teamsamarbejdet i 
fremtiden vil være organiseret i mindre faglige fællesskaber.

”Der er brug for mindre faglig spredning. I dag er 
mange sammen i ét fagligt team. Tag f.eks. historie, som 
dækker fra 3.-9. klasse. Ved at organisere sig i mindre 
team, hvor der f.eks. kun er lærere fra 3. klasse, vil man 
nemmere kunne stille skarpt fagligt og dermed komme 
tættere på kerneopgaven. Videndeling og samarbejde i et 
mindre team, vil være langt mere relevant og brugbart.”

Lene Lindblad håber, at initiativerne på Bakkegårds-
skolen med feedbacksamtaler og en taskforce har sat 
skolens retning for det fremtidige teamsamarbejde.

”Vi er ikke i mål endnu, men vi har taget de første skridt. 
Vi øver os i både at samarbejde, videndele og at give og 
modtage feedback. Det er en kultur, der opbygges over tid.”

Efterspørg forandringen
Gør elevernes læring til netop det, der tales om på skolen, 
og italesæt læringsmål på lærerværelset og til møder. Hid-
til har undervisningsfunktionalitet fyldt meget, og det 
værdsættes, når medarbejderne afvikler undervisningen 
på en praktisk og hensigtsmæssig måde. Det skal der sta-
dig være plads til, men skal elevernes læring fylde mere, 
skal denne del også værdsættes. Mange lærere og pæda-
goger har den nødvendige opmærksomhed på læringsmål, 
men der er ikke altid rum til, at det kan drøftes med lede-
re og blandt kolleger. Skal det blive en integreret praksis i 
skolen, må ledelsen synligt anerkende dette. 

Giv det mening
Hvornår har du som leder lyst til at rose en lærer eller pæ-
dagog? På grund af håndtering af praktiske udfordringer 
eller pga. dygtigt didaktisk arbejde? Skolens kultur er det, 
der sidder i væggene, så kast lys på det læringscentrale. 
Tag elevernes læring op i formelle som uformelle sam-
menhænge, og spørg ind til f.eks. didaktiske erfaringer. 
Skab rum til, at din rolle som leder ikke kun handler om 
det funktionelle og det praktiske.

Skab systematik og metoder
En kulturforandring kræver systematik og faste 
rammer – især når det gælder teamsamarbej-
de og faglig sparring. Skab plads til, at det er 
legitimt at tale om hinandens undervisning, 
og at medarbejdergruppen kan arbejde med 
den konkrete pædagogiske praksis. Det skal 
tænkes ind i den daglige rutine. Benyt en 
anerkendt metode for faglig sparring, der 
ikke fokuserer på personerne, men på 
det faglige og det didaktiske. Brug 
gerne fagpersoner udefra til at fa-
cilitere processen, og overvej lø-
bende, om I er på rette vej.

Kilde: Lise Tingleff Nielsen, forsknings-
chef, UCC. Hun har forsket i læreres 
læring i folkeskolens praksis og har skrevet 
ph.d.-afhandlingen ”Teamsamarbejdets 
dynamiske stabilitet”.

GØR DET 
BETYDNINGS-
FULDT
Hvordan skaber ledelsen rum til en 
kulturforandring? Lise Tingleff  
Nielsen, forskningschef, UCC, giver 
tre råd om skolelederens vigtigste op-
gaver i processen med øget fokus 
på læringsmål og teamsamarbejde

skolekultur

menhænge, og spørg ind til f.eks. didaktiske erfaringer. 
Skab rum til, at din rolle som leder ikke kun handler om 
det funktionelle og det praktiske.

Skab systematik og metoder
En kulturforandring kræver systematik og faste 
rammer – især når det gælder teamsamarbej-
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legitimt at tale om hinandens undervisning, 
og at medarbejdergruppen kan arbejde med 
den konkrete pædagogiske praksis. Det skal 
tænkes ind i den daglige rutine. Benyt en 
anerkendt metode for faglig sparring, der 
ikke fokuserer på personerne, men på 
det faglige og det didaktiske. Brug 
gerne fagpersoner udefra til at fa-
cilitere processen, og overvej lø-
bende, om I er på rette vej.

Kilde: Lise Tingleff Nielsen, forsknings-
chef, UCC. Hun har forsket i læreres 
læring i folkeskolens praksis og har skrevet 
ph.d.-afhandlingen ”Teamsamarbejdets 

En kulturforandring kræver systematik og faste 
rammer – især når det gælder teamsamarbej-
de og faglig sparring. Skab plads til, at det er 
legitimt at tale om hinandens undervisning, 
og at medarbejdergruppen kan arbejde med 
den konkrete pædagogiske praksis. Det skal 
tænkes ind i den daglige rutine. Benyt en 
anerkendt metode for faglig sparring, der 
ikke fokuserer på personerne, men på 
det faglige og det didaktiske. Brug 
gerne fagpersoner udefra til at fa-
cilitere processen, og overvej lø-



  DET KRÆVER MOD 
AT TAGE VIGTIGE 
     BESLUTNINGER

»Når der sættes tryk på læring, sådan som re-
formen byder, kan der opstå en konkurrence- og 
stress kultur både blandt elever og medarbejdere. 
Den opmærksomhed skal vi have som ledelse.«
{ Mette Lund Thomsen, Viceskoleleder, Hummeltofteskolen, Virum }

 C irkelsamtaler og portfolier. Det er 
to eksempler på refl eksionsred-
skaber, som Hummeltofteskolen 
i Virum nord for København be-
nytter sig af, når de arbejder 
med læringsmål, evaluering og 

differentiering.
De seneste 10 år har skolen sat læringsmål 

for eleverne og evalueret målene, og dermed er 
Hummeltofteskolen godt i gang med at ændre 
på skolens kultur, så læringsmål erstatter un-
dervisningsmål.

”At fl ytte fokus fra, hvad faget skal indehol-
de, til hvad, eleverne skal lære, er en markant 
ændring af lærernes og pædagogernes praksis, 
og det er en kulturændring, som tager tid,” si-
ger Mette Lund Thomsen, som er viceskoleleder 

på Hummeltofteskolen.

Ny teamstruktur har banet vejen
Hvorfor? Det spørgsmål stillede 
skolens ledelsesteam sig selv og 
medarbejderne, inden de tog fat 
på kulturændringen. 

”Et paradigmeskift som dette kræver, 
at alle på skolen er involveret og kan se formålet.”

At det har været muligt at omstille skolens 
undervisningskultur skyldes først og fremmest, 
at skolen har udviklet en teamstruktur, hvor 
medarbejderne er organiseret i årgangsteam, 
forklarer Mette Lund Thomsen.

”Det er en stor force, at vi har et velfunge-
rende teamsamarbejde, hvor alle medarbejdere 

kan bruge deres kompetencer, og 
hvor lærere og pædagoger, som er 
tæt på hinandens kerneopgaver, 
kan samarbejde og supervisere 
hinanden.”

Et andet vigtigt element er sko-
lens vejledernetværk, som medar-
bejdere og ledelse kan hente faglig 
sparring hos. Netværket har fokus 
på ny viden om pædagogik, faglig-
hed, didaktik samt relevante meto-
der og materialer.

”Netværket er respekteret blandt 
medarbejderne, og den specialise-
rede viden, vi henter her, f.eks. om 
metoder og værktøjer, er med til at 
kvalifi cere vores arbejde.”

Der må ikke opstå en 
stresskultur
På skolen går man i det hele taget 
viden-baseret til værks.

”I ledelsen skal vi have fokus 
på kerneopgaven med, at eleverne 
bliver så dygtige så som muligt. 
Det er vores opgave at indhente 
viden om arbejdsmetoder, teori og 
læringsredskaber. Samtidig skal vi 
sortere i den viden, vi indhenter, 
så vi fi nder en retning, som passer 
til vores skole.”

At turde tage radikale beslut-
ninger, er en af ledelsens fornem-

Hummeltofteskolen, 
Virum, Lyngby-T.

Elevtal: Ca. 800

Medarbejdere: 
Ca. 100 lærere og 
pædagoger

Ledelsesteam: 4

Viceskoleleder:
Mette Lund Thomsen

Fokus: 
Målstyret undervisning og 
evaluering
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de, til hvad, eleverne skal lære, er en markant 
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og det er en kulturændring, som tager tid,” si-
ger Mette Lund Thomsen, som er viceskoleleder 
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meste opgaver i forandringsprocessen, mener Met-
te Lund Thomsen.

”Vi skal have mod til at evaluere de nye tiltag. 
Hvis det ikke giver mening, må vi prøve noget an-
det. Som leder skal jeg f.eks. have øje for, om de 
nye arbejdsgange bliver rituelle. Vi må have is i 
maven og tage de vigtige skridt, som også betyder, 
at man vælger noget fra.”

Hvordan skaber vi en kultur, som både elever 
og medarbejdere kan være i? Det er ifølge Mette 
Lund Thomsen et centralt ledelsesspørgsmål i en 
reformtid.

”Når der sættes tryk på læring, sådan som re-
formen byder, kan der opstå en konkurrence- og 
stresskultur både blandt elever og medarbejdere. 
Den opmærksomhed skal vi have som ledelse,” 
mener viceskolelederen, som hæfter sig ved, at 
skoleledelser får markant andre opgaver i fremti-
den.

”Vi skal holde skolens fokus på øget læring, 
men vi skal også sørge for, at læringens ’anden 
side’, det at være noget i sig selv, ikke helt forta-
ber sig. Det kan skabe identitetsproblemer både 
individuelt og kollektivt som skole, hvis man ikke 
ved, hvad man står for.”

Næste skridt: Mere systematik
Elementer som ’Nysgerrig på aktuel viden’ og ’invol-
verende’ er også vigtigt for ledelsen, som bør invitere 
medarbejderne med i meningsdannelsesfeltet, for-
tæller hun og tilføjer, at det er ledelsens rolle at sæt-
te kursen og rammerne – og være vedholdende.

”Vi skal gå i spidsen, holde gejsten oppe og 
bakke op om forandringerne.”

Selv om Hummetofteskolen har erfaringer med 
læringsmålstyret undervisning, er de ikke i mål 
endnu, mener viceskolelederen, som har fokus på 
at få konkretiseret de nye Fælles Mål, resultatsty-
ring, omlægning af nationale test og synlig læring.

”Vi er godt i gang med forandringerne og står nu 
overfor at blive endnu mere systematiske omkring 
læringsmål og særligt omkring de nye Fælles Mål. Vi 
skal fortsat have fokus rettet mod, hvad vi vil med 
vores skole, og hvordan kulturforandringen passer 
ind her,” siger Mette Lund Thomsen. 

Hvad er den største 
kulturforandring – og 
hvordan griber vi 
det bedst an? Giv din 
mening til kende på 
foreningens side på 
FB. Find os ved at søge 
’skolelederforeningen’

SE TIDLIGERE NUMRE AF

på www.skolelederne.org

{ NR.07 DEC. 2013  Skolelederforeningens
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moderne skoleledelse
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LIA SANDFELD   Sætter klare 

 pædagogiske mål. Selvrefleksion  

giver overskud på elevernes  

læring og skolens bundlinje.
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de små lokalsamfund, men må gøre 

alt for at bevare skolerne her. 
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skab skal altid være personligt for at  

kunne flytte elever og medarbejdere.
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LEDERE HAR 
IKKE BRUG FOR 
RYGKLAPPERE

{ NR.03 APRIL 2014 Skolelederforeningens
kommunikationsma

{ NR.04 JUNI 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      ledelse         forening         medlemsmøder         klumme         annoncer     
denne gang

skoleledere  
friholdes  
for konflikt-
kontingent

{ NR.04 JUNI 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

denne gang

skoleledere 
friholdes 
for konflikt-
kontingent

effektiv  
læring
EmpiriSkE 
mavEpuStErE

man skal 
kende 
sin bane

KaReN ellemaNN   erkender at det  

kan ende med politisk nederlag hvis  

man ikke kender banen man spiller på.

mødekultur
Selvstændighed
Fransk skole

{ NR.05 AUG. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.05 AUG. 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      årsmøde         it-didaktik         forandringsledelse         bøger         stillinger     
denne gang

Styrk
Sproget
LederroLLe i 
forandring

HeNRik StubkjæR   Nødhjælps- 

general sorterer dåser og redder  

verden... et pant ad gangen

nyt skoleår
færre ledere
ny chef

Ønske:
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under et uu

{ NR.03 APRIL 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      forandring         IT         facebook         stillinger         klumme         debat   
denne gang

konflikt
Hvor Står  
foreningen?

Ven mere
end kriger

SveNd-aRNe vaNg   det  

betaler sig aldrig at være en  

dårlig personaleleder
Mellemspil
repræsentantskabsmøde
Sygeundervisning

medie-hype
mobning på
nethinden

{ NR.03 APRIL 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

{ NR.02 MARTS 2013  Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

      debat         udland         portræt         dagbog         klumme         OK ’13   denne gang

{ NR.02 MARTS 2013 Skolelederforeningens
kommunikationsmagasin }

moderne skoleledelse

denne gang

ro til
udvikling

ANNe VANg   Dræbende for skolerne  

med økonomisk og pædagogisk  

zig-zag-kurs fra politikerne

Tilsynsansvar
Ledelsesværktøjer
Nye bøger

skyd den
hellige ko –
metodefrihed
på sigtekornet

skoleledere
mellem
reformmøde 
og blinde høns

skolekultur
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mellemspil 

ÆBLET
70 mio. år siden

Oprindeligt et resultat af 

en affære mellem en 

primitiv blomme og en 

mjødurt. Det starter som 

en lille frugt på størrelse 

med et hyben…

 Foreningens projekt  ’Tættere på ele-
vernes læring’, der er støttet af A. P. 
Møller Fonden med 2 mio. kr., kom 
godt fra start i november på en to  
dages konference i henholdsvis Øst- 
og Vestdanmark for skoleledere og 
forvaltningsrepræsentanter. 

”Vi skal tættere på læringsrum-
met for at lykkes med reformen, og 
det er en opgave, som kræver tid og 
prioritering af skolelederne. Set i det 
lys er målet, at dette projekt giver 
skoleledelserne kompetencer til at 
løse opgaven”, sagde Claus Hjortdal, 
Skolelederforeningens formand.

På konferencen fik deltagerne teo-
retiske input og mulighed for at re-
flektere over konkrete forløb med for-
bindelse til skolereformen. Projektet 
løber frem til april 2015, hvorefter 
der udarbejdes et inspirationsmate-
riale til alle skoleledelser. 

I projektet deltager Hillerød, Fre-
densborg, Glostrup og Albertslund 
Kommuner samt på den anden side 
af bæltet Kolding, Haderslev, Nyborg 
og Kerteminde.

 De 7-årige danskeres  lommepenge er steget pænt de senere år, svarende til  
i dag gennemsnitligt 76 kr. i om måneden, mod fx i 2009, hvor gennemsnits-
beløbet var 31 kr. Også de lidt ældre børn er blevet velbjergede, idet de 11-årige 
gennemsnitligt får 147 kr. om måneden mod 88 kr. i 2009.

Derimod er teenagerne ramt af en indtægtsnedgang. Det tæller nemlig også 
penge, der tjenes selv. I 2009 havde de 15-årige således gennemsnitlig 1.028 
kr. til rådighed til forbrug pr. måned, mens beløbet nu er dalet til 735 kroner. 
Det skyldes bl.a., at der i dag er færre fritidsjob at få.

Kilde: Det Nationale Forskningscenter For Velfærd, SFI

Karakterkravet på 02 i dansk og matematik som konsekvens af erhvervsskolere-
formen, betyder et optag på gennemsnitligt 8 % færre elever i år og forventes det 
10 % i 2016. Nogle af erhvervsskolerne melder om helt op mod 30 % færre ele-
ver. Betydning har det altså.

Næste step er gymnasiet, hvor regeringen – foruden en række andre ændrin-
ger – foreslår adgangskrav i samme fag og på samme niveau som erhvervsskoler-
ne. Oppositionen repræsenteret ved V og K kræver minimum 4 i de to fag, mens 
Dansk Folkeparti vil op på et 7-tal.

I L    MMEN

Begræns TÆT PÅ 
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Systemet bruges allerede i følgende kommuner

Forældrerne administrerer selv deres konti
Både oprettelse af deres børn i systemet, indbetalinger, og daglig kortadministration. Det er nemt og enkelt.

    Hurtige ekspeditioner               Minimal administration               Bedre hygiejne i skoleboden

    Forhindrer svind i salget             Virker også på  smartphone             Mulighed for data-eksport

    Kasseapparat m. trykskærm            Betaling for udflugter & skolefester         Udvidet salgsstatistik

Udvidet salgsstatistik
Med systemets salgsrapporter får kan-
tinen et godt indblik i salget, og va-
reindkøbet kan tilpasses derefter. Det 
giver mindre varetab, og en bedre 
økonomi.

Uforpligtende demonstration
Ring nu på telefon 7025 4600 for at få 
mere information om systemet. 
Vi er også at træffe på Skoleledernes 
Årsmøde 2015 og Digitaliseringsmessen 
2015.

Anbefalet af Kolding Kommune
“Efter at have undersøgt markedet “Efter at have undersøgt markedet 
grundigt efter et pengeløst betal-
ingssystem til frugtboderne i vores fol-
keskoler og i vores ungdomsklubber, 
valgte vi Net & Data i Nykøbing F som 
leverandør.

Deres system er meget brugervenligt 
både for eleverne og forældrene. Vi kan 
varmt anbefale Net & Data's system til 
både andre skoler og kommuner.”

Kontantløs kassesystem til kantinen
Ønsker din skole sig også et pengeløst 
kassesystem til skoleboden, som er 
nemt at bruge, og letter administra-
tionen? Så er skolesystem fra Net & 
Data det korrekte valg.

Skolekantinesystemet hjælper dig af 
med kontanthåndtering i skoleboden, 
og er med til at gøre hygiejnen bedre. 
Sikkerheden forøges også, da kantinen 
ikke længere skal håntere kontanter

i skoleboder & kantiner

Kontantløs betaling
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strukturer...   { tekst: Helle Kjærulf / foto: Robert Attermann }
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 …organisering

 E sbjerg bryder 
skolestrukturen 
ned og bygger 
op. Endnu en 
føjes til den 
efterhånden 

lange række af kommuner 
med landevejsledelse – altså 
skoleledelse over flere matrik-
ler, hvor fokus for øverste skole-
leder er ledelse af ledere.

I november 2014 vedtog 
Esbjerg byråd at sende for-
valtningens forslag om en ny 
skolestruktur i høring. Efter 
høringsfristen 14. januar læg-
ges de sidste brikker. 

Der etableres i alt ni di-
striktsskoler. Alle distrikter har 
mere end 900 elever og et be-
tydeligt antal medarbejdere for-
delt på flere matrikler. På di-
striktsskolen samles ledelsen af 
både skole-, SFO- og klubtil-
buddene under skolelederen. 

Den nye ledelsesstruktur 
handler ikke mindst om bespa-
relser på struktur og skoleledel-
se, som beløber sig til 100 
mio. kr., selv om intentionerne 
i budgetforliget også er at løfte 
kvaliteten og skabe mere sam-
menhæng for børnene.

Hovedanken fra Skoleleder-
foreningen i Esbjerg er, at man 

slanker ledelseslaget, og det  
er også det, foreningen går ud 
med i deres høringssvar: ”Le-
delseskraften er blevet svæk-
ket. Ingen tvivl om det. Betyd-
ningen af at have færre i ledel-
seslaget vil vise sig på sigt”, 
siger Per Lauridsen, der lokal-
formand.

Efterhånden er den første 
frustration afløst af en afven-
tende og en lidt mat stemning 
hos skolelederne i Esbjerg. 

”Skolelederforeningen har 
ikke oplevet, at der har kun-
net flyttes mange kommaer i 
det oprindelige forslag, og 
inddragelsen af ledergruppen 
er kommet meget sent i pro-
cessen. Det er et besparelses-
forslag, hvilket antallet af 
mellemlederstillinger bærer 
præg af”, siger Per Lauridsen. 

I slutningen af oktober var 
samtlige ledere inden for sko-
lerne og fritidsdelen samlet til 
et to dages seminar for at 
drøfte indholdet af stillingska-
tegorierne. Det var en god 
proces, der gav mulighed for 
at påvirke. Dog havde Skole-
lederforeningen gerne set, at 
seminaret var foregået tidlige-
re i processen, forklarer for-
manden.

25 skolelederstillinger i Esbjerg bliver til ni, og fritids-

klubber bliver lagt ind under skolen. Omstrukturerin-

gerne er i fuld gang, og skolelederne har skullet søge 

deres egne stillinger. 

         Tæt 
barbering 
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Stillinger i spil
På 25 skoler har i alt 55,5 lederstillinger 
været i spil – 25 skoleledere, 24 viceskole-
ledere og 6,5 afdelingsledere. Men nogle 
går på pension, nogle var konstituerede 
og andre ønsker at drøfte fratrædelse. 

I alt 20 skoleledere og viceskoleledere 
er tjenestemænd. Blandt skolelederne er 
fem endnu ansat som tjenestemænd på 
prøve, og med omstruktureringen bliver 
dem, der ikke er blevet distriktsskole-
ledere, ansat på nye vilkår.

Otte nuværende skoleledere/vicere har 
tilkendegivet, at de ønsker at drøfte fra-
trædelse.

Af 17 øverste ledere er ni blevet di-
striktsledere, og de resterende otte har 
enten selv haft et ønske om anden place-
ring eller er blevet fravalgt ved ansøg-
ningsrunden af øverste leder.

Formanden for Esbjergs børne- og fa-
milieudvalg Diana Mose Olsen (SF) har 
pointeret, at der primært er tale om en 
forandring af den ledelsesmæssige struk-
tur, og at elever og forældre ikke kommer 
til at mærke ændringerne. Først efter hø-
ringsfasen, hvor skolebestyrelser, ledere 
og medarbejdere får mulighed for at give 
deres mening til kende, bliver skoledi-
strikterne endeligt fastlagt.

”Skolelederforeningen kan godt se me-
ningen i, at man at tænker ledelse på en 
anden måde. For der er brug for mere pæ-
dagogisk ledelse. Og måske kan den nye 
struktur være med til at skabe mere tid til 
det. Vi kan sagtens følge intentionen, men 
er bange for, at antallet af afdelingslederne 
betyder, at de kommer til at løbe ekstremt 
hurtigt”, siger Per Lauridsen, der med re-
sten af lokalbestyrelsen ikke er lige så sikre 
som politikerne på, at forældre og elever 
ikke kommer til mærke ændringer. 

Test og dybdeinterviews
Samtalerne med skolelederne i Esbjerg 
fandt sted slut november. Esbjerg Kom-
mune har hyret konsulentfirmaet Mercuri 
Urval til rekrutteringen. Kun skoleledere i 
kommunen kunne søge stillingerne. 

Inden samtalerne skulle skolelederne 
gennemføre en personlighedstest samt 
tage tre kognitive test, der skulle kortlæg-
ge deres analytiske evner, sproglige for-
ståelse og den mentale fleksibilitet efter-
fulgt at et dybdeinterview på 90 minutters 
varighed med en konsulent fra firmaet. 
Mercuri Urval udarbejdede derefter en 
skriftlig ledervurdering, en såkaldt kandi-
datrapport, som skolelederne fik forelagt 
inden samtalerne.

”Vi mener i Skolelederforeningen, at 
man godt kunne have udpeget de ni lede-
re ud af den stab, vi havde i forvejen. 
Processen tog udgangspunkt i, at også 
eksterne skoleledere kunne søge jobbene. 
Det blev dog ændret, og på det tidspunkt 
var Mercuri Urval bestilt til opgaven og 
fortsatte”, siger Per Lauridsen.

Han fortæller, at Skolelederforeningen 
undrer sig over, at forvaltningen i en spa-
retid har prioriteret at anvende et rekrut-
teringsfirma. 

”Desuden kan det virke lidt pudsigt, 
at ledere, der har været ledere i mange 
år, har skullet igennem en omfattende 
personlighedstest osv. På den anden side 
er skolelederne, der har søgt, endt op 
med en profil, som har dannet et godt 
udgangspunkt for indstillingsudvalget”, 
vurderer lokalformanden.

Et presset forår
Per Lauridsen følte det selv lidt besyn-
derligt at skulle søge sit eget job.

”Jeg havde ikke lige forventet, at det 
var det, jeg skulle, efter at have været skole-
leder i Esbjerg i 18 år. Men det er også 
godt nok at få skuret nervetrådene for at 
finde ud af, hvad der egentlig driver en i 
skoleledelse”, siger Per Lauridsen, der er 
blevet en af de ni distriktsskoleledere.

Skolelederforeningen i Esbjerg er me-
get opmærksom på, at nogle af lederne 
ikke har fået det job, som de gerne vil 
have i organisationen, og det kræver støt-
te til den enkelte. 

”Der kan være personlige omkostninger 
ved disse skift. Alle skal arbejde side om 
side i den gamle organisation hele foråret. 
Vi vil derfor tage kontakt til en arbejdspsy-
kolog, så vi kan klæde medlemmerne godt 
på til den periode”, forklarer Per Laurid-
sen, der som leder-TR har en formodning 
om, at der kan være brug for professionel 
bistand, når man skal forholde sig til sin 
nye identitet i den nye organisation”.

Foreningen er tillige bekymret for, at 
arbejdsbyrden i foråret bliver meget vold-
som og har en forventning om, at der kom-
mer mange følelser i spil hos forældrene. 

”Helt banalt skal man jo sige farvel til 
en skoleledelse på alle skoler og helt ned 
på sekretærniveau. Hele det apparat, som 
forældre møder i dagligdagen, bliver skif-
tet ud. Det kræver god information fra le-
delserne og ud til forældre og elever. Og 
naturligvis ligger der en bekymring for 
fremtiden hos alle involverede, også lære-
re og pædagoger”. 

Ny struktur  
i Esbjerg

Der etableres i alt ni distrikts-
skoler. Alle distrikter har mere 
end 900 elever og et betydeligt 
antal medarbejdere fordelt på 
flere matrikler. På distriktsskolen 
samles ledelsen af både skole-, 
SFO- og klubtilbuddene under 
skolelederen. 

Den administrative leder, fritids-
lederen og afdelingslederne har 
direkte reference til skolelederen. 
Distriktets centrale ledelsesteam 
består af fritidsleder (med ansvar 
for klub og SFO) og administrativ 
leder (med ansvar for administra-
tion og TAP-medarbejdere).

I det daglige arbejde vil det pæda-
gogiske personale på skolerne 
have deres primære reference til 
afdelingslederen.

1. december blev de ni skoleledere 
udpeget til de nye skoledistrikter.

Som udgangspunkt sker ansæt-
telsen ikke til det distrikt, skolele-
deren hidtil har været ansat i. Det 
samme gælder ni fritidsledere, 
ni administrative leder og 30,6 
pædagogiske ledere, som ikke skal 
til samtale til jobbene, men har 
skullet udfylde et tilkendegivel-
sesskema, hvorefter skolechefen 
og de ni skoleledere har udvalgt 
blandt dem. Den proces blev afslut-
tet før jul. 

De nuværende skoleledere 
fortsætter den daglige drift af de 
25 skoler i Esbjerg indtil sommer-
ferien.

Elevtallet på de ni nye skoler går 
fra 887 til 1840. Den mindste 
skole vil have et forventet antal 
ansatte på 83, mens den største 
har 245 ansatte.

fakta

strukturer...



Skolestrukturerne landet over har ændret sig 
betragteligt de sidste 10 år med større folkeskoler, 
men også væsentligt færre skoler, færre ledere og 
medarbejdere. 

Bornholm i 2006 var et af de første, markante 
rationaliseringseksempler. Siden er det i forbindelse 
med kommunalreformen gået stærkt med skole-
sammenlægninger og -nedlæggelser kulminerende 
i 2010-11 og ellers støt derudaf. 

Glostrup Kommunes fire folkeskoler blev 1. 
august 2012 til én ny skole. Den nye Glostrup Skole 
er med cirka 2.200 elever en af landets største 
folkeskoler. Skolens lokale ledelse består af et pæ-
dagogisk lederteam bestående af afdelingsleder for 
ind- og mellemtrin, afdelingsleder for udskoling, SFO 
leder og klubleder. Derudover er der fire strategiske 
ledere med skoleleder Henrik Reumert i spidsen. 
 
I Fredericia blev alle kommunens folkeskoler pr. 
31. juli 2013 ’nedlagt’. Fra 1. august 2013 opstod fire 
nye distriktsfolkeskoler samt en specialskole for 
børn og unge, der ikke profiterer af at gå på skolen i 
det distrikt, hvor de bor. Eleverne blev rykket rundt, 
fordi nogle skoler blev basisskoler og andre overbyg-
ningsskoler. 
Egon Sørensen, der er lokalformand for Skoleleder-
foreningen i Fredericia og distriktsleder på den 
største af de fire skoler, påpeger:
”I Fredericia er vi videre og tænker fremad på den 
konstruktive måde. Vi bevarede ledelseskraften – 
alle ledere gik med over i den nye struktur, og ingen 
ledere mistede løndele. Vi er i fuld gang med at op-
bygge den nye organisation, som på mange måder 
passer godt ind i skolereformen”. 

I Hvidovre blev to folkeskoler nedlagt i 2012, men 
det viste sig, at kommunen som helhed de sidste 
par år har fået flere elever end hidtil antaget. I løbet 
af december blev nye skoledistrikter godkendt. 
Sam tidig planlægger man at skære ret markant i 
ledelsen.

I Frederikshavn faldt lederkabalen til kommu-
nens nye skole- og børnestruktur, Bæredygtigt  
Børneområde på plads i slutningen af november. 
Fire distriktsskoleledere og fire dagtilbudsledere skal 
fra 1. august 2015 stå i spidsen for den nye struktur.

I Ballerup blev en ny skolestruktur vedtaget slut 
november baseret på høringsmateriale og hørings-
svar. Aftalen træder i kraft den 1. august 2015.  
Ni folkeskoler bliver til fem distriktsskoler fordelt på 
ni matrikler. På hver matrikel ansættes en pædago-
gisk leder for indskoling, en pædagogisk leder for 
mellemtrin, en pædagogisk leder for udskoling samt 
en pædagogisk leder for specialklasserækkerne. På 
hver distriktsskole ansættes en distriktsskoleleder, 
en samlet administrativ leder samt en BFO-leder 
(Ballerup Fritids Ordning). Der fastholdes pædagogi-
ske ledere på hver BFO-afdeling. 
Distriktsskolelederne af de nye skoler forventes at 
blive ansat i april/maj 2015. 
I marts 2015 indledes fusionsaktiviteter på skolerne.

Skolelederforeningen beregnede for nylig  
(Plenum 7/14, s. 35 ff.), at der over de seneste fire år 
som minimum er sparet 528 folkeskolelederstillin-
ger væk, svarende til 14 %. Her er fx ikke medtaget, 
at en del mellemledere er blevet skåret i ledelsestid.

»Det er en hård proces. Positivt set kan man godt 
bagefter sige, at det skærper bevidstheden om, 
hvad der er motivet for ens ledelse, og man bliver 
mere opmærksom på, hvilke kompetencer man har 
fået opbygget som leder.«
{ Per Lauridsen, lokalformand, Esbjerg Skolelederforening }

  …organisering

fakta

Større, men færre skoler – og ledere
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ÆBLET
8000-6000 f.Kr.

Brune bjørne spiser de 

største og sødeste 

æbler og spreder 

kernerne. Nomadiske 

stammer i Centralasien 

grundlægger landbruget og 

begynder at dyrke æbler…

 EVA har udviklet  en række redskaber til evaluering og 
metoder til dataindsamling, som lærere kan bruge til at 
udvikle undervisningen. Og som i udviklingsarbejdet kan 
inspirere skoleledere til at arbejde systematisk med at 
bruge data om elevernes læring og progression:

›   Arbejdet med at omsætte læringsmål til tegn på læring
›   Kollegial observation og sparring
›   Skiftende fokus på mindre grupper af elever over tid 
›   Elevers selvevaluering 
›   En skoles selvevaluering af brugen af de nationale tests

Som supplement til redskaberne lægges der op til, at data 
er mere end det, der kan kvantitativt tælles, og at når man 
vil give eleverne bedre læringsmuligheder også bør ind-
drage kvalitative data – fx observation og interviews af 
eleverne. Stadigt systematisk, men knapt så upersonligt.

Rapporten ’Et bevidst blik på alle elevers læring’ ligger på 
www.eva.dk

Efter fl ere års venten er voldgiften i OK-tvisten omkring fællesledelse af SFO og indskoling – den såkaldte 
Odensesag – afgjort. Desværre ikke til Skolelederforeningens tilfredshed.

Voldgiftdommeren valgte at give KL medhold i, at både LC-lederforums overenskomst og BUPL’s leder-
overenskomst dækker disse stillinger. Udgangspunktet for valget af overenskomst bliver derfor den pågæl-
dendes uddannelse. Er vedkommende læreruddannet, ansættes han/hun på LC lederoverenskomsten, er 
pågældende pædagog ansættes han/hun efter BUPL’s lederoverenskomst.

Det bliver derfor fremover meget vigtigt, hvordan stillingsbeskrivelserne for de konkrete fælleslederstil-
linger bliver udformet lokalt, og hvilke profi ler man ønsker at ansætte – herunder hvilke kompetencer i di-
daktik og pædagogik, man bør have for at være tæt på undervisningen.

DAT  LOGI 

VOLDGIFT
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Varenr. 820714

Merano  
kontorstol

Nye fleksible arbejdspladser?
Særtilbud kun til skoler 
Priser gældende til d. 28. Feb. 2015

Viking hæve/
sænkebord
Varenr. 850882 

ElektronikElektronikElektronikKontorartikler Husholdning ForfriskningerMøbler LagerElektronik

Tilbuddene gælder til den 28. Februar 2015

Varenr. 851197 

Viking personlig 
opbevaringsreol

Bord

1495,-
SPAR 1000,-

Stol 

995,-
SPAR 500,-

Varenr. 820714

Merano 
kontorstol

995,-
SPAR 500,-

Lampe 

295,-
SPAR 400,-

Simply 
bordlampe
Varenr. 807000 

Hurtig og 
gratis levering 

ved køb over kr. 500,- 
ekskl. moms

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv. / Uge 5

Online
www.lomax.dk

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

E-mail
salg@lomax.dk

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

salg@lomax.dk

opbevaringsreol

Mobil reol

695,-
SPAR 300,-

Uge5_Skolestart.indd   1 13-01-2015   10:42:24



pressure, pressure…   { tekst: Michael Diepeveen / illustration: Lise Rounborg }

 U dgangen af 2014 bød 
på overskrifter om læ-
rernes sygefravær, 
manglende vikardæk-
ning mv. Ikke overra-
skende måske, når 

store reformer skal gennemføres – for 
det er jo ikke ’alene’ skolereformen, 
men Lov 409 og ny lærerarbejdstid, 
den fortsatte inklusionsopgave og de 
fortsatte ændringer af skolestrukturer 
og organiseringen af skolevæsenerne, 
der bringer store forandringer med sig. 

Udfordringerne er store, og imple-
menteringen er simpelthen hårdt arbej-
de – for både lærere og ledere. Men der 
er på den anden side også mange for-
tællinger om, at man er godt på vej på 
de enkelte skoler og i kommunerne. Så 
forhåbentlig bliver de fortællinger eks-
poneret mere her i 2015. Og så har in-
gen vel en forventning om, at skolere-
formen er fuldt ud gennemført før om 
adskillige år... vel?

Oplæg til dialog og samarbejde 
Vigtigt er det – som man kender det fra 
den store reform, der er gennemført i 
Ontario – at alle parter i og omkring 
folkeskolen arbejder sammen. Opgaver-
ne har det med at blive lettere at løse, 
når de forskellige kommunale parter og 
niveauer trækker i samme retning. 

På den baggrund har Børne- og Kul-
turchefforeningen (BKF) sammen med 
Skolelederforeningen lavet et nyt, så-

Børne- og Kulturchefforeningen og Skolelederforeningen læg-

ger op til en tættere og mere forpligtende dialog mellem de 

forskellige niveauer i indførelsen af skolereformen

kaldt ’dialogoplæg’, der sigter mod at 
skabe fælles forståelse mellem skole 
og forvaltning af opgaver og mål, af-
stemme forventninger og den løbende 
kommunikation.

Nøgleordet er netop ’dialog’ og tan-
ken er, at en stærkere kobling mellem 
læringsledelse og styringsledelse og en 
mere præcis måde at tale om den kom-
munale skoleledelse og dens opgaver 
på – samt en bedre dialog med de lo-
kale politikere – kan øge chancen for 
at få succes med skolereformen og de 
andre reformer.

Med oplægget ’Kommunalt partner-
skab for læring / Ledelse i skolen og af 
skolen’ argumenterer de to foreninger 
for et tættere, mere forpligtende lokalt 
samarbejde mellem skoler, ledere, for-
valtninger og lokalpolitikere. Målet er 
at styrke implementeringen af refor-
men og de andre store forandringer, 
der sker i folkeskolen, og at 
få de forskellige kommu-
nale led til at tage et 
fælles ansvar for foran-
dringerne.

Kommunalt partnerskab for læring 
På seneste formandsmøde i Kolding i 
midten af december blev dialogoplæg-
get præsenteret af næstformand i BKF 
René G. Nielsen og Claus Hjortdal, der 
også gav nogle bud på, hvordan oplæg-
get kan komme i spil. Det er menin-
gen, at det skal bruges af de lokale 
skolelederforeninger og BKF’ere til at 
skabe et fundament for et bedre sam-
arbejde og ’ærlig’ dialog, hvor også de 
lokale politikere er med indover og ta-
ger ansvar.

Claus Hjortdal kaldte på formands-
mødet skolereformen for udfordrende, 
men tiltrængt. De tre grundlæggende 
mål med reformen er alle enige om 
er rigtige, herunder at øge alle 
elevers læring. Samtidig har le-
delsen fået mere plads, meget 
mere. Skoleledelse er faktisk 
skrevet ind 27 gange i 
reformbeskrivelserne, 
nævnte Hjortdal.
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…og support

”Det ansvar tager vi naturligvis på 
os. Men samtidig er vi som skoleledere 
ikke øer i kommunerne; vi er meget af-
hængige af at kunne samarbejde og af 
de overordnede strukturer, beslutninger 
og økonomi, der gælder. Og den enkel-
te skoleledelse kan heller ikke løfte im-
plementeringen af reformen alene”.

Claus Hjortdal fremhævede igen er-
faringerne fra Ontario, som nok er det 
eneste sted i verden, hvor man har 
gennemført så store forandringer af fol-
keskolen som herhjemme, og hvor der 
nok har været PRESSURE, men så san-
delig også SUPPORT til processen. I 
Ontario har der også hele tiden – langt 
ind i det politiske led – været enighed 
om at give forandringsprocessen tid, 
inden man krævede resultater. 

René G. Nielsen fra BKF sagde 
bl.a., at ”Reformen er vigtig. Ikke 
mindst skal vi fastholde fokus på, at 
det hele er sat i værk for elevernes læ-
rings skyld. Men vi skal sikre, at der er 
balance mellem ambitionsniveauet i fol-
keting, i kommunerne og ude på skoler-
ne. Og en forståelse for, at implemente-
ring af varige forandringer tager tid”.

René G. Nielsen roste skolelederne, 
for at have ”Danmarks vigtigste og 
sværeste lederjob”. Han pegede på, at 
det er utroligt vigtigt, at sparringen 
med forvaltningerne er optimal, og be-
dyrede, at BKF gør, hvad de kan for, at 
børne- og kulturdirektører og skoleche-
fer landet over vil bruge det fælles op-
læg aktivt!

Ledelse i og af skolen
De to foreninger har altså taget dette 
fælles initiativ for at øge reformens 
muligheder for at blive en succes og 

sikre kvaliteten i implementeringen – 
ved at etablere et lokalt, forpligtende 
samarbejde mellem skoler, skoleledere, 
forvaltninger og lokalpolitikere.

I BKF/SKL-oplægget fokuseres der 
konkret på at skabe bedre fælles for-
ståelse af opgaver og mål, afstemme 
forventninger og øge sammenhængen 
mellem de forskellige kommunale ni-
veauer, der er i lærings-, ledelses- og 
styringskæderne, når det gælder imple-
menteringen af reformen m.m.

Det er ikke ukendt, at det nogle ste-
der kniber med dialogen, specielt må-
ske med politikerne. Svaret er alligevel 
at blive ved med at prøve at invitere 
politikerne med i drøftelser og på mø-
der lokalt. Ikke for at de skal ned i alle 
detaljer, men for der kan komme en 
fælles forståelse af de store linjer, hvad 
de besluttede mål betyder og en for-
nuftig dialog om håndteringen af de 
udfordringer, der er.

På formandsmødet, hvor flertallet af 
foreningens knapt 100 lokalformænd 
var til stede, blev det fælles oplæg 
hilst velkommen. Og der blev talt om 
det fornuftige i at få skabt kommunale 
fællesskaber for at få ’skilt følelser og 
tro fra viden og fakta’, som en lokalfor-
mand sagde, og undgå ’rituel stamme-
dans’, som en anden udtrykte det. 

”Der er stort fokus på ledelse i sko-
len; vi vil også gerne sætte fokus på 
ledelse af skolen. Populært sagt: Vi 
ved, hvilke forventninger, der er til skole-
lederne, og hvad de skal gøre... men vi 
må også spørge, hvad man på kommu-
nalt niveau har tænkt sig at gøre for at 
understøtte dette arbejde?”, sagde 

Claus Hjortdal med tanke på for-
eningens videre opfølgning.  

 
Læs oplægget ’Kommu-
nalt partnerskab for læ-
ring / Ledelse i skolen og 

af skolen’ på  hjemmesiden
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ÆBLET
1500 f.Kr.

En assyrer fra byen 

Nuzi i Mesopotamien 

sælger en æbleplantage 

for tre avlsfår. Det bliver 

sammen med andre 

forretninger omhyggeligt 

bogført…

 Emu.dk er relanceret  som en samlet, ny vidensportal for lærere og pædagogisk per-
sonale, forvaltninger, skoleledelser og forældre på grundskoleområdet.

Vidensportalen giver eksempler på best practise og overblik over viden samt meto-
der og redskaber, der er dokumentation for virker på grundskoleområdet. I fokus er: 
Skolereformen, forenklede Fælles Mål, understøttende undervisning, den åbne skole, 
samarbejde mellem lærere og pædagoger, organisering af PPR, inklusion mv. 

Der vil løbende blive udviklet og formidlet nyt materiale. Eleverne får deres eget 
område på siden til foråret 2015.

Gå ind på emu.dk

Over 150.000 danskere kan få ny fagforening efter storfusion, idet der er 
lagt op til, at Fødevareforbundet NFF slår pjalterne sammen med Dansk Metal. 

På den off entlige arbejdstagerside er der endnu større planer om, at KL og 
Danske Regioner skal lægges sammen.

 Nogle drikker  jo for at glemme, og måske er 
drinken ”Dø-chef-dø” udviklet til medarbejde-
re, der har det hårdt med deres overordnede.

Drinken serveres i hvert fald bl.a. på Skander-
borg Festivalen, opskriften er hemmelig, men 
hårdtslående er den efter sigende…

På druk

V    DEN

FUSIONER MÅSKE
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Danmarks største udvalg

UNIQA legepladser og møbler er specialister i at skabe unikke ude- og indemiljøer til børn og 
voksne i skoler og institutioner. Vi skaber miljøer med stor legeværdi, i den bedste kvalitet og med 
den højeste sikkerhed.

Helt i tråd med den nye aktivitetskrævende skolereform, kan vores legepladser og læringsmiljøer  
kombinere både læring, bevægelse og leg.

Få et GRATIS og uforpligtende indretningsforslag af vores arkitekter – din tryghed før et køb.
Se alle vores produkter og bestil vores kataloger på UNIQA.DK

Bestil vores  

 store katalog

Over 1000 sider

70215090
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skoleledere   { tekst: Torben Mørup / foto: Colourbox }

 I en fyldt mailboks for et par 
måneder siden falder tre skole-
ledere fra Vejle over en invita-
tion fra European School Head-
masters Association, ESHA. 
De er inviteret til en konfe-

rence i Dubrovnik i det sydlige Kroa-
tien. 

Temaet er ”Bringing leadership  
together”. Der er mulighed for både at 
blive lidt klogere, møde kollegaer fra 
det meste af Europa, snuse til og hente 
inspiration fra det kroatiske skolesy-
stem. Og afsted de ta’r til Balkan…

Vejle-Dubrovnik tur/retur
Fra ide til handling er der ikke langt for 

TOGETHER!
leadership
BRINGING

Indtryk fra den europæiske skole ledersammenslutning ESHA’s konference i slutningen af oktober om 
de mere eller mindre fælles udfordringer, skolelederne på den vestlige halvkugle står over for

skoleledere med udsyn: Kristian Peder-
sen, Lance Luscombe og Bjarne Juul 
Hansen kender Vejle skolevæsens inter-
nationale politik og finder det mere end 
oplagt at knytte en 3 dages tur til Du-
brov  nik sammen med den internationale 
dimension.

For første gang prøver de kræfter 
med ESHA, og der er ikke mange kend-
te ansigter. Det er tydeligt at mærke, at 
mange af de øvrige konferencedeltagere 
kender hinanden og gennem flere år er 
mødtes på ESHA konferencer, der bli-
ver afholdt hvert andet år forskellige 
steder i Europa. Internationalt arbejde 
kan gå en i blodet og øjensynligt blive 
vanedannende... 

”Jeg var ikke tvivl om at tage af 
sted, da jeg altid er på udkig efter nye 
måder at gribe læring an på. At få ide-
er i et internationalt setup kunne give 
nogle nye vinkler og syn. Samtidig så 
jeg muligheden for at knytte internatio-
nale kontakter, som kunne komme min 
egen skole til glæde”, fortæller Lance, 
mens han og de to kollegaer vandrer 
rundt i Dubrovniks gamle bydel på jagt 
efter den obligatoriske kop kaffe.

Rigtig mange skoler er med i et in-
ternationalt samarbejde. Det sker ty-
pisk gennem de anerkendte program-
mer som Comenius, og rigtig mange 
kan i den forbindelse nikke genkenden-
de til noget, der ligner et sandt admini-
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fakta

i alle lande

strationshelvede, masser af arbejdstimer og papirar-
bejde.

Men på en konference, som den ESHA arrangerer, 
er der omvendt mange muligheder for at kontakte og 
finde mulige internationale samarbejdspartnere uden 
om EU’s velkendte bureaukrati.

Testryttere hærger Europa 
Der er mange indtryk at bearbejde efter tre dages tæt 
program. Ifølge de tre østjyske skoleledere er den fin-
ske professor Pasi Sahlbergs indlæg det mest spæn-
dende oplæg.

”Det er specielt interessant at høre hans betragt-
ninger omkring udfordringen i de fremherskende poli-
tiske syn på god skolepraksis gennem testning etc., 
og de følgevirkninger det har haft i lande som f.eks. 
Sverige, hvor PISA-resultaterne har været nærmest 
modsat proportionale med øget testning”, siger Kri-
stian og fortsætter:

”Det var i øvrigt tankevækkende at deltage i work-
shops hvor mange af de initiativer, som blev fremlagt 
som nytænkende, allerede praktiseres på mange sko-
ler i Danmark. Som en af foredragsholderne sagde til 
mig: ”Denmark are way ahead”.

”Ja ja - we are way ahead, men hvorfor lykkes vi så 
ikke med opgaven med at bryde den sociale arv og fag-
ligheden”, afbryder Lance med et glimt i øjet. Lige net-
op det udsagn danner de tre dage grobund for mange 
spændende snakke mellem de tre skoleledere.

Bjarne Juul Hansen kan supplere med at fortælle, 
at det var tankevækkende, som han udtrykker det: ”at 
høre hvor mange lande, der går i retning af mindre 
testning. Mens vi i Danmark med vedtagelsen af fol-
keskolereformen får et skærpet syn på målstyring i 
form af: nationale test, forældretilfredsheds-undersø-
gelse, elev-exit måling, medarbejder-tilfredshedsun-
dersøgelse og elevmiljøundersøgelse”.

De tre skoleledere fortæller, at Vejle Kommune har 
forslag fremme om, at de nævnte målinger og under-
søgelser skal indgå i kvalitetsrapporterne.

Next stop Belgien
Da vi alle fire, tidligt på morgenen efter alt for lidt 
søvn ovenpå en gallafest med rockmusik og dans mel-
lem retterne, snakker om hvad vi fik med hjem, liver 
de tre skoleledere op og beretter, at de allerede har 
fået lavet en konkret aftale med en belgisk skole i 
Klimtoren, og et besøg er planlagt med henblik på en 
endelig aftale om en job-shadow ordning.

Vel ankommet til Vejle efter en lang hjemrejse og 
med udsigten til en almindelig hverdag, er de tre herrer 
nu i gang med at overbevise skolechefen om, at Pasi 
Sahlberg skal besøge skolelederne i Vejle: ”Så måske 
en lille del af konferencen rykker til byen”, slutter 
Lance af. Dubrovnik var vel en rejse værd.

Bladets og foreningens udsendte Torben Mørup er 
skoleleder i Esbjerg og medlem af Hovedbestyrelsen

ESHA – den seneste konference

ESHA, European School Headmasters Association, er 
fællesorganisationen for skoleledere i hele Europa. Man 
kan være personligt medlem, men det almindelige er, at 
lederorganisationer melder sig ind samlet, hvilket Skole-
lederforeningen har gjort.

Målet for ESHA er at sætte en ledelsesdagsorden i forhold  
til det europæiske niveau, herunder EU. Det sker via politik-
papirer, kommunikation, projekter og konferencer.

ESHA ledes af et Executive Board (EB) og et General As-
sembly (GA). Forud for konferencen i Dubrovnik mødtes 
EB og GA. Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal 
er medlem af GA, og skulle i den rolle vælge 2 nye med-
lemmer til EB. Nyvalgt blev:

›  Omar Mekki, Norge
›  Greg Dempsey, Skotland

Endvidere blev Holland udpeget til at afholde den næste 
konference i efteråret 2016.

Claus Hjortdal fortæller, at ESHAs indsatsområder frem til 
2017 blev vedtaget på mødet i Dubrovnik. Det har været 
en proces, som startede for et halvt år siden – og de 13 
indsatsområder for den nye plan ligger i hovedtræk inden 
for disse områder:

›  Et ønske om en mere demokratisk organisation med  
bedre mulighed for at sætte punkter på dagsordenen

›  En mere moderne kommunikation og videnspredning.
›  Offensiv medlemshvervning i svagt eller ikke-repræsen-

terede lande
›  Større indflydelse generelt
›  Offensiv politikdannelse i forhold til EU-Policy samt fæl-

les udmelding på politikkerne.

Som afslutning på mødet blev ESHA’s næste præsident 
præsenteret. Det er fra 1/1-15  Clive Byrne fra Irland. Han har 
siddet i EB i flere år. Hans mål er, som det ses af 2017-planen 
en mere åben, demokratisk og offensiv organisation. Det 
støttes fra Skolelederforeningens side.

Samtidig blev der officielt sagt farvel til den siddende for-
mand Ton Duif fra Holland. Han har været foregangsmand 
i arbejdet med at skabe en langt mere professionel organi-
sation, så ESHA har fået mere indflydelse via EU-projekter 
og opgraderet på kommunikationssiden, specielt med det 
elektroniske ESHA-magazine og på hjemmesiden.

Læs meget mere på www.esha.org og læs her også det 
nyeste ESHA Magazine 
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mellemspil 

ÆBLET
200 f.Kr.

Græske og senere 

romerske læger an-

befaler søde æbler 

til fordøjelsespro-

blemer og sure  

æbler mod  

forstoppelse.  

Et æble om  

dagen, holder  

doktoren…

 Ny rundspørge  fra Skole og Forældre 
viser, at et markant flertal af forældrene 
er ganske tilfredse med skolereformen, 
og kun 1 ud af 5 adspurgte er decideret 
utilfredse.

Skole og Forældre har gennemført en 
rundspørge blandt 1.500 medlemmer. Her 
melder 54 % af de adspurgte, at de samlet 
set er tilfredse eller meget tilfredse med de 
ændringer, reformen har medført.  

Kun 19 %, ca. hver femte, er utilfredse eller 
meget utilfredse med reformen.

Rundspørgen viser bl.a., at forældrene 
anerkender, at skolernes ledere og lærere 
knokler for at få skoledagen til at fungere, 
og at forældrene har forståelse for, at det 
tager tid at forandre skolen, og at det er 
naturligt, at alt ikke fungerer endnu.

Rundspørgen viser også, at forældrene er 
kritiske over for lektiecaféerne. 

Kun 38 % af forældrene er tilfredse med 
ordningen. En kritik, som Skolederforenin-
gens næstformand Jørgen Mandrup godt 
forstår: ”Faglig fordybelse og lektiehjælp 
bør være formelt forankret i den nye folke-
skole. Først da giver ordningen for alvor 
mening”, siger han.

FORÆLDRE 
R      FORM 

 Så er det fra i år,  at det er billigere at 
være medlem af en fagforening.

Loftet for fradrag på skattebilletten 
for fagforeningskontingent er hævet fra 
3000 til 6000 kr. årligt, svarende en 
årlig besparelse på omkring 1500 kr.

Der er ca. 1,3 mio. fagforeningsmed-
lemmer i Danmark i dag. 

Fradrag

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

Nyhedsbrevet, der udsendes ca. hver tredje uge,
indeholder et sammendrag af skolepolitiske temaer 
samt ledelsesfaglig og fagpolitisk information.

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

klik ind på 
skolelederne.org

foreningens nyhedsbrev:

 
Ansøg om vejledningsforløb i skoleåret 2015/2016 
Ønsker I som skole eller kommune at få sparring på jeres arbejde med folkeskolereformen?

Alle folkeskoler og kommuner kan nu ansøge om at indgå i vejled-
ningsforløb med Undervisningsministeriets læringskonsulenter. 
Vælg selv jeres vejledningstema eller meld jer til et af de otte faste
temaer i skoleåret 2015/16:
1. Læringsmålstyret undervisning med fokus på dansk
2. Læringsmålstyret undervisning med fokus på matematik
3. Læringsmålstyret undervisning med fokus på fremmedsprog
4. Læringsmålstyret undervisning med fokus på naturfag
5. Læringsmålstyret undervisning for specialskoler og  

specialklasserækker
6. Pædagogisk ledelse af læringsmålsstyret undervisning

7. Lokal kapacitetsopbygning: Udvikling af lokale læringskon-
sulenter, pædagogiske læringscentrer og ressourcepersoner

8. Tosprogede elevers sproglige udvikling.

I kan få vejledning gennem et individuelt, etårigt vejledningsforløb, 
hvor to læringskonsulenter bliver tilknyttet jeres kommune/skole. I 
kan også vælge at deltage i et temaforløb med fire praktikerrettede 
kursusdage fordelt over skoleåret. 

Ansøgningsfristen er fredag den 20. februar 2015. 

Læs mere på www.uvm.dk/Laeringskonsulenterne 
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Wall - enkel, elegant 
og pladsbesparende 
drikkevandskøler

En innovativ vægmonteret udskænkningsstation i eksklusivt design. 
Elegant og praktisk til skoler, kantiner og kontorer, selv klasseværelser, 
da den ikke støjer eller fylder. Samtidig er den sikker mod spredning af 
bakterier og nem at rengøre. 

Wall kan tilsluttes enhver allerede installeret drikkevandskøler 
eller leveres sammen med en helt ny køler.

Wall til jeres eksisterende 
drikkevandskøler kun 6.150 kr.*  

Wall inkl. drikkevandskøler - giver op til 30 liter 
koldt vand i timen - kun 12.800 kr.* 

BESØG aqualine.dk, ring på tlf. 4648 03 90
 - og hør om jeres forskellige muligheder.

Ring
4648 0390

Besøg
aqualine.dk

 
- og en af de primære kilder til 
bedre sundhed. Giv eleverne let 
adgang til rent, frisk, koldt drikkevand. 

Hvis eleverne drikker koldt, frisk 
postevand - i stedet for juice, sodavand 
og kakaomælk - får vi elever med:
 
• større motivation for indlæring 
• bedre koncentration og koordineringsevner
• mindre hovedpine og træthed
• mere energi - og generelt bedre sundhed

Vand er vigtigt!

*ekskl. moms, levering og installation. 

Wall
fra 

6.150 kr.
ekskl. moms 

og installation

Plenum 410x285_januar 2015.indd   1 20/01/15   09.42
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Wall - enkel, elegant 
og pladsbesparende 
drikkevandskøler

En innovativ vægmonteret udskænkningsstation i eksklusivt design. 
Elegant og praktisk til skoler, kantiner og kontorer, selv klasseværelser, 
da den ikke støjer eller fylder. Samtidig er den sikker mod spredning af 
bakterier og nem at rengøre. 

Wall kan tilsluttes enhver allerede installeret drikkevandskøler 
eller leveres sammen med en helt ny køler.

Wall til jeres eksisterende 
drikkevandskøler kun 6.150 kr.*  

Wall inkl. drikkevandskøler - giver op til 30 liter 
koldt vand i timen - kun 12.800 kr.* 

BESØG aqualine.dk, ring på tlf. 4648 03 90
 - og hør om jeres forskellige muligheder.

Ring
4648 0390

Besøg
aqualine.dk

 
- og en af de primære kilder til 
bedre sundhed. Giv eleverne let 
adgang til rent, frisk, koldt drikkevand. 

Hvis eleverne drikker koldt, frisk 
postevand - i stedet for juice, sodavand 
og kakaomælk - får vi elever med:
 
• større motivation for indlæring 
• bedre koncentration og koordineringsevner
• mindre hovedpine og træthed
• mere energi - og generelt bedre sundhed

Vand er vigtigt!

*ekskl. moms, levering og installation. 

Wall
fra 

6.150 kr.
ekskl. moms 

og installation
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MØD DE ANDRE SKOLELEDERE...

og kom i øvrigt ind i kampen... 

om at sætte dagsorden!

Følg med, følg op på Facebook 
> Skolelederforeningen og på 
Twitter > #skolelederOrg
 
Kom med på de sociale medier! 
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Hvad med dig? Som medlem af Skolelederforeningen 
kan du få LSBprivat®Løn som giver dig hele 5% i 
rente på de første 50.000 kr. Og ja, så er der 5%  
på resten. Det betyder, at du får mere ud af din 
månedsløn – hver eneste dag. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto  
– Danmarks højeste rente 
Du skal være medlem af Skolelederforeningen —  
og have afsluttet din uddannelse. LSBprivat®Løn  
er en del af en samlet pakke af produkter og  
services. Derfor skal hele din privatøkonomi samles 
hos os, så vi kan kreditvurdere den i forhold til den 
samlede pakke.

Du behøver dog ikke flytte dit eksisterende 
realkredit lån, men nye lån og evt. ændringer  
skal formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 
Rentesatserne er variable og gældende pr.  
1. august 2014.

Flere og flere medlemmer 
får allerede mere ud af 
deres penge

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til os 
direkte på 3378 1930 – eller gå på lsb.dk/dlf  
og vælg ’book møde’, så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880. Vi har 
altid sørget for, at helt almindelige menne-
sker kan gøre bankforretninger på ordentlige  
betingelser.

Ring til Lån & Spar: 3378 1930
eller book møde på: lsb.dk/dlf

Fokus på det, der er vigtigt for dig

Skoleleder_150114_5%-D_165x245.indd   1 16/01/15   11.30
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mellemspil

ÆBLET
År 0 og frem

I den nedskrevne jødiske 

og kristne bibelhistorie 

indgår æblet som et cen-

tralt element i syndefalds-

myten og associeres med 

viden, lærdom og be-

vidsthed…

 Ny måling  viser, at hver fjerde dansker sjældent eller aldrig holder pause på 
jobbet, på trods af at de har krav på den. Manglende pauser er en stigende 
tendens, som det hedder. Det er problematisk og uhensigtsmæssigt for den 
enkelte, påpeger stressforskere. 

Set fra en anden vinkel har Dansk Arbejdsgiverforening fokus på, at det vil 
give staten en besparelse på 19 milliarder kroner, hvis man afskaffer betalt 
frokostpause til offentligt ansatte.

Kilde: Wilke Analyse 

 Hvordan sikrer man,  at underviserne kan løse deres 
kerneopgaver - også når den omfatter elever, der bringer 
alvorlige personlige eller sociale problemer med? 

Et nyt hæfte udgivet af BAR-U&F sætter fokus på 
arbejdsmiljøet for de undervisere, der er ’tæt på mis-
trivsel’ og anviser en række måder at gribe problema-
tikken an på.

Læs om ’Tæt på mistrivsel’ på hjemmesiden > Værktøjer

NUL PA    SE

Formandsmødet i december i Kolding blev startskuddet til en ny medlemsundersøgelse, 
der handler om, hvilke ledelsesvilkår landets skoleledelser tilbydes og arbejder under, her-
under om arbejdstid, opgaver, resurser og arbejdsmiljø.

I januar måned er udsendt et spørgeskema til foreningens medlemmer, og i februar føl-
ges der op med kvalitative interviewsamtaler. Målet er, at få større overblik over, hvordan 
skoleledelserne oplever deres arbejdsvilkår og sætte initiativer i gang for støtte medlem-
merne i deres arbejde.

Vilkår lige nu

Ind til kernen
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mellemspil 

ÆBLET
1100-1600

Danske munke begynder at 

dyrke æbler og forædle 

æblesorter. Efter klostrenes 

nedlæggelse i 1536 på-

lægger tre konger i træk 

bønderne at plante  

æbletræer…

GRATIS
Danmarks Lærerforening 
tilbyder et gratis kompetence-
løft for lærere i fire udvalgte fag: 
Matematik, sprogfag, idræt samt 
håndværk og design. 

Det sker i form af en række 
to-dages kurser landet over, og 
tilmelding sker efter først-til-møl-
le-princippet. Kurserne er støttet 
af A.P. Møller Fonden. 

Målgruppen er først og fremmest 
lærere med linjefag eller tilsva-
rende kompetencer, som trænger 
til inspiration og ny viden i faget. 

Deltagelse i kurserne er gratis. 
Transport til og fra kursusstedet 
og frikøb påhviler skolen. 

Læs mere om kurserne på dlf.org 

 10 familier,  der er pårørende til dræbte ved et skoleskyderi for to år siden på en skole i Connecticut, USA, 
har sagsøgt våbenproducenten Camfour samt en lokal Gun Sales Shop. 

Påstanden er bl.a., at den riffel, der blev brugt til skyderiet, er et militærvåben og ikke burde være tilgæn-
gelig for civile, men altså uden problemer kunne købes af den 20-årige morder.

Ved skoleskyderiet blev 20 børn og 6 ansatte dræbt. Og debatten om den lempelige våbenlovgivning er 
endnu gang blusset op. I USA er der ca. 50 (!) skoleskyderier årligt, de fleste dog uden dræbte…

Trivsel
Det er så nu, at alle elever fra 0. til 9. 
klasse vil blive spurgt om, hvordan de  
trives, hvilket skal munde ud i måltal  
på centrale områder som fx psykisk  
undervisningsmiljø og mobning.

Der nye digitale værktøj Termometer    
er udviklet fra centralt hold til målingen. 
Kommunerne kan dog også benytte eget 
måleredskab, men det er de samme 
spørgsmål, der skal besvares.

Et f    it land
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Med folkeskolereformens skærpede fokus på skolens faglige kvalitet bliver skoleledelsens vigtigste gen-

standsfelt fremadrettet den faglige ledelse. Dermed kommer der et øget fokus på skoleledernes evne til 

at lede indad på skolen i forhold til at knytte lærere og medarbejdere sammen i et mere sammenhæn-

gende, professionelt fællesskab med styrket fokus på elevernes læring. Skoleledelsen skal således tættere 

på den pædagogiske praksis, og ledelsen får en afgørende rolle i forhold til at understøtte og sikre, at 

medarbejderne på skolerne deler og udnytter hinandens erfaringer og gode ideer, at undervisningen 

giver eleverne de bedste læringsmuligheder, og at der følges op på elevernes læringsudbytte. Med andre 

ord skal skoleledelserne gå helt tæt på medarbejdere og elever, og den faglige ledelse bliver af den årsag 

afgørende i skoleledernes fremtidige arbejde.  
 
Samtidig er der fokus på, at skolen åbner sig mod sin omverden, mod lokalsamfundet og ikke mindst 

mod forældrene. Skolerne skal kvalificere rollen som leverandør til ungdomsuddannelserne og aktivt 

prioritere arbejdet med de kompetencer, der er nødvendige for, at eleverne kan begå sig på en ung-

domsuddannelse. Videre skal de unge rustes og vejledes, så de kan træffe det rette uddannelsesvalg. Fol-

keskolens udskoling skal dermed i langt højere grad rette sit eget og de unges blik ud af skolen mod 

ungdomsuddannelser og det arbejdsliv, der tegner sig bagefter. Også samarbejdet med dagtilbuddene og 

overgangen fra institutionerne er afgørende for at skabe en tryg og sikker start på børnenes skolegang, 

der både er funderet på viden om børnenes trivsel og sociale kompetencer som på deres faglige formå-

en. Dermed er det afgørende med et tværgående samarbejde, der sikrer børnene gode overgange ved 

start og afslutning på grundskoleforløbet til fritidsinstitutioner, foreninger mv. 

Lærere, pædagoger og ledelser er hinandens forudsætning for, at forandringen kan lykkes på de enkelte 

folkeskoler. Der skabes med andre ord ikke forandring med kvalitet uden samarbejde. Set i dette lys, har 

skoleledelserne en vigtig opgave i forhold til at involvere og inddrage medarbejderne og bidrage til at 

skabe mening og værdi i deres arbejde i en tid, hvor skolerne kontinuerligt skal implementere store for-

andringer.  
 
Organisering af skoleledelsens kompetencefordeling 

Der er mange måder, hvorpå skoleledelserne på de enkelte skoler kan vælge at organisere sig. Derfor er 

det vigtigt, at den enkelte skole ud fra den specifikke kompetencefordeling i ledelsesteamet strategisk 

fastsætter, hvem i ledelsen der skal varetage hvilke opgaver. Målet er at sikre en helhedsorienteret til-

gang til ledelsens arbejds- og opgavefordeling på skolerne, hvor ledelsen er alsidigt sammensat, så teamet 

tilsammen dækker profilens forskellige kompetencer således, at ledelsen på den mest kvalificerede måde 

løser forskellige dele af den samlede ledelsesopgave. Grundskitsen i kompetencefordelingen er som føl-

ger: 

Skolelederen: Er leder for ledelsesteamet, varetager den strategiske ledelse og har herunder ansvar for 

den overordnede udvikling af skolen, og for at dette sker i samarbejde med medarbejdere, skolebesty-

relse og forældre. Skolelederen varetager en vigtig opgave i forhold til at udvikle og understøtte den 

faglige ledelse og den faglige udvikling på skolen. Videre har skolelederen både til opgave at lede opad i 

forhold til forvaltningen og ind i skolen til ledelsesteamet, træffe overordnede beslutninger om skolens 

organisering og struktur som læringsorganisation, sikre en optimal ressourceudnyttelse m.m. 

{ tekst: Pernille Helledie Isaksen / illustration: Mediegruppen }   deklaration

 D er er netop blevet for-
muleret og politisk 
vedtaget en ny skole-
ledelsesprofi l i hoved-
staden. Profi len, der 
har faglig ledelse i cen-

trum, er udviklet af en arbejdsgruppe 
på 12 af byens skoleledere i tæt sam-
arbejde med blandt andet Københavns 
Skolelederforening og Københavns 
 Lærerforening.

”Det er vigtigt, at vi endelig har fået 
sat ord på, hvad det vil sige at drive 
god skoleledelse i København og hvilke 
kompetencer, ledelsesteamet på en 
skole skal rumme”. Sådan lyder det 
fra Jeanne Jacobsen, skoleleder på Ta-
gensbo Skole i København og formand 
for skolelederne i Københavns Kommu-
ne. Og netop faglig ledelse bliver en 
stor, men vigtig opgave, mener hun:

”Faglig ledelse kræver tid, og det 
kræver, at man er i stand til at give 
sine lærere konkret sparring på deres 
undervisning. Det gør man for eksem-
pel ved at overvære undervisningen og 
derefter tage en faglig snak om det, 
man så. Den dialog mellem lærer og 
leder er vanvittig vigtig. Til gengæld er 
der heller ingen tvivl om, at faglig le-
delse med fokus på at sikre en høj kva-
litet i undervisningen vil gøre en stor 
forskel ude i de enkelte klasselokaler”, 
siger Jeanne Jacobsen

 
Reformen kræver retning
Derudover har skolereformen sat gang i 
en stor forandringsproces, som kræver 
en ledelse, der er i stand til at sætte en 

  Ord på god 
skoleledelse
Evnen til at udvikle faglig kvalitet i undervisningen er blandt de helt 

centrale kompetencer i den nye skoleledelsesprofi l, som netop er 

vedtaget i Københavns Kommune

klar retning for med-
arbejdere og elever. 
Dagens skoleleder 
skal kunne lede indad 
på skolen i forhold til 
at knytte lærere og 
pædagoger sammen i 
et sammenhængen-
de, professionelt fæl-
lesskab med styrket 
fokus på elevernes 
læring.

Skoleledelsen 
skal altså tættere på 
den pædagogiske 
praksis og har i dag 
en afgørende rolle i 
forhold til at under-
støtte og sikre, at medarbejderne på 
skolerne deler og udnytter hinandens 
erfaringer og gode ideer, at undervis-
ningen giver eleverne de bedste læ-
ringsmuligheder, og at der følges op 
på elevernes læringsudbytte.

Samtidig er der fokus på, at skolen 
åbner sig mod sin omverden, mod lo-
kalsamfundet og ikke mindst mod for-
ældrene. Derfor lægger den nye ledel-
sesprofi l i København også vægt på 
evner i forhold til kommunikation og til 
at sikre et godt samarbejde med dag-
institutioner omkring opstarten i skolen 
samt ungdomsuddannelser om elever-
nes videre uddannelsesforløb.

”Man kan mærke det med det sam-
me, når man træder ind på en skole, 
om det er en stærk og fagligt dygtig 
leder, der sidder for bordenden. Det 
mærkes også helt ude i klasselokaler-

ne. God skoleledelse er afgørende for, 
at vi får dygtige elever ud i den anden 
ende. Derfor er det vigtigt, at vi er ty-
delige på, hvad det vil sige at bedrive 
god skoleledelse i København, og hvad 
vi forventer af vores ledelsesteams”, 
siger børne- og ungdomsborgmester 
i København, Pia Allerslev. 

Se den nye københavnske skoleledelses-
profi l på www.skolelederforeningen.org > 
Nyheder > Ord på god skoleledelse
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Rammer for skoleledelse i Børne- og Ungdomsforvaltningen 

 
Hertil kommer de gældende politikker og retningslinjer i øvrigt.  
Børne- og Ungdomsforvaltningen har i de senere år især haft fokus på at udvikle den administrative le-delse på skolerne. Økonomistyring, sygefravær og ”orden i butikken” har udgjort helt centrale omdrej-ningspunkter i det arbejde, der har handlet om at skabe en solid og driftssikker organisation som forud-sætning for at lykkes med at skabe bedst mulig kvalitet i kerneydelsen. 
I takt med at der er kommet bedre styr på økonomien og mere orden i butikken, er forvaltningens sty-ringsmæssige og ledelsesmæssige fokus gradvist øget i forhold til skolens faglige kvalitet. 
Ledelsesteamene på skolerne har også før folkeskolereformen haft fokus på den pædagogiske ledelse og på faglighed. Københavns Kommune har således også tidligere været ambitiøse med solide faglige sats-ninger. Faglighed for Alle, profilskoleindsatsen, læseindsats, inklusionsindsatsen, sprog- og integrations-indsatser og elementer fra Faglighedsudvalget fra 2011 udgør alle store faglige reformer, der er igangsat og stadig er under realisering på skolerne. Det er denne udvikling, vi skal fortsætte, og som hele forvalt-ningen aktivt skal arbejde på at understøtte og udmønte på bedste vis til gavn for børn og unge i Køben-havns Kommune.  

 

Københavns Kommunes fokusområder i arbejdet med folkeskolereformen Omdrejningspunktet i folkeskolereformen er elevernes læring, mål for læringsudbyttet og opfølgningen på resultater via fx de nationale test. I København er der vedtaget fire hovedfokuspunkter i arbejdet med den fremtidige folkeskole:  

 Elevernes læring og læringsmål som omdrejningspunktet i en ny længere skoledag  
 Udviklingen af teamsamarbejdet mellem medarbejderne (herunder de pædagoger, der knyttes til skolen) med elevernes læring og læringsmål som omdrejningspunkt  
 Vægt på den faglige ledelse, hvor skoleledelsen kommer tættere på teamenes pædagogiske over-vejelser og valg, og er med til at understøtte et klart fokus på elevernes læring  
 Forældrenes ressourcer skal udnyttes, og de skal via skolebestyrelsen være med til at sætte den nye retning med fokus på læring og læringsmål for den enkelte skole.   

Pejlemærker Med-aftalen God ledelse i BUF 

Målvinduet 
Dialogbaseret 
ledelsesmodel 

 

Kontraktaftalerne 
(resultataftaler) 

Med folkeskolereformens skærpede fokus på skolens faglige kvalitet bliver skoleledelsens vigtigste gen-

den faglige ledelse. Dermed kommer der et øget fokus på skoleledernes evne til 

at lede indad på skolen i forhold til at knytte lærere og medarbejdere sammen i et mere sammenhæn-

gende, professionelt fællesskab med styrket fokus på elevernes læring. Skoleledelsen skal således tættere 

på den pædagogiske praksis, og ledelsen får en afgørende rolle i forhold til at understøtte og sikre, at 

medarbejderne på skolerne deler og udnytter hinandens erfaringer og gode ideer, at undervisningen 

giver eleverne de bedste læringsmuligheder, og at der følges op på elevernes læringsudbytte. Med andre 

ord skal skoleledelserne gå helt tæt på medarbejdere og elever, og den faglige ledelse bliver af den årsag 

afgørende i skoleledernes fremtidige arbejde.  Samtidig er der fokus på, at skolen åbner sig mod sin omverden, mod lokalsamfundet og ikke mindst 

mod forældrene. Skolerne skal kvalificere rollen som leverandør til ungdomsuddannelserne og aktivt 

prioritere arbejdet med de kompetencer, der er nødvendige for, at eleverne kan begå sig på en ung-

domsuddannelse. Videre skal de unge rustes og vejledes, så de kan træffe det rette uddannelsesvalg. Fo

keskolens udskoling skal dermed i langt højere grad rette sit eget og de unges blik ud af skolen mod 

ungdomsuddannelser og det arbejdsliv, der tegner sig bagefter. Også samarbejdet med dagtilbuddene og 

overgangen fra institutionerne er afgørende for at skabe en tryg og sikker start på børnenes skolegang, 

der både er funderet på viden om børnenes trivsel og sociale kompetencer som på deres faglige formå-

en. Dermed er det afgørende med et tværgående samarbejde, der sikrer børnene gode overgange ved 

start og afslutning på grundskoleforløbet til fritidsinstitutioner, foreninger mv.

Lærere, pædagoger og ledelser er hinandens forudsætning for, at forandringen kan lykkes på de enkelte 

folkeskoler. Der skabes med andre ord ikke forandring med kvalitet uden samarbejde. Set i dette lys, har 

skoleledelserne en vigtig opgave i forhold til at involvere og inddrage medarbejderne og bidrage til at 

Med folkeskolereformens skærpede fokus på skolens faglige kvalitet bliver skoleledelsens vigtigste gen-

standsfelt fremadrettet den faglige ledelse
at lede indad på skolen i forhold til at knytte lærere og medarbejdere sammen i et mere sammenhæn-

gende, professionelt fællesskab med styrket fokus på elevernes læring. Skoleledelsen skal således tættere 

på den pædagogiske praksis, og ledelsen får en afgørende rolle i forhold til at understøtte og sikre, at 

medarbejderne på skolerne deler og udnytter hinandens erfaringer og gode ideer, at undervisningen 

giver eleverne de bedste læringsmuligheder, og at der følges op på elevernes læringsudbytte. Med andre 

ord skal skoleledelserne gå helt tæt på medarbejdere og elever, og den faglige ledelse bliver af den årsag 

afgørende i skoleledernes fremtidige arbejde.  Samtidig er der fokus på, at skolen åbner sig mod sin omverden, mod lokalsamfundet og ikke mindst 

mod forældrene. Skolerne skal kvalificere rollen som leverandør til ungdomsuddannelserne og aktivt 

prioritere arbejdet med de kompetencer, der er nødvendige for, at eleverne kan begå sig på en un

domsuddannelse. Videre skal de unge rustes og vejledes, så de kan træffe det rette uddannelsesvalg. Fo

keskolens udskoling skal dermed i langt højere grad rette sit eget og de unges blik ud af skolen mod 

ungdomsuddannelser og det arbejdsliv, der tegner sig bagefter. Også samarbejdet med dagtilbuddene og 

overgangen fra institutionerne er afgørende for at skabe en tryg og sikker start på børnenes skolegang, 

der både er funderet på viden om børnenes trivsel og sociale kompetencer som på deres faglige form

en. Dermed er det afgørende med et tværgående samarbejde, der sikrer børnene gode overgange ved 

start og afslutning på grundskoleforløbet til fritidsinstitutioner, foreninger mv.

Lærere, pædagoger og ledelser er hinandens forudsætning for, at forandringen kan lykkes på de enkelte 

folkeskoler. Der skabes med andre ord ikke forandring med kvalitet uden samarbejde. Set i dette lys, har 

skoleledelserne en vigtig opgave i forhold til at involvere og inddrage medarbejderne og bidrage til at 

Rammer for skoleledelse i Børne- og Ungdomsforvaltningen 

Hertil kommer de gældende politikker og retningslinjer i øvrigt.  
Børne- og Ungdomsforvaltningen har i de senere år især haft fokus på at udvikle den administrative le-delse på skolerne. Økonomistyring, sygefravær og ”orden i butikken” har udgjort helt centrale omdrej-ningspunkter i det arbejde, der har handlet om at skabe en solid og driftssikker organisation som forud-sætning for at lykkes med at skabe bedst mulig kvalitet i kerneydelsen. 
I takt med at der er kommet bedre styr på økonomien og mere orden i butikken, er forvaltningens sty-ringsmæssige og ledelsesmæssige fokus gradvist øget i forhold til skolens faglige kvalitet. 
Ledelsesteamene på skolerne har også før folkeskolereformen haft fokus på den pædagogiske ledelse og på faglighed. Københavns Kommune har således også tidligere været ambitiøse med solide faglige sats-ninger. Faglighed for Alle, profilskoleindsatsen, læseindsats, inklusionsindsatsen, sprog- og integrations-indsatser og elementer fra Faglighedsudvalget fra 2011 udgør alle store faglige reformer, der er igangsat og stadig er under realisering på skolerne. Det er denne udvikling, vi skal fortsætte, og som hele forvalt-ningen aktivt skal arbejde på at understøtte og udmønte på bedste vis til gavn for børn og unge i Køben-

Københavns Kommunes fokusområder i arbejdet med folkeskolereformen Omdrejningspunktet i folkeskolereformen er elevernes læring, mål for læringsudbyttet og opfølgningen på resultater via fx de nationale test. I København er der vedtaget fire hovedfokuspunkter i arbejdet 

Elevernes læring og læringsmål som omdrejningspunktet i en ny længere skoledag  
Udviklingen af teamsamarbejdet mellem medarbejderne (herunder de pædagoger, der knyttes til skolen) med elevernes læring og læringsmål som omdrejningspunkt  
Vægt på den faglige ledelse, hvor skoleledelsen kommer tættere på teamenes pædagogiske over-vejelser og valg, og er med til at understøtte et klart fokus på elevernes læring  
Forældrenes ressourcer skal udnyttes, og de skal via skolebestyrelsen være med til at sætte den nye retning med fokus på læring og læringsmål for den enkelte skole. 

God ledelse i BUF

Kontraktaftalerne 
(resultataftaler)

Med folkeskolereformens skærpede fokus på skolens faglige kvalitet bliver skoleledelsens vigtigste gen-

standsfelt fremadrettet at lede indad på skolen i forhold til at knytte lærere og medarbejdere sammen i et mere sammenhæn-

gende, professionelt fællesskab med styrket fokus på elevernes læring. Skoleledelsen skal således tættere 

på den pædagogiske praksis, og ledelsen får en afgørende rolle i forhold til at understøtte og sikre, at 

medarbejderne på skolerne deler og udnytter hinandens erfaringer og gode ideer, at undervisningen 

giver eleverne de bedste læringsmuligheder, og at der følges op på elevernes læringsudbytte. Med andre 

ord skal skoleledelserne gå helt tæt på medarbejdere og elever, og den faglige ledelse bliver af den årsag 

afgørende i skoleledernes fremtidige arbejde.  Samtidig er der fokus på, at skolen åbner sig mod sin omverden, mod lokalsamfundet og ikke mindst 

mod forældrene. Skolerne skal kvalificere rollen som leverandør til ungdomsuddannelserne og aktivt 

prioritere arbejdet med de kompetencer, der er nødvendige for, at eleverne kan begå sig på en un

domsuddannelse. Videre skal de unge rustes og vejledes, så de kan træffe det rette uddannelsesvalg. Fo

keskolens udskoling skal dermed i langt højere grad rette sit eget og de unges blik ud af skolen mod 

ungdomsuddannelser og det arbejdsliv, der tegner sig bagefter. Også samarbejdet med dagtilbuddene og 

overgangen fra institutionerne er afgørende for at skabe en tryg og sikker start på børnenes skolegang, 

der både er funderet på viden om børnenes trivsel og sociale kompetencer som på deres faglige form

en. Dermed er det afgørende med et tværgående samarbejde, der sikrer børnene gode overgange ved 

start og afslutning på grundskoleforløbet til fritidsinstitutioner, foreninger mv.

Lærere, pædagoger og ledelser er hinandens forudsætning for, at forandringen kan lykkes på de enkelte 

folkeskoler. Der skabes med andre ord ikke forandring med kvalitet uden samarbejde. Set i dette lys, har 

skoleledelserne en vigtig opgave i forhold til at involvere og inddrage medarbejderne og bidrage til at 

 

 

SKOLELEDELSESPROFILEN I KØBENHAVNS KOMMUNE  

             

 

 
I København arbejder vi for en folkeskole, der giver børn plads til at vokse som mennesker og blive 

kompetente, myndige borgere. Det kræver en skolegang præget af høj faglighed og trivsel for den enkel-

te med fællesskabet som ramme.  
Folkeskolen gennemgår i disse år radikale forandringer og står over for nye komplekse mål, der udfor-

drer de gængse måder at arbejde på. Internationalt og nationalt er der et stærkt fokus på læring og læ-

ringsledelse samt på målstyring og progression som de bærende begreber.  
Skoleledelsen er den primære drivkraft for skolens udvikling, og det er derfor ledelserne, som skal drive 

den forandringsproces, der finder sted nu og de næste år på de københavnske skoler. Forandringen kal-

der på en faglig ledelsesprofil med tydeligt fokus på udviklingen af skolen som læringsorganisation og med 

fokus på faglige mål og resultater. En skoleledelse der leder på viden om, hvad der virker, sætter retning 

og arbejder målrettet med læringsledelse med det klare formål at øge elevernes trivsel og læringsudbyt-

te.  

Formålet med skoleledelsesprofilen er:  At etablere et forsknings- og evidensinformeret grundlag for Københavns Kommunes ledelses-

strategi på folkeskoleområdet  At skabe et fælles sprog i det københavnske skolevæsen, der skaber fundament for dialog og vi-

dendeling på tværs af skoler og forvaltning – herunder at etablere en fælles forståelse for, hvad 

det kræver at udøve god faglig ledelse  At præcisere forventningerne til skoleledelsens opgaveløsning, så den understøtter skolens ker-

neopgave i forhold til at sikre eleverne den bedst mulige trivsel, læring og progression – herun-

der at skabe afsæt for, at skoleledelsen kan få den nødvendige support fra både politikere og for-

valtning. 

 
Skoleledelse i Børne- og Ungdomsforvaltningen – et gradvist skift i fokus 

Med folkeskolereformen er der kommet et skærpet fokus på skolens faglige kvalitet. Målene er klart 

definerede. Alle børn skal have lyst til at lære og udvikle sig, deres faglige resultater skal blive bedre, og 

deres trivsel øges. Målet er, at flere unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse. 

 

Hvis dette skal lykkes, er det nødvendigt med en klar retning og gode rammer for arbejdet på skolerne. I 

Københavns Kommune udgøres den overordnede ramme for skoleledelsen af: 
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livets   { tekst: Dorthe Lundh / foto: Thomas Søndergaard }

Tvunget  
til at 

beregne  
ny rute

Hvad gør man, når nogen bestemmer, at man ikke  
skal være skoleleder mere?

For John Møller var løsningen at slå over i et andet spor,  
der kræver kompetencer som underviser og leder.  

Den nyetablerede kørelærer sidder igen bag rattet i sit liv
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 D en dag, hvor John Møl-
ler måtte fortælle sin 
personalegruppe, at 
han, med en slidt fra-
se, havde indgået en 
aftale med Skander-

borg Kommune om at fratræde jobbet 
som skoleleder, gik tårekanalerne over 
deres bredder.

Det var tilbage i september 2013 og 
forud var gået et par måneder, der var 
begyndt som en utilfredshed med John 
Møllers håndtering af sit job. Sagen 
blev efterfulgt af en konsulentrapport. 
Rapporten kortlagde John Møllers le-
delsesstil og mundede ud i møder i for-
valtningen, der endte med, at der blev 
indgået en fratrædelsesaftale.

Fra aftalen var indgået, og til John 
Møller rømmede sig og gav personalet 
beskeden, var gået to dage, for han 
havde insisteret på at beholde sin skole-
ledertitel til en planlagt konference for 
Skolelederforeningen om Offentlig Sty-
ring med Klaus Majgaard som hovedta-
ler. Konferencen havde John strikket 
sammen og han skulle være vært. 150 
skoleledere havde meldt sig. De ekstra 
dage havde også givet ham mulighed 
for diskret at rydde sit kontor.

”Da jeg stod der foran personalet, 
var det endnu ikke gået op for mig, at 
min tid efter 14 år som leder på skolen 
var slut. Jeg havde forberedt det prakti-
ske, så jeg bare kunne køre min bil op 
til døren og bære mine ting ud, men 
jeg havde overhovedet ikke fattet, at 
det indebar, at jeg ikke skulle tilbage,” 
reflekterer John Møller halvandet år ef-
ter bruddet.  

Verdens længste ferie
Han fortæller fra sin faste krog i stuen i 
parcelhuset i Horsens. Det store vindu-
esparti giver et godt kig til fjorden for 
enden af vejen. Vintersolen titter ind i 
stuen. Krogen er ikke kun rammen om 
et interview. Det er også her, at John 
Møllers liv blev ommøbleret efter den 
indgåede aftale. Nu er der grin og store 
armbevægelser, men sådan så det ikke 
ud forrige efterår.

”De første dage var angstprovoke-
rende. Jeg havde jo fået verdens læng-
ste ferie, og hvis der findes et menne-
ske, der dårlig til at holde ferie, så er 
det mig. En tom kalender skræmmer 
mig,” siger eksskolelederen, der ud 

gode råd

Med på vejen

Nogle råd fra John Møller, 
baseret på egen erfaring:

›  Det har været en fordel for 
mig, at der uddannelse med 
i fratrædelsesordningen og 
ikke øremærket en bestemt 
type uddannelse. Meget 
kan ske, når du får tænkt 
dig om.

›  Det var vigtigt for mig, men 
også for samarbejdspart-
nere, at Skolelederforenin-
gen holdt reception for mig 
og at vi fik sagt ordenligt 
farvel.

›  Overvej grundigt, om du 
skal skifte spor, når du har 
mistet dit job. Mentalt kan 
mange døre være lukket, 
når man først er blevet 
smidt ud en gang.

›  Gør det, der skal til for at 
du ikke bliver slået helt ud. 
Du skal sørge for, at du ikke 
føler, at du må gå over på 
den anden side af fortovet.

Kontakt altid foreningen, 
hvis der er problemer i an-
sættelsen. 

over lederjobbet også var TR i den 
lokale skolelederforening, arrangere-
de konferencer for sine kollegaer, 
drev et mindre rejsebureau i sine fe-
rier plus det løse. TR-opgaven frastod 
han samtidig med opsigelsen.

John Møller opsøgte lokalpressen 
for at fortælle sin historie, for han så 
for sig, hvordan snakken ville gå, 
hvordan folk ville spørge hinanden, 
hvad det mon egentlig var, der var 
årsag til, at John ikke var skoleleder 
længere. Havde han taget af kassen 
eller hvad? Hans egen årsagsforkla-
ring er, at hverken bestyrelsen eller 
forvaltningen ønskede ham som skole-
leder. Punktum. 

Historien blev blandt andet bragt i 
Horsens Folkeblad med billede. Når 
John ser på det billede i dag, kan han 
se, at han var en skygge af sig selv i 
den periode.

”Jeg ligner en, der er blevet ba-
sket ned. Mit blik er helt tomt, men 
det er jo ikke mærkeligt, for jeg VAR 
jo mit arbejde, indtil det forsvandt.”

At John Møller ikke var i arbejde, 
og at det havde indflydelse på hans 
identitet, ramte ham direkte i ansig-
tet, da han var til et arrangement 
med sit barnebarn i samme uge som 
hans store frikvarter var begyndt. En 
anden bedsteforælder spurgte nysger-
rigt, hvad John lavede til daglig:

”Jeg anede ikke, hvad jeg skulle 
svare. Skulle jeg sige, at jeg var fyret, 
at jeg var skoleleder, eller hvad? Det 
var virkelig ubehageligt. Ja, hvem er 
jeg egentlig, hvis ikke jeg er skole-
leder, spurgte jeg mig selv. Jeg endte 
med at tale uden om. Foran mig så 
jeg et uendeligt tomrum.” 

Flere biveje mod ny hovedvej
I den kommende periode havde John 
Møller lange snakke med sin kone 
om, hvad der nu skulle ske. Selv om 
han på papiret kunne være moden til 
pension var det helt udelukket. For 
det første fordi konen er ti år yngre 
end John og dermed slet ikke parat 
til at drosle ned og for det andet ville 
pensionisttilværelsen betyde evig fe-
riefølelse. Gys.

Hver dag blev planlagt, små ting 
blev gjort store og betydningsfulde 
for, at kalenderen ikke skulle føles 
helt tom.

John Møller tegner en imaginær  
cirkel på parketgulvet med en finger  
og siger: ”Jeg sad nede i det hul for  
et år siden.”

Den primære redningsplan var at 
komme tilbage til skoleverdenen:

”Jeg søgte job i Skolelederforenin-
gen, jeg sagde ja til at arrangere den 
årlige skolelederkonference i Rebild, 
som jeg plejer og overvejede, om jeg 
skulle gøre den slags arbejde til min 

livets 
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levevej, jeg skrev ansøgninger til skole-
lederjobs og meldte mig som censor på 
læreruddannelsen. Men jeg vidste med 
mig selv, at jeg ikke ville have et kon-
sulentjob i forvaltningen,” husker John 
Møller.

Censortjansen gav ham en fyldest-
gørende følelse, som han nød. I dag ser 
han det som en bivej, han kørte ad, in-
den han fandt sin nye hovedvej. Det 
var et par måneder efter at være blevet 
en fri mand.

”Min glæde begyndte at spire igen, 
den dag jeg fandt ud af, at jeg kunne bli-
ve kørelærer. Idéen kom bare. Jeg ved 
ikke hvorfra, men jeg sad her i min stol 
og så ud over vandet. Jeg så for mig, 
hvordan det ville falde i hak. Jeg ville bli-
ve min egen herre, jeg ville blive i et un-
dervisningsmiljø og jeg havde penge med 
til uddannelse fra min opsigelsesaftale.”

Måtte søge hjælp hos læsevejleder
John Møller fandt en kørelæreruddan-
nelse i Fredericia, hvor man skulle kom-
me hver dag. Perfekt for en mand med 
kalenderhulsfobi. Han kunne begynde 
til januar. Inden da skulle han igennem 
dagen for juleafslutningen på skolen. 
Lige siden han forlod seminaret i 1978, 
har det været en særlig mærkedag med 
hygge og samvær. Og det skulle han så 
ikke være en del af i 2013:

”Det gjorde frygtelig ondt og jeg var 
slet ikke forberedt på det, men den dag 
var bare sort.” Lysglimtene kom i form 
af sms’er fra lærerne på den gamle 

skole, som også savnede ham til jule-
frokosten. 

På skolebænken i Fredericia var der 
ikke tid til at være sentimental:

”Jeg sad jo der sammen med 22 
unge mennesker. Det var hver dag og 
der var lektier i weekenden. Min gamle 
hjerne klarede sig klart dårligere end 
de øvrige på holdet, indtil jeg gennem 
min kone fi k kontakt med en læsevejle-
der. Som skoleleder havde jeg lært mig 
at skimme og forstå den overordnede 
sammenhæng. Det gik ikke her. Så jeg 
måtte lære at læse lineært igen og hæf-
te mig ved hvert enkelt ord. Efter de 
anvisninger var jeg en af de ni, der be-
stod eksamen,” siger John Møller.

Nu er han etableret som kørelærer i 
Horsens. Skolevognen er en hvid Audi. 
Hans første kuld elever tæller otte. Et 
tilpas antal, når man også vil have tid 
til at ro kajak og pleje sit brede sociale 
netværk, synes John.

”Jeg bestemmer jo helt selv, hvor 
meget og hvor længe, så jeg er en glad 
mand igen. Jeg ønsker mig ikke tilba-
ge, men jeg skal være ærlig at indrøm-
me, at jeg mindst lige så gerne ville 
have været med til at realisere skolere-
formen med alle de udfordringer, der 
ligger i det. Og al den tid, der kunne gå 
med det,” siger kørelæreren med en 
tyk selvironi. 
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mellemspil 

ÆBLET
1600-1800

Newton får et æble i 

hovedet og ’opdager’ 

tyngdekraften, siges det. 

Æblekage, som vi kender i 

dag, med sukkerristet rasp 

og fl ødeskum bliver en 

skattet dessert...

Der ligger ikke sjældent mere specifi k viden bag de mere 
kontante talværdier i PISA-undersøgelserne.

Fx at elever, der jævnligt læser bøger med deres foræl-
dre som små, i gennemsnit som 15-årige får 30 point 
mere i PISA-score, hvilket svarer til ca. ni måneders skole-
undervisning. Dette også renset for det forhold, at det ofte 
er bedre fungerende familier, der læser med deres børn.

Eller at 25 af 38 af PISA’s deltagerlande (inklusiv Dan-
mark) i perioden 2000-09 har oplevet forbedringer i disci-
plinen, idet antallet af elever, der angav, at deres lærer 
’aldrig eller næsten aldrig’ eller bare ’i nogle timer’ må 
vente på ro, så undervisningen kan begynde, er steget.

Kilde: Kvalitets- og tilsynsstyrelsen, UVM

 Store omstruktureringer  i det off entlige går ikke upåagtet hen. De 
arbejdsmedicinske klinikker oplever en stigning i henvendelser på 
grund af stress – hvad det end dækker over – i forbindelse med om-
struktureringerne i landets sundheds- og skolevæsen.

Der er mange sygeplejersker, men også lægesekretærer og læger, 
der oplever pressede arbejdsforhold som følge af sygehuslukninger 
og fl ytninger. Også skolereformen betyder, at der henvises fl ere 
stressede lærere end tidligere til klinikkerne.

PISA

strez z
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til at støtte  
landsindsamlingen
den 12. april.

Meld dig som indsamler – eller tag godt imod os. 

Vi har alle  
sammen  
en grund ...
til at støtte 
landsindsamlingenlandsindsamlingenlandsindsamlingenlandsindsamlingen

Vi har alle Vi har alle Vi har alle 
sammen sammen sammen 
en grund ...en grund ...en grund ...

Vis flaget
Søndag den 12. april

 Bliv indsamler: Indsamling.dk
eller 7012 2015 

Indsamling.dk  ·  #VisFlaget  ·  Støt på MobilePay/Swipp 61 61 08 01
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overenskomst   { tekst: Michael Diepeveen / foto: Colourbox }

  KRAV 
UDVEKSLET 

De endelige overenskomstkrav er udvekslet, 

og de første forhandlinger er i gang mellem KL 

og LC, herunder om de LC-krav, der særligt 

gælder underviserlederne i LC
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 L C Lederforum, der tæller landets 
offentligt ansatte underviserlede-
re, herunder ledere i folkeskolen, 
har via moderorganisationen LC 
fremsendt de samlede OK’15-
krav til KL.  

For Skolelederforeningens vedkommende er 
kravene blevet til efter medlemsdebat og drøf-
telser på formandsmøder og i foreningens ho-
vedbestyrelse. Højere løn og ledernes arbejds-
vilkår er omdrejningspunkterne i lederkravene 
til KL samt i øvrigt regioner og stat. 

Skolelederforeningens overordnede krav til 
OK’15 er kort fortalt: Den øgede kompleksitet 
og det øgede ansvar i ledelsesopgaven skal 
medføre lønstigninger til ledere på alle niveau-
er – især mellemlederniveauet. Samt bedre af-
skedsbeskyttelse til overenskomstansatte mel-
lemledere.

Samtidig ønsker Skolelederforeningen sam-
men med KL i overenskomstperioden at sætte 
fokus på skoleledelse og generelle vilkår for 
skoleledelse i kommunerne, set i lyset af de 
mange strukturændringer og implementeringen 
af folkeskolereformen.

KL vil som ved sidste overenskomstforhand-
ling se på skoleledernes mulighed for tjeneste-
mandsansættelse og normeringskrav om mel-
lemledere. På et mere overordnet plan er det 
TR-vilkår og reguleringsordningen, der er sat i 
spil af arbejdsgiverne.

DLF ønsker klare rammer
Lærerforeningen vil have rammer for arbejdet, 
som sikrer kvalitet i undervisningen. Sådan ly-
der et af de krav, LC har fremsendt til KL. 

Formuleringerne sigter på at få banet vej  
for bedre tid til forberedelse (formuleret som 
mere kvalitet i undervisningen). Der er også  
behov for at sikre, at lærerarbejdet fortsat er 
attraktivt, som det hedder.

KL har allerede meldt ud, at de ikke ønsker 
at forhandle lærernes arbejdstid ved OK’15. 
Tværtimod lægger KL generelt op til ’mere ens-
artede arbejdstidsregler’ og færre og bredere 
overenskomster. Det er dermed pt. helt åbent, 
hvad der kan komme ud af forhandlingerne på 
det område. Skal lov 409 omsættes til ny over-
enskomst eller?

For nylig har parterne endda raslet med sab-
lerne i pressen. Skolelederforeningen opfordrer 
i den forbindelse overenskomstens parter til at 

sikre, at der er ro om folkeskolen, og Claus 
Hjortdal siger:

”Der er brug for en fælles forståelse, der 
sikrer en positiv samarbejdskultur i folkeskolen 
de næste to-tre år, så vi kan koncentrere os om 
at implementere reformen m.m.”, siger skole-
lederformanden.

Status slut januar
De specielle forhandlinger på LC området star-
tede med kravsudvekslingen med udgangen af 
2014. 

Lige nu arbejdes der intenst i forskellige ar-
bejdsgrupper, der arbejder frem mod den første 
egentlige forhandling den 22. januar 2015. De 
specielle LC-forhandlinger forventes afsluttet 
omkring den 17. februar 2015 – men meget er 
endnu uafklaret både hvad angår lærerarbejds-
tid og lederkravene.

På det generelle område gældende for en 
halv million kommunalt ansatte har delegatio-
nerne fra henholdsvis lønmodtagernes Forhand-
lingsfællesskab og KL den 7. januar 2015 af-
holdt første forhandlingsmøde, hvor kravene 
blev nærmere præsenteret og uddybet. 

Ved forhandlingsbordet repræsenterer Mi-
chael Ziegler (K) Kommunernes Landsforening 
(KL), mens lærere, sygeplejersker, sundheds- 
og socialassistenter, pædagoger og politibetjen-
te repræsenteres af formanden for Danmarks 
Lærerforening, Anders Bondo Christensen i For-
handlingsfællesskabet.

Der har bl.a. optimistisk været talt om løn-
stigninger med henvisning til, at den danske 
økonomi er bedre end sidst i 2013, der blev 
forhandlet og hvor der kun blev givet knap 2 % 
mere i løn over to år.

Ikke overraskende er kommunernes holdning 
til lønstigninger afdæmpet. Men der er ikke på 
forhånd kommet en klar afvisning, kan man be-
mærke.

Der er mellem parterne også nedsat en ræk-
ke arbejdsgrupper om forskellige generelle krav 
med henblik på forberedelse af det næste poli-
tiske forhandlingsmøde den 23. januar 2015 
samt et afsluttende forhandlingsmøde den 13. 
februar 2015. 

Nyt om OK’15-forhandlingerne findes løbende 
på hjemmesiden.
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analyse   { tekst: Solbritt Rosenberg / foto: Colourbox }

 T ingkærskolen, der er en 
ud af i alt 36 folkeskoler 
i Odense Kommune, har 
omtrent 460 elever og 50 
ansatte og er fordelt på to 
adskilte afdelinger med 3 

kilometers afstand mellem sig.
Udefra ligner hovedskolen en lidt 

traditionel bygning fra 70’erne med 
fl adt tag og gule mursten, men overra-
sker indvendigt med et åbent og accep-
terende miljø. Vægge i den gamle byg-
ning er blevet revet ned, og i de åbne 
lokaler bruges tillidsbaseret ledelse 
over for både lærere og elever – her er 
fremtidens udfordringer og muligheder 
i højsædet. 

Skolen har i de sidste to år deltaget 
i projekt ”Digital forandringsledelse” 
(se box side 53), og souschef Ole Bent-
sen fortæller om sine oplevelser med 
projektet. De handler bl.a. om, hvordan 
modstand håndteres, når forandringer 

Fra modstand 
           til succes

 Projekt ”Digital forandringsledelse” er gennemført, og Plenum 

 bringer her nogle eksempler på de oplevelser, udfordringer og 

 succeser, der er i forbindelse med implementeringen af mere 

 IT på skoler, der har deltaget i projektet. 

skal drives frem, og hvordan lederen 
kan vende modstand til noget positivt. 
I denne artikel sættes disse oplevelser 
også ind i en teoretisk ramme.

På Tingkærskolen har man altid for-
søgt at følge med tiden – også når det 
kommer til den digitale udvikling. Gen-
nem Ole Bentsens 20 år i ledelsen har 
han været en del af et miljø, hvor der 
hele tiden arbejdes med nye IT-tiltag, 
og hvor troen på et positivt resultat al-
tid har været stor. Det har dog vist sig 
gennem årene, at de mange nye com-
putere, digitale tavler og pædagogiske 

IT-vejledere ikke har ført til den udvik-
ling, man havde troet. 

Det står bl.a. klart for Ole Bentsen, 
at skolens lærere er trætte af at høre 
om nye digitaliseringsprojekter. At de 
ikke altid gør brug af de mange nye 
muligheder, fordi de ikke ved hvordan. 
Men med deltagelsen i projekt ”Digital 
forandringsledelse” er der nu opstået 
en mulighed for at udrede, inddrage og 
informere lærerne. Også i en sådan 
grad, at det skal blive sjovt og me-
ningsfuldt at inddrage IT i undervisnin-
gen og arbejdet i øvrigt.
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ledelse, læring og it

Den digitale elev
Tingkærskolen er ganske godt med i 
forhold til de muligheder, som ligger i 
anvendelse af IT i undervisningen.

Eleverne i udskolingen opfordres til 
at medbringe egne bærbare computere 
og tablets til undervisningen. Antallet 
af elever, der medbringer egne devices, 
er støt stigende, sådan at der på skolen 
i dag er installeret elevskabe med lås, 
hvor eleverne kan opbevare deres dyre-
bare ejendele i sikkerhed. De elever, 
der ikke har mulighed for at medbringe 
en computer eller tablets kan få udle-
veret en af skolen. 

I hvert af de otte klasselokaler på 
Tingkærskolens mellemtrin er der opsat 
fem stationære computere, og compu-
terskabe med 46 bærbare computere 
og mini-Ipads til eleverne på de lavere 
klassetrin er tilgængelige for den digi-
tale elev. De mange softwarepakker til 
de mange maskiner gør det endnu 
nemmere at behandle tekst, anvende 
grammatikprogrammer, redigere fi lm og 
medieprojekter, samt styrke elevernes 
generelle kompetencer indenfor hånd-
tering af IT. 

Så da vi denne vinterdag træder ind i 
den digitale folkeskole, er skolens IT-
ambitioner tydelige – i lokalet sidder 
eleverne med deres smartphones og 
tablets i hænderne, og i deres ører spil-
ler musikkens nyeste toner. Her er IT-
devices en så naturlig del af skolelivet, 
som passer og penalhus var det engang. 

Ledelsen på Tingkærskolen arbejder 
løbende på at udvikle og implementere 
skolens IT-strategi. På skolen fi ndes et 
læringscenter, der fungerer som sko-
lens innovative og IT formidlende spar-
ringspartner med kyndige IT-medarbej-
dere. Læringscenteret er som en digital 
markedsplads for elever og lærere, hvor 
netværksdiagnosticering løser afbrudte 
forbindelser, og forsvundne dokumen-
ter bringes til live igen.

De digitale udfordringer
Med så mange muligheder, hvor opstår 
problemerne så? Jo på mellemtrinnet 
og i indskolingen opstår der ofte fl aske-
halse, fordi der stadig ikke er udstyr 
nok til hele årgangens efterspørgsel. 
Det trådløse netværk presses til det 
yderste, når det skal understøtte de 
mange enheder. 

Udfordringerne påvirker både lærere 
og elevers lyst til at udnytte tilbuddene. 
For hvor stor velvilje er der for lærerne i 
at deltage i implementeringen af mere 
IT, når de fortæller, at udstyr gang på 
gang er leveret af kommunen, men at der 
har manglet en plan for, hvordan udstyret 
skulle indgå aktivt i undervisningen. Men 
med Projekt ’Digital forandringsledelse’ 
er der kommet mere retning på foran-
dringen, fortæller Ole Bentsen.

Han har som leder altid været forta-
ler for en åben skolekultur med åbne 
døre mellem klasserne, teamarbejde 
mellem lærerne og en tillidsbaseret le-

delsesstil. For at få digitaliseringspro-
jektet til at lykkes har Ole Bentsen dog 
forsøgt sig med et nyt blik og fokus, 
hvor lærerne har skullet betragte opga-
ven som tvungen. Noget, der i begyn-
delsen resulterede i modstand fra læ-
rerteamet, men med tiden og med stor 
vedholdenhed alligevel har givet nogle 
resultater. 

I en teoretisk ramme…
Modstand mod forandringer er et vel-
kendt fænomen. At blive rykket ud af 
sin komfortzone er for mange menne-
sker svært, og det kræver ledelsens 
særlige opmærksomhed: Ved at få af-
dækket hvilken type af forandrings-
mentalitet, som medarbejderne udvi-
ser, samt lytte til bekymringer og 
anerkende dem, kan ledelsen få vendt 
modstanden til noget positivt. 

To teoretiske modeller for afdækning 
og håndtering af modstand bliver her 
præsenteret for at forstå, hvordan mod-
standen og den senere succes er blevet 
håndteret på Tingkærskolen.  

Forandringsmentalitet 
Jesper Højbjerg Christensen, direktør i 
ledelses og kommunikationsrådgiv-
ningsfi rmaet Advice A/S beskæftiger 
sig i sin bog ”Når forretningen kommu-
nikerer - Topledelsens nye strategier” 
(Københavns Universitet) med en så-
kaldt segmenteringsmodel for foran-
dringsmentalitet. Modellen kan bruges 
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til at forstå, hvordan der kan differen-
tieres mellem fi re typer af forandrings-
mentalitet, jf. fi gur 1. 

Modellen viser, hvordan der på den 
positive akse fi ndes ’De passive’, der ser 
forandringer som værende OK, men sta-
dig med den indstilling, at det var bedre 
førhen. Dermed er indstillingen relateret 
til fortiden, og det der var før. For at 
håndtere de passive er det vigtigt ikke 
at tvinge dem til at forstå, men at ledel-
sen stiller information til rådighed og på 
den måde øger gennemsigtigheden i for-
andringen, og det der skal ske (Højberg 
Christensen, 2010). 

Endvidere på den positive akse fi ndes 
’Optimisterne’, der fokuserer på fremti-
den og derfor er indstillet på at skabe 
forandring nu for at kunne komme videre 
mod måske bedre tider. For ledelsen 
handler det om at gøre disse medarbej-
dere til en del af forandringen og lade 
dem være med til at udvikle konceptet. 

På aksen for de negative fi ndes ’De 
skeptiske’, der ligesom de passive foku-
serer på fortiden, med en tilgang der 
bygger på, ’at forandringer er set før, og 
der sker ikke noget så derfor nytter det 
næppe at gennemføre dem’. Ligeledes, 
som ved de passive, skal ledelsen hånd-
tere denne forandringsmentalitet ved at 

øge gennemsigtigheden ved forandringen 
gennem information og kommunikation 
af forandringens formål og baggrund.

Slutteligt for modellen ses ’Vagthun-
dene’, der med en negativ tilgang til 
fremtiden og forandringen vil være svære 
at overbevise, idet de gerne vil tjekke al-
ting og være sikre på, at der ikke er snyd 
involveret. Således skal ledelsen forsøge 
at gøre dem til en del af forandringen 
ved at lade dem foretage forandringen 
indefra. På baggrund af indsigt bliver det 
muligt at imødegå denne negative foran-
dringsmentalitet og vende den til noget 
brugbart for forandringen (Højberg Chri-
stensen, 2010).

Modstandens magt
Modstand kan tilgås på mange måder, 
men Rick Maurer, der er en amerikansk 
forandringsledelseskonsulent med spe-
ciale i at håndtere modstand (Maurer, 
2013), argumenterer for, at modstand 
ikke nødvendigvis er noget, som skal 
overstås, men noget som skal behand-
les (Palmer, Dunford & Akin, 2009, s. 
177). 

I modstand kan der fi ndes en styrke 
til forandring ved at opbygge support til 
forandringen i stedet for at modarbejde 
den. Således skal ledelsen have for øje 

fem faktorer for at imødegå og arbejde 
med modstanden og på den måde ven-
de den til noget mere produktivt og 
dermed fremme forandringen: 

›  Bibehold det klare fokus for hvad der 
er forandringens objektiv. 

›  Erkend modstanden. 
›  Respekter dem, der gør modstand, og 

ikke nedgøre dem for at fremme for-
andringen. 

›  Slappe af således at lederen ikke selv 
gør modstand mod modstanden.

›  Tilslutte sig modstanden og lytte til 
de bekymringer der måtte være.

Hvis ledelsen er opmærksom på disse 
fem faktorer, kan det være muligt at 
vende modstanden og dermed sikre en 
mere vellykket forandring (Palmer, 
Dunford & Akin, 2009, s. 177). 

Og hvad sker der så… 
Et nyt stort IT-projekt skal præsenteres. 
Men er det ikke bare endnu endnu ’en 
snak’ om IT, og den vigtighed det har 
for moderne undervisning? Ole Bentsen 
oplever modstand fra starten:

”Der har fx været modstand i perso-
nalet imod projektideen med at jeg fl ere 
gange skulle deltage i undervisningen, 
samt at lærerne skulle løse og udføre 
en bestemt opgave ”Eleven som digital 
producent”. Lærerne skulle udveksle 
erfaringer og ideer i faggrupper og blev 
interviewet med refl eksions- og udvik-
lingsredskabet ”Fish bowl” i deres af-
delingsteam, og derefter afl evere invita-
tioner til mig om besøg og deltagelse i 
undervisningsforløb i de enkelte klasser”. 

Modstanden opstår grundet den po-
sition, som lærerne og pædagogerne 
indtager, allerede inden projektet skal i 
gang. Lærerne som er vant til den åbne 
kultur, hvor alle altid kan få et ord ind-
ført, synes ikke tilfredse med den nye 
rolle, som Ole Bentsen påtager sig. 

I forhold til segmenteringsmodellen 
for forandringsmentalitet opstår der et 
billede af, at lærerne naturligt indtager 
rollen som ’De skeptiske’, idet de langt 
hen af vejen før har set de tiltag blive 
introduceret, men aldrig fulgt dem til 
ende. Derfor bliver lærernes tilgang til 
forandringen ’Har vi prøvet – nytter 
ikke’, fordi Ole Bentsen indsætter sig 
selv som facilitator og dermed er den 
styrende i gruppen. 

Det er Ole Bentsen, der med Fish 
bowl metoden udpeger og udspørger 

analyse 

OK  – det var nu bedre
i gamle dage

Lad os rykke på
det nye nu

Har vi prøvet – 
nytter næppe

Vi skal tjekke, at det 
ikke er snyd

De passive Optimisterne

De skeptiske Vagthundene

Fig. 1. Segmenteringsmodel for forandringsmentalitet

Højbjerg Christensen 2010.
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130 skoleledere har i 2013-14 deltaget i dette natio-
nale projekt, der skulle øge og forbedre brugen af it i 
folkeskolen

At vores velfærdssamfund er under forandring, her-
sker der ingen i tvivl om. Ligeledes er det en kends-
gerning, at digitaliseringen af velfærdsydelser inden 
for alle professionsområder er en af de helt centrale 
udfordringer for fagprofessionelle, uddannelsesinsti-
tutioner, politikere og mange andre aktører. 

Således skal projektet ”Digital forandringsledelse i 
folkeskolen” ses som en del af den off entlige digitali-
seringsstrategi på skoleområdet, som skal sikre, at it 
bliver integreret som en naturlig del af undervisningen.

Ledelse er en afgørende faktor
Med den teknologiske udvikling følger en lang række 
muligheder, udfordringer og dilemmaer, og det giver 
næsten sig selv, at landets folkeskolelærere har for-
skellige tilgange og forudsætninger for at inkludere 
it i deres undervisning. Det samme spænd i kompe-
tencer, erfaringer og holdninger gør sig gældende 
blandt skolelederne.

Derfor handlede ”Digital forandringsledelse i folke-
skolen” først og fremmest om at skabe et netværk 
mellem ca. 130 skoleledere, 1-2 repræsentanter per 
kommune, som igennem den toårige projektperiode 
mødtes i forskellige fora med digitaliseringen af 
folkeskolen som det samlende fokuspunkt. Net-
værksskabelsen havde til formål at identifi cere, 
afprøve og udbrede initiativer og værktøjer, som kan 
understøtte en øget og forbedret anvendelse af it i 
folkeskolerne.

”Lige fra starten af projektet stod det helt klart, at 
det først og fremmest kræver tydeligt lederskab, 
hvis vi skal lykkes med missionen om at få mere it 
i folkeskolen. Digitaliseringen griber ind på mange 
områder og niveauer, og det kræver blandt andet, at 
der bliver arbejdet med kulturen og organisationen 
på skolerne. Derfor ville vi med projektet skabe et 
stærkt netværk, der var fokuseret omkring digita-
liseringen af folkeskolerne, så skolelederne kunne 
bruge hinanden, på tværs af faglige og geografi ske 
grænser, og på den måde styrke deres roller som 
forandringsagenter”, siger Michael Rasmussen, som 
er skoleinspektør i Kalundborg Kommune og projekt-
leder for ”Digital forandringsledelse i folkeskolen”.

Projektet blev drevet af en styregruppe og en 
projektgruppe, begge med repræsentanter fra 
Ministeriet for Børn og Undervisning, Kommunernes 
Landsforening og Skolelederforeningen. Herudover 
varetog University College Sjælland (UCSJ) og Dan-
marks Evalueringscenter (EVA) en central rolle som 
eksterne sparringspartnere og facilitatorer.

Karsten Gynter, forskningsprogramleder hos UCSJ og 
ansvarlig for projektsamarbejdet, understreger vigtig-
heden af ledelse i denne form for forandringsprojekter:

”Lederen er den faktor, der betyder mest for, at 
brugen af it bliver udviklet. Det er ekstremt vigtigt, 
at lederne arbejder med at ændre hele kulturen om-
kring, hvordan der undervises i et fag. Lederen skal 
blandt andet arbejde med at ændre organiseringen 
således, at det er de enkelte fagteams, der diskuterer 
it-didaktik, fremfor at være op til den enkelte lærer 
at få inddraget it”, siger han.

Hovedentreprenører
Ifølge Michael Rasmussen tilførte partnerskabet 
med UCSJ og EVA vigtige kompetencer på området – 
både i forhold til viden om og anvendelse af tekno-
logi i undervisningssammenhæng samt i forhold til 
at etablere, drive og udvikle store netværksgrupper.

”De var hovedentreprenører bag hele det forløb, 
vi nu har gennemført, og fungerede samtidig med 
introduktion af den nyeste forskning på alle de plan-
lagte seminarer og andre former for møder, vi har 
afh oldt. Vi har på den måde fået tilført den nyeste 
viden og de nyeste metoder samt haft mulighed for 
at blive udfordret på både teoretisk og praktisk plan. 
Det har været med til at sikre et højt niveau gennem 
hele projektperioden”, siger Michael Rasmussen.

Projekt ”Digital forandringsledelse i folkeskolen” er 
støttet med 3,2 mio. kr. fra regeringens pulje til it i 
folke skolen og er afsluttet med udgangen af 2014.

 Mikkel Jørnvil
UCSJ
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lærerne samt bestemmer, hvem der skal 
sige hvad og hvornår, og derfor kan der 
argumenteres for, at der affødes yderlige-
re skepsis blandt lærerne og i værste fald 
modstand. Ole Bentsen fortæller, hvor-
dan lærerne i processen med Fish bowl 
ikke brød sig om, at han gik ind og be-
stemte, hvem der skulle sige hvad. Reto-
rikken kredsede om det ’de plejede at 
gøre’, altså at alle kunne sidde og disku-
tere, men nu var det noget andet. 

De lærere der var uden for Fish bowl 
kunne kun lytte, og på den måde kunne 
Ole Bentsen sørge for, at dem der ikke så 
tit sagde noget, kom i den varme stol. 
Styrken for metoden blev, at Ole Bentsen 
holdt fast i konceptet og blev ved med at 
gentage den på trods af modstanden. Og 
det resulterede i, at lærerne med tiden 
fandt forståelse for metoden, og den pro-
ces som den reelt dikterede.

I håndteringen af den modstand, 
som lærerne ved første øjekast har ud-
vist, har Ole Bentsen gennem hele pro-
cessen fokuseret på målet, og på den 
vej som var lagt for forløbet. Han be-
skriver processen:

”Tillidsmanden blev inddraget – kan 
det her virkelig passe? Jeg holdt fast i 
processen og gentog besøgene her i 
foråret. Langsomt blev det en naturlig 
del af arbejdsrytmen, at jeg ofte var på 
besøg i klassen og stillede nysgerrige 
spørgsmål. 2. runde af Fish bowl blev 
en positiv og konstruktiv udveksling af 
ideer, hvor man lyttede til hinanden og 
udvekslede ideer”. 

For at håndtere modstanden mod for-
andringen og projektet har Ole Bentsen 
formået at bibeholde fokus, ligesom 
Maurer foreskriver det i sin behandling af 
modstand. Når Ole Bentsen bliver ved 
med at forholde sig fokuseret til målet 
for projektet og samtidigt inddrager læ-
rerne gennem Fish bowl, får han aner-
kendt ’De skeptiske’ og respekteret den 
modstand som foreligger. Sådan bliver 
modstanden ikke nedgjort, men gjort til 
en del af forandringen, og dette medfører 
igen en ændring i lærernes tilgang til 
projektet: 
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”Forårets teamsamtaler blev afvik-
let, således at 5-6 lærere, der normalt 
ikke arbejder sammen, skulle beskrive 
deres projekt- og IT-ide for hinanden. 
Pludselig var alle hæmninger og bloke-
ringer væk og man ville gerne dele ide-
er og viden med hinanden. Man følte at 
man var på samme niveau”. 

Resultatet af Ole Bentsens håndtering 
af modstanden er klart: Ved at gøre for-
andringen gennemsigtig for lærerne ved 
at informere dem om formålet, holde fast 
i fokusset for projektet og anerkende de 
bekymringer, som han har forelagt for 
lærerne i at skulle implementere mere IT 
i undervisningen, er skepsissen vendt. 
Lærerne er nu mere imødekommende for 
forandringen og de nye arbejdsmetoder i 
forhold til IT i hverdagen, men også Ole 
Bentsens besøg i klasserne for at have en 
føling med, hvordan der bliver gået til 
arbejdet, bliver i højere grad nu accepte-
ret. Ændringerne ser Ole Bentsen endvi-
dere ved:  

”Vi har tidligere opfordret til at vi-
dendele på personalemøder for alle 
medarbejdere. Her har det ofte kun væ-
ret de Pædagogiske IT vejledere, der 
har talt, og mange har følt, at der blev 
snakket hen over hovedet på dem, og 
de har ikke turde spørge ind til det de 
ikke forstod. Pludselig fik vi skabt et 
forum, hvor alle var lige og derfor turde 
spørge ind til hinandens projekter og 
give gode råd til kolleger, der var på IT 
niveau med en selv”. 

Ved at tilslutte sig modstanden, imø-
dekomme den og holde fast i formålet 
med projektet har Ole Bentsen formået 
at vende situationen fra en gruppe lære-
re, der udadtil virkede som ’De skepti-
ske’ til at få det, der synes at være en 
helt ny gruppe lærere på grænsen til ’Op-
timisterne’. Ved at lytte til de bekymrin-
ger som lærerne har måttet have i for-
hold til ikke at føle sig informeret nok, 
kompetente nok eller lignende, har Ole 
Bentsen igennem pædagogisk IT-vejled-
ning givet lærerne en ny kraft og forståel-
se. En ny forståelse i forhold til at viden-
dele og implementere IT i 

undervisningen som er vejen frem på 
Tingkærskolen.  

Fremtiden for forandring
Det betyder for Ole Bentsen, at det di-
gitale udviklingsprojekt fortsætter, og 
alle lærere på Tingkærskolen bl.a. kon-
kret skal undersøge, hvordan det er 
muligt at inddrage IT som en del af de-
res respektive fag. 

På den måde bliver det også muligt 
for eleverne at arbejde mere koncentre-
ret, selvstændigt og IT-baseret i de for-
skellige fagdiscipliner. IT-selvstændig-
heden blandt eleverne understøttes 
endvidere af en beslutning om, at alle 
elever hver morgen skal begynde med 
en time i fordybelse og træning, hvor 
igen hvert fagområde er bundet til at 
forberede emner til dette. 

De mange succesoplevelser som Ole 
Bentsen har haft med Projekt digital 
forandringsledelse, har givet så positiv 
en effekt, at der nu systematisk kan 
tilrettelægges besøg i klasserne uden 
modstand - tværtimod. Derfor har le-
delsen valgt at udvikle besøgene, såle-
des at både leder og souschef planlæg-
ger et ugentligt møde, hvortil lærerne 
har adspurgt om feedback, som allere-
de foreligger samme dag. 

Altså er der sket store forandringer; 
ikke kun i arbejdsgangene men også i 
mentaliteten på Tingkærskolen. Måske 
den største forandring er, at forandring 
i sig selv er i højere grad er blevet ac-
cepteret blandt medarbejderne som no-
get positivt. 

Solbritt Rosenberg er cand. soc. i  
Politisk Kommunikation & Ledelse 



  mest om skoleledelse 55

ÆBLET
I dag

En gennemsnitsdansker 

indtager 15 kg æbler/år.  

Der udvikles stadig nye 

sorter, og æblet anvendes 

til bl.a. slik, læskedrikke, 

spiritus, mad,  

tilbehør og pynt…

mellemspil

 En milliard kr.  fik regeringen, SF og Enh. på finanslov 2015 afsat til flere pædago-
ger, svarende til ca. 600 flere stillinger eller ca. 6 ekstra pædagoger pr. kommune.

Beløbet kommer oveni den 1/2 milliard, som samme fire partier afsatte til ansæt-
telse af flere pædagoger tilbage i 2011. 

BUPL-lederne peger dog på, at antallet af ansatte i daginstitutioner m.m. over de 
seneste år har været status quo eller direkte faldet, og at pengene således ikke er 
blevet brugt af kommunerne som tilsigtet.

 Danmark er verdens  mindst korrupte land, når der må-
les på misbrug af magt, hemmelige aftaler og bestikkel-
se i den offentlige sektor. Det viser en måling af den uaf-
hængige organisation Transparency International.

Danmark har en score på 92 ud af 100 mulige point 
og topper listen foran New Zealand, Finland, Sverige og 
Norge. I den anden ende af skalaen finder man Somalia, 
Nordkorea og Sudan, der indtager pladserne som de tre 
mest korrupte lande i verden.

Ukraine er det land i Europa, hvor det ifølge målin-
gen står værst til. Landet får kun 26 point, mens Italien, 
Grækenland og Rumænien er landene i EU, der scorer 
lavest. Alle tre får 43 point.

1.0         .000.0    0

RENE LINJER
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Godtgørelse
 

Der gælder nye regler for godtgørelser ved fratræden.
Fremover har funktionærer, der bliver afskediget, krav på godt-

gørelse, uanset om de er syge, fleksjobbende, bliver ledige, skal 
på efterløn eller går direkte over i et nyt job.

› Efter 12 år har man krav på en måneds godtgørelse.
› Efter 17 år har man krav på tre måneders godtgørelse.
 
Det sker ved en ændring af Funktionærloven pr. 1. februar 2015.
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analyse   { tekst: Solbritt Rosenberg / foto: Colourbox }

 I Vejle og Aarhus fin-
der vi Søndermarks-
skolen og Vester-
gårdsskolen. To  
skoler, der ligesom 
mange andre skoler, 

hele tiden arbejder med at 
implementere nyt IT. Meget 
er der sket, siden de blev 
bygget i henholdsvis 1870 
og 1952, og der kan nu kun 
gisnes om, hvorvidt lærerne 
på daværende tid ville have 
kunnet forstå den digitale 
bølges betydning. 

De to skoler er dog fulgt 
med tiden, og begge emmer 
af bevågenhed og af lærere, 
som arbejder hårdt for at 
kvalificere eleverne. Denne 
artikel handler om succes-
oplevelserne og udfordrin-
gerne i at implementere 
mere IT, mens reformen gi-
ver spændinger i processen. 
Denne artikel sætter også 
skolernes ledere under lup 
og ser nærmere på, hvordan 
lederrollen i en forandrings-
proces kan blive afgørende 
for et succesfuldt resultat. 

Rammerne for forandring 
Søndermarksskolen, som 

  ELEVEN  
FREM FOR ALT 
Projekt ”Digital Forandringsledelse” er gennemført. To af skolerne, som har deltaget i projektet, beretter 

om deres oplevelser, udfordringer og succeser med implementeringen af mere IT i skolernes hverdag. 

altså blev bygget i Vejle for 
over 100 år siden, har om-
kring 475 elever på 0.-9. 
klassetrinene. Viceskole-
leder Jesper Bruselius for-
tæller, at skolen gennem de 
sidste tre skoleår har inve-
steret mange penge og res-
sourcer i IT. 

Det har været et langt og 
sejt træk. Med IT’ens hurtige 
udvikling har skolen næsten 
ikke kunne følge med i for-
hold til nye devices og mulig-
heder. Udfordringerne har 
taget til, når netop koblingen 
eller mangel på samme ikke 
har kunnet understøtte ambi-
tionerne, og det er de tekni-
ske formaliteter, der afgør 
digitaliseringen af skolen. 

Kontekstfaktorerne er be-
tydningsfulde for Sønder-
marksskolens succes med 
ny IT i undervisningen. Ak-
tuelt demotiveres lærerne af 
presset fra den nye reform 
med fokus på mere forbere-
delse og tilstedeværelse.  
Således finder Jesper Bruse-
lius, at modstanden mod 
mere IT til dels udspringer 
af en generel modstand mod 
systemet. 

Ved Vestergårdsskolen i 
Aarhus møder vi viceskole-
leder Thorkild Tosti Clausen, 
som står over for nogle af de 
samme problemer. Også her 
betyder reformen ændringer, 
når lærerne skal arbejde 
endnu mere på tværs i fag-
teams og dele deres viden,  
og hvor et yderligere fokus 
på IT opleves som dråben, 
der får bægeret til at flyde 
over. Igen er der ikke mod-
stand mod selve skolens en-
gagement i at skabe digital 
forandring. Udfordringen 
lige nu er at skabe plads til 
det i et større administrativt 
planlægnings-puslespil.

De digitale solstråler
Midt i udfordringerne er det 
til gengæld positivt at ople-
ve, at eleverne på de to sko-
ler er parate til at indtage 
projektet med mere IT i un-
dervisningen.

På Søndermarksskolen 
fortæller Jesper Bruselius 
om sit fokus på børnenes 
nysgerrighed over for de nye 
IT-strømme, og derfor er der 
undervejs blevet indkøbt 29 
laptops og 8 Ipads til udle-

vering til eleverne samt an-
dre steder, hvor det er rele-
vant. Derudover er de to 
IT-lokaler nu helt up-to-date, 
så at det er muligt for lærer-
ne at booke et lokale til 
mere koncentreret undervis-
ning, hvor også hurtigere 
elever kan hjælpe de andre. 

Endvidere er der installe-
ret elevskabe til eleverne til 
sikker opbevaring af compu-
tere og andre devices med-
bragt hjemmefra. Som et led 
i digitaliseringsstrategien har 
Søndermarksskolen valgt at 
fokusere på deres eget pro-
jekt: ’Bring Your Own De-
vice’. Der opfordres fra sko-
lens side til, at eleverne i 
4.-9. klasse medbringer egne 
computere, og for dem der 
ikke har mulighed for det, 
stilles der computere til rå-
dighed af skolen. Projektet 
har mødt modstand fra for-
ældre, der ikke mener, at der 
burde være udgifter i forbin-
delse med indkøb af IT. Ikke 
desto mindre medbringer 
mange elever selv hver dag 
egne devices, jf. figur 1.

Ligeledes har der på Ve-
stergårdsskolen i Aarhus væ-
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ledelse, læring og it

  ELEVEN 
FREM FOR ALT 

ret fokus på eleverne og på 
at skabe en ny måde for læ-
rerne at undervise på, som 
ikke blot indebærer brugen 
af digitale hjælpemidler, 
men inkluderer eleverne på 
en ny måde. Her bliver de 
nye digitale tavler et middel 
for både elever og lærere at 
benytte i undervisningen. 

På den måde søger Thor-
kild Tosti Clausen at få 
skabt mere samarbejde mel-
lem lærere og elever som 
skal styrke ambitionen om 
at kvalifi cere elever og lære-
re og skabe en mere kollek-
tiv tilgang til undervisnin-
gen. Erfaringen viser, at ved 
at lade både elever og lære-
re anvende digitale hjælpe-
midler i undervisningen ak-
tiveres også de mindre 
aktive elever. Ved at motive-
re og inddrage eleverne ud-

vikles undervisningsformen 
og læringen højnes .

Udfordringerne ligger alt-
så for begge skoler i på den 
ene side, at få lærerne til at 
fi nde motivationen og ener-
gien til at arbejde med mere 
IT i undervisningen i en tid, 
hvor presset er stort. På den 
anden side handler det om 
at få eleverne til at påtage 
sig mere engagement i un-
dervisningen gennem de nye 
muligheder, som de digitale 
redskaber giver. 

Ledelsesrollen teoretisk set… 
For at belyse udfordringerne 
for Søndermarksskolen og 
Vestergårdsskolen sættes 
problematikkerne i teoretisk 
ramme. Ved hjælp af ’Five 
images of Change’ (Palmer, 
Dunford & Akin) bliver det 
muligt at anskue, hvordan 

Fig. 1. Skema med status for de medbragte 
devices på Søndermarksskolen, Vejle.                 

Klasse Elever 
i alt

Med 
device

Uden 
device

%

4.A 27 20 7 74

4.B 25 23 2 92

5.A 23 14 9 61

5.B 22 21 1 95

6.A 23 22 1 96

6.B 23 20 3 87

7.A 25 21 4 84

7.B 21 17 4 81

8.A 26 23 3 88

8.B 23 22 1 96

9.A 22 17 5 77

9.B 23 17 6 74

Total 283 237 46 84
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forskellige ledelsesroller kan 
få forskellig betydning for 
processen, jf. figur 2. Der er 
to hovedkategorier: 1) Under 
ledelse gennem kontrol fin-
der man rollerne ’Director, 
Navigator og Caretaker’, og 
2) Under ledelse gennem 
formning finder man ’Coach, 
Interpreter og Nurturer’. 

Som det fremgår af ske-
maet, kan ’Director-rollen’ 
karakteriseres ved, at det er 
lederen, der har kontrollen 
og tror på forandring ad den 
vej. Forandring er et strate-
gisk valg, der foregår via le-
derens valg. Her er der især 
fokus på, at konkrete mål 
kan planlægges og opnås. 

Ved ’Navigator’ lægges 
der ligeledes vægt på, at det 
er lederen, der styrer foran-
dringsprocessen. Dog er der 
eksterne kræfter, der gør, at 
det ikke er alt, som lederen 
kan styre (Palmer, Dunford 
& Akin, 2009, s. 27ff.). 

’Caretaker-rollen’ define-
res ved, at det også her er 
lederens kontrol, der er i fo-
kus. Dog ses lederen her som 
en slags hyrde, der skal for-
søge at få flokken på rette 
vej. Lederen må forsøge at 
styre organisationen gennem 
de problematikker, der opstår 
gennem interne/eksterne fak-

torer og som måtte påvirke 
forandringsprocessen. 

Det fremgår endvidere af 
skemaet, at ’Coach-lederen’ 
karakteriseres gennem den 
fundamentale idé om, at 
forandringslederen er i stand 
til at forme organisationens 
kapaciteter og evner på be-
stemte måder. Lederen kan 
altså forme de færdigheder, 
som de ansatte har, på en 
måde som vil gavne foran-
dringen (Palmer, Dunford & 
Akin, 2009, s. 27ff.). 

’Interpreter’ er lederrollen 
som lægger vægt på, at for-
andringslederen skal formid-
le forandringen ud til de an-
satte, så de forstår den. De 
skal give forandringen me-
ning, så de ansatte kan 
knytte an til den. 

Sidst, men ikke mindst 
ses ’Nurturer’, hvor lederen 
ikke har mulighed for at sty-
re eller kontrollere hverken 
inputs eller outputs. Ingen 
outputs kan forfølges eller 
produceres med overlæg. 
Derimod går denne rolle ud 
på at forandringslederen 
skal forsøge at forme sine 
ansatte og organisationen, 
så de er klar til de udfor-
dringer, som de stilles over-
for (Palmer, Dunford & Akin, 
2009, s. 27ff.).

Og hvad skete der så…
Projektet er beskrevet, ledel-
sen står klar, og to ting skal 
spille sammen: Eleverne og 
lærernes engagement ved 
implementeringen af mere 
IT i folkeskolen. 

Som nævnt oplever vice-
skoleleder Jesper Bruselius 
på skolen i Vejle stor opbak-
ning fra eleverne, som er klar 
til at påtage den nye måde at 
arbejde på. Det trådløse net 
fungerer nu, og der er ud-
dannet tre nye medievejlede-
re i læringscenteret. For ham 
er projektet blevet nemmere 
at gennemføre fordi de via 
deltagelsen i projekt ’Digital 
forandringsledelse’ bedre har 
kunnet legitimere processen 
og uddybe deres tiltag og be-
slutninger. 

’Bring your own device’ 
tiltaget er lykkedes, og de 
største problemer ses hos 
lærerne, der føler sig presse-
de på tid. Eleverne er glade, 
og også hos de svagere ele-
ver giver forandringsledelsen 
og projektet mulighed for at 
gøre det nemmere for lærer-
ne at inddrage IT i undervis-
ningen og dermed højne læ-
ringen for de udsatte elever. 

På Søndermarksskolen 
har man delt ledelsesopga-
verne. Således kredser Jes-

per Bruselius’ tilgang til for-
andringsledelsen sig primært 
om elevernes modtagelse, 
udnyttelse og udbytte af de 
nye IT-initiativer. Endvidere 
er Jesper Bruselius tilgang til 
udfordringerne præget af en 
opmærksomhed på de eks-
terne kræfter og kontekstfak-
torer i form af den nye re-
form, som udslagsgivende for 
succesen med projektet.

På den måde kan Jesper 
Bruselius’ rolle som leder ka-
rakteriseres som ’Navigator’, 
hvor han er med til at styre 
forandringen, men stadig er 
klar over, at processen ikke 
kan styres fuldstændigt, og 
at de ydre faktorer vil spille 
en rolle for succesen. 

For at imødegå persona-
lets og lærernes frustrationer 
med presset fra den nye skole-
reform arbejder Søndermarks-
skolens anden ledende skik-
kelse, skoleleder Marianne 
Iwersen med at lytte, lede og 
navigere blandt lærerne. Det 
betyder, at hun kan ses i rol-
len som ’Caretaker’, idet hun 
bliver den guidende figur der 
styrer Søndermarksskolen 
gennem de frustrationer,  
som opstår i processen. 

På Vestergårdsskolen i 
Aarhus er de nye fagteams 
omdrejningspunktet i arbej-

Fig. 2. Seks ledelsesroller som kan deles i ledelse gennem kontrol og gennem  
formning. Palmer, Dunford, & Akin, 2009, s. 27ff.            

Images Diagnostic Tools

Director Using diagnostic tools to build up your knowledge base and confidence about what needs to change by 
using models that specify relationships among variables and pinpoint where change is needed when things 
are not going well.

Navigator You will find the diagnostic tools attractive; models are ways of ”mapping” the environment they describe.

Caretaker You will be less convinced of the capacity of the diagnostic tools to support radical change, but several  
of the tools (see, e.g., PESTEL and scenario analysis) provide insights into the trends in the external  
environment that you will have to take into account.

Coach You will focus on the diagnostic tools that highlight the goals being sought and the competencies needed 
to attain them.

Interpreter You will be attracted to the diagnostic tools that emphasize images, framing, and cognitive maps.

Nurturer Having an interest in emergent strategy, you may remain unconvinced as to the value of such diagnostic 
tools.

analyse
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det med IT. Her diskuteres 
de fælles mål og lærings-
mål, som sættes i relation til 
undervisningsforløbene. 
Endvidere er der i det regi 
blevet udarbejdet handlings-
planer for elevernes IT-kom-
petencer i samarbejde med 
lærernes IT-kompetencer – 
og lærerne har haft tre ar-
bejdsdage, hvortil de gennem 
et fælles undervisnings forløb 
har fået afklaret forskellige 
spørgsmål angående imple-
menteringen af mere IT i 
undervisningen. 

Fokus på elevernes enga-
gement og stigende motiva-
tion for læring har udmøntet 
sig i større inddragelse af 
elevernes IT-kompetencer 
som et supplement til lærer-
nes. Det betyder, at også 
klasseværelserne er udvidet 
til at inddrage digitale tav-
ler, tablets mm. til at skabe 
en fællesskabsfølelse for un-
dervisningen mellem lærere 
og elever. På denne måde 
har viceskoleleder Thorkild 
Tosti Clausen søgt at øge 
elevernes læring ved, at de 
oplever at være inddraget og 
er medskabende for under-
visningen. 

I en SWOT-analyse blev 
der på Vestergårdsskolen 
identificeret fire problema-
tikker eller udfordringer, 
som kredser om 1) kulturfor-
andring, 2) digitale kompe-
tencer, 3) læringsplaner og 
4) læreformer. Dem har 
Thorkild Tosti Clausen for-
søgt at imødekomme ved at 
lade lærerne i fællesskab 
udarbejde en strategi for 
fagteamets arbejde. På den 
måde har lærerne fået en 
anledning til at styrke sam-
arbejdet på tværs og i team-
sene, der afspejler bedst 
muligt den arbejdsproces, 
som de kan arbejde under. 

Endvidere har projektet 
medført, at IT-vejlederen har 
fået en afgørende rolle og er 
mere eller mindre direkte 
blevet en del af ledelses-
teamet. IT-vejlederen udar-

bejder rapporter og mål for 
lærerne og elevernes kompe-
tenceudvikling. På den 
måde fremstår han som en 
forandringsagent, der udover 
et stort indblik i ledelsens 
målsætninger for skolen, 
samtidig befinder sig i øjen-
højde med lærerne gennem 
rollen som IT-vejleder. 

Der har været stor forskel 
på, hvordan lærerne har følt 
sig gearet til at bruge IT i 
undervisningen, men med 
projektet i ryggen har det 
været muligt for Thorkild To-
sti Clausen at legitimere 
processen, og dermed har 
lærerne også accepteret de 
nye digitale redskaber som 
en mere naturlig del i den 
daglige undervisning. 

Ud fra viceskolelederens 
tilgang til forandringsproces-
sen kan der argumenteres 
for, at Thorkild Tosti Clausen 
indtager rollen som ’Direc-
tor’, idet han bibeholder 
kontrollen og fokuserer på 
forandringen. På baggrund 
af SWOT-analysen arbejder 
han strategisk og målrettet 
på at afværge de fremanaly-
serede udfordringer. Dette 
gør han på baggrund af kon-
krete mål og handlingspla-
ner, og har dermed facilite-
ret forandringen gennem 
troen på ledelsens betyd-
ning i en forandringsproces. 

Hvad skal fremtiden bringe…
Det står klart for Sønder-
marksskolen og Vestergårds-
skolen, at IT nu og i fremti-
den kun vil få mere indfly-
delse på undervisningen og 
de unges læring. Begge sko-
ler har gennem projektet op-
nået succesoplevelser både 
blandt lærere og elever, der 

er engagerede og nysgerrige. 
På trods af spændinger og 
presset på lærerne er det med 
projekt ’Digital Forandrings-
ledelse blevet muligt for Jes-
per Bruselius og Thorkild To-
sti Clausen at legitimere bag-
grunden for den nye måde at 
arbejde med IT i undervisnin-
gen, og det kommer ikke til at 
stoppe her.

På Søndermarksskolen vil 
Jesper Bruselius stadigvæk 
fokusere på, at eleverne fort-
sat selv medbringer laptops 
eller Ipads gennem ’Bring 
Your Own Device’, og forhå-
bentlig kan dette føres helt 
ned i 3. og måske endda 2. 
klassetrin. Derudover vil fo-
kus for fremtiden på Søn-
dermarksskolen ligge på, at 
det indkøbte udstyr udeluk-
kende skal bruges af de ele-
ver, der ikke har noget selv, 
og at skolen derfor kan inve-
stere i mindre udstyr, som 
derimod er rigtig godt. Frem-
tiden vil bringe 100 % digi-
talisering og Jesper Bruseli-

us vil være klar til, at 
bøgerne forsvinder og alt 
med tiden kan klares digi-
talt. 

Vestergårdsskolen skal 
ligesom Søndermarksskolen 
også digitalt set fremad, og 
i fremtiden vil fokus fortsat 
ligge på at inddrage elever-
ne mere i undervisningen 
for at fostre den medska-
bende fællesskabsfølelse. 
På den måde sigtes der ef-
ter et stigende karaktergen-
nemsnit. Derudover vil der 
blive arbejdet hårdt for et 
overskyggende kompetence-
løft af lærerne gennem 
blandt andet de nystiftede 
fagteams og videndeling 
mellem lærerne.  

Solbritt Rosenberg er  
cand. soc. i Politisk  
Kommunikation & Ledelse
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Palmer, I., Dunford, R., & Akin, G. (2009). Managing Organizational Change - A multiple perspectives approach. New York, USA:  
The McGraw-Hill Companies.
Søndermarksskolen. (12. Marts 2012). Søndermarksskolen. Hentet 4. November 2014 fra www.soendermarksskolen-vejle.dk:  
http://www.soendermarksskolen-vejle.dk/Infoweb/Designskabelon8/Rammeside.asp?Action=&Side=&Klasse=&Id=&Startside=&ForumID=
Vestergårdsskolen. (2014). Vestergårdsskolen - Vores skole. Hentet 4. November 2014 fra www.vestergaardsskolen.skoleporten.dk:  
http://vestergaardsskolen.skoleporten.dk/sp/36406/text/Vores%20skole

baggrund

Digital forandringsledelse

Består af ét nationalt og en række regionale 
netværk, hvor skoleledere videndeler om den 
digitale omstilling af folkeskolen og om initiati-
ver, der understøtter forbedret anvendelse af it i 
undervisningen.

Projektet er støttet med 3,2 mio. kr. fra rege-
ringens pulje til IT i folkeskolen og faciliteres 
centralt fra i et samarbejde mellem KL, UVM og 
Skolelederforeningen. Projektet er sluttet med 
udgangen af 2014.

  

ledelse, læring og it
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nye bøger
Ønsker du at anmelde en bog, så ring til sekretariatet på  tlf. 7025 1008.

4
anmeldelser

Alt går hurtigere, stærkere og hurtigere. Sådan har det syntes i 
snart mange år. I denne bog undersøges det, om det er indbild-
ning, eller om der er noget om snakken? Det er der. 

Det bekræftes også, at der er grund til at tage de problemer, 
der kan kædes sammen med højhastighedssamfundet, alvorligt: 
Udbrændthed, depression og afmagt, diverse medicinering – og 
være kritisk over for den virkelighed, vi står i.

På den måde skriver bogen – eller essayet, som forfatteren, 
den tyske sociolog Hartmut Rosa, kalder sit korte, velskrevne 
skrift – sig ind i en tradition tilbage til Marx, Weber, Frankfurter-
skolen med adskilligt fl ere. 

Problemet eller paradokset er, at udviklingen af ny teknologi, 
den frie markedsøkonomi og øgede individualisme skulle give 
større frihed til – banalt sagt – at realisere sig selv, og alligevel 
opleves det af mange som det modsatte. Ja, man sidder fast i et 
nyt totalitært regime, påstår Rosa.

Først og fremmest karakteriseret ved tidstyranniet. Den ubøn-
hørlige konkurrence om at høste anerkendelse og være på vinder-
holdet. Personligt og arbejdsmæssigt. Et system kendetegnet ved 
acceleration, effektivisering og koblingsmuligheder, men også 
ved mangel på nærhed, fordybelse og socialt fællesskab. 

Hartmut Rosa stiller spørgsmålet: Hvad er et godt liv, og hvor-
for har vi ikke sådant et? Han redegør for, hvordan udviklingen af 
det moderne samfund har ændret sig fra at være retningsgivende 
og lineært fremskridtsagtigt til at blive mere og mere springende, 
hektisk og forstyrrende. 

Folk sover dårligt med angst for, om de kan beholde deres 
job, om de er gode nok i et privat- og arbejdsliv, hvor to-do listen 
vokser, hvor man skal genopfi nde sig selv og optimere sin adfærd 
og handlinger. Og hvor man på ingen måde selv styrer sit liv.  

En tilstand der truer alt og alle, der ikke vil eller kan være 
med. Ja, selv demokratiet som styreform og velfærdssamfundet, 
er forsinkende og fastfryser den energi, som SKAL slippes løs for 
at være på beatet, vækste og vinde. 

Der ikke tid til for snak eller at vente på langsomme medbor-
gere. Det er do or die. Og hverken i rød eller blå blok synes der at 
være alternativer. Heller ikke forfatteren selv anviser andre veje. 
Desværre – det kunne ellers nok blive en bestseller.

Interessant i disse reformtider er, at de store velfærdsområ-
der, herunder undervisning og uddannelse, senere end andre om-
råder af samfundslivet undergår denne forvandling. Det sker så 
imidlertid i folkeskolen lige nu, og her er vi i kernen af samfun-
dets evne til at reproducere og forny sig selv. 

Sandsynligvis er der gevinster ved at øge accelerationen i skole-
livet i form af bedre resultater og øget læring. Spørgsmålet er 
blot, om de nævnte dårligdomme følger med?

 Michael Diepeveen

Redaktør 

Anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!

FART & TEMPO

Fremmedgørelse og acceleration
Hartmut Rosa
Hans Reitzels Forlag 
128 sider, 182 kr.
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For 1½ år siden mødtes jeg med forfatteren til en snak om stort og småt i sko-
len og i skoleledelsen. I hendes egenskab af tidligere leder af CBS’ afdeling for 
skoleledelse har jeg løbende haft dialog med Camilla Sløk – og altid med stort 
udbytte. Den gang faldt snakken på den nye bog, hun var i gang med, og som 
handlede om ’skyld’ i ledelse. Vi havde en rigtig spændende samtale. 

Så jeg var forventningsfuld, da jeg modtog bogen til gennemlæsning. Og jeg 
blev ikke skuffet. At kalde bogen en kioskbasker er nok at overdrive. For hist og 
her er der afsnit, som kun er interessante for studerende på CBS eller Master-
niveau. Men det at tage tematikken ’ansvar og skyld’ op er særdeles vigtigt. Set 
med ledelsesbriller er det uforståeligt, at den bog ikke er skrevet for mange år 
siden. Hvorfor? Det vender jeg tilbage til – til sidst.

Bogen er bygget op i en blanding af teori, litteraturgranskning og interviews. 
Alt sammen bundet sammen af Camillas Sløks fortolkning, oversættelse samt 
skarpe konklusioner. Den vigtigste måske får vi allerede på s. 14, nemlig at man 
ikke kan have ansvar uden at løbe risikoen for at få skyld. Derfor skal man som 
leder kunne håndtere skyld! 

Vejen gennem bogen er ikke lang, men ind imellem tung. Bogen står stær-
kest i de afsnit, hvor forfatteren defi nerer temaerne, fx det at være skyldig eller 
teorier om undskyldninger. Her blander hun teori, interviews og holdning og gi-
ver klare budskaber, som bør give enhver leder grund til selvrefl eksion. Det helt 
centrale i bogen er, at hvor ansvar jo hører stillingen til, og hvor man kan hånd-
tere det professionelt, så anses skyld jo for at være noget meget personligt.

Til trods for, at Camilla Sløk svinger mellem interviews med ledere om teore-
tiske refl eksioner, hvor Gud, Jesus, Kant, Luhmann, Rousseau og Fogh Kirkeby 
er indblandet, så lander bogen på begge ben.

I en verden hvor ledelsen af skolen er decentraliseret ud til skolens ledelse, 
bliver ansvar og skyld voldsomt interessant og vigtigt. Derfor er det også på tide, 
bogen kommer. Jeg kan kun anbefale, at man i ledelsesteamet får læst bogen 
og refl ekteret over, hvordan man vil håndtere skyld, skam, svaghed og synd. For 
det hænger hårfi nt sammen med ansvaret.

Claus Hjortdal

Formand

Skolelederforeningen 

Anmeldelse honoreres med 2 fl asker vin samt bogen. Husk: Skriv kort!

SYNDEFALD

 Blod, sved og tårer
Om ansvar og skyld i ledelse
Camilla Sløk
DJØF Forlag 
113 sider, 195 kr.

ny viden

Bæredygtig skoleudvikling 
Samtaler med Kirsten Schalburg
Bergpóra Kristjansdóttir og Lene Timm
Dansklærerforeningens Forlag

Angsten for opdragelse
Dannelse i et samfundsetisk perspektiv
Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen
Klim

Ledelse af selvledelse
Skab visionært handlekraftigt følgeskab
Sanina Kürstein
Hans Reitzels Forlag

Pædagogiske linjer, uddannelse
af den refl ekterende praktiker
En ny udformning af undervisning og 
læring forprofessionelle
Donald A. Schön
Klim

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

Forskellig ledelse
Kim Gørtz og Mette Mejlhede (red)
Djøf’s Forlag

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

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

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

Bøger til 
anmeldelse



  nummer 01 / januar 201562

anmeldelser

Tilbuddet til os ledere er for tiden mest fagbøger og brugsbøger/selvhjælps-
bøger.

Grænserne mellem de to genrer er fl ydende. Denne om ’motivation’ er 
overvejende en brugsbog, hvor man ikke bliver klogere på sit arbejde med 
bedre ledelse. Bogen er nemlig ikke tænkt som en lederbog, men som en 
støtte til alle, der er i færd med at refl ektere over deres arbejdsliv mv.

Bogen har to særlige fortrin: Antallet af sider (begrænset) og sproglig til-
gængelighed (ligetil). Wilbek har herudover tre hovedoverskrifter i motivati-
onsarbejdet. Arbejdet skal 1) give mening, 2) have fokus og 3) være styret af 
en plan. 

Han argumenterer overbevisende for nødvendigheden af det meningsful-
de arbejde, inklusiv det indlysende, at chefer og andre omgivelser skal vise 
positiv interesse for ens arbejde. Helt befriende er understregningen af ens 
eget ansvar for at fi nde værdier, der motiverer en i det daglige arbejde.

Skolelederen kan bruge bogen som udviklingsafsæt for den omgængelige, 
motiverende leder med fokus på mål og resultater. Rammen en plan for per-
sonlig og faglig udvikling. En handlingsplan med konkrete mål og handlin-
ger. Wilbeks fokus er ledelse som ”lonely rider”, mere end ledelse i team, 
ligesom værdien af netværk er totalt fraværende. 

Bogen anbefales, fordi den er ligetil og skrevet ind i en dansk humani-
stisk kultur. Forfatterens lærerbaggrund fornægter sig ikke. Fokus er klassen 
som fagligt og socialt fællesskab. I Skolelederforeningen burde det ikke 
være nogen kunst at overføre det til personaleværelset. 

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

Kalundborg 

 

 

HJÆLP TIL
SELVHJÆLP

 Motivation
Ulrik Wilbek
Lindhardt og Ringhof
191 sider, 175 kr. 

Anmeldelse honoreres 

med 2 fl asker vin 

samt bogen. 

Husk: Skriv kort!

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

Læringens biologi
Og undervisning der virker
Kaj Smedemark
Klim

Ledelse af ledelse
Anden ordens ledelse i organisationer
Frode Boye Andersen (red.)
ViaSystime 

Teamkoordinatoren 
Den kollegiale udviklingsaktør i skoler 
og uddannelsesinstitutioner 
Sten Clod Poulsen
MetaConsult Forlag

Sammen om inklusion
Tre perspektiver på samarbejde 
om inklusion
Thomas Binderup (red.)
Dafolo

Læreren som forsker
Indføring i forskningsarbejde i skole
Mary Brekke og Tom Tiller (red.)
Klim

Synlig læring og læringens anatomi
John Hattie og Gregory Yates
Dafolo

Flere bøger til 
anmeldelse
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Nordslesvigs tilbageførsel til Danmark og afslutningen på 1. Ver-
denskrig i det hele taget pegede frem mod et paradigmeskift i 
synet på skolen og dens indhold. 

I et let og muntert sprog beskriver bind 4 den politiske debat 
herom. Der var et stort ønske – og en stor debat – om et mindre 
opsplittet skolevæsen, der på det tidspunkt var opdelt i beta-
lingsskoler, købstads- og landsbyskoler med en varieret længde 
af skolegangen og ditto på skoledagen.

Man kan med dagens reformiver undre sig over, at reformar-
bejdet tog 17 år. En af de største politiske hurdler var begrebet: 
Selvvirksomhed. Partiet Venstre kæmpede indædt mod begrebet, 
der er rundet af tidens fokus på børnenes eget arbejdes betyd-
ning for læringen (reformpædagogik) – men det kom med! 

Dansk Skolehistorie er skrevet med en bred kulturhistorisk 
pensel. Bogen er rigt, fagligt relevant og godt illustreret. Det var 
nyt for anmelderen, at Kay Bojesens abe oprindeligt var tænkt 
som knage for sjippetov – sikkert til en anden pris end i dag. 

Faktuelt er der mange nyttige oplysninger i Dansk Skolehisto-
rie. Antallet af dansktimer fx er mellem 1920 og 1930 ni timer i 
de mindste klasser. En lektion var i hine tider 50 minutter. 

Perioden 1920-1970 er i sin egen selvforståelse emancipato-
risk og frisættende for den enkelte elev, men det kan ligne en 
tanke, at bogen rundes af med en omtale af fi lmen Drømmen, 

hvor drengen Frits møder en ung lærer, der alligevel ikke har 
mod og mandshjerte til at følge sine idealer til dørs; plus en 
skoleleder, der stadigvæk kan trække i øret. 

Styringen af skolen var i perioden central, hvilket betød en 
lind strøm af direktiver/bekendtgørelser og cirkulærer fra Under-
visningsministeriet, der blev fulgt op af kontroller ved amtsskole-
konsulenten. En person, der fylder markant i forhold til de skole- 
og viceinspektører, som også sørgede for, at tingene nu gik til, 
som de skulle. 

Vi hører om de første kvindelige inspektører, der udviste køns-
politisk mandsmod ved at søge embede. Og om Ådalskolens sko-
leinspektør Henning Jochumsen, hvis fremmeste opgave var at 
bede Fadervor og spille violin til morgensang. Men ellers er fra-
været af skoleledelse og skoleledere i bogen overraskende.

Den kritiske læser vil også savne en dybere redegørelse for de 
meget fattige børn, der frekventerede skolen med mellemrum og 
deres udbytte af undervisningen. Dansk Skolehistorie skal desu-
agtet heraf stå på enhver skole.

Michael Rasmussen

Skoleinspektør

Kalundborg 

 

ET HALVT
ÅRHUNDREDE

Dansk Skolehistorie
Da skolen blev sin egen 1920-70
Aarhus Universitetsforlag  
442 sider, 400 kr. 
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Haderslev Kommune styrker skoleledelsen

Vi har brug for en dygtig fagkonsulent med stor faglig 
viden om og erfaring med folkeskoleområdet. 

Du kommer blandt andet til at arbejde med: 

• Opfølgning og kvalitet
• Dagsordener, sagsfremstilling og redegørelser
• Udvikling af skoleområdet
• Andre pædagogiske og administrative opgaver.

Tiltrædelse 1. november 2014 eller gerne tidligere. 

Få flere oplysninger hos teamleder Bent-Ole Østerby, 
telefon 74 34 10 28 eller hos distriktschef Morten Oldrup, 
telefon 74 34 10 21.

Læs hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk under 
”job hos os”, hvorfra du kan sende din ansøgning elek-
tronisk, senest den 12. september 2014. 

Forstander til 
Sprogcentret Haderslev 

 Da vores mangeårige forstander på  
 Sprogcentret Haderslev har valgt at  
 søge nye udfordringer, søger vi pr. 1.  
 september 2014, eller snarest derefter,  
 en ny forstander.

Læs hele stillingsopslaget på www.haderslev.dk under ”job 
hos os”, hvorfra du også kan sende din ansøgning senest 
den 13. august 2014.

For nærmere oplysninger kontakt: Viceforstander  
Birgitte Hølmkjær, telefon 74 34 79 03 eller leder af  
Haderslev Kommunes Integrations- og ModtageCenter 
Louise Berg, telefon 74 34 08 51.

Pædagogisk / administrativ
konsulent til skoleområdet

Byrådet har afsat 5,5 mio. kr. til at 
understøtte børn og medarbejdere  
med mere pædagogisk ledelse.  
Vi søger derfor 9 nye afdelingsledere  
og 1 skoleleder med tiltrædelse den  
1. april 2015.

I Haderslev Kommune arbejder  
vi ambitiøst og målrettet for en 
folkeskole, der sikrer læring og  
danner grundlag for uddannelse  
og udvikling af hele, livsduelige 
mennesker med evnen til at sætte  
mål for sig selv. Vil du være med?

Fælles for stillingerne er:

•      Du opsøger det tværfaglige 
samarbejde i hele Børn og Familie, 
og ved, at synergieffekten opvejer 
eventuelle besværligheder

•      Du leder værdibaseret og giver 
dermed mulighed for fleksible 
løsninger og øget frihed for den 
enkelte

•      Du har høje ambitioner for det 
enkelte barns læring og trivsel. 

Vi søger både ledere med pæda gogiske 
og administrative profiler, der kan passe 
ind i de nuværende ledelsesteam.

I Haderslev Kommune gennemfører  
vi en omfattende reform på børne- 
 og familieområdet. 

Du kan læse om Haderslevreformen  
på www.haderslev.dk/haderslevreform

Haderslev Kommune har høje ambitioner 
med eleverne. Visionerne er samlet i 
”Læring i Universer” som kan læses på 
www.haderslev.dk/files/15416/
Laeringiuniverser.pdf

Læs hele stillingsopslaget på  
www.haderslev.dk/job hvorfra du kan 
sende din ansøgning elektronisk,  
senest søndag den 15. februar 2015 
kl. 12:00.
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PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har 
indsigt i og/eller mangeårig erfaring med arbejdet som skole leder. 
Som medlem kan du til hver en tid henvende dig til sekretariatet og 
få rådgivning. 

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i 
eller omkring folkeskolen, f.eks.: 
› dine arbejdsvilkår som leder 
› dine løn- og ansættelsesvilkår 
› dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår 
› arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes? 
› godtgørelse for merarbejde 
› folkeskolens styrelse og forvaltningsloven 
› SU/MED-samarbejdet 
› personaleledelse 
› udviklingssamtaler og konflikthåndtering 
› arbejdsskader 
› arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø 
› andre relevante emner fra lederens dagligdag

SEKRETARIATET ER ÅBENT 
Mandag, onsdag og torsdag: 9.00-15.30, 
tirsdag: 10.00-15.30 og fredag: 9.00-14.00.

POLITIKERE OG PERSONALE

Formand Claus Hjortdal
Næstformand Jørgen Mandrup
Lisbeth Schmidt Andersen
Birgit Henriksen
Lene Burchardt Jensen

Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Camilla Ottsen
Ole Stavngaard

Politisk ledelse
Formand Claus Hjortdal
clhj@skolelederne.org 

Næstformand 
Jørgen Mandrup Nielsen
jpmn@skolelederne.org 

Sekretariatschef
Katrine Thomsen 
kath@skolelederne.org 

Kommunikationschef 
Michael Diepeveen  
midi@skolelederne.org 

Kommunikation, web
Konsulent Malene Lieberknecht 
mali@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Carsten Ancker  
cava@skolelederne.org  

Team: Personalejura 
Konsulent Louise Z. Graugaard
loza@skolelederne.org

Team: Personalejura
Konsulent Poul Boeskov  
pobo@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn 
Forhandlingschef Peter Cort
cort@skolelederne.org

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Karsten Steen Hansen 
ksha@skolelederne.org 

Team: Overenskomst og løn
Konsulent Søren Schnack 
sors@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Dorrit Bamberger  
dbam@skolelederne.org 

Team: Skoleledelse
Konsulent Søren Teglskov 
sote@skolelederne.org 

Administration
Sekretær Charlotte Dilling   
cd@skolelederne.org  

Studentermedhjælp
Nilab Totakhil
nto@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN

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

HURTIG 
KONTAKT

7025 1008

    skole-
lederjob .dk

FIND DIT 
NYE JOB PÅ

Se ALLE de ledige jobs på 
skolelederjob.dk

Grib din smartphone!

Bliv en del af  
Ny Nordisk Skole
Alle dagtilbud, grundskoler, ungdomsuddannelser og 
fritidstilbud på 0-18-års-området får nu igen mulighed 
for at blive en del af det landsdækkende udviklingsnet-
værk Ny Nordisk Skole. 

- Ansøg inden 27. februar 2015.

Læs mere og ansøg på nynordiskskole.dk 

Vær med til at forandre. Bliv en del af Ny Nordisk Skole.



kort nyt

 D a Erik Nordentoft havde 
første dag som skole-
leder på Østskolen, var 
han naturligvis ude på 
skolens tre afdelinger 
og hilse på og blive 

budt velkommen. Den dag blev det 
ekstra tydeligt for ham, at han var ble-
vet skoleleder på en skole, der ikke kun 
spreder sig over et stort geografi sk om-
råde, – fra afdeling Hylletoft og til af-
deling Karise er der 12 km – men også 
har en stor mangfoldighed og forskel-
lighed i de enkelte afdelinger, som der 
skal være plads til.  

I første omgang har den nye skole-
leder fravalgt et stationært kontor og 
har på hver afdeling et mindre kontor. 
Ledelsesmæssigt har han allerede 
travlt med at sætte en meningsfuld og 
fælles retning for skolen, så den bliver 
é n samlet skole med tre geografi ske 
placeringer. 

Erik Nordentoft blev kontaktet to 
gange af det rekrutteringsfi rma, der 
stod for ansættelsen. Han var ikke uin-
teresseret i første omgang. Men efter 
mindre end et år som skoleleder på Bo-
rup Ris Skolen i Næstved Kommune, 
syntes han, det var for tidligt, selv om 
jobbet lød spændende,  og han kunne 
se sig selv i jobprofi len. Men da Erik 
Nordentoft fandt ud af, at også Næst-
ved Kommune skulle i gang med skole-

ger i 2012 som viceskoleleder/daglig 
leder var med til at fusionere fl ere min-
dre skoler til en stor og meget bred-
spektret skole. Byskovskolen blev i den 
forbindelse Ringsteds største ”nye” 
skole med fl ere afdelinger – med al-
menklasser, specialklasser og center-
klasser med elever fra mange kommu-
ner på Sjælland.

Nu skal han igen lede en skole med 
fl ere afdelinger i fusionsprocesser og 
løfte forventningen om, at han kan ska-
be stabilitet og ro efter forandringens 
til tider utrygge vinde har fejet over 
medarbejderne og eleverne.

”Min største opgave bliver at samle 
og skabe en fælles retning for Østsko-
len som helhed. Det ønsker jeg skal 
foregå ved at sætte spot på, hvad der 
går godt. Det gør jeg meget ud af at 
fremme på alle planer. Vi skal have 
succeshistorierne i spil, det er det, vi 
vokser af. Ikke mindst skal vi huske, 
hvorfor vi som skole er her, nemlig vo-
res kerneopgave – elevernes læring. 
Den bevidsthed vil jeg arbejde på at 
øge på skolen”, siger Erik Nordentoft.

Det bliver en balancegang mellem 
mod og tålmodighed, fortæller han. 

”Vi kan ikke gøre det hele på én 
gang, det kræver tålmodighed. Og der 
er områder, hvor jeg skal være modig 
som leder og sige, det her gør vi og få 
andre til at acceptere, at det er vores 
fælles vilkår. Det er en stor udfordring, 
som jeg ser frem til. Ligesom jeg skal 
passe på ikke at blive viklet for meget 
ind i huer og vanter, men får uddelege-
ret ledelse til de andre ledere”. 

sammenlægninger, gav det mere me-
ning at søge jobbet, da han atter blev 
kontaktet, efter stillingen ikke var ble-
vet besat i første omgang.

”Det var med i mine overvejelser, 
fordi min stilling så også ville komme i 
spil i en større skolesammenlægning. 
Jeg var rigtig glad for mit job på Borup 
Ris Skolen, så det var ikke et fravalg 
fra min side,” siger Erik Nordentoft.

Østskolen i Faxe har ca. 1125 ele-
ver og 150 medarbejdere og består af 
tre geografi ske adskilte afdelinger, Afd. 
Rollo i Faxe, Afd. Hylleholt i Faxe Lade-
plads samt Afd. Karise i Karise. Den 
blev dannet efter en omlægning af skole-
strukturen i 2012.

Ledelsesteamet består af skoleleder, 
økonomisk/administrativ afdelingsleder, 
fi re afdelingsledere og tre SFO-ledere.

Østskolens størrelse fordelt på de 
tre afdelinger tiltalte ham: ”Det at være 
skoleleder i dag er et mangeartet job. 
Og jeg vil være med til at sætte retning 
og kunne se mig selv i jobbet. Jeg vil 
gerne være leder for ledere. Og det 
kunne jeg se blive indfriet i dette job”, 
siger han. 

Erfaring med skolefusioner og foran-
dringsprocesser var medvirkende til, at 
valget faldt på ham, mener Erik Nor-
dentoft selv. Ikke mindst erfaringen fra 
Byskovskolen i Ringsted, hvor han i 
forbindelse med skolestrukturændrin-

JEG HAR FÅET
NYT JOB

»Jeg vil gerne være leder for ledere. Og det 
kunne jeg se blive indfriet i dette job.«
{ Erik Nordentoft, skoleleder, Faxe }

Erik Nordentoft, 47 år, 
skoleleder på Østskolen, Faxe, 
fra 1. november.

anden udsigt   { tekst: Helle Kjærulf  / foto: privat }  
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Vil DU FÅ EN 7. KLASSE TIL AT 

DRØMME PÅ TYSK?

Teach First Danmark er 
en fantastisk mulighed 
for en skole. Fagligt og 
strategisk.

”

Hvem er din næste 
fysik- eller tysklærer?

”Skolelederforeningen ser Teach First Danmark som en rigtig 
god mulighed for at ansætte kvalificerede lærere i de stillinger, 
skolerne har svært ved at dække.”

Jørgen Mandrup Nielsen
Næstformand, Skolelederforeningen

– Anders Balle

Foto: Bavnehøj Skole i København

Bliv 
partnerskole 

gratis
Se teachfirst.dk

Teach First Danmark er en nonprofit forening, der hjælper 
skoler med at finde lærere til de fag, de har svært ved at dække.

Med støtte fraI samarbejde med



SKOLE-
REFORM 
KRÆVER 
NYTÆNK-
NING!
Som skoleleder må du hele tiden forny din viden, så du 
skaber tidssvarende udvikling og forandring.
På UC Syddanmark klæder vi dig på til at implementere 
skolereformen med udgangspunkt i cases fra din hverdag. 
Vi booster dine kompetencer inden for:
• Skoleledelse gennem forskningsbaseret viden
• Pædagogisk ledelse gennem målstyret undervisning
• Ledelse af evalueringskultur
• Inklusionsledelse
• Datastyret ledelse
• Distribueret ledelse

Læs mere om dine muligheder for faglig sparring, konsulent-
hjælp og uddannelsesudvikling til din skole på

ucsyd.dk/skolereform • ucsyd.dk/ledelse
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