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JEG
STILLER 
MIG OP PÅ 
ØLKASSEN
Anders Ladekarl, generalsekretær i 
Dansk Røde Kors, skal hver dag lede 
og motivere tusinder af frivillige, som 
overalt i landet samler penge ind og 
udfører de hjælpeopgaver, som organi-
sationen er sat i verden for. Det kræver 
fysisk nærvær og tilstedeværelse, alle 
døgnets timer. s. 8 
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En tegner fra RMC Attractor/ 
Rambøll forevigede den politiske 
debat på årsmødet
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s. 30

S. 6: Waterworld. Nybygget 
skole gør en dyd ud af at ligge tæt 
på det våde element

s. 8: Røde Kors. Holdninger,  
engagement, fritid og arbejde 
flyder ofte sammen for Anders 
Ladekarl

S. 18: Ikke så attraktivt? Over 
hver tredje stilling som øverste 
skoleleder må ud i genopslag …

S. 22: Ompostering. På det 
ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde blev der flyttet på 
tingene

S. 46: Gear og gadgets. 
Målstyring gælder ikke blot for 
skolen, men dig selv. Fås nu som 
armbånd!

S. 62: Har fået nyt job. Og ny 
titel som pædagogisk indskolings-
leder – mon noget, der breder sig?

S. 26: Årsmøde I. Alt fra dumpe-
karakter til 4-, 7- og 10-taller fik 
reformen ved årets debat

S. 30: Årsmøde II. Ledelse 
handler om at give folk mere 
end de forventer, lød det fra 
en oplægsholder

S. 34: Årsmøde III. Den afslut-
tende dag bød bl.a. på Blachman 
og hans gode idéer …

S. 38: Årsmøde IV. Glimt fra 
den store udstilling og deres
inspirerende produkter

S. 17, 40, 49 og 65: Noter. Nyt 
om alt mellem himmel og jord …

S. 44: Synlighed. Formanden 
blandt de mest synlige i medierne

S. 50: En prioritering. Også 
i Ballerup Kommune har man 
sparet, men friholdt ledelsen

S. 61: Hverdagsledelse. Denne 
gang om begrebet synlig læring

S.66: Klumme. FTF-formand 
Bente Sorgenfrey om arbejdsmiljø

plenum – nov 2015 3



Cooperative Learning
– mere læring på mindre tid

Vi har samlet 10 års erfaring  
– og udviklet nye kurser!  

C    perative Learning DK
ved Jette Stenlev

 

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

Ring og få en snak  

– eller aftal et  

uforpligtende møde!  

tlf. 88 24 50 84

Du ved sikkert godt, at Cooperative Learning har potentiale til at  
forvandle jeres skole, skabe høj motivation og aktive elever,  
løfte fagligheden – også for de svageste, skabe struktur i  
undervisningen og mere inklusion og trivsel. 

Men ved I, hvordan man får det til at fungere så professionelt,  
at resultaterne for alvor indfinder sig?

Det ved vi! 

På basis af 10 års arbejde med skoler og lærere ved vi 
nu, hvad der er svært, og hvad der skal til, når man 
skal videre fra god til helt forrygende Cooperative 
Learning-undervisning. 

Derfor har vi lavet nye kurser. Derfor 
skræddersyr vi forløb. Derfor giver vi 
vejledning og coaching på netop det,  
der vil rykke mest for jer. 

anno 2016

info@cooperativelearning.dk · www.cooperativelearning.dk
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FÆLLESSKABET
 De senere års implementering af reformen, nye måder at tilret-

telægge arbejdet på og lokale ændringer af skole- og ledelsesstrukturerne 
fylder meget, og det er gledet lidt i baggrunden, at vi gennemfører endnu 
en markant ændring af tidligere praksis: Inklusionen af elever med særlige 
behov i almenundervisningen. 

Jo, inklusionsarbejdet er oppe at vende i den offentlige, politiske og skole-
faglige debat. Men egentlig ikke meget i betragtning af, at målet – hvis man 
fremskriver de nyeste tal – om, at 96 % af skolens elever skal være en del af 
den almindelige undervisning er tæt på at være nået. Og slet ikke set på 
baggrund af, at der også er tale om en meget stor reform på kort tid.

Ændringerne i loven om specialundervisning har kun været en realitet i 
tre år, og allerede nu konkluderer rapporter, at de tilbageførte elever gene-
relt trives godt og har høj faglig og social deltagelse. Store dele af inklusio-
nen, især den der vedrører de elever, som er lettest at tilbageføre, ser ud til 
at være gået rigtig godt. Men vi oplever også – ikke mindst via medierne – 
når der er problemer. 

Det er klart, at selv om Skolelederforeningen hele vejen har holdt tungen 
lige i munden og har bakket op om ændringerne, så ved vi godt, at I som 
ledere er presset, og at lærere og forældre ikke altid oplever, at skolens til-
bud rækker. Desuden ved vi, at den specialfaglige viden og de økonomiske 
resurser, der med lovændringen skulle følge med, ikke altid er det.

Vi har derfor brug for at dykke ned i detaljerne i den specialundervis-
ningsreform, hvis ikke man vil kalde det for en revolution, der sker disse år. 

Får eleverne får den nødvendige støtte og hvordan kan det praktiseres? 
Er skoler, ledere og lærere klædt godt nok på til opgaven, og hvordan kan vi 
løbende sikre, vi fortsat kan løfte de forskelige udfordringer? Er resurserne 
er tilstrækkelige, og hvordan sikrer man, der fortsat vil være rammer til at 
allokere midler de rigtige steder hen? 

Til at vurdere indsatsen har regeringen nedsat en ekspertgruppe, og mini-
steren har udpeget undertegnede som formand for gruppen. 
Den opgave har jeg selvfølgelig sagt ja til. For selv om det for-
pligter at være formand for det eftersyn, regeringen kalder 
det forestående arbejde, giver det mulighed for indflydelse, 

når der til foråret skal gives anbefalinger til praksis og juste-
ringer af inklusionsindsatsen. 

Mit mål – som jeg tror alle skolens professionelle deler – 
er, at ideen om inklusion skal lykkes i skolens virkelighed. 
Så alle elever har de bedste vilkår for at lære og trives. Så 
skellet mellem det specielle og såkaldt normale mindskes. 
Så vi får delt de indsatser, den viden og de redskaber, der 

virker. Så vi har de rammer, der skal til for at lykkes. Så vi 
kan skabe plads til endnu flere i skolens fællesskab.

PS: apropos fællesskab: Tak for et rigtig godt årsmøde i 
Aarhus for et par uger siden! 
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motivere tusinde af frivillige, som over-
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Formanden fortæller 
om det forestående
inklusionseftersyn. 

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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skolebyggeri

 Med afsmeltningen af poler-
nes is kan vi berede os på, at der være 
vand alle vegne. I København har man al-
lerede pladsmangel, så efter hollandsk 
mønster bygges der boligkarréer både ud 
til og i vandet med havneindløb, kanaler 
og det hele. Det gælder også Skolen i Syd-
havnen, der er helt nybygget.

Skolen er netop kåret som Årets skole-
byggeri 2015 for den måde, dens funktio-
nalitet, indretning og skibs- og bølgeag-
tige design arbejder sammen med det 
omkringliggende byrum og inddrager 
naturen og vandet i undervisningen. 

Det er i tråd med de intentioner, der 
er i reformen om at skabe læringsmiljøer 
med fokus på bevægelse og praktiske ak-
tiviteter. På hver etage har skolen pla-
teauer med panoramavinduer mod van-
det og legepladser lige uden for, og i 
fliser og på trapper er indgraveret ankre, 
bådshager og redningskranse.

”Hele skolens arkitektur ansporer til 
leg og læring. Der er masser mulighed 
for undervisning. Her er højt til loftet, lo-
kaler, faglokaler, læringsrum og mindre 
kroge rundt omkring med plads til alt fra 
det store fællesmøde og til mindre sean-
cer mellem eleverne”, fortæller en glad 
skoleleder Morten Biering.  

En fælles fortælling bygges op 
Den ca. ½ mia. kr. dyre nye skole nåede 
ellers at stå næsten færdig som planlagt i 
2013, inden den brændte. Så voldsomt 
var det, at byggeriet stort set måtte gå 
forfra. Brandvæsnet mente, at branden 
kunne være påsat, men det er aldrig ble-
vet opklaret. 

”Det var et chok. Kan man overhove-
det sige noget godt om branden er det, 
at der i situationen opstod et fællesskab, 
hvor alle ansatte, forældre, skolebesty-
relsen og forvaltningen hjalp og bakkede 
op om at finde løsninger. Der knyttedes 
nogle bånd, man stadig kan mærke”, si-
ger Morten Biering. Men ellers måtte un-
dervisningen i yderligere et par år foregå 
i midlertidige pavilloner. 

Fuldt udbygget i fem etager på i alt 
10.000 m2 og helt klar med alle klasse-
trin og ca. 1.000 elever er skolen ikke før 
2019. Denne sommer rykkede 0.-5. trin 
ind, og skolens rutiner og traditioner op-
bygges løbende i takt med tilstrømnin-
gen af de nye elevårgange og ansættelsen 
af nyt personale hvert år.

”Det giver nye, friske øjne på, hvad vi 
laver. En refleksion, der kan gå hen og 
blive en god vane og i fremtiden skaber 
en innovativ kultur på skolen, så vi altid 
skuer fremad og udad. En ny skole har 
som udgangspunkt ingen fælles værdier, 
men det kan vi over tid skabe ved at ud-
vikle et fælles sprog og en fælles forstå-
else”, siger Morten Biering.

Egen havn og udendørs pool
Med tiden får Skolen i Sydhavnen en egen 
lille havn foran legepladsen ’på nederste 
dæk’. Her kommer et undervisningsbassin 
til vandtilvænning og ekstra svømmetimer 
samt kanoer, kajakker og. Skolens mari-
time og naturfaglige profil har desuden 
skabt kontakt til naboen MAN Diesel, som 
er på verdensmarkedet med skibsmotorer 
og har kvitteret med at forære skolen sin 
første ’følgebåd’ til aktiviteterne.

Allerede inden byggeriet begyndte, 
har skolen haft dygtige folk til at byde 
ind med ideer og viden. Folk, der bræn-
der for det maritime, det naturvidenska-
belige eller begge dele. Og på samme 
måde er de ansatte begyndt at kigge på 
perspektiverne og mulighederne, lige-
som elever og forældre har gode ideer til 
aktiviteter, der kan understøtte profilen. 

”Det er dejligt med masser af energi 
og inspiration, ja udfordringen lige nu 
snarere at sortere i ideerne og få på dem 
så at sige sat i søen på det rigtige tids-
punkt. Og alt handler heller ikke kun om 
det våde element, vi har også boldspil, 
skak, yoga m.m. på programmet”, siger 
skolelederen med et smil. 

Åben skole giver ansvarsfuldhed
Sydhavn skole er den første offentlige 
bygning i det tidligere industrikvarter, 
hvor folk flytter til i takt med at de mange 
byggekraner får stablet beton. Tanken er, 
at skolen ikke alene skal være skole, men 
et lokalt samlingssted. Således kan alle lo-
kaler i skolens underetage bruges frit af 
borgerne i området, hvilket giver et større 
fælles ansvar for skolens bygning.

”Vi vil invitere bydelens borgere ind 
på skolen og tage skolen ud i byen. Vi 
har ambitionen at give børnene og de 
ansatte læring og social udvikling ved at 
bruge vores omgivelser aktivt. Og så skal 
skolen være kulturelt midtpunkt ved – 
som vi allerede har gjort – at åbne for 
voksenidræt, de lokale søspejdere, for-
skellige organisationer og interessegrup-
per”, fortæller Morten Biering. 

Michael Diepeveen er redaktør 

GENNEM ILD OG VAND
NY KØBENHAVNSK SKOLE BRÆNDTE NED, KORT FØR DEN STOD FÆRDIGBYGGET, MEN 

ER NU PÅ NY KLAR TIL AT BLIVE FYLDT OP MED ELEVER, DER BL.A. SKAL TAGE VED 

LÆRE AF DET MARITIME MILJØ, DER PRÆGER OMGIVELSERNE  

Af: Michael Diepeveen  •  Foto: Torben Eskerod
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ENGAGEMENT 
PÅ FULD TID
ANDERS LADEKARL, GENERALSEKRETÆR FOR RØDE KORS, SKAFFER 

NØDHJÆLP TIL DE STØRSTE KATASTROFER I VERDEN. JOBBET ER ET 

FULDTIDSENGAGEMENT, SOM KRÆVER KONSTANT NÆRVÆR OVERFOR 

DE 27.000 FRIVILLIGE, SOM SKAL MOTIVERES TIL AT GØRE EN EKSTRA 

INDSATS. MEN HVORDAN GØR MAN LIGE DET?

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen
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Det medmenneskelige spor blev lagt 
tidligt hos Anders Ladekarl. Han vok-
sede op i Randers i et hjem præget af 
politisk og humanistisk engagement. 
Hans mor var lærer, hans far var sko-
leleder på Vorup Skole. Allerede som 
14-årig gik Anders Ladekarl i brechen 
for bedre forhold. Det foregik på hans 
første arbejdsplads, det lokale biblio-
tetek, hvor han var bogopsætter og 
startede en strejke for bedre løn. Det 
lykkedes: Lønnen blev hævet fra 4,75 
kr. til 5,16 kr. i timen.

10 plenum – nov 2015
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 Anders Ladekarl tager imod på 4. sal i 
Røde Kors’ danske hovedkvarter på Blegdamsvej i 
København. Hans kontor har udsigt til den grønne 
Fælledpark, men er ellers ganske spartansk indret-
tet. Her står et skrivebord med lidt papirer, en stati-
onær mac og et portræt af hustru og søn i glas og 
ramme. Et oliemaleri fylder hele bagvæggen, og et 
rundt sofabord med et par lænestole og nogle Mon-
tanareoler udgør resten af møblementet.

Det er umiddelbart svært at se, at det er den øver-
ste chef i den danske afdeling af Røde Kors, som har 
hjemme her. Her er ingen billeder fra brændpunk-
ter i Syrien eller Pakistan, som giver synlige beviser 
på arbejdet. Ser man godt efter, lyser ganske små, 
røde kryds dog op i de blågrønne strøg på oliemale-
riet. Og ved nærmere eftersyn bærer Anders Lade-
karl selv en diskret Røde Kors-nål i jakkereverset. 
Han ler højt og umiddelbart, da han bliver spurgt 

om fraværet af visuelle tegn på 
arbejdet. 

”Jeg kan godt lide at prale, 
men jeg har ikke brug for en pra-
levæg.” De lyseblå øjne spiller, og 
i det hele taget kommer latteren 
let til den 55-årige generalsekre-
tær. Grinet afløses dog hurtigt af 
alvor.

”Det her er jo ikke et sted, hvor 
der kommer tonsvis af menne-
sker. Og jeg har trods alt Jutlandia 
stående.”

Han peger på en model af ho-
spitalskibet, som med sin last af 
læger og sygeplejersker tog sig af 
krigsofre fra det krigshærgede 
Korea i begyndelsen af 1950erne. 
Skibet, som blev et symbol på 
dansk hjælpearbejde i så stor en 
grad, at Kim Larsen skrev en 
sang til skibets ære. 

Til ansvar for bestyrelsen
Det er Anders Ladekarl, som skal 
få danskerne til lommerne, når 
der er indsamlinger til akutte ka-

tastrofer. Og det gør han rigtig godt. Så godt, at den 
seneste indsamling i oktober satte rekord med 25 og 
en halv million kroner. Men Anders Ladekarl er ikke 
bare talsmand og indsamlingsindpisker. Han er også 
administrerende direktør for de i alt 1100 medarbej-
dere, som sørger for den daglige drift i organisatio-
nen over hele landet. Heraf er de 220 placeret i den 
tidligere amtsgård på Blegdamsvej.

”Jeg leder først og fremmet medarbejderne gen-
nem 11 mellemledere, som har hvert sit ansvars-
område inden for f.eks. økonomi, kommunikation 
eller internationale projekter. Vi har en relativt flad 
struktur, med ti afdelinger. Det indebærer, at man 
må arbejde meget på tværs, og det giver en del ko-
ordineringsarbejde. Til gengæld har vi korte beslut-
ningsprocesser.”

Anders Ladekarl selv står til ansvar overfor den 16 
mand store hovedbestyrelse, som mødes seks gange 
om året. Bestyrelsen definerer den overordnede 
strategi omkring både den internationale nødhjælp 
og arbejdet her i landet, men det er generalsekretæ-
ren, som har det operationelle ansvar for, hvordan 
strategierne føres ud i livet, og hvordan pengene 
bruges. Til daglig arbejder han tæt sammen med en 
medlemsvalgt præsident og en vicepræsident. De 
tre nøglepersoner mødes hver uge for at sikre, at 
der er fælles trav. Hvis der opstår uenigheder, er det 
altid bestyrelsen og præsidenten, som har det sidste 
ord.

”Der kan selvfølgelig opstå uenigheder, men det 
er meget sjældent. Det er meget vigtigt for mig og 
for mit ledelsesrum, at vi er fuldstændigt enige. Der-
for bruger vi mange ressourcer på at få afklaret ram-
merne for det politiske og det administrative. Vi har 
hele tiden en diskussion om, hvad der er mit om-
råde, og hvad der er deres. Det er hele forudsætnin-
gen for, at der ikke opstår konflikter. Men det kræ-
ver, at man hele tiden drøfter det med hinanden, og 
derfor mødes vi så tit.”

Er organisationen ramt af modgang, bliver pro-
blemerne klaret i fællesskab. 

”Så finder vi ud af, hvordan vi skal håndtere det, 
og samler et hurtigt-arbejdende ad hoc team. Det 
kan f.eks. være i tilfælde af en medieproblematik. 
Det er vigtigt for mig at slå fast, at jeg ikke er ver-

BLÅ BOG
•  Anders Ladekarl 
•  2008 General -  
 sekretær i Dansk   
 Røde Kors
•  2002 International 
 chef i Dansk Røde Kors
•  1994 Leder af den  
 internationale 
 afdeling i Dansk 
 Flygtningehjælp
•  1989 general -  
 sekretær i Dansk 
 Ungdoms Fællesråd
•  1988-89 Leder af 
 økonomisk afdeling 
 i Arbejderbo
•  Cand.polit fra 
 Københavns 
 Universitet i 1989
•  Bachelor i historie 
 fra Aarhus 
 Universitet 1983
•  Født 1960 i Randers
•  Gift med Alice 
 Moltke Ladekarl
•  Har tre børn, Ida 
 og Jens fra første 
 ægte skab og Otto 
 fra hans nuværende 
 ægteskab.
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densmester i alle ting, og hvis der er 
behov for det, samler jeg selvfølgelig 
de rigtige folk til sparring.”

Dobbelt ledelsesopgave
Anders Ladekarl skal også motivere 
og lede det enorme apparat af frivil-
lige, som udgør livsnerven i Røde 
Kors. I øjeblikket stiller 27.000 men-
nesker deres tid gratis til rådighed for 
organisationen. Overalt i landet ar-
bejder folk i alle aldre hver dag med 
socialt arbejde for organisationen. De 
er besøgsvenner for ensomme, våge-
koner for døende og integrationskon-
takter for flygtninge. De står i gen-
brugsbutikker, indsamler penge og 

organiserer julehjælp for fattige familier.
”Jeg har jo en dobbelt ledelsesopgave. Min ene op-

gave er at lede de 1100 medarbejdere i det daglige ar-
bejde. Derudover repræsenterer jeg organisationen og 
hjælper med at lede de mange lokale frivillige. Her er 
mit arbejde måske lidt anderledes end de fleste andre 
chefers. Jeg skal motivere og engagere en masse menne-
sker, som frivilligt er i Røde Kors, og som sådan set kan 
vælge at være alle mulige andre steder, hvis de ikke sy-
nes, at Røde Kors er spændende nok. Så jeg får virkelig 
udfordret mine evner til at motivere, kommunikere og 
engagere.”

Står på ølkassen
Derfor sidder Anders Ladekarl heller ikke ret meget 
ned på kontorstolen på Blegdamsvej. En stor del af ti-
den går med at gøre sig synlig i medierne og være tæt 
på de mange frivillige. Tre til fire dage om ugen er han 
on the road for at klippe snore til nye genbrugsbutikker, 
tale ved jubilæer og i det hele taget holde kontakten til 
de frivillige varm. 

”Jeg motiverer bogstavelig talt ved at stille mig op på 
ølkassen. Jeg tager ud og taler om, hvad meningen med 
arbejdet er, og hvor fantastisk stor en forskel, de frivil-
lige kan gøre, hvis de gør tingene på en bestemt måde.”

Metoden bruger han også, når han skal lede sin faste 
stab.

”Der er en stigende grad af konvergens mellem det  
at lede frivillige og det at lede medarbejdere. For hvis 
medarbejderne ikke føler, de arbejder for noget, som 
giver mening, finder de et andet job. Jeg kan selvfølgelig 
godt bruge gammeldags ledermetoder og beordre dem 
til at gøre det, de skal gøre. Det virker også til en vis 
grad, men det allerbedste er i virkeligheden, når jeg 

Jeg fik ikke jobbet 
forærende, men 

søgte det i stærk konkur-
rence med rigtig mange 
andre gode kandidater. 
Det giver en god ballast.

RØDE KORS
Røde Kors er verdens største 
humanitære organisation. Den 
blev grundlagt i 1863 i Schweiz. 
Det røde kors er ét af de sym-
boler, som de nationale afde-
linger kan vælge og er inspire-
ret af det schweiziske flag, 
hvor farverne er omvendt. 
Ifølge dansk Røde Kors er 
symbolet ikke kristent. Andre 
symboler er den røde halv-
måne, som bl.a. bruges af af-
delinger i Mellemøsten, og en 
løve med en sol.
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Der er stor opbakning til Røde 
Kors’ frivillige arbejde. Da flygt-
ningene begyndte at gå på de 
danske landeveje, fik organisa-
tionen opkald hvert 10. sekund 
fra folk, der ville engagere sig. 
Det betød 3500 nye medarbej-
dere på bare 14 dage. 
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Flygtningesituationen i dag er den største udfordring for Europa lige nu. Det sætter et kæmpe pres på Europa og hele den måde, 
vi organiserer vores samfund på,” siger Anders Ladekarl.

kan motivere dem på samme måde, som jeg 
engagerer vores frivillige.”

Den vigtige kommunikation
Det er ikke alene den fysiske kontakt, som An-
ders Ladekarl benytter sig af for at holde de 
frivillige til ilden. Han er en dreven medie-
mand, som er til stede på de vigtigste sociale 
medier, døgnet rundt. Man kan læse hans op-
dateringer på både Twitter, Facebook og Insta-
gram. Målgruppen er ikke kun de frivillige og 
den faste medarbejderstab. Når Anders Lade-
karl skriver et tweet eller en opdatering på 
Facebook, er det også rettet mod resten af lan-
dets befolkning. 

”Kommunikation er en kæmpestor del af 
mit ledelsesarbejde. For der er rigtig mange 
frivillige, som følger mig på de sociale medier, 
og som bliver motiveret af min tilstedeværelse. 
Men det gælder faktisk også mine faste medar-

bejdere. Den bedste måde at kommunikere 
på, er ikke nødvendigvis at sende et nyheds-
brev ud på intranettet. Det kan lige så vel være 
at skrive en nyhed på Facebook. Og så har vi 
også 220.000 bidragsydere, som føler, at de er 
en del af Røde Kors. Så jo bredere, jeg kan 
kommunikere, jo bedre. Jeg skal tale Røde 
Kors’ sag og dermed give den motivation og 
det engagement, som gør, at folk giver deres 
penge og deres tid til Røde Kors.”

Nej tak til spindoktor
Mange politikere og meningsdannere har pro-
fessionelle kommunikationsfolk til at bistå 
med at skrive deres indlæg. Men Anders Lade-
karl forfatter dem egenhændigt. Man skal 
mærke, at det er ham, der står bag. At de bæ-
rer hans personlige fingeraftryk. Derfor er de 
tweets og opdateringer, han skriver, ofte præ-
get af hans egne holdninger. F.eks. kunne man 
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den 29. september læse tweetet: ’Blodbad på dansk 
udviklingsbistand’. Det var den dag, hvor den nye 
regering lagde et forslag til finansloven for 2016 på 
bordet, og i samme åndedrag beskar den danske 
ulandsbistand med 2,3 mia. kr.

På spørgsmålet om hvorvidt hans kritiske tweet 
omkring nedskæringerne vil støde potentielle bi-
dragsydere fra sig, svarer Anders Ladekarl med ef-
tertryk: 

”Jeg er et følelsesmenneske. Det, jeg laver, bety-
der personligt noget for mig, og det vil jeg gerne 
vise frem. Jeg er ikke en kold bureaukrat, som sid-
der bag et skrivebord og får en stor løn for at lave 
strategiske analyser. Folk engagerer sig i Røde Kors, 
fordi de vil gøre en forskel. Og det gør jeg også. Vi 
engagerer os med udgangspunkt i en medmenne-
skelighed, og medmenneskelighed er næsten den 
stærkeste følelse, man kan få. Derfor er min tilgang 
også dybt følelsesmæssig. Og når jeg tweeter, som 
jeg gør, er det ikke ud fra en strategisk overvejelse. 

Det er bare – mig. Og det, tror jeg, er 
en af grundene til, at jeg har det job, 
jeg har. Jeg er i stand til at udtrykke de 
følelser, som ER Røde Kors. Og Røde 
Kors er et stort følelsesbundt.” 

”Men selvfølgelig får jeg reaktioner 
fra folk, som er uenige med mig. Og 
som aldrig vil støtte Røde Kors mere – 
for syvende gang. Men min fornem-
melse er også, at vi tiltrækker flere 
mennesker, end vi frastøder.”

Må spare 20 mio. 
Men et er kommunikationen. Noget an-
det er de besparelser, som regeringen 
har bebudet og som går ud over en 
række NGO’er, herunder Røde Kors, 
som må skære i aktiviteterne. 

”Besparelsen får selvfølgelig betyd-
ning for os. På den korte bane betyder 
det, at vi mister 20 mio. kr. på vores 
langsigtede projekter. Vi må lukke nogle 
programmer ude i verden, og der bliver 
mindre humanitær bistand, for der er 
færre penge til rådighed. Helt konkret 
kommer vi til at lukke vores program i 
Mozambique og delvist vores program i 
Laos. Vi kommer også til at fyre nogle 
medarbejdere ude i verden. Alt i alt be-
tyder det, at vi må lægge os yderligere i 
selen for at skaffe flere private midler i 

Danmark. Fundraising bliver mere vigtigt, så vi kan 
undgå, at det får flere negative konsekvenser for hjæl-
pearbejdet ude i verden.” 

På spørgsmålet om hvorvidt der nogensinde er 
penge nok, svarer Anders Ladekarl klart nej. 

”Det er der aldrig. Vi vil selvfølgelig gerne gøre 
mere af det, vi gerne vil og er sat i verden for. Men 
det er min ledelselsesopgave at sørge for, at de mid-
ler der er, bliver brugt optimalt.”

Det er dog ikke Anders Ladekarl selv, som overvå-
ger pengestrømmens vandring rundt i verden. Det 
er det interne system af Røde Kors’ egne revisorer 
og projektledere, som sikrer, at pengene kommer til 
rette sted. 

”Vi er en stor og professionel virksomhed med en 
økonomi på 1,4 mia. kroner. Derfor har vi rigtig 
mange kontrolmekanismer som sikrer, at syste-
merne er i orden.”

Arbejdet er terapi
Mens vi taler, opererer det internationale Røde Kors 
i 189 lande. Den danske afdeling laver netop nu 
hjælpearbejde i bl.a. Sudan, Irak og Syrien. Anders 
Ladekarl er netop vendt hjem fra Nepal, hvor Røde 
Kors rydder op efter et jordskælv i foråret. Han har 
personligt været øjenvidne til tragedier, som man 
må formode sætter dybe spor. Alligevel er general-
sekretæren ikke en flittig klient hos psykologerne.

”Jeg har det kæmpe privilegium, at jeg kan hånd-
tere sagerne ved at tale om dem hele tiden. For at 
komme igennem et folkemord, eller et jordskælv eller 
en krig, må man efterfølgende kunne snakke rigtig 

DANSK STRUKTUR
Røde Kors i Danmark 
styres af en demokra-
tisk valgt hovedbesty-
relse, som består af 16 
frivillige, heraf en præ-
sident og en vicepræsi-
dent. Anders Ladekarl 
er generalsekretær og 
ansvarlig for den dag-
lige ledelse overfor be-
styrelsen. Han har et  
ledelsesteam på 11 per-
soner, som bl.a. styrer 
økonomien og den dag-
lige drift, herunder sik-
ringen af, at penge-
strømmen går til de rig-
tige destinationer. Røde 
Kors har en omsætning 
på 1,4 mia. kr. om året. 
De 27.000 frivillige er 
organiseret i 214 lokal-
afdelinger.

Hjertet må
aldrig blokere

for hjernen. Man skal 
bruge sin sunde fornuft 
og tænke sig om.

plenum – nov 2015 15



meget om det. Og jeg har jo alle de taler-
stole, man kan drømme om. Jeg har et 
kæmpe publikum. De sociale medier, 
pressen og de frivillige vil gerne høre på 
mine historier. Og at komme ud med hi-
storierne er en stor hjælp. Jeg ender ikke 
som en krigsveteran, der sidder hjemme 
hos familien, som ikke gider at høre histo-
rien for 27. gang. Jeg har også den fordel, 
at jeg ved, at når historien er fortalt, fører 
det til handling i den anden ende. Der er 
altid nogle, som engagerer sig lidt dybere 
eller donerer lidt mere, når de har hørt på 
mig. Så på den måde er mit job i virkelig-
heden også min terapi.”

Intet håb i Port-Au-Prince
Der var dog en enkelt gang, hvor Anders 
Ladekarl så sig nødsaget til at få ekstern 
hjælp. Han havde besøgt Haiti efter jord-
skælvet i 2010. Næsten en kvart million 
mennesker blev dræbt, hovedstaden 
Port-Au-Prince lå i ruiner, og ligene lå i 
bylter i gaderne. 

”Det var ikke fordi, jeg ikke havde de 
nødvendige platforme. Men den historie, 
der burde fortælles, kunne jeg ikke for-
tælle, fordi den var for sørgelig. Udsigten 
til, at vores hjælpearbejde i Haiti ville 
gøre en forskel, var simpelthen ikke til 
stede. Befolkningen var fuldstændigt 
uden initiativ. Der var ingen lyst til at en-
gagere sig i genopbygningen og til at 
hjælpe sig selv. Og da jeg kom hjem 
kunne jeg se, at det var vildt op ad 
bakke. Det kunne ende med en rigtig 
dårlig operation. Det var meget svært. 
Meget sværere at håndtere end at 

komme hjem fra Nepal, hvor jeg så en 
kæmpe energi hos befolkningen til at 
genopbygge landet. I Nepal vidste jeg, at 
landet ville komme sig efter jordskælvet. 
Det så jeg ikke i Haiti, og da blev jeg 
nødt til at sætte mig ned med en psyko-
log og snakke om hvordan jeg skulle 
håndtere situationen.”

Work-life balance
I dag bruger Anders Ladekarl største-
delen af sin tid lokalt i Danmark. Men 
selvom destinationerne er lokale, er 
arbejdstiden ikke blevet mindre.

”Work-life-balance er ikke noget, jeg 
bekymrer mig om. Jeg er på arbejde hele 
tiden, men jeg holder også fri hele tiden, 
forstået på den måde, at mit job er så 
spændende, at det ikke føles som et job. 
Men jeg vil da ikke sige, at det er uproble-
matisk. Det har kostet mig et ægteskab, 
fordi jeg hele tiden var på. Men det er 
præmissen ved at være omkring mig. Og 
jeg bilder mig ind, at jeg trods alt har 
nogle meget velfungerende børn, som jo 
betyder allermest. Jeg bilder mig også 
ind, at jeg har tid til at passe mit barne-
barn. Og jeg prøver at gøre plads til de 
tvillinger, der kommer snart. Men selvføl-
gelig er der mange børnefødselsdage, jeg 
ikke har været til. Og det kan jeg godt få 
smidt i hovedet af mine unger, som sy-
nes, jeg aldrig var der. Men når jeg ser på 
resultatet, er jeg nu meget godt tilfreds.” 
Anders Ladekarl smiler igen, denne gang 
ved tanken om de store børn, som er 
godt i vej.

I ét med jobbet
Når man kigger på Anders Ladekarls 
Facebookside, ligger der et fødselsdags-
billede af hans sidstfødte barn Otto på 
otte år. Det er postet mellem fotos fra åb-
ninger af nye genbrugsbutikker og varme 
takke til indsamlere. Anders Ladekarl 
bruger sig selv, også privat, når han skal 
tale sin sag. Men der er grænser.

”Jeg kan godt finde på at poste et foto 
af Otto ind imellem, for jeg vil gerne give 
noget af mig selv. Men jeg inviterer ikke 
medierne ind i vores hus. Jeg siger nej 
tak til ’Kender du typen’. Det er vigtigt 

for mig at have et privatliv, og der er min 
kone en god censor.” Anders Ladekarl 
dvæler ved tanken, og uddyber:

”Jeg er mit job. Og jeg har altid identi-
ficeret mig med mit job. Jeg ville have 
svært ved at have et job, som jeg ikke fø-
ler er mig. Det fundament, som Røde 
Kors er bygget på, er også det funda-
ment, som jeg selv hviler på. Og det er jo 
et kæmpe privilegium at have et job, 
man selv synes, man er. Men hvis jeg 
blev fyret i morgen, ville jeg ikke gå ne-
denom og hjem. Jeg ville stadig have min 
identitet, for jeg ved, at der er mange an-
dre steder, man kan udleve sin medmen-
neskelighed og det engagement, jeg har. 
Min personlighed og mine holdninger 
flugter med Røde Kors. Men det ville 
også kunne flugte med en anden organi-
sation. Tror jeg. 

Cathrine Huus er freelancejournalist

FORMÅLSPARAGRAF
Formålet med Røde Kors 
er at ”hjælpe mennesker i 
nød uden at skele til nati-
onalitet, etnicitet eller re-
ligion.” (rodekors.dk)

Jeg har mit  
job med mig 

24/7. Det er en del af 
mit liv, og jeg er altid 
på arbejde.
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NOTER

 BILLIGERE 
Eller ringere? På fem år er udgiften pr. 
undervisningstime i folkeskolen faldet 
med ca. en fjerdedel. Det viser en ana-
lyse fra DLF, der bygger på tal fra Dan-
marks Statistik og UVM.

I skoleåret 2009/10 var udgiften pr. 
time per elev 77 kr. I skolereformens 
første skoleår 2014/15 var udgiften fal-
det til 57 kr. Det svarer til et fald på 26 
% på de fem år.

De nye tal har fået Anders Bondo, til at 
udtale, at reformens ekstra timer er un-
derfinansierede. Også Claus Hjortdal 
peger på, at resurserne i for mange 
kommuner ikke er tilstrækkelige, når 
skolen skal gennemgå så store foran-
dringer på én gang og desuden inklu-
dere mange flere børn. 

Analysen over udgiftsudviklingen
ligger på skolelederne.org

 LØN
Efter flere års stagnation i læreres og 
skolelederes lønninger på grund af den 
økonomiske krise og endog i nogle lande 
betydelige fald, er lønningerne igen be-
gyndt at stige i de fleste europæiske 
lande. 

Det er et af de vigtigste budskaber af den 
seneste årlige Eurydice-rapport om læ-
rer- og lederlønninger i grundskoler. I 
rapporten finder man bl.a. oversigter 
over bruttoløn, lønstigninger, grundløn 
og tillæg i 2014/15.

Rapporten dækker alle EU-medlemssta-
terne samt Bosnien-Hercegovina, Island, 
Liechtenstein, Montenegro, Den Tidli-
gere Jugoslaviske Republik Makedonien, 
Norge, Serbien og Tyrkiet.

Talnørder vil se, at danske skoleledere 
ligger pænt lønmæssigt sammenholdt 
med de undersøgte lande. Men det er 
bruttosammenligninger, uden skelen til 
skat og arbejdsmarkedsforhold i øvrigt.

Eurydice-rapporten ‘teachers-and-
school-heads-salaries-and-allowances-
in-europe-2014-15’ (engelsk version) 
kan downloades gratis på bookshop.
europa.eu

 BUDGET
Knapt halvdelen af kommunerne sparer 
yderligere på skolebudgettet i 2016. 

Mere konkret skæres der både i stillinger, 
undervisningstimer og forberedelsestid.

Det viser en budgetundersøgelse gennem-
ført af DLF. 

Se skolebudgettet i din kommune på et 
Danmarkskort på folkeskolen.dk

SKRAMMEL
Et lille sejlivet, selvbestaltet og selvejende 
værkstedstilbud Skramloteket i København 
har nu overlevet i 10 år med tilbud til skoler 
og klasser om små eksterne praksisforløb 
med fokus på natur/teknik m.m. 

Princippet er hands-on eller sagt på dansk: 
Børn lærer med fingrene … og i hvert fald 
kan en ofte svært tilgængelig naturviden-
skabelig viden åbnes op på denne måde.

Se mere på skramloteket.dk 

ELEVFOKUS
På enhver skole bør alle ledelsesmæssige be-

slutninger tage udgangspunkt i følgende 
spørgsmål: Hvordan vil beslutningen fremme 

elevernes læring?

Det er i hvert fald påstanden for en ny bog ’Pæ-
dagogisk ledelse er faglig ledelse – fordi læring 
er i centrum’, som er skrevet af chefkonsulent i 
COK, Mai-Britt Herløv Petersen i samarbejde 

med konsulent Susanne Ploug Sørensen. 

Via ’distribueret ledelse’ er det den pædagogi-
ske leders opgave at få indsigt i og give spar-

ring på lærerteamenes faglige arbejde med ud-
viklingen af elevernes læring og trivsel. Der er i 
bogen tale om en slags ’byttehandel’ mellem 

skolelederen og lærerne.

Således følger lederen, hvordan det går med 
opgaveløsningen og får derigennem viden om 
selve opgaveløsningen, men også om perso-

nen, der udfører opgaven. Til gengæld oparbej-
der læreren en række nogle nye kompetencer 

og et råderum ved at løse opgaven.

Bogen er udkommet på Psykologisk Forlag
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 Bunken på skrivebordet foran Di-
ana Lübbert Pedersen var ikke høj, men ind-
holdet var som det skulle være. Blandt de ni 
ansøgere til stillingen som skoleleder på Tre-
kronerskolen i Jammerbugt Kommune var der 
flere, som så ud til at være godt kvalificerede, 
og ansættelsessamtalerne forløb godt.

”Sådan var det ikke i første runde, hvor der 
kun kom seks ansøgninger,” siger Diana Lüb-
bert Pedersen, der er kommunens skole- og 
dagtilbudschef. ”Antallet er ikke afgørende, 
men det er klart, at jo flere ansøgninger, jo 
større muligheder er der alt andet lige for at få 
et bredt felt af kandidater at vælge imellem. I 
det konkrete tilfælde var de seks for lidt.”

Den nordjyske kommune er langt fra ene  
om at måtte genopslå stillinger som skole leder. 
Faktisk viser en optælling og rundspørge, som 
Plenum har fået foretaget, at hvert tredje job 
som overordnet skoleleder er blevet genop-
slået i 2015. Under hver 10. af andre lederstil-
linger på folkeskoler lider samme skæbne.

”Mine kolleger i Nordjylland oplever det 
samme: Der kommer færre ansøgninger, når 
der skal ansættes skoleledere, og der skal ofte 
genopslag til. Det er min vurdering, at det også 
er en tendens, man kan genfinde i resten af 
landet, så det er ikke et problem, som kan iso-
leres geografisk eller efter skolestørrelse. De 
fleste kommuner må tage situationen alvorligt. 

En rundspørge gennemført af Plenum viser, at kommuner og skoler  hyppigt må genopslå 
stillinger som øverste, overordnede skoleledere, og selv når jobbet kan besættes, sidder
arbejdsgiverne tilbage med et ønske om et bredere ansøgerfelt fremover …

BEDRE 
UDDANNELSE 
OG MERE 
LEDELSESRUM
DET ER IKKE REFORMENS SKYLD, NÅR ANTALLET AF ANSØGERE TIL STILLINGER SOM SKOLELEDERE ER 

LAVT. DET ER SKOLECHEFEN, HEADHUNTEREN OG FORSKNINGSCHEFEN ENIGE OM. RESTEN – LØN, 

JOBBETS KOMPLEKSITET, REKRUTTERING, LEDELSESRUM OG LEDERUDDANNELSE – ER TIL DEBAT.

Af Jan Kaare
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Konkret har den fået mig til at overveje, 
hvordan vi i Jammerbugt Kommune kan 
styrke den interne rekruttering.”

Mellemledere i tale 
Plenums rundspørge viser også, at der i 
gennemsnit er flere ansøgere til stillinger 
med betegnelser som viceskoleleder og 
pædagogisk- eller administrativ leder end 
til stillinger som overordnet skoleleder.

”Det kan vi tydeligt mærke,” siger 
skole- og dagtilbudschefen. ”Vi må der-
for finde ud af, hvordan vi støtter og klæ-
der mellemledere på til at tage næste 
skridt og søge stillinger som overord-

nede skoleledere. Det kan dreje sig om 
at få skoleledere til at opfordre deres 
mellemledere til at søge videre og om at 
gøre mellemledere interesseret i flere 
elementer af ledelse end for eksempel 
den pædagogik udvikling. Det er områ-
der, som vi ikke har været tilstrækkeligt 
opmærksomme på.”

Ifølge den nordjyske kommunale chef 
har udfordringen med at skaffe kvalifice-
rede skoleledere været stigende gennem 
flere år, og den hænger ikke specielt 
sammen med folkeskolereformen:

”Blandt de ansøgere, der søgte stillin-
gen på Trekronerskolen, pegede flere på, 

RUNDSPØRGE, METODE
1.  På webstedet Skolelederforeningen.

org og i fagbladet Folkeskolen er der 
fundet 55 opslag om lederstillinger i 
folkeskolen, hvor ansøgningsfristen 
udløb mellem 1. januar og 10. sep-
tember 2015. 

2.  Arbejdsgiverne eller skolerne er ble-
vet kontaktet telefonisk og for en dels 
vedkommende også pr. mail. Det har 
været muligt at få oplysninger om 43 
opslag.

3.  Spørgsmål: Hvor mange ansøgere, 
der var til stillingen? Er det flere eller 
færre i forhold til tidligere tilsvarende 
stillinger? Er antallet af ansøgere til-
fredsstillende?

4.  Svarene er blevet delt i stillingskate-
gorierne: Overordnede skoleledere 
og alle andre ledere.

 
RUNDSPØRGE, RESULTATER
•  Færre søger overordnede lederstillin-

ger end andre lederstillinger (9/11)
•  Gennemsnitstallene dækker over 

store udsving: Overordnede lederstil-
linger 3-16, andre lederstillinger 5-25.

•  Overordnede lederstillinger bliver tit 
genopslået for at skaffe tilstrækkeligt 
med egnede ansøgere (39 procent). 
Andre lederstillinger: 8 procent.

 •  De fleste genopslag skyldes, at ansø-
gerfeltet har været for snævert.

 •  Blandt de arbejdsgivere, der har søgt 
overordnede skoleledere uden at 
genopslå stillingen, siger næsten hver 
anden, at de gerne ville have haft 
flere ansøgere. 

•  Kun få af arbejdsgiverne eller sko-
lerne oplyste antal ansøgere ved tid-
ligere opslag af tilsvarende stillinger. 
Svarene tyder på, at antallet af ansø-
gere til overordnede lederstillinger er 
faldet, og at antallet af ansøgere til 
andre lederstillinger enten er det 
samme eller er steget.

•  Geografi ser ikke ud til at spille nogen 
rolle, når det gælder antal ansøgere 
og behov for at genopslå stillinger.  

39%
af overordnede lederstillinger 
bliver genopslået for at skaffe
tilstrækkeligt med egnede ansøgere

8%
af andre lederstillinger 
bliver genopslået for at skaffe 
tilstrækkeligt med egnede 
ansøgere
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at det er reformen, der har gjort dem interesseret i 
at blive skoleleder. De synes, reformen skaber et 
større ledelsesrum, hvor de har mulighed for at 
sætte deres præg på indretningen af skoledagen. 
Selvfølgelig kan der også være nogle, der ser tiden 
an på grund af turbulens i reformens første år, men 
det er ikke i sig selv forklaringen på ansøgerbun-
kens størrelse.”

For lille ledelsesrum
Samme holdning har Karl-Erik Nielsen. Han er ad-
ministrerende direktør i Ramsdal Gruppen, der er 
med til at ansætte skoleledere for en række kommu-
ner. Set fra en headhunter-synsvinkel, hvilken be-
tydning mener han, skolereformen har haft for re-
krutteringen af ledere?

”Reformen har ikke haft nogen negativ betyd-
ning,” siger Karl-Erik Nielsen. ”Det har til gengæld, 
at det pædagogiske område i kommunerne er bun-
det op af regler, der indsnævrer ledelsesrummet. 
Det gør det for lidt attraktivt at være overordnet 
skoleleder. Når vi opsøger mellemledere på folke-
skoler og i daginstitutioner, giver de tit udtryk for, at 
det ikke er bøvlet værd at blive overordnet leder.” 

Et eksempel fra headhunteren: Tillidsrepræsen-
tanter og mellemledere kan pege på, at det ikke er 
så spændende at lede en skole, fordi man ikke kan 
sætte sit eget ledelseshold. Og det kan være vanske-
ligt at realisere nye innovative løsninger, fordi hele 
folkeskoleområdet er meget regelstyret. ”Som over-
ordnet leder kan man få svært ved at gennemføre 
de faglige og pædagogiske tiltag, som man står for, 
og nogle gange kan der være behov for et helt nyt 
hold, hvis skolen skal udvikles i en anden retning.”

”Lønnen spiller også en rolle for den manglende 
interesse for overordnede lederjobs, men det er mit 
indtryk, at det for mange ser ud til at være for van-
skeligt at foretage de ændringer, der skal til i de re-
formere skoles kultur og ledelseskultur,” siger Rams-
dal-Gruppens direktør.

Bredere rekruttering
En ting er den nordjyske skolechef, headhunteren 
fra Ramsdal-Gruppen og forskningschef på Via Uni-
versity College Andreas Rasch-Christensen enige 
om: Folkeskolereformen skal ikke have skyld for at 
gøre det svært at rekruttere ledere.

”Nogle potentielle skoleledere træder måske 
vande i år, fordi reformen er ny, men den burde på 
sigt skabe et bredere ansøgerfelt,” siger Andreas Ra-
sch-Christensen. ”Reformen sætter mere fokus på 
skoleledelse og giver bedre ledelsesmuligheder, da 
det jo er intentionen at flytte ledelsesrum ud på sko-
lerne. Lige her og nu er der meget uro ikke alene på 
grund af reformen, men også omkring inklusion og 
arbejdstidsregler. Når det har lagt sig, tror jeg flere 
vil søge lederstillinger.”

Bortset fra lærere er skoleledere den isoleret set 
vigtigste faktor for elevernes udbytte af at gå i skole, 
så færre ansøgninger skal tages alvorligt, uanset om 
det er et fænomen, der optræder på den korte eller 
lange bane.

”Man kan tage udfordringen op ved at levere 
bedre uddannelsestilbud til nuværende og kom-

Der er for få ansøgere, 
når vi søger overord-

nede skoleledere, og det forstår 
jeg godt. Det er blevet et meget 
krævende job.” 
Skolechef i nordjysk kommune om jobsituationen

200
skoleledere vil formentlig for-
lade arbejdsmarkedet om året. 

20%
af skoleledere er ældre end 60 år.
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ANSVAR OG LØN SKAL FØLGES AD

 Overordnede skoleledere er 
der mangel på, men langt fra kun dem. 
Mellemledere på det niveau i det offent-
lige efterlyses også på daginstitutionsom-
rådet og i ældreplejen.

”Det er generelt vanskeligt at rekrut-
tere den type kommunale mellemledere, 
som vi repræsenterer, til overordnede le-
derstillinger” siger Skolelederforenin-
gens formand, Claus Hjortdal. ”Det hand - 
ler om, at ansvaret er kommet til at ligge 
rigtigt meget på den øverste leder af in-
stitutionen. Det betyder, at der er meget 
arbejde, og at man også skal have en del 
hår på brystet for at påtage sig lederstil-
linger på det niveau i dag i forhold til for 
15-20 år siden.”

Et større ansvar giver vel også bedre 
mulighed for at realisere sine visioner? 

”Ja, men snoren er kortere, og vi ser, 
at der skal mindre til, før man ryger ud 
som leder. Man skal somme tider være 
en tryllekunstner for at få tingene til at 
hænge sammen. Det reagerer potentielle 
ledere på,” siger Claus Hjortdal.

Leder eller mellemleder?
Når kommuner danner meget store sko-
ler med et tilsvarende stort lederansvar, 
uden at lønniveauet følger med, siger det 
næsten sig selv, at ansøgerne ikke står i 
kø for at komme ind på skolelederkonto-
ret. Og skolelederformanden mener i 
modsætning til Andreas Rasch-Christen-
sen, at lønnen spiller en rolle?

”Bestemt. Det kan godt være, at en 
konsulent på en professionshøjskole tje-
ner mindre end nogle skoleledere i Aar-

hus, men ansvaret er også meget større, 
så den sammenligning kan ikke bruges 
til noget. Selvfølgelig skal lønnen højere 
op, når ansvaret øges.”

Claus Hjortdal mener også, at politi-
kere i mange kommuner taler med uld i 
munden, når det gælder den fremtidige 
skolestruktur. 

De kommer med uklare meldinger om 
antallet af skoler og om skolernes stør-
relse og indretning i fremtiden. Dermed 
ved ansøgere til lederstillinger ikke, hvad 
de går ind til. Måske findes stillingen ikke 
et år senere eller måske er den overord-
nede lederstilling, der er slået op, på det 
tidspunkt gjort til en mellemlederstilling.

Sådan en form for usikkerhed gør hel-
ler ikke bunken af ansøgninger større. 

AT VÆRE INSTITUTIONS- OG SKOLELEDER I KOMMUNER ER FOR LIDT ATTRAKTIVE, OG POLITIKERNE 

ER SELV MED TIL AT MINDSKE POTENTIELLE ANSØGERES INTERESSE FOR JOBBET.

LEDERJOBS, NUTID 
OG FREMTID
Et stigende antal skoleledere er 
på vej mod pension de kom-
mende år og i gennemsnit vil for-
mentlig 200 forlade arbejdsmar-
kedet om året. Det kan betyde 
flere job at søge i en tid, hvor 
færre er interesseret i at påtage 
sig opgaven

Tallene kommer fra Skoleleder-
foreningen, der i medlemskarto-
teket kan se, at næsten 4 af 10 
skoleledere i dag er ældre end 56 
år. Tæt på hver femte er ældre 
end 60 år. 

Foreningen er bekymret over ud-
viklingen, der forstærkes af, at 
stillinger ofte må genopslås, 
samtidig med, at en del skoler i 
perioder må drives med konsti-
tuerede ledere, indtil der kan fin-
des en person, der har lyst til at 
stå i spidsen og tage ansvaret.

mende skoleledere,” siger forskningsche-
fen. ”Bl.a. professionshøjskolerne har  
været gode til at tilbyde generelle leder-
uddannelser, mens det har knebet med til-
bud, der specifikt retter sig mod folkesko-
len. Vi skal for eksempel komme med 
tilbud, der styrker ledelse i retning af at 
bruge læringsmål og i faglig sparring af pæ-
dagogisk personale. Jeg siger ikke, at over-
ordnede skoleledere skal være eksperter 
på disse områder, men de skal kende om-
rådet, og i lederteamet skal der være no-
gen, der har det som kerneområde. I det 
hele taget skal mulighederne for kompe-
tenceudvikling styrkes.”

Der er allerede spredte initiativer med 
mentorordninger, fra-lærer-til-leder pro-
grammer, men uddannelse af kommende 
ledere bør være i fokus måske allerede på 
lærernes grunduddannelser, hvor der bør 

være tilbud om forløb i ledelse. Det har 
professionshøjskolen Metropol forsøgt sig 
med, og selvom det kneb med interessen 
blandt de lærerstuderende, bør andre pro-
fessionshøjskoler gå samme vej for at sikre, 
at skoleledelse kan blive set som en attrak-
tiv karrierevej. 

”Om løn spiller en rolle, ved jeg ikke” si-
ger forskningschefen. ”På UC’erne kan vi 
have svært ved at matche det lønniveau, 
som ledere af større skoler får i fx Aarhus 
Kommune, så jeg tror ikke, det er afgø-
rende, om man får 5.000 kr. mere om må-
neden eller ansættes på en kontrakt med 
resultatløn, men bedre uddannelse er nød-
vendig”, siger forskningschefen. 

Jan Kaare er freelancejournalist
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ekstraordinært repræsentantskabsmøde

 Med LC’s sekretariatschef Mariann 
Skovgaard som dirigent skulle foreningens højeste 
myndighed repræsentantskabet drøfte en ændring 
af foreningens organisatoriske opbygning.

Hovedbestyrelsen havde foreslået en reduktion af 
antallet af medlemmer i HB med virkning for den 
toårige periode efter næste HB-valg, der finder sted 
på det ordinære repræsentantskabsmøde i slutnin-
gen af marts 2016. Desuden havde HB med virkning 
fra årsskiftet foreslået en ændring i fordelingen af 
resurser centralt/decentralt.

Når dette møde var ekstraordinært indkaldt med 
en mindre, men til gengæld ganske kontant dagsor-
den, var det netop for, at de ca. 110 formænd for  
de lokale lederforeninger og særlige lederklubber 
kunne beslutte ændringerne i god tid, inden de bli-
ver en realitet. Først skulle de dog lige vedtages.

Central-decentral muskelkraft
Konkret havde hovedbestyrelsen foreslået at skære 
foreningens HB med to medlemmer, så HB fra næ-
ste HB-valg vil bestå af 6 frem for 8 menige medlem-
mer. Forslaget blev motiveret af formanden Claus 
Hjortdal, primært med henvisning til en økonomisk 
besparelse på knapt 400.000 kr. årligt.

Men han betonede også, at der ikke var tale om en 
ren spareøvelse. De frigjorte midler skal bruges til at 
styrke sammenhængen mellem foreningens centrale 

og decentrale led ved at øge de fælles netværks- og 
mødeaktiviteter, ligesom sekretariatet i øget grad skal 
understøtte det lokale arbejde med at sikre medlem-
mernes arbejds- og ledelsesvilkår.

Hovedbestyrelsens forslag om at gå fra 8 til 6 
medlemmer blev imidlertid suppleret af et æn-
dringsforslag fra det ’nordjyske formandsnetværk’, 
der lå på linje med HB’s forslag med hensyn til det 
fremtidige antal medlemmer i HB og ungefær 
samme besparelse, men ellers var mere vidtræk-
kende med hensyn til valget af disse. 

Således foreslog nordjyderne, at kun foreningens 
formand og næstformand som nu vælges på repræ-
sentantskabsmødet, mens de øvrige 6 HB-bestyrel-
sesmedlemmer fremover vælges i 6 regioner. 

Peter Hansen, formand for Rebild Skolelederfor-
ening fremlagde forslaget på vegne af nordjyderne:

”Vi skal have en forening, der arbejder fremadret-
tet og bliver bedre til at løse kommende opgaver. I 
den forbindelse er der brug for et stærkt formand-
skab, men også for en forening, som er tæt på med-
lemmerne og ved, hvad der foregår”, sagde han.

Det var baggrunden for, at nordjyderne foreslog, 
at 6 HB-medlemmer fremover er regionalt valgte 
med udgangspunkt i egen region og tættere kontakt 
til regionens lokale formænd – hvilket også kan 
sikre, at foreningen centralt får en større viden og 
føling med, hvad der foregår regionalt/lokalt.

PÅ SKOLELEDERFORENINGENS EKSTRAORDINÆRE REPRÆSENTANTSKABS MØDE I AARHUS 

BLEV DET BESLUTTET AT SKÆRE ANTALLET AF MENIGE HB-MEDLEMMER FRA 8 TIL 6. OGSÅ

DE LOKALE MIDLER BLIVER FREMOVER BESKÅRET 

Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen  •  Foto Simon Jeppesen

FÆRRE, MEN BEDRE
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Formålet med en ny or-
ganisering er at styrke 
sammenhængskraften 
centralt-lokalt, så infor-
mationer lettere spre-
des til, og foreningen 
kan handle hurtigere, 
sagde Claus Hjortdal. 

Der stemmes
og klappes!
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På baggrund af de 
vedtagne ændringer 
gennemgik foreningens 
næstformand Jørgen 
Mandrup budget 2016, 
der pt. kalkulerer med 
et pænt overskud.

De ca. 110 formænd for 
lokalafdelingerne og de 
særlige ledergrupper var 
samlet ekstraordinært 
med Hovedbestyrelse
og sekretariat.

Nordjydernes forslag om 
ændret procedure for valg 
til HB blev fremlagt af Peter 
Hansen, formand i Rebild.
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STÆRK, ATTRAKTIV OG SYNLIG 
På det ekstraordinære repræsentant-
skabsmøde 21. oktober blev Skoleleder-
foreningens fremtid drøftet og en række 
scenarier og udfordringer vendt.
 
Der er en bevægelse lige nu, hvor der bli-
ver færre ledere i folkeskolen og dermed 
et fald i kontingentindtægter. Samtidig er 
der nye lokale udfordringer med bl.a. 
strukturændringer og kommuner, som er 
trængt på økonomien, og det udfordrer 
sammenhængskraften, sagde formanden 
Claus Hjortdal.

Med de forslag, der var til afstemning om 
at ændre antallet af menige HB-medlem-
mer fra 8-6 samt en reduktion af de lo-
kale midler, er organisationsstrukturen 
søgt tilpasset til disse forhold. Men hvor 
det mest handler om rammer, blev der 
også talt indhold med særligt fokus på, at 
foreningen skal styrke det lokale arbejde, 
så der sikres resultater til gavn for med-
lemmerne.

Således vil hovedbestyrelsen redefinere 
næstformandens rolle, så dennes ar-
bejdsfelt målrettes de lokale led, ligesom 
man vil styrke sammenhængskraften 
med regionale møder samt i højere grad 
at knytte HB til de regionale netværk. Der 
skal også afholdes regionale netværks-

møder i forbindelse med repræsentant-
skabsmøde/formandsmøder, jf. fig. 1. 

Også på sekretariatsniveau styrkes kon-
sulentkorpsets fokus på det lokale led og 
TR-arbejdet. Der udvikles en ny, stærkere 
TR-uddannelse, og det skal i højere grad 
sikres, at det regionale/lokale niveau får 
den konsulentbistand, der er behov for. 
Desuden bliver der arbejdet på at styrke 
den regionale/lokale slagkraft i forhand-
linger og strategisk kommunikation.

Foreningen har foruden politikpapiret 
’Kvalitet i skoleledelse’ udarbejdet en 
’Drejebog til lokale vilkårs- og lønfor-
handlinger’ som en handlingsplan for de 
lokale bestyrelser. Heri er også et oplæg 
til at afdække skoleledernes oplevelse af 
deres arbejds- og ledelsesvilkår. 

Læs politikpapiret og drejebogen 
på hjemmesiden

”Vi vil på den måde få større muskel-
kraft med nogle regionsformænd, der i 
højere grad kan løfte den opgave, vi har 
lokalt med at følge op på foreningens po-
litik. Samtidig vil de lokale formænd stå 
stærkere, fordi de har et bestyrelsesmed-
lem tæt på”, sagde Peter Hansen.

Begge HB’s forslag stemt hjem
En række talere bakkede op om intentio-
nerne i det nordjyske forslag, der blev 
kaldt ambitiøst, men der var også over en 
bred kam betænkninger ved, at der med 
denne valgmetode kunne opstå for store 
geografiske enheder, der virker polarise-
rende frem for at styrke sammenhængs-
kraften.

Efter debatten stod det klart, at flertal-
let foretrak hovedbestyrelsens forslag om 
at reducere antallet i HB med 2 medlem-
mer. Dette blev derpå stemt hjem med 
kun en stemme imod og komfortabelt 
mere end det 2/3-dels flertal i repræsen-
tantskabet, der var nødvendigt, idet for-
slaget medfører ændringer af foreningens 
vedtægter.

Vedtægtsændringer indebar næste for-
slag fra HB ikke – det kunne vedtages med 
almindeligt flertal. Også det forslag blev 
motiveret af formanden og handlede på 
samme måde om at frigøre midler i om-
egnen af 400.000 kr./år ved at reducere 
midlerne til de lokale afdelinger, der skal 
bruges til at sikre en styrket decentral kon-
sulentbistand i forhold til nu.

Nogle repræsentanter fandt, det var et 
dårligt signal at spare på det lokale ar-
bejde, også selv om det så smukt hed sig, 
at det vil blive styrket. Der blev desuden 
peget på, at foreningens særlige faglige le-
derklubber kan blive uhensigtsmæssigt 
ramt. Sidstnævnte tilkendegav forenin-
gens næstformand, at HB vil være op-
mærksom på.

Men for de fleste var ’ændringen så 
mindelig’, at de kunne støtte HB-forsla-
get, der også blev stemt hjem med kun 
tre stemmer imod. Så med dette og HB’s 
nye sammensætning er vejen nu organi-
satorisk brolagt mod målet: En styrket 
forening centralt og decentralt. 

Malene Lieberknecht er journalist 
og Michael Diepeveen redaktør 

Fig. 1. Vejledende ’årshjul’ 
for foreningens centrale/ 
decentrale aktiviteter 2016.
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DYBBØL 
MØLLE
MALER

DEN SKOLEPOLITISKE DEBAT PÅ 

SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE 

KREDSEDE OM DE UTILSTRÆKKELIGE 

ØKONOMISKE RAMMER FOR FOLKESKOLEN

OG IMPLEMENTERINGEN AF REFORMEN, 

DER I ØVRIGT FIK KARAKTERER … 

Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen  •  Foto: Simon Jeppesen
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 En propfuld sal. En torsdag 
slut oktober var ca. 1600 skoleledere 
mødt op til årets todages årsmøde i Mu-
sikhuset i Aarhus, der traditionen tro 
blev indledt med 1½ times debat mellem 
de vigtigste aktører fra den skolepolitiske 
verden fra centralt og decentralt hold, 
organisationsverdenen m.m. 

Undervisningsminister Ellen Trane 
Nørby var indkaldt til finanslovsforhand-
linger og kunne desværre ikke møde op, 
men havde sendt en videohilsen. Her ci-
terede hun det gamle kinesiske ordsprog 
om, at når det blæser, så bygger nogle 
læhegn og andre vindmøller – og opfor-
drede til det sidste, hvilket hun også op-
levede, at skolelederne gør, selv om der 
blæser en strid vind, som hun sagde. 

Ministeren kvitterede for den indsats, 
hun oplevede blev gjort, og sagde: ”I må 
bygge de møller, der passer til de lokale 
vindforhold og pegede også på, at ”det 
ikke kan forventes, at skolereformen fun-
gerer fra dag 1. Der kan heller ikke und-
gås at ske fejl – det må vi acceptere, og 
jeg vil hellere se ledere, der begår fejl, 
end ledere der ikke ændrer deres prak-
sis”, som hun formulerede det.

Finansloven og de kommunale budget-
ter lægger imidlertid i mange kommuner 
et dystert bagtæppe for arbejdet på sko-
lerne og i ledelserne med at sikre kvalite-
ten i reformen. Og det forhold, at det 
kniber meget med at få resurserne til at 
møde forventningerne, prægede årets 
politiske debat.

Karakterer til reform
Et panel var sammensat af formand for 
Danske Skoleelever Silke Fogelberg, for-
mand for Skole og forældre Mette With 

Hagensen, formand for DLF’s pædagogi-
ske udvalg, Bjørn Hansen og formand for 
BUPL, Elisa Bergmann. De blev af ord-
styrer, uddannelsesredaktør på Politiken 
Jacob Fuglsang bedt om at give reformen 
karakter efter 12-tals-skalaen. Det blev til 
to 7-taller, et stort 4-tal og ingen bedøm-
melse fra BUPL’s side.

Silke Fogelberg og Mette Hagensen 
stod for de to 7-taller for en acceptabel 
præstation med et potentiale til forbed-
ring. Begge understregede, at det var en 
gennemsnitsvurdering. Der er nemlig 
stor forskel på skoler og kommuner, så 
man hører alt fra, at her går det fanta-
stisk, til at reformen har ødelagt alt, 
sagde de to formænd for 500.000 elever 
og op til det dobbelte antal forældre.

Elisa Bergmann fra BUPL ville med sin 
pædagogbaggrund ikke slynge et tal ud, 
men mente, at reformen nærmede sig en 
dumpekarakter især for den skolepæda-
gogiske/SFO-del. Generelt er der sat for 
mange ting i gang på én gang, så det er 
umuligt med et ordentligt ledelsesfokus, 
sagde hun.

Bjørn Hansen fra DLF var med sin læ-
rerbaggrund mere vant til karaktergiv-
ning og landede på et 4-tal. Han pegede 
som de andre på, at reformen er underfi-
nansieret, og at der i mange kommuner 
ikke er balance mellem tid, resurser og 
ambitionerne.

Født en kold nat i krisetid
Endnu et panel blev på samme måde af 
Fuglsang udfordret til at bedømme den 
snart 1 ½ år gamle reform, og denne 
gang var stemningen mere positiv: Tina 
French Nielsen (V), rådmand i skolefor-
valtningen Aalborg og til lejligheden re-

præsenterede KL, formand for BKF René 
G. Nielsen, formand for DLF Anders 
Bondo Christensen og sidst, men ikke 
mindst Skolelederforeningens egen for-
mand, Claus Hjortdal. 

René Nielsen fra BKF fandt det svært 
at give reformen karakter, da der igen er 
så stor forskel på kommunerne, at man 
ikke kan generalisere. Men samlet set bli-
ver det et stort, flot 7-tal, sagde han, der 
indrømmede, at der mange steder er re-
sursemæssige udfordringer. 

Tina French tog tråden op fra BKF-for-
manden. Hver eneste skole er forskellig, 
og succes er afhængig af et godt lokalt 
samarbejde. Men generelt set har sko-
lerne flyttet sig enormt. Det er flot, sagde 
hun og gav først karakteren 7 med pil 
op, der siden blev rettet til 10, og som 
hun tilføjede: Ting ta’r tid, ja også forbe-
redelsestid, lød det kvikt fra Fuglsang til 
forsamlingens begejstring.

Anders Bondo fandt, at det største 
problem er, at der ikke tages overordnet 
ansvar for reformen. Politikerne lover 

Skoleledere, organisationsfolk, 
forvaltningsansatte, politikere, 
oplægsholdere og udstillere  
tjekker ind til årsmøde i 
Musik huset Aarhus og til to 
dages fokus på folkeskolen.
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guld og grønne skove, men gemmer sig, 
når problemerne skal løses. Til gengæld 
nedlægger de både lærer- og lederstillin-
ger og sparer, selv om skoledagen er ble-
vet markant længere, sagde han, og et 
4-tal blev det til. 

Claus Hjortdal rundede af: Som ledere 
tror vi på reformen. Men den blev født i 
krigstid med lockout, L 409 og krise, fal-
dende elevtal og ikke som fx i Canada 
med økonomisk prioritering. Skolerne 
og vi som ledere leverer et enormt ar-
bejde, det skal vi have 10 for, et 7-tal for 
hvordan det generelt går og 2-4 for de re-
surser, der mangler, sagde Hjortdal og 
helgarderede altså. 

Men skolelederformandens udgangsre-
plik var ikke til at tage fejl af: Enten må 
vi sænke ambitionsniveauet, eller også 
skal vi tilføre skolen midler. Og det flug-
tede fuldt ud en mediehistorie båret af 
TV2 og med fuld damp på Twitter, som 
foreningen havde fået sat i omdrejninger 
fra morgenstunden. 

Reform mellem tillid og kontrol
Tre af paneldeltagerne fik desuden mu-
lighed for en afsluttende kommentar. 
Tina French kaldte skolen for en af Dan-
marks allervigtigste institutioner. I er af-
gørende for, at skolerne og vores børn 
lykkes. I sidder med vores fremtid, sagde 

MEDIEHYPE:
STYR PÅ FINANSIERINGEN!
På årsmødet blev der sat fokus på fi-
nansieringen af reformen på basis af en 
opgørelse, Skolelederforeningen havde 
foretaget om, at over halvdelen af kom-
munerne skærer i næste års budgetter 
til folkeskolerne. Hertil kommer, at fi-
nanslov 2016 dikterer yderligere be-
sparelser. 

”Der er for stor forskel på de kommu-
nale skolevæsener landet over, og fol-
keskolen får mange steder ikke det øn-
skede kvalitetsløft med reformen, fordi 
finansieringen ikke er på plads. Pen-
gene forsvinder i mange kommuner til 
andre formål”, advarede Claus Hjortdal 
i TV 2 Nyhederne og News. 

Han efterlyste, at politikerne priorite-
rer det fælles frie og lige skoletilbud i 
folkeskolen og vedkender sig behovet 
for at investere i skolen, elevernes og 
nationens fremtid – eller melde klart ud, 
hvis man vil noget andet. Han pegede 
også på, at de besparelser der er på vej 
bl.a. vil gå ud over to-lærer-timer, lærer-
nes forberedelsestid og inklusion.

Videohilsen fra undervisningsministeren: 
Hellere lave fejl end slet ikke lave noget, 
sagde Ellen Trane Nørby.
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Vi skal have et ensartet 
skoletilbud i hele lan-
det, så vi opfordrer po-
litikerne til at prioritere 
skolerne og bemandin-
gen i de kommunale 
budgetter, sagde Claus 
Hjortdal på årsmødet.

TWEETS: 
HVOR DYGTIGE KAN VI BLIVE?
Foreningens kommunikation på de 
sociale medier tager fart. I løbet af 
formiddagen på årsmødets første dag 
bredte mediehistorien om folkesko-
lens klemte økonomi og andre input 
fra den politiske debat sig på Skolele-
derforeningens Twitter-tag #Skolele-
derOrg og det til lejligheden opret-
tede: #SKLmøde 2015:

skolelederOrg : #sklmøde2015 
#uddpol @EllenTraneNorby: En 
stærk folkeskole skaber vi ved, at  
I finder den rigtige lokale model

@LeneBurchardt: Dejligt at mi-
nisteren har tillid til skolelederne 
#sklmøde2015

@skolelederOrg: Skolereformen 
klemt i kommunal budgetlægning 
og finanslov #sklmøde2015 #ud-
dpol #skolechat

@dselever: Reformen på vej, karak-
ter på 7 er status nu #sklmøde2015 
@silkejfogelberg

@TorbenMorup: BUPL‘s nye for-
kvinde @BergmannEml på scenen 
#sklmøde2015 @jacob_fuglsang 

@MetteWithH: @ANDERSBONDO 
fremhæver skolebestyrelsen og de 
fagprofessionelle som de ansvarlige 
i hverdagen #sklmoede2015

@skolelederOrg: Tina French Niel-
sen: Tusind tak til alle skoleledere. 
Alt står og falder med god ledelse 
#sklmoede2015 #uddpol 

@kirkhol: Skole&Forældre, DLF  
og Skolelederne enige, reformen 
underfinansieret #sklmøde2015

Top tweetet med 594 impressions 
var fra den politiske debat:

@claushjortdal: Enten må vi sænke 
ambitionsniveauet - eller der må 
tilføjes de nødvendige ressourcer til 
skolerne nu #sklmøde2015 #uddpol

Antorini, KL, DLF, skoleledere, kom-
mentatorer og en andre følgere ret-
weetede lystigt, så spredningseffek-
ten var stor. På foreningens FB-profil 
fulgte og kommenterede op til 2000 
følgere også årets politiske debat – og 
årsmødet som helhed

hun, der samtidig var klar over, at le-
derne er under pres. 

”Vi er klar til fra kommunalpolitisk 
hold til at bakke jer op og prioritere sko-
lerne. Og vi skal huske ikke at kræve den 
perfekte skole eller verden, for den fin-
des ikke”, sagde hun ... 

Anders Bondo pegede på, at skolen 
har så travlt med reformen, at man ikke 
får fortalt, hvad man gør – og hvorfor. 
Han var klar over, at der næppe kommer 
”en julemand med en stor pose penge” 
og mente også, at der kan laves en god 
skole inden for de rammer, der er. Men 
der ”skal prioriteres i al den testning, 
rapportering og læringsmålstyrede un-

dervisning, der rulles ud. Og der skal 
være fagprofessionelle og ikke blot poli-
tisk-idelogiske begrundelser for, at vi gør, 
hvad vi gør”, sagde han. 

Claus Hjortdal pegede på, at der er tale 
om flere reformer, der implementeres på 
én gang: Inklusion, struktur, læring – og 
en ledelsesreform på alle planer. Vi kan 
glæde os over, at der er megen ros til os, 
men der er altså over de sidste fire år 
sparet 15 % af skolelederne. Og der er 
desværre også for meget kontrol og fejl-
finding, og det skal vi væk fra, sagde 
Hjortdal. Salen klappede. 

Malene Lieberknecht er journalist 
og Michael Diepeveen redaktør 

Anders Bondo efter lyste 
en diskussion af formålet 
med reformen. Er det 
for at skabe elever, som 
passer til samfundet?  
Eller er det også for, at 
den enkelte elev kan få
et godt liv?

Tina French Nielsen 
(V) fra Aalborg, der 
repræsenterede KL 
på årsmødet lovede 
skoler og ledelse større 
politisk opbakning.
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 Hvordan udøve faglig ledelse, som skaber værdi 
for skolens elever og ansatte? Og hvordan sikrer man, at læ-
ringsmål får betydning for undervisningen? 

Det gav Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udvik-
lingschef på VIA University College, på Skolelederforeningens 
årsmøde nogle svar på samt nogle retningslinjer for, hvordan 
man kommer i mål med skoleledelse med fokus på læringsmål. 

Indlægget bød på en tur gennem, hvad begrebet faglig le-
delse dækker over? Jo, tilbage i 1970’erne var det instruerende 
ledelse, senere i 1990’erne transformativ ledelse. Siden foran-
dringsledelse og siden år 2000 distributiv ledelse, og i dag har 
vi stadig alle dele. Så måske er det ikke, hvad man kalder le-
delse, men hvad man gør den til? 

Det handler om at brede ledelse ud, organisere og aktivere 
skolen om bestemte fixpunkter, ikke mindst læring. Det er at 
skabe rammer for dialog, vidensdeling – sparre, sætte retning, 
udvikle professionel kultur, skabe forandring, inddrage erfarin-
ger og forskning. Mange ting på én gang altså.

TOUR-DE-
TORSDAG
INDLÆGGENE PÅ ÅRSMØDETS FØRSTE DAG BØD PÅ 

HARDCORE LEDELSESFAGLIGE FORELÆSNINGER OM FX 

SKOLELEDELSE MED FOKUS PÅ LÆRINGSMÅL OG INDTIL 

FLERE MERE INFORMATIVT-UNDERHOLDENDE INDSLAG  

Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen  •  Foto: Simon Jeppesen 

  ANDREAS RASCH-CHRISTENSEN
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ÅRSMØDE
APP ET HIT 

Skolelederforeningens  
særlige årsmøde app til 

førende mobiler og tablets 
SKLMØDE2015 blev brugt 

flittigt. Lidt statistik: 

Antal gange app’et blev 
åbnet, torsdag (ca.):

2.300
Antal gange app’et

blev åbnet, fredag (ca.):

800
Antal unikke brugere, der 

brugte app’et torsdag (ca.):

1.000
Antal, der brugte app’et 
fredag formiddag (ca.):

500
På app’et lå det samlede 

program for årsmødet, ny-
heder og information om 
udstillingen samt alt det 

praktiske omkring frokost, 
hotel, parkering og med-

lemsfest mv.

  STEEN NEPPER LARSEN   VINCENT FELLA HENDRICKS
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Rasch-Christensen pegede på fire vig-
tige faktorer i ledelsesudøvelsen: Skolens 
pædagogiske praksis, observation af un-
dervisning, didaktisk sparring og ledelse 
af teamprocesser.  Og sidst den vigtige 
tilføjelse, at fokus på læring må ikke 
fjerne fokus på undervisningen.

Dum, dummere, dummest
Lektor Steen Nepper Larsen, DPU, var 
ikke venlig over for den retorik, der har 
fulgt reformen, fx at skolen skal udfordre 
alle elever, så de bliver så dygtige, de 
kan – overskriften på årsmødet. 

Den svada, sagde han, udtrykker en 
utrolig banalitet. Kun en barmhjertig 
tydning kan lede en i retning af, at ele-
verne skal blive gode til at præstere og 
producere eller gode til at kreere og ud-
vikle, være originale ... det er reelt intet-
sigende, ja selvmodsigende ligesom  
talende tavshed, lysende mørke eller sur-
sød sovs. Ja, det er næsten det samme 
som at lyve, mente Nepper.

Skærp sproget: Skoleledere fx som 
Jedi-riddere er ikke bedre, for det er jo 
noget kun små drenge med lyssværd og 
uden power leger, sagde DPU-lektoren. 
Virkelig magt har derimod ministeriets 
læringskonsulenter, der – som i sin tid 
Estrups gendarmer – tager ud og ’hjæl-
per’ med at få det politiske projekt, som 
reformen rettelig er, ført igennem.

Der blev grint godt igennem af de 
mange syrlige bemærkninger om folke-
skolen, reformen og den herskende itale-
sættelse og skriftliggørelse af begge dele. 
Tågede abstraktioner, kaldte Nepper Lar-
sen det, for vi ved jo ikke, hvad vi kom-

VI ER DE BEDSTE 
Casper Rongsted & Rasmus Schielle-
rup er et makkerpar med lærerbag-
grund, nu nærmest historiefortællere 
med selvstændigt firma, der pt. har sat 
sig for at fortælle alt det gode – alt det 
der virker – i folkeskolen. Og se det er 
jo en fortælling, vi snart ikke har hørt i 
snart mange år

Det danske skolevæsen fortjener hyl-
dest, som de sagde. Ikke mindst fordi 
mediebilledet er helt fordrejet efter op-
skriften: Så er den gal igen... og det går 
rigtig godt med tilsviningerne. Men 
den virkelige virkelighed er, at største-
delen af børnene i skolen har det godt, 
de stortrives. Det man måske mest kan 
sige er, at der er noget galt med kom-
munikationen, pegede de to på.

Dertil kommer, at der er masser af un-
dersøgelser, der viser at danske grund-
skoleelever ligger i top-10 i verden, når 
det gælder at læse og regne, præstere i 
natur/teknik og i sprog. I forhold til fin-
nerne ligger Danmark langt bedre i triv-
sel og glæde ved at gå i skole. Og dan-
ske lærere er faktisk ret gode, når det 
gælder relationer, klasserumsledelse og 
didaktiske kompetencer.

Udlandet kan lære af Danmarks skole-
system, bl.a. fordi vi både opnår faglige 
resultater og skaber sammenhæng og 
energi, sagde makkerparret, der har 
blogget og skrevet om dette.

Se fx denoffentlige.dk/glem-pisa 

mer til at vide, ellers ville vi jo allerede 
vide det – et citat af filosof Karl Popper, 
der jo er den enkle sandhed i dette kej-
serens nye klæ’r ifølge Nepper.

Årsmødet i associationernes tegn
Intelligente mennesker keder sig ikke, 
det gør Vincent Fella Hendricks heller 
ikke. Professor på KU og kan li’ videoklip 
og film. Fx Godfather med en forret-
ningsmodel baseret på, at man på et fa-
milie-mafia-baseret grundlag giver folk et 
tilbud, de ikke kan afslå. Noget, skolen 
måske kunne tage til sig.

For universet udvider sig. Det gør le-
delsesrummet også. Og ambitionen må 
være at give folk det, de forventer, men 
også lidt mere end det, de forventer ved 
at være sjove og dybe, overraskende og 
alvorlige. Overdreven selvtillid er ikke 
nok, og derfor har vi ifølge Hendricks 
ikke verdens bedste folkeskole. Måske 
snarere lidt (selv)overvurderet. Der er 
derfor behov for at sprænge rammerne.

En anden film Døde poeters klub giver 
et positivt indblik i denne kombination 
af kreativitet, intensitet og pædagogik, 
mente Hendricks. Og så hårdt arbejde 
som fx Bachs Mattæuspassion, der siges 
at være skrevet i hans pietistiske periode 
med næsten ført hånd – men også var 
baseret på års forarbejde, hvilket oftest 
er uomgængeligt nødvendigt for succes, 
sagde Hendricks. 

Malene Lieberknecht er journalist 
og Michael Diepeveen redaktør 

 ET KONCENTRERET PUBLIKUM

32 plenum – nov 2015

årsmøde 2015



Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddet gælder til den 27. november

Lad priserne rull e...

e r

Frit valg kun 

795,-
Inkl. moms 994,-

SPAR op til 600,-

Se hele udvalget på Lomax.dk/rullebord
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

Gratis levering 
ved køb for min. 

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

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



PÅ PROGRAMMET PÅ ÅRSMØDETS 2. DAG VAR BL.A. BLACHMAN, SOM STÅR FOR EN 

VÆKKELSENS PÆDAGOGIK I EN SKOLE, HVOR MAN BL.A. UDVISER GAVMILDHED OG 

ÆRLIGHED, JA HAR NOGET PÅ HJERTE …

Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen  •  Foto: Simon Jeppesen

VÅGN OP
 Årsmødets sidste dag åbnede med 

morgensang, men også med 1 minuts stilhed for at 
markere den svenske skoletragedie i Trollhättan, 
hvor formanden bl.a. udtrykte håbet om forsat at 
undgå at forskanse skolerne bag mure og vagtværn, 
men at bevare åbenheden, tolerancen i skolerne. 

Fra normal til genial 
På programmet fredag var overlæge og hjernefor-
sker Troels W. Kjær, der beskrev, hvordan ”vi kan 
tage et ansvar for vores hjerne”, hvordan hjernen 
kan trænes til stærkere koncentrationsevne, bedre 

hukommelse og større overblik. Noget, der også 
kan blive til gavn for eleverne.  
 ”Vi kan ikke alle blive geniale, men vi har et po-
tentiale for at træne vores hjerne og de sorte hul-
ler, vi hver især har. Har en elev fx svært ved tal 
og matematik, kan det trænes,” forklarede Troels 
W. Kjær. Man kan også træne sin sociale opmærk-
somhed og empati, altså at være opmærksom på 
andre menneskers følelser. 

Hjerneforskeren har med skuespilleren Mikael 
Birkkjær skrevet bogen ’Knivskarp – fra normal til 
genial’ med mange gode eksempler, der blev vist 
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PS! 
Ny rekord for Skole
lederforeningens 
FB var et citat med 
Blachman. Det nåede 
hele 9.399 personer, 
blev delt 19 gange og 
120 synes godt om: 
Der mangler et fag 
i folkeskolen, hvor 
vi lærer eleverne at 
turde fejle. Og hvor  
vi lærer dem at turde 
være den, de gerne 
vil være … 
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”Reformens retorik giver lige 
så meget mening som ord 

som oxymoronsoftpowermaskine 
og positivitetsglasurpyramide ...
Steen Nepper Larsen, lektor, DPU

Standupper Torben Chris 
havde den vanskelige 
opgave at lukke og 
slukke årsmøde 2015. 
Det klarede han med et 
humoristisk UG med X 
og slange.
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på video. Og så fik vi den nok en gang: Vi lærer 
bedst efter 20 minutters moderat fysisk aktivi-
tet.

At ankomme til sig egen tid 
Thomas Blachman kom efter eget udsagn helt 
uforberedt, men var nu ikke desto mindre vel-
oplagt til en snak med formand Claus Hjortdal, 
der trak spørgsmål op af en høj hat. 

Det blev dog ikke til mange spørgsmål, da Bla-
chmans svar var så lange, at tiden gik – han kom 
til gengæld vidt omkring: Længsel, mod, kærlig-
hed, musik, frihed, kontakt, forløsning og om at 
få ført sig selv og andre de rigtige steder hen.

”Skolen skal give børnene modet til at turde 
at se frem, for der er altid et endnu bedre sam-
fund rundt om hjørnet. Men det kræver også ar-
bejde og prioritering. Kunne skolen ikke bare 
sætte to timer om ugen at til at fordybe sig i, 
hvad livet egentlig handler om, spurgte han.

Faren er at vi skaber skoletrætte individer, der 
hærdes i ensomhed. Vi skal lukke børnene op, 
så de ikke bliver fedtede med sig selv, men fin-
der sig selv, er i kontakt og tør tale med klasse-

kammerater og senere med kollegaer og naboer. 
Så man får følelsen af, hvor ens talent er, og at 
man er noget, sagde Blachman.

Laveste, retarderede fællesnævner 
Årsmødet blev sluttet med tidligere lærer, nu 
stand-upper Torben Chris, der opfordrede til at 
kigge alle målformuleringer nøje efter. Fx det 
der står om, at skolekomedier skal øge fælles-
skabet i klassen og give de svagere elever mulig-
hed for en succesoplevelse – får de det ved at 
spille postkasser og træer? 

Eller gøre skolen spændende ved at gøre det 
faglige suspekt. Fx ved at snige sig rundt på gan-
gene i stor frakke og hive uv-materialer frem fra 
inderlommen: Skal du ha’ noget tysk grammatik 
eller nogle 2. grads ligninger etc., gøre det spæn-
dende ved at gøre det ulovligt. Og forældre – tag 
ikke dem alvorligt, sagde Chris. Folk med børn 
mister al fornuft, ja de bliver retarderede, når 
det gælder deres egne … 

Malene Lieberknecht er journalist 
og Michael Diepeveen redaktør
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Udstillingen 
Med 1500 m2 udstilling på flere eta-
ger i Musikhuset og et stort telt uden-
for var der mulighed for at hente in-
spiration og gøre en god handel.

Indretning, møbler i fleksible, sammen-
klappelige moduler og på hjul, økolo-
gisk skolemad, skolefoto, kopimaskiner, 
men også pædagogiske løsninger og vi-
karer, inklusion, hjælp og værktøjer til 
forhandlingsprocesser og kompetence-
udvikling samt tackle stress, trivsel og 
sygefravær. 

Danske Skoleelever agiterede ivrigt for 
betydningen af medbestemmelse, og 
da kun ca. halvdelen af landets skoler 
er medlem til små 450 kr./år, er der jo 
ekspansionspotentiale. Der var også 
mulighed for at slå Dansk Skoleskak i et 
parti af samme navn, hvis du var i træ-
ning. Tårn til d4...
 
Flere firmaer end måske nogensinde 
havde produkter til idræt og udendørs-
aktiviteter. Der var lego, leg og læring. 
Digitale løsninger til administration, 
læringsmål og læremidler. Og helt nye, 
smarte apparater til at måle indeklima, 
elevernes sundhedsprofil, deres læring, 
sikre affaldssortering m.m..

OBS!
Årsmøde 2016

finder sted 
27.-28. oktober 

i Aalborg, 
skriv det ind i 

kalenderen nu!
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MICHAEL CURT · 41 ÅR
Erritsø Fællesskole, Fredericia

Det har været nogle dejlige dage, et frisk 
pust med god inspiration. Den politiske 

debat var super, og for en gangs skyld var 
der rørende enighed over hele fronten. 

Oplæggene var også fantastiske, og det 
var et særligt sus at høre Blachmann. Så 
har jeg også været glad for at gå rundt i 
udstillingen og se produkterne og få dem 
studeret ’hands-on’ frem for de kataloger, 

vi normalt kigger i …

SIGNE WINTHER · 42 ÅR
Fjordskolen, Lolland 

Nu er jeg selv politisk engageret og aktiv, 
så den skolepolitiske debat var knapt så 

interessant. Jeg kommer også mere for at 
blive inspirereret og udfordret sammen 

med mit ledelsesteam på 7. Og der synes 
jeg, at Steen Nepper, Vincent Hendricks 
og Blachman fik skabt en masse spæn-
dende tanker. Omgivelserne har været 

gode, og messen har givet masser af input 
til, hvad vi kan gøre på skolen …

PETER MØNSTER · 54 ÅR
Vestervangskolen, Viborg 

Det har været kanon. Noget af det vigtigste 
synes jeg er, at vi skaber og udvikler vores 

netværk – det er der her ideel mulighed for.  
Den poliske debat var tam i år, formen var 

fin nok, men uden mange overraskelser. 
Indlæggende var rigtig gode, og Blachman 
har jo sin egen stil. Jeg er tilfreds, fint ud-

bytte! Udstillingen var også fin, men lidt for 
spredt på etager og i telt – det var bedre, 

hvis den var samlet …

Afsluttende 
kommentarer 

Plenum stoppede tre tilfældige 
skoleledere mod slutningen på 

årsmøde 2015 fredag eftermiddag 
for at høre, hvordan det var gået? 

Den omfattende udstilling 
var et eldorado for tilbud 
og oplevelser m.m. Her et 
bud på fremtidens chefstol.
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NOTER

MADSPILD
Snart starter julens store ædegilde. I den 
forbindelse bliver der nok lidt til overs, der 
kan spises koldt næste dag eller genopstå i 
nye retter frem for at blive smidt ud.

Som led i en fælles nordisk indsats mod 
madspild har Foreningerne Nordens For-
bund udviklet en læringsportal og et gratis 
undervisningsmateriale om mad, resurser, 
råvarer og genbrug, så eleverne får mulig-
heden for at forbedre egen indsats og følge 
med i andre nordiske klassers resultater.

Ja, der er også arrangeret i konkurrence 
med 5000 kr. i præmie til klassekassen for 
at minimere madspild. Alle kan printe et 
certifikat til sin klasse, hvis deltagelsen gen-
nemføres. Kampen mod Madspild er støttet 
af Nordisk Ministerråd og foregår fra 11/11-
15 til 23/3-16. 

Deltagelse er gratis for grundskoler i Nor-
den og sker via www.nordeniskolen.org

FUSION
I forbindelse med afstemningen om EU-retsforbehol-
det 3. december skal borgerne i Holstebro og Struer 
stemme om at sammenlægge de to kommuner. 

Bliver det et ja, skal fusionskommunen angiveligt 
hedde Holstebro efter den største af de to kommu-
ner med ca. 57.500 indbyggere, mens Struer har ca. 
21.500 bosiddende borgere.

Det er ved et ja første gang siden kommunalrefor-
men i 2007, at der sker en kommunesammenlæg-
ning, og hvis den bliver en realitet, er der fremover 
97 kommuner i Danmark.

SAMMENSPIL
På et nyt nyt site findes inspi-
ration til at øge samarbejdet 
mellem folkeskoler og musik-
skoler. Her er metoder, materi-
aler og kurser m.m.

Desuden er der etableret en 
FB-platform, så lærere og le-
dere lettere kan få kontakt og 
netværke på tværs af folke- og 
musikskolerne. 

Se det hele på skolemix.dk

20 
mio. 

Er afsat til et nyt treårigt for-
søgs- og udviklingsprogram,  
der skal styrke kvaliteten af 
undervisningen i dansk og 
matematik i folkeskolen. Bag 
programmet står UVM, DLF 
og Skolelederforeningen.  
Indsatsen omfatter:

· Udvikling af metoder og 
værktøjer til at styrke un-
dervisningens kvalitet, her-
under arbejdet med Fælles 
Mål og en anvendelsesori-
enteret tilgang til fagenes 
formål og indhold.

· Udvikling af lokal kapaci-
tetsopbygning, herunder 
faglige fællesskaber, res-
sourcepersoner og pædago-
gisk ledelse, der støtter op 
om lærernes faglige praksis 
i dansk og matematik.

Som en del af programmet 
udvikles et forsøgskoncept, 
hvor skolerne afprøver indsat-
serne og som gør det muligt 
at følge forsøgene og vurdere 
effekterne af indsatserne.

TIMING
DLF iværksætter i ugerne 45-46 en opsam-
ling på den lokale, konkrete udmøntning af 
OK 15 aftalen og forståelsespapiret om læ-
rernes arbejdstid.

Skolelederforeningen opfordrer skolele-
derne til også i dette anliggende at indgå i 
den konstruktive og tillidsfulde lokale dia-
log, man normalt har med alle medarbej-
dergrupper om arbejdsvilkår.

Efter aftale har foreningen udsendt DLF’s 
materialer til orientering for skoleledel-
serne, ligesom de ligger på vores hjemme-
side under ”Tillidsvalgte > Leder TR > SL 
udsendelser.

SEKRETARIATET
To nye administrative medarbejdere er 
startet i sekretariatet for at varetage opga-
ver med foreningens servicering af med-
lemmer og lokalafdelinger, samt økonomi, 
løn og regnskab m.m.

Det drejer sig om Gitte Nielsen, der kom-
mer fra firmaet Sectra A/S, hvor hun var 
ansat som Office Administrator, og om 
Merethe Erbs, der har arbejdet som bog-
holder i fagforeningen Blik og Rør.

Velkommen til dem begge! De afløser for-
eningens mangeårige sekretær Charlotte 
Dilling og studentermedhjælp Nilabjan To-
takhil, der er stoppet i sekretariatet.  

Gitte Nielsen Merethe Erbs
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GENOPSLAG:  

SKOLELEDER 
TIL MARSTAL 
SKOLE
Med henblik på at udvide ansøger feltet, 
genopslås stillingen som skoleleder til 
Marstal Skole.

Vil du have ansvaret for det 
dyrebareste, Ærø har?

Marstal Skole søger pr. 1. februar 2016, 
eller gerne tidligere, en dygtig skole leder, 
der skal drive en af regionens bedste fol-
keskoler fremad. Hvis du har blik for at 
arbejde på en ø, er en lydhør og tydelig 
personaleleder med en skarp økonomisk 
sans og pædagogisk faglighed, så er du 
måske vores nye leder.

Ansøgningsfrist: Mandag den  
30. november 2015 kl. 12.00

Læs det fulde stillingsopslag og søg stil-
lingen via www.aeroekommune.dk under 
’Job i Kommunen’.

ÆRØ KOMMUNE

FIND DIT 
NYE JOB PÅ 

SKOLE- 
LEDER- 
JOB.DK

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

GRIB DIN SMARTPHONE! 



VOR NYE PIGE I KLASSEN  

Nu har vi også møbler 
til skoler og institutioner
I 40 år har AJ koncernen leveret inventar til kontor, 
skole, lager og industri. Nu har vi også taget skridtet 
i Danmark, hvor vi udvider med et bredt sortiment af 
møbler til skoler og institutioner!

Vor nye møbler skaber et inspirerende miljø, fordi de 
har en lyddæmpende effekt og et lækkert design af 
brugervenligt og hårdfør materiale, som tåler slitage.

Vi er klar med et godt tilbud, indretningsforslag  
og monteringsservice. Bestil vores katalog på 
ajprodukter.dk eller kontakt os på 59 400 999.  

ajprodukter.dk

MØBLER OG
INDRETNING

MILJØMÆRKET

AJ_DK_OI_Svanen_Skola_420x275mm.indd   1 2015-11-04   14:52:12
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SKOLELEDERFORENINGEN OG DENS FRONTFIGUR ER BLANDT DE MEST 

SYNLIGE I MEDIERNE, HVILKET ER AFGØRENDE FOR AT KUNNE PÅVIRKE 

BESLUTNINGSTAGERE OG VARETAGE SKOLELEDERNES INTERESSER

Af Michael Diepeveen

MEDIETID
 Opmærksomme læsere, seere og lyttere 

vil vide, at Skolelederforeningen og foreningens for-
mand Claus Hjortdal er ganske meget i medierne. 
Derfor var det interessant, da Politiken for nylig 
havde foranstaltet en stor undersøgelse af en fagfor-
eningsformænds synlighed i en række medier over en 
given periode, og i den forbindelse ranglistet dem på 
en top-20 skala i forhold til deres slagkraft i den of-
fentlige debat. 

Desværre havde Politiken valgt kun at undersøge 
nogle forudbestemte store foreninger, og man fik der-
med ikke et reelt indtryk af, hvem der fylder i medi-
erne. For selv om man er en lille fagforening, som fx 
Skolelederforeningen med ca. 3.700 medlemmer, kan 
man godt være med. 

Skolelederforeningen har via Infomedia fået lavet 
en ny søgning på nøjagtig samme periode i samme 
medier. Den viser, at vores formand Claus Hjortdal 
ligger på en 4. plads i top-20 feltet over medieekspo-
nering lige efter de tre formænd for Lærerforeningen, 
Politiforbundet og LO, ligesom en række andre for-
eningers formænd distanceres. Se den reviderede 
ranglistning i figur 1.  

Foreningens kommunikation
Skolelederforeningen er en fagforening og en interes-
seorganisation, der skal sikre medlemmernes løn- og 
arbejdsvilkår samt tilbyde dem et skoleledelsesfagligt 
fællesskab. 

Det indebærer bl.a. en stærk, målrettet, vedvarende 
kommunikationsindsats. For man behøver ikke at være 
socialkonstruktivist for at vide, at de, der ikke bliver set 
og hørt, ikke bliver ’regnet’ i så høj grad, som de, der 

gør. Ikke at blive inddraget for sin ekspertise er en ringe 
udgangspunkt. 

Foreningens kommunikation foregår på to arenaer, 
den ydre og indre. I forhold til beslutningstagere og of-
fentligheden via optræden i især de store nyhedsme-
dier og i stigende grad sociale medier. Og i forhold til 
medlemmer via egne medier – blad, nyhedsbrev, web 
og også her sociale medier. Samt ved møder og arran-
gementer.

Opdelingen er lidt kunstig, da foreningens synlighed 
udadtil ikke alene er udtryk for styrke i forhold til øv-
rige skole- og skoleledelsespolitiske interessenter, men 
følges af medlemmerne, især de ca. 10 % særligt aktive, 
såsom lokalformænd/bestyrelser, der har forventnin-
ger til deres forening om at stå frem. 

På samme vis har indhold og udtryk i egne medier, 
der primært har medlemmerne som målgruppe, de sko-
lepolitiske med- og modspilleres bevågenhed – og til en 
vis grad eksterne mediers. Tilstedeværelsen på de so-
ciale medier, især Twitter, favner ’first movers’ på både 
de ydre og indre linjer, både medlemmer og medier.

Kampen om spalteplads
Man taler om den nye konkurrencestat. Det er i hvert 
fald rigtigt, at foreningen, hvad medier og synlighed 
angår, er i en konstant konkurrencesituation om at 
blive set og hørt, være allerforrest på de nye plat-
forme, være nyskabende i form og indhold, og ikke 
mindst være pro- frem for reaktiv. 

Det afgørende er at være med, blive spurgt og 
kunne forklare, flytte præmisser, konklusioner og på-
virke. Og det kommer ikke af sig selv, men kræver lø-
bende kontakt til nøglejournalister samt mod til at gå 
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FIGUR 1. MEDIEEKSPONERINGENS TOP-20 (NU REVIDERET TIL 21) 

Navn Fagforbund Antal
1 Anders Bondo Christensen Danmarks Lærerforening 1562 

2 Claus Oxfeldt Politiforbundet i Danmark CO 10 1450 

3 Harald Børsting LO (Landsorganisation i Danmark) 1309 
4 Claus Hjortdal Skolelederforeningen 1089 
5 Dennis Kristensen FOA - Fag og Arbejde 1077 
6 Bente Sorgenfrey FTF 950 
7 Majbrit Berlau Dansk Socialrådgiverforening 627 
8 Elisa Bergmann BUPL 548 
9 Kim Simonsen HK/Danmark 501 

10 Grete Christensen Dansk Sygeplejeråd 469 
11 Andreas Rudkjøbing Lægeforeningen 429 
12 Per Christensen 3F (Fagligt Fælles Forbund) 333 
13 Claus Jensen Dansk Metal 294 
14 Lars Werge Dansk Journalistforbund 158 
15 Frida Frost Ingeniørforeningen i Danmark (IDA) 134 
16 Lisa Herold Ferbing DJØF (Jurist- og Økonomforbundet) 98 
17 Svend Askær Lederne (Ledernes Hovedorganisation) 93 
18 Finn R. Larsen AC (Akademikernes Centralorganisation) 77 
19 Kent Petersen Finansforbundet 67 
20 Søren Fibiger Olesen Kristelig Fagforening, Krifa 57 
21 Johnny Nim Fagforeningen Danmark / Det faglige hus 28 

Kilde: Politiken – med tilføjelse af Skolelederforeningen/Infomedias søgning i nøjagtig samme medier i samme periode 1. januar 
til 20. oktober 2015 (i alt 10.357 artikler).

på banen. Det er desuden ofte ikke nok at 
bringe holdninger frem; der skal fakta og 
tal på bordet i form af, undersøgelser, 
medlemssurveys o. lign.

Det er klart, at folkeskolen og reformen 
mv. er meget omtalt. Det giver flere hits. 
Men det er også vigtigt at vide, at de små 
fagforeninger har gennemslagskraft. Og da 
foreningen erfarer, at formanden Claus 
Hjortdal næsten dagligt er i medierne, un-
drede vi os over, at han end ikke optrådte 
på top 20-listen over de mest eksponerede.

Skolelederforeningen fik altså via In-
fomedia lavet en ny søgning på nøjagtig 
samme periode i nøjagtig samme medier. 
Den viser, at Claus Hjortdal med 10 % af 
alle hits ligger i top og samtidig er bedre 
placeret end en række store foreninger og 
deres formænd. Så det indtryk, man fik af 
Politikens undersøgelse af, at jo større for-
ening desto mere omtale, holder ikke …

Så derfor den ekstra undersøgelse og 
korrektion, hvis resultat vi har kommuni-
keret på alle medieplatforme. Medierne 
har stor betydning, når der foretages po-
litiske vurderinger, prioriteringer og be-
slutninger. Og hvis man sammenholder 
antal mediehits med antal medlemmer i 
de nævnte foreninger, hvem ligger mon 
så på en ubestridt national 1. plads over 
mediesynlighed? 

Michael Diepeveen er redaktør
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 – DET ER 
NOGET, DU HAR 
OM HÅNDLEDDET
I EN STRESSET HVERDAG KAN DET VÆRE SVÆRT AT VÆRE OPMÆRKSOM 

PÅ, OM DAGEN BYDER PÅ TILSTRÆKKELIGT MOTION OG NATTEN PÅ 

NOK SØVN. DET ER NOGET AF DET ET FITNESS-ARMBÅND OG 

SELVMÅLING KAN AFHJÆLPE.

Af Thomas Berger  •  Foto Producenter

 Selvmåling, eller ’quantified self ’ 
som trenden kaldes internationalt, går langt vi-
dere end den klassiske tur på badevægten om 
morgenen. Det er en trend, hvor ens personlige 
liv kvantificeres i registreringer af alt fra aktivi-
tetsniveau, motion, puls, søvn, humør og kostva-
ner – alt sammen med hjælp fra teknologien.

Ideen om at registre og måle sig selv med 
hjælp fra computere er på ingen måde ny, og 
selve udtrykket ’quantified self ’ dukkede op i 
teknologimagasinet Wired for godt otte år siden. 
Men hele trenden omkring selvmåling har først 
for alvor fået sit gennembrud i de senere år i 

takt med at teknologien er blevet 
moden og ikke mindst ’wea-
rable’.

’Wearable’ er en fremher-
skende dille blandt alverdens tek-
nologiproducenter, der på den 
ene eller anden vis gerne vil 
iklæde forbrugerne teknologi. 
Her er specielt fitness-armbånd 

blevet populære, og med dem er det blevet vir-
kelig let at måle sit liv. En trådløs forbindelse 
mellem armbånd og telefon sørger for, at alle de 
indsamlede data automatisk indsamles og præ-
senteres på appetitlig vis på smartphone-skær-
men.

Selvmåling kan give brugeren et fornyet ind-
blik i sit eget liv, hvor de indsamlede data ikke 
blot leverer et overblik over for eksempel mo-
tion eller søvn, men i samspil med registrering 
af kost, humør med videre også gør det muligt 
at søge efter mønstre og sammenhænge op på 
den måde slippe af med dårlige vaner i såvel pri-
vat- som arbejdslivet.

Samtidig kan selvmåling være en god måde at 
sætte mål i hverdagen – en måde at få gået lige 
de ekstra skridt, rejst sig fra stolen eller huske at 
tage en pause og lade hjernen finde ro, inden 
der tages fat om den næste opgave. 

Thomas Berger er freelancejournalist 

Bemærk: De fitness-armbånd, 
vi har fundet frem til denne 
artikel, virker alle til både An-
droid og iOS – bortset fra Ap-
ple Watch, der kun fungerer 
med iOS. Der kan imidlertid 
godt være kompatibilitetspro-
blemer mellem nogle fitness-
armbånd og specifikke tele-
fonmodeller, hvorfor du først 
bør tjekke om netop det fit-
ness-armbånd du måske er 
interesseret i, virker med din 
smartphone.

FITNESS
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Til nattesøvnen
Jawbone er ligeledes en af de producenter, der har 
stor erfaring med at levere fitness-armbånd og til-
hørende apps. Mens de fleste armbånd med større 
eller mindre succes registrerer data om brugerens 
søvn, så skulle den seneste Jawbone UP3 være rigtig 
god til lige netop dette. Sensorerne registrerer 
blandt andet puls, så armbåndet selv er i stand til at 
afgøre, hvornår søvnen indtræffer, men måler samti-
dig kropstemperatur og kropssved. Det betyder, at 
den tilhørende app i hvert fald lover at kunne holde 
styr på brugeren forskellige søvnstadier.

Jawbone UP3 virker selvfølgelig også, når brugeren er 
vågen, hvor sensorerne måler aktivitetsniveauer og 
automatisk registrerer det i Jawbones app, der gene-
relt får meget ros i anmeldelser – den tilknyttede app 
til registrering af kost er dog rettet mod det ameri-
kanske marked, hvorfor databasen over fødevarer 
ikke helt matcher det danske brugere har i køleskabet.

Batteritid: Op til fem dage
Pris: Cirka 1.290 kr.
Link: Jawbone.com

Det sociale
Hardwareproducenten Razer laver sædvanligvis ud-
styr som mus, tastaturer og lignende til dedikerede 
computerspillere, men de har også begivet sig ind på 
markedet for wearables med fitness-armbåndet Nabu 
X, der primært er rettet mod begyndere inden for 
selvmåling. 

Armbåndet har skridttæller og accelerometer, og kan 
som sådan registrere de mest grundlæggende data, li-
gesom armbåndet kan sættes til at vibrere, når der for 
eksempel indgår en besked på den tilknyttede telefon. 
Den nye tanke i Nabu X er, at armbåndet også genken-
der andre armbånd, og brugerne derfor automatisk 
kan udveksle for eksempel Facebook- eller twitter-kon-
taktdata, blot de giver hinanden et fast håndtryk. Men 
ligesom med resten af den tilhørende software til 
Nabu X, så er det stadig et projekt i udvikling.

Nabu X er således en fin måde at få en smagsprøve på 
selvmåling – men pris og kvalitet hænger sammen.

Batteritid: Op til syv dage
Pris: Cirka 399 kr.
Link: Razerzone.com

Det helt basale
Garmin Vivofit 2 er et virkelig basalt fit-
ness-armbånd, som i bund og grund er 
bedst til at måle skridt og ikke så meget 
andet – noget der i armbåndets display il-
lustreres sammen distance og estimeret 
kalorieforbrænding. Armbåndet kan også 
gøre brugeren opmærksom på, når det er 
på tide at komme op og stå og gå omkring 
i stedet for at gro fast i stolen.

Det der gør Vivofit 2 interessant er, at bat-
terierne holder et helt år, så brugeren ikke 
hele tiden skal huske på at få opladet arm-
båndet. Samtidig er det vandtæt ned til 
fem meter – ikke dermed sagt at det bør 
bruges i svømmehallen, men det har ikke 
noget problem med en tur under bruseren 
om morgenen.

Batteritid: Et år
Pris: Cirka 750 kr.
Link: Garmin.com
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Luksus udgaven
Folkene fra Fitbit har rigtig meget erfaring med at producere fit-
ness-armbånd, og Fitbit Surge er deres i øjeblikket absolutte top-
model, som i funktionalitet er tæt på at være et smartwatch. 
Armbåndet har i alt otte forskellige sensorer, der foruden den 
sædvanlige skridttæller blandt andet tæller puls- og højdemåler 
samt GPS, hvilket gør det muligt meget præcist at plotte for ek-
sempel løberuter ind på kort.

Den helt centrale feature i Fitbit Surge er den optiske pulsmåler, 
der kan foretage en kontinuerlig måling og dermed hele tiden ind-
samler data om aktivitetsniveau og kalorieforbrænding – både 
mens brugeren træner, men også hvilepulsen eller når natten fal-
der på og søvnen gør sin entre.

Armbåndets lille lcd-touchskærm viser ikke blot al fitness-infor-
mationen, men giver også besked om hvem der ringer eller mulig-
hed for at læse sms-beskeder direkte fra håndleddet. Musikaf-
spilningen på telefonen kan også styres direkte fra håndleddet.

Batteritid: Op til fem dage
Pris: Cirka 1.950 kr.
Link: Fitbit.com

I overhalingsbanen
En lang række af de funktioner, der ligger i et fitness-armbånd, er 
også indbygget i Apple Watch – ligesom de er det i smartwat-
ches fra producenter som Samsung, LG og Motorola. Men et 
smartwatch er samtidig langt mere end blot fitness, da det kan 
afvikle en lang række forskellige apps, og på mange måder fun-
gerer som genvej til telefonens funktioner. Et Apple Watch er 
med andre ord i langt højere grad et arbejdsværktøj.

Men det kan også bekymre sig om brugeren helbred via den ind-
byggede pulsmåler, accelerometer og gps. I det daglige kan tre 
enkle cirkler på urskiven give et hurtigt overblik over, hvor længe 
brugeren har siddet stille, hvor mange kalorier der er blevet for-
brændt og hvor mange minutters aktivitet dagen har budt på. 
Mens en regulær træningsapp kan benyttes til registrere og føre 
statistik over de mere aktive udfoldelser. Samtidig, fordi Apple 
Watch er et smartwatch og ikke et fitness-armbånd, er det muligt 
at downloade en lang række forskellige trænings- og fitnessapps 
via App Store, som måske passer bedre til den enkelte brugers 
specifikke behov.

Batteritid: Op til 18 timer
Pris: Fra 3.099 kr.
Link: Apple.dk
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NOTER

SANGK R AFT
Rundt omkring i landet er der placeret 10 sang-
kraftcentre, som arbejder for at styrke sangen 
blandt børn og unge på både bredde- og eliteni-
veau. Centrene tilbyder forskellige kurser for pæ-
dagoger og lærere, som kan give inspiration og 
opkvalificering af musikundervisningen på den 
enkelte skole. 

Det kan handle om at indføre morgensang, starte 
et kor, viden om kroppens og stemmens sam-
mensætning og god brug af denne og meget 
mere. Derudover tilbydes forløb, hvor børn invite-
res til at synge sammen på tværs af skoler i fæl-
lesskab med professionelle musikere og sangere. 

Læs mere på www.sangenshus.dk. 

I N K L U S I O N
Et nyt brætspil ’Fællesskabet’ er ikke blot til for-
nøjelse, men et specialiseret læringsværktøj til 
hjælp for lærere og pædagoger med at etablere 
et fælles sprog om skolens inklusionsstrategi. 

Spillet, der primært er udviklet til Gentofte 
Kommune sammen med Undervisningsministe-
riets inklusions-taskforce, DLF, BUPL og KL, gi-
ver mulighed for at drøfte faglige problemstillin-
ger og for i fællesskab at få fintunet/udviklet 
det pædagogiske samarbejde. 

Knud Nordentoft, der er skoleleder på Søgårds-
skolen i Gentofte, og koordinator for inklusion 
og fællesskab for børn og unge i Gentofte kom-
mune, kalder tillige spillet for et fremragende le-
delsesværktøj – og det kan nu købes af skoler og 
kommuner i hele landet. 

Se mere om spillet på 
www.cphgamelab.dk/inklusion DEN LILLE FORSKEL

Her lidt fra den amerikanske verden:
Altså: Bosses take energy. Leaders give energy. 

B O S S L E A D E R
Demands

Relies on Authority

Issues Ultimatums

Says ”I”

Uses People

Takes Credit

Places Blame

Says ”Go”

My way is the only way

Coaches

Relies on Goodwill

Generates Enthusiasm

Says ”We”

Developes People

Gives Credit

Accepts Blame

Says ”Let’s Go”

Strength in Unity

KILDE:  FB/DAVID WOLFE

T H E  D I F F E R E N C E  B E T W E E N

FROKOST 
There is no such thing as a free lunch, 
og alligevel indgår betalt frokostpause 
i mange overenskomstaftaler, ikke 
mindst på det offentlige område.
 Men det kan blive det næste bespa-
relsesobjekt. Således havde DR i slut-
ningen af oktober en dag med sort 
skærm som følge af en overenskomst-
stridig arbejdsnedlæggelse. 
 Utilfredsheden skyldes, at ledelsen 
har varslet, at man fra sommeren 2017 
selv skal betale sine pauser, så den ef-
fektive arbejdstid forlænges med en 
halv time i gennemsnit dagligt.

OUT FOR 
LUNCH!
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 På vejen til Ballerup 
Rådhus på den storkøbenhavnske 
vestegn passerer man et stort er-
hvervsområde såvel som smukke 
grønne arealer. Her er plads til en-
treprenante foretagender og til at 
boltre sig. Ja med bare 20 km til 
Rådhuspladsen, gode S-togs og 
busforbindelser, virksomheder, 
boliger til at betale, lys og luft er 
Ballerup et godt alternativ for bør-
nefamilierne. 

Da det er kendt, at gode institu-
tioner trækker gode borgere til, 
har kommunen også valgt at give 
sit skolevæsen et løft. Starten gik 
for et par år siden, da visionspro-
grammet ”Skole med vilje” blev 
besluttet. Et politisk program, der 
flugter de mål, der er i reformen 
og det øgede fokus, der er på læ-
ring, faglighed, inklusion, trivsel 
m.m. 

Ja, i Ballerup joker man med, at 
man her var først med reformide-
erne. Vigtigst er nok, at man mere 
end måske så mange andre steder 
har valgt at prioritere sit skolevæ-
sen økonomisk og normerings-
mæssigt.

Sammenhæng og mening
Hvor der er en vilje … er der en 
vej, synes mottoet at være for 
kommunens skolereform, og for-
rest for de mange forandringer går 

et stærkt hold: Børne- og skoleud-
valgsformand Peter Als (S), kom-
munaldirektør Eik Møller, som 
selv før var skoledirektør, center-
chef for skoler og institutioner Ulla 
Blom Kristensen og så den nyan-
satte direktør for børn & unge-om-
rådet Anne Vang, tidligere skole-
borgmester i København. 

”Ja, med vilje – er i virkelighe-
den et godt udtryk for, at der er en 
mening med, hvad vi gør. At vi i 
Ballerup har målet om, at alle vo-
res børn skal i uddannelse og i 
jobs, og derfor insisterer vi på fag-
lig refleksion på alle niveauer. I 
den forbindelse satser vi også på 
ledelse – for det er vores ledere, 
der skal være primus motorer i at 
sikre, at hverken de selv eller an-
satte overhovedet er alene med 
opgaverne, men at de bliver løst i 
refleksion og fællesskab”, siger 
Anne Vang.

”At skolereformen også er en le-
delsesreform tager vi bogstave-
ligt”, supplerer Eik Møller. Han 
henviser til det dilemma, flere 
kommuner står i, hvor man aner-
kender, at god ledelse gør en vig-
tig, positiv forskel, men så ofte alli-
gevel finder besparelser der. Sådan 
er det ikke i Ballerup: ”Når vores 
udgangspunkt var, at vil skulle 
spare hundreder af millioner i Bal-
lerup Kommune, synes jeg det er 

modigt, at vi politisk har valgt at 
stå vagt om skolerne og ledel-
serne”, siger kommunaldirektø-
ren.

Det betyder, at Ballerup har ved-
taget at bruge ekstra penge på le-
delsen af sit skolevæsen og opnor-
mere ledelsesbemandingen. Især 
for at sikre, at der er pædagogisk 
ledelse tæt på medarbejderne, så 
der kommer mere læring ud af det 
for eleverne. 

Dertil kommer et politisk mål 
om et mere forpligtende samar-
bejde mellem alle børne/unge-in-
stitutionerne på ledelsesniveau 
ikke mindst.

”Vi ønsker en sammenhæn-
gende indsats ikke alene mellem 
vores skoler, men på hele børne/
unge-området. Der skal være for-
bindelse mellem de skiftende are-
naer, som børnene og de unge 
passerer fra institutionsstart og 
frem til deres entre på arbejdsmar-
kedet. Vi skal have alle elever 
med, og det skal være sådan, at 
når vi kigger baglæns, så kan vi se, 
hvad det var, der gik godt for en-
kelte barn og fik til at klare sig 
godt, få en uddannelse og mestre 
sit eget liv”, siger Peter Als. 

”Elever bliver dygtigere, hvis de 
får feedback på deres indsats fra 
deres lærer og fra deres klasse-
kammerater. Lærere bliver dygti-

BALLERUP KOMMUNE PÅ DEN KØBENHAVNSKE VESTEGN STYRKER SIT SKOLEVÆSEN SOM 

LED I EN BEVIDST STRATEGI OM AT HØJNE KVALITETEN OG FAGLIGHEDEN INDADTIL OG 

BRANDE SIG STÆRKERE OVER FOR BØRNEFAMILIER UDADTIL

Af Michael Diepeveen  •  Foto Jacob Nielsen

GO WEST
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gere, hvis de får feedback fra deres le-
dere og deres kollegaer. Og ledere bliver 
dygtigere, hvis de får feedback på deres 
indsats fra deres ledere og andre ledel-
seskollegaer. Så jeg mener, at vi er ved at 
få skabt en tydelighed vertikalt og hori-
sontalt for, at alle får og skal give feed-
back. Det er meget det, der er meningen 
med det hele”, siger Anne Vang. 

Nyt ledelsesniveau i ny struktur
I Ballerup er man gået fra ni folkeskoler 
på ni matrikler til fem distriktsskoler – 
dog stadig med skoler på de samme ni 
matrikler. Dermed har langt de fleste ele-
ver kunnet fortsætte i de samme klasser 
og skolebygninger, fortæller centerchef 
Ulla Blom Kristensen. 

Målet med at samle skolerne i fem di-
strikter er primært at styrke det fagligt-
pædagogiske læringsmiljø samt det ledel-
sesmæssige samarbejde. Således er der 
etableret en ny fælles ledelsesstruktur på 
hver af distriktsskolerne med én over-
ordnet distriktsleder, én administrativ le-
der, én BFO-leder og fem til otte pæda-
gogiske ledere. Så der er relativt store 
ledelsesteam på distriktsskolerne.

”De pædagogiske ledere har persona-
leansvar og mulighed for at coache og 
supervisere lærere og pædagoger tæt på 
opgaven. Med den nye model får lederne 
en klarere rolle, og det strategiske ansvar 
er mere entydigt placeret. Vi får fem nye 
skoler, der er mere robuste og endnu 

bedre kan arbejde med implementerin-
gen af både den kommunale skolevision 
og skolereformen”, siger Ulla Blom Kri-
stensen. 

Vejen frem mod en ny skole- og ledel-
sesstruktur dog været lang og ikke alle 
har fået det, de gik efter. Særligt de fem 
nye distriktsskolelederstillinger vurde-
rede kommunen krævede nye profiler, 
og ændringerne har været krævende at 
være med til at gennemføre, ikke mindst 
for skolelederne. 

Blandt lærerne har lockouten, L 409 
og reformen også ført noget uro med sig, 
der dog til blev dels dæmpet, da kom-
munen mod KL’s anbefaling indgik en ar-
bejdstidsaftale med den lokale lærer-
kreds. Siden er der med OK’15 og den 
fælles forståelse om arbejdets tilrettelæg-
gelse faldet yderligere ro på.

De fire repræsentanter for Ballerups 
politiske og forvaltningsmæssige top fast-
holder, at når hovedmålet er at styrke 
kvaliteten i kommunens skoler, at det 
faglige niveau skal hæves, at der skal 
være større sammenhæng mellem sko-
ler, dagtilbud, fritid og ungdomsuddan-
nelser, og at folkeskolerne i Ballerup skal 
være borgernes naturlige førstevalg, så 
er alle ansatte underordnet disse mål.

”Der er ambitiøse mål for fremtidens 
folkeskole, og skolerne skal tage de nye 
udfordringer op. Hårde krav, men hos os 
er det ikke endt som en ren spareøvelse. 
Derimod har det været vigtigt at få præ-

ciseret, hvem der har det strategiske og 
administrative ansvar, og hvem der har 
ledelse tæt på. Altså at få opdelt og skilt 
ledelsesopgaverne ad og fokusere opga-
veløsningen, så alle bedre kan bruge ti-
den på det, de er bedst til, og det mener 
jeg er en landvinding”, siger Eik Møller.

Han peger på, at der i dag er så mange 
opgaver for en skoleledelse, at der er ri-
siko for kun at nå tingene halvt. Derfor 
er målet – der støttes af forskning om, at 
god ledelse hele vejen gennem gør en 
positiv forskel helt ude i de enkelte klas-
ser og blandt den svageste og den stær-
keste elev – at få skabt en ledelsesstruk-
tur, der giver den bedste effekt, og hvor 
pengene bruges bedst muligt. 

Opfølgning på hårde og bløde mål 
Måske Ballerup ikke er paradis på jord, 
men er på mange måder en ret velfunge-
rende kommune. Det leder tanken hen 
på, at kommunen burde kunne levere 
lidt bedre resultater generelt, end man 
gør – baseret på de forhold, der er. 

”Vi burde gøre det lidt bedre, så i 0-25 
års strategien har vi formuleret både 
bløde og mere hårde mål, som alle skal 
samarbejde om at nå – det være sig om-
kring trivsel, inklusion, progression i  
læring, hvor mange der tager en ung-
domsuddannelse osv. Og den løbende 
opfølgning på målene er afgørende for 
kvaliteten af det, der foregår, for de re-
sultater, vi præsterer på skoleområdet og 

Hos os er det et pejle-
mærke, at den enkelte 
lærer føler sig ledet. Det 
gælder med hensyn til 
både opgaver og trivsel, 
og det skal vores nye 
ledelsesmodel meget 
gerne understøtte det.

Eik Møller, kommunaldirektør,
Ballerup Kommune 

Højkvalitetspædagogi-
ske institutioner, skoler 
børnehaver m.m. insti-
tutioner, er kendetegnet 
ved, at de reflekterer 
over egen virksomhed, 
og det er det, vi på bed-
ste måde skal under-
støtte.

Anne Vang, direktør for børn
& unge-området, Ballerup
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andre områder, så det er vi meget syste-
matiske på”, siger Peter Als.

Al den systematik, opfølgning, tydeli-
gere strukturer og mere effektiv organi-
sering bereder uden tvivl vejene mod 
målene: At kvaliteten på skolerne bliver 
højnet. Men i programskriftet ”Skole 
med vilje” fremgår, at Ballerup nok vil 
have en ”højtpræsterende”, men også en 
”skabende” skole, hvor ord som innova-
tion og kreativitet tillægges betydning. 
Hvordan spiller det sammen? 

”Skolen skal mere end det, den kan 
måles på med hårde mål, og vi har der-
for bedt skolebestyrelserne at formulere 
bløde mål og personlige kompetence-
mål for elevernes udvikling. Skolerne 
arbejder med entreprenørskab og har et 
tæt samarbejde med erhvervslivet og 
adoptionsordninger for vores klasser. 
Sammen med ingeniørhøjskolen/DTU i 
Ballerup dyster vores elever med robot-
ter i First Lego League og på andre om-
råder arbejder vi med det innovative, 
det skabende”, fortæller Peter Als.

Ligesom eleverne kan få inspiration og 
hente nye synsvinkler uden for skolens 
vægge har kommunen i samarbejde med 
DTU’s Diplomuddannelse koblet sine nye 
distriktsskoleledere sammen med direk-
tører fra erhvervslivet i en mentorord-
ning. Det giver bl.a. mulighed for udvik-
lingen af strategisk ledelse.

Et formelt uddannelses- og kompeten-
ceudviklingsforløb for alle skoleledere er 

samtidig i gang med Professionshøjsko-
len UUC. Det indebærer diplommoduler 
i forandringsledelse, og en række forløb 
designet, så de passer til Ballerups skole-
væsen, og de politiske målsætninger, der 
er. Målet er at kunne lede på forskellige 
niveauer og at arbejde optimalt sammen 
som lederteam. Der er også træning gen-
nem indbyrdes observation i at gå ind i 
lederrollen og bruge det udvidede ledel-
sesrum som læringsledere – uden dog  
at skulle blande sig i alt, men være coa-
chende.

”I virkeligheden er det tankegangen 
om åben skole og de muligheder, der 
venter på at blive udfoldet. Men refor-
men er først lige ved at finde sine ben, 
og det er klart nok strukturelle ting og 
SKAL-opgaver, der er fokus på nu. Det 
skabende, den åbne skole på alle planer 
fra elever, medarbejdere, ledelse og for-
valtning er det, vi så skal på vej med. 
Der mener jeg så til gengæld, at Ballerup 
har potentialet for at skille os positivt 
ud. Vi er en uddannelseskommune med 
samtlige ungdomsuddannelser og faktisk 
en af Danmarks største erhvervskommu-
ner”, slutter Anne Vang. 

Michael Diepeveen er redaktør 

GODT MED RO PÅ

Niels Damgaard, der er for-
mand for Skolelederforenin-
gen i Ballerup og leder-TR 
har følgende kommentar til 
den nye skole- og ledelses-
struktur:

”Indledningsvis vil jeg 
pointere, at jeg er meget 
glad for at være skoleleder i 
en kommune, der i den grad 
satser på skolevæsenet og 
ikke mindst på ledelsen af 
skolevæsenet.

”Det skal dog også siges, 
at Skolelederforeningen, Læ-
rerforeningen og BUPL op-
rindeligt havde peget på en 
model, hvor der ikke var sko-
ler på flere matrikler, men 
det er jo ikke specielt for Bal-
lerup”, siger han.

Hvis en skole på flere ma-
trikler er det, der skal til for 
at have den nuværende le-
delsesmodel, så bakker Sko-
lelederforeningen fuldt op 
om modellen.

”Det er nok for tidligt at 
evaluere på modellen. Den 
er blevet implementeret me-
get hurtigt og har kun virket i 
3 måneder. Men mine egne 
erfaringer er – og det jeg hø-
rer fra medlemmerne over-
vejende – positive.

”Desuden har det også væ-
ret rart at være i en kom-
mune, hvor der stort set er 
ro på omkring arbejdstiden. 
En ro, jeg håber fortsætter 
mange år endnu”, siger Niels 
Damgaard.

Medarbejdere eller le-
dere et sted med de æld-
ste børn/unge, kan ikke 
sige, at man ikke interes-
serer sig for de yngste 
eller vice versa. Alle er 
forpligtet til at  samar-
bejde til det lykkes. 

Ulla Blom Kristensen, centerchef, 
skoler og institutioner, Ballerup

Ballerups nye skole-
struktur skal være et 
match eller en balance 
mellem tre hensyn: 
ledelsesmæssig bære-
dygtighed, pædagogisk 
bæredygtighed og øko-
nomisk bæredygtighed. 

Peter Als (S), formand for Børne-
og skoleudvalget, Ballerup
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MOD MÅLET
Styr på mål
Læringsmål, 

tegn og progression
Bodil Nielsen
Hans Reitzels Forlag 
128 sider, 180 kr. 

 Bodil Nielsen har 
skrevet en lille velskrevet bog 
om arbejdet med læringsmål. 

Hun er tidligere lektor på 
UCC, hvor hun primært be-
skæftigede sig med udvik-
lingsprojekter i folkeskolen 
med fokus på undervisnings-
differentiering, faglige mål og 
evaluering. De sidste årtier 
har hun vejledt lærere og sko-
ler i blandt andet at arbejde 
med læringsmål.

Nu har hun skrevet en læs-
værdig bog om det enkle 
spørgsmål: Hvorfor? Og det 
enormt komplekse: Hvordan?

De 9 kapitler, bogen består 
af, starter med ’Hvorfor?’ Her 
er Bodil Nielsen skarp. Hun 
skærer rent ind til benet med 
en sætning som: ”Men det, 
som læreren skal gøre, er at 
give eleverne gode læringsmu-
ligheder”, og hun gør os op-
mærksom på, at der er mange 

forskellige slags mål, herunder 
også mål for holdninger, an-
svarlighed og demokrati.

Mål skaber dermed ikke 
modsætninger mellem læring 
og dannelse og kundskaber, 
nej det hænger sammen som 
hinandens forudsætninger.

De følgende afsnit går fra 
toppen med fælles mål, hen-
over årsplaner og planlægning 
til hvordan man laver kon-
krete og brugbare læringsmål. 
På dette tidspunkt kan man 
godt blive en anelse forpustet, 
for det er mange krav, der bag 
de rigtige og velmenende tan-
ker myldrer frem. 

Men modsat mange andre 
forfattere, kan man fornem-
 me Bodils nære samarbejde 
ude i klassen med lærere og 
pædagoger. For hun fortsæt-
ter med konkrete og brug-
bare ideer i afsnit om lærings-
veje, inddragelse af elever, 
lektier, progression for at 
slutte af med evaluering.

Som skoleleder kan man 
have nytte af de klare tilgange 
i afsnittet om: Hvorfor. Man 
kan på samme måde læne sig 
op af gennemgangen af Fæl-
les Måls opbygning og defini-
tioner af kompetence-, fær-
digheds- og læringsmål.

Man får hele paletten om 
’Hvordan?’ lagt ud med ek-
sempler på det. Så bogen kan 
danne en god ramme om de 
refleksioner, lederen skal 
have, når hun er ude og tæt 
på den pædagogiske praksis. 
Samtidig er det en rigtig god 
lærebog for alle pædagogiske 
medarbejdere i skolen.

En stærk, enkel og saglig 
bog.

Claus Hjortdal
Formand
Skolelederforeningen

ANMELDELSER

FACILITE-
RING

Skolens teammøder
Ib Ravn og Vibeke Petersen

Samfundslitteratur
150 sider, 225 kr. 

 Teamsamarbejdet 
et den platform, hvor lærere 
og pædagoger kan samar-
bejde om elevernes læring og 
den læringsmålstyrede un-
dervisning. 

Forskningen viser dog, at 
teammøder oftest har mere 
fokus på, hvad eleverne skal 
lave, end på hvad de skal 
lære. Udfordringen bliver da, 
hvordan teamene kan arran-
gere deres samarbejde, så de 
skaffer sig tid til pædagogisk 
udvikling og refleksion. Sva-
ret på denne udfordring er i 
følge Ravn og Petersen, at 
teammøderne faciliteres.

Forfatterne udfolder for-
skellen på traditionel mødele-
delse og facilitering, og de ar-
gumenterer for, hvordan man 
ved brug af facilitering og re-
fleksive processer kan frem - 
me læring og udvikling for 
det enkelte teammedlem. Bo-

gen indeholder desuden en 
lang række konkrete forslag til, 
hvordan man kan arbejde med 
de faciliterende processer. 

Efter endt læsning sidder jeg 
med en lidt underlig fornem-
melse; på den ene side kan jeg 
ikke være uenig i bogens reflek-
sioner og forslag til konkret ar-
bejde, på den anden side vir-
ker bogen samtidig fjern fra 
den virkelighed, den ønsker at 
indgå i. Som læser føler jeg mig 
ikke overbevist om, at forfat-
terne reelt kender til den skole-
kultur, de henvender sig til. Og 
dette er bogens problem.

Jeg savner refleksioner over 
den kontekst og de organisato-
riske forhold, skolens team ind-
går i, herunder hvordan man 
både skal fungere som facilita-
tor og være en del af samme 
team. Ligeledes er det uklart 
for mig, hvordan forfatterne 
forestiller sig faciliteringen ind-
ført i praksis; er det noget, der 
kommer oven i det nuværende 
arbejde i teamene, eller skal 
det erstatte nogle af de opga-
ver, der også løses i teamene?

Endelig savner jeg en diskus-
sion af, hvilken betydning det 
får for de opgaver, ledelsen de-
legerer til teamene, hvis der i 
højere grad arbejder med facili-
tering og refleksive processer, 
end tilfældet er i dag. 

Jeg er enig i, at vi har en ud-
fordring i, at teamene har en 
tendens til at fortabe sig i funk-
tionalitet fremfor i læringsrela-
terede drøftelser, men ’Skolens 
teammøder’ giver efter min 
mening ikke svaret på denne 
udfordring. 

Kirsten Koudahl
Viceskoleleder 
Skelgårdsskolen
Tårnby Kommune
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RELATIONER
Inkluderende 
specialpædagogik

Procesdidaktik og situeret pro-
fessionalisme i undervisningen
Lotte Hedegaard-Sørensen
Akademisk Forlag
165 sider, 250 kr. 

 Dette er en meget 
vigtig bog, fordi den forsøger at 
bygge bro mellem almenpæda-
gogisk og specialpædagogisk vi-
den. Den er også vigtig, fordi 

ANMELDELSER
den gør op med en forældet 
tankegang, der desværre sta-
dig udfolder sig i den danske 
folkeskoleverden. Den siger, 
at eleven er problemet, men 
det passer ikke. Problemet og 
løsningen ligger i relationen 
mellem individet og omgivel-
serne: Inklusion er at ville un-
dersøge relationer i situatio-
ner.

Bogen giver blandt andet 
svar på, hvordan man etable-
rer et pædagogisk og didak-
tisk miljø, hvor eleverne mø-
des på deres individuelle 
behov (som også funktions-
nedsættelser bestemmer), 
men uden at de samtidig eks-
kluderes og stigmatiseres. 
Dette belyses via to centrale 
begreber og én metode. 

Det første begreb er ”Situe-
ret professionalisme” som 
udfolder sig i situationer i 
nuet. Her foretager den 
voksne handling, vurdering, 
skøn, justering, refleksion og 
teoretiseren i, under og efter 
praktiske situationer. Der 
trækkes på en mangfoldighed 
af teorier, og man kombine-

rer dem på komplekse må-
der - som afhænger af situati-
onen. 

Det andet begreb er ”Pro-
cesdidaktik”. For at have en 
professionel tilgang til ufor-
udsigeligheden i undervis-
ningssituationer, forudsætter 
det, at man er forberedt og 
har sat mål for undervisnin-
gen, men samtidig er parat til 
at være fleksibel og imøde-
komme de indspil, som ele-
verne kommer med.

Metoden i bogen hedder 
”Praksisfortællinger” og den 
bruges til at identificere, do-
kumentere og udvikle prak-
sis. Metoden er grundig, men 
kræver tid, både til at lære 
og at bruge – det er ikke en 
quick-fix tilgang, men en lø-
bende proces, hvor læreren 
selv producerer fortællinger 
om selvoplevede undervis-
ningssituationer og foretager 
analyse af dem. 

Bogen bygger på en række 
empiriske studier, som Lotte 
Hedegaard-Sørensen har 
foretaget ved hjælp af netop 
”Praksisfortællinger”. Disse 

gengives i rigt mål til at un-
derbygge de teorier og den 
forskning som forfatteren 
inddrager. Hun viser altså, 
hvordan læreren med afsæt i 
egen praksis kan udvikle en 
procesdidaktisk kompetence, 
der gør det muligt at hånd-
tere komplicerede læringssi-
tuationer for alle børn.

Denne bog har fokus på, 
hvordan specialpædagogisk 
kompetence og viden kan 
indgå i inkluderende pædago-
gisk og didaktisk arbejde i 
klasserummets praksis – 
OGSÅ i almenklasser. Bogen 
henvender sig primært til læ-
rere og pædagoger, som er 
optaget af at udvikle egen 
praksis, men også lederen 
kan med fordel blive inspire-
ret til at udvikle organisatio-
nens kultur og kompetencer. 

Morten Fjord
Skoleleder
Kolind Centralskole
Syddjurs Kommune

DERFOR 
KRISE

Ledelseskrise i
konkurrencestaten

Lars Bo Kaspersen
og Jan Nørgaard
Hans Reitzels Forlag
258 sider, 250 kr.

 Jeg blev ganske 
glad, da jeg for nylig havde 
lejlighed til at gennemlæse 
denne bog. Den beskriver 

nemlig, hvorfor det – efter 
forfatternes opfattelse – bliver 
sværere og sværere at være 
leder ikke mindst i det offent-
lige. Og mere end det – den 
beskriver også, hvordan vi 
klarer os igennem det!

”Danmark befinder sig 
sandsynligvis i den største le-
delseskrise siden 1864”, er en 
af påstandene fra Lars Bo 
Kaspersen, professor ved KU, 
og Jan Nørgaard fra konsu-
lentfirmaet Cairos. Forklarin-
gerne er mange, og i bogens 
første kapitler ledes vi igen-

nem samfundsudviklingen fra 
enevælde til konkurrencestat, 
herunder hvad offentlig le-
delse har været undervejs.

Pegefingeren løftes noget i 
forhold til de sidste årtier, hvor 
”staten”, dvs. det landspoliti-
ske niveau og de øverste em-
bedsmænd, i stadigt stigende 
omfang styrer direkte fremfor 
som tidligere gennem inddra-
gelse. Dette fører frem til en 
styringsfikseret ledelsesform, 
som forfatterne kalder det.

Det bliver herefter ganske 
malende beskrevet, hvorfor 
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det bliver svært at være leder 
i dag. Helt generelt bebrejdes 
landspolitikerne, at de mang-
ler en overordnet vision for, 
hvad de vil med vores sam-
fund. Og på hvilke områder, 
de måtte ville noget forskel-
ligt! 

En af forfatternes påstande 
i den sammenhæng: ”Strate-
gisk ledelse findes reelt ikke 
mange steder i den offentlige 
sektor i dag, fordi helhedsfor-
ståelsen med den styringsfik-
serede ledelse mangler”, vil 
måske kalde på en del modsi-
gelse. Ikke desto mindre synes 
jeg, jeg i min daglige kontakt 
med kolleger hører mange ud-
sagn, der bekræfter tesen!

Til sidst beskrives i et par 
kapitler det, der får navnet 
substantiel ledelse – og som 
står i direkte modsætning til 
den styringsfiksering, der her-
sker i dag. Der er konkrete an-
visninger på, hvad man skal 
magte, og hvordan man kan 
agere for at magte det.

Det er selvklart ikke en bog 
i god skoleledelse, men netop 
skolen bruges mange gange 
som eksempel, bl.a. fordi for-
fatterne bruger Lov 409 som 
det tydeligste eksempel på 
statens direkte styring af for-
hold, der ellers normalt har 
været forhandlet. 

Selv om bogen er velargu-
menteret og dokumenteret 
med en række litteraturhen-
visninger, er den ikke svær at 
komme igennem. Jeg kan be-
stemt anbefale den, næste 
gang du som leder har tid til 
at læse noget uden for hver-
dagens udfordringer.

Steen Jonsson Agger
Viceskoleleder
Bakkeskolen i Hørning

ANMELDELSER

GRÆNSER
Hymne til friheden
Flemming Rose

Jyllands Postens Forlag
185 sider, 228 kr. 

 Flemming Rose 
havde ingen anelse om, at 
orkanens øje var trykningen 
af et antal karikaturtegnin-
ger af profeten Muhammed i 
dagbladet Jyllands Posten i 
2005. Det udløste vel det 
man på nudansk kalder en 
shitstorm inkluderet afbræn-
dinger af danske ambassa-
der og trusler mod liv og 
lemmer. I 2010 udgav Rose 
bogen ’Tavshedens Tyranni’, 
hvor han hudflettede dan-
skens hang til at efterligne 
strudsen Rasmus. 

I ’Hymne til friheden’ er 
Rose mere nuanceret. Tan-
kevækkende er dog hans 
manglende inddragelse af 
overbegrebet åndsfrihed, 
der sammenfletter tros-, 
ytrings- og samvittighedsfri-
hed, der kunne placere de-
batten i en central dansk 
kontekst. Frihed for såvel 
Loke som for Thor er vel 

Grundtvigs folkelige svar på, 
at tegninger af Muhammed  
er en social acceptabel aktivi-
tet her til lands; ligesom det 
naturligt indgår i skolens  
pensum at gennemgå teg-
ninger ne set i lyset af debat-
tens omfang i sin tid.

Flemming Rose diskuterer 
og beskriver indgående for-
skellen mellem Europa og 
USA. Statslig regulering er mi-
nimal i USA. En konsekvens 
heraf er dereguleringen af 
den offentlige debat, hvor 
man må acceptere ytringer 
og tiltale, der får en dansk 
valgkamp til at ligne en søn-
dagsskoleformiddag. Tanken 
er den indlysende, at be-
grænsninger af ytringsfrihe-
den udvikler selvcensur. I 
modsætning hertil står 
Europa, der, set i lyset af 
blandt andet Holocaust, har 
regler i straffeloven, der ind-
skrænker ytringsfriheden. 

Et andet centralt tema i bo-
gen er beskrivelsen af udvik-
lingen i Rusland, hvor Rose 
ser klare indikationer på en 
totalitær udvikling som følge 
af stigende selvcensur, der 
har kvalt den offentlige debat. 
I Rusland er det fx strafbart at 
omtale Stalins aktiviteter som 
folkemord. Udvik lingen frem-
mer frygt mellem borgere og 
lande er Roses pointe, eksem-
plificeret ved relationen mel-
lem de baltiske lande og Rus-
land. 

Afsluttende debatterer 
Rose behovet for en reforma-
tion af Islam med en klar snit-
flade til højreekstremister 
som hollandske Geert Wil-
ders. Bogen kan anbefales til 
alle, der ønsker at fastholde 
og bidrage til et demokratisk 
samfund med friheden til at 

udtrykke sig om dette eller 
hint.

Michael Rasmussen
Skoleinspektør
Kalundborg Kommune

FØRT HÅND
Dirigent eller dukke?
Lederen i reformstaten

John Storm Pedersen 
og Peter Aagaard
Gyldendal Public
296 sider, 300 kr. 

 Gyldendal Public 
udgiver bøger med udgangs-
punkt i, at den offentlige sek-
tor består af virksomheder 
som alle andre – drevet under 
særlige vilkår og med særlige 
formål. Således også denne 
bog, hvis forfattere er aktive 
forskere i organisation og le-
delse på henholdsvis Syd-
dansk Universitet og RUC.

Forfatterne indleder med 
at beskrive, hvordan tidens 
mange politiske reformer lø-
bende skal frigøre ressourcer, 
så borgerne kan få flere og 
bedre velfærdsydelser. Refor-
merne fører til ændrede ram-
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mevilkår og succeskriterier 
for de offentlige organisatio-
ner, og som en konsekvens 
heraf må offentlige ledere 
hyppigt tilpasse deres organi-
sationer.

Spørgsmålet er, hvordan of-
fentlige ledere gennemfører 
tilpasningen, og dette spørgs-
mål bliver med det speciali-
serede socialområde (tvangs-
fjernelse af børn) som case 
ana lyseret gennem en praktisk 
og teoretisk synsvinkel. Des-
uden bliver det diskuteret, om 
lederne handler proaktivt dvs. 
som dirigenter, eller reaktivt 
dvs. som (marionet-)dukker. 

Forfatternes formål er både 
at lave en beskrivelse af leder-
nes faktiske handlen og at bi-
drage teoretisk til forståelsen 
af, hvordan lederne tilpasser 
deres organisationer til de 
skiftende vilkår. Bogen består 

derfor dels af mere deskrip-
tive kapitler som fx et kapitel 
om enkeltsagers betydning 
for politikernes beslutninger 
om reformer, dels af teoreti-
ske kapitler om institutionel 
og interinstitutionel teori. 
Konkret har forfatterne valgt 
at analysere rammevilkårene 
ud fra fire alment accepte-
rede styringslogikker: Webe-
riansk bureaukrati, Street-le-
vel bureaucracy, New public 
management og New public 
governance.

Det lykkes på bedste vis 
forfatterne at føre læseren 
gennem tankevækkende be-
skrivelser og analyser:

· af enkeltsager som fx Tøn-
dersagen, der medfører en 
ændret lovgivning med 
flere kontroller m.m., og 
herudfra opstiller forfat-

terne en model for handle-
mønstre,

· af fagprofessionelles forstå-
else af, at man som fagpro-
fessionnel er på sikker 
grund og tager ensartede 
beslutninger i enslydende 
sager, hvilket forfatterne vi-
ser så alligevel ikke sker, 

· af modsætningen mellem, 
at mange ledere tilkendegi-
ver, at de vil handle proak-
tivt, men reelt handler re-
aktivt.

Som grundlag for analyserne 
benytter forfatterne en model, 
som tydeliggør, hvordan der 
sker et samspil mellem de fire 
styringslogikker.

Forfatterne konkluderer, at 
den stadigt større kompleksi-
tet i ledelsesopgaven har ført 
til et større bureaukrati, der 
kan sikre ensartede retnings-

linjer m.m. Samt at lederne 
ønsker at lede proaktivt, men 
bliver bremset af det stigende 
bureaukrati, og for det tredje, 
at lederne aktuelt er mere 
dukker end dirigenter, men at 
der er mulighed for at ændre 
dette, hvis lederne i højere 
grad vil gå i dialog med med-
arbejderne om at finde nye 
og smartere løsninger.

Bogen er velskrevet. Den 
konkrete case kan nemt over-
sættes til skoleverdenen, og 
bogen kan anbefales til alle 
skoleledere, der gerne vil 
have et bedre fundament til 
at kunne udfolde sig som diri-
genter frem for som dukker. 

 
Niels Petersen
Skoleinspektør
Sølystskolen
Risskov 

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 
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ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

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

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

Hverdagsliv og livsforløb
Tværprofessionelt 
samarbejde om støtte
til børn og unges livs førelse
Ida Schwartz
Klim

Pædagogiske linjer
Reformpædagogikken revitali-
seret 
Kirsten Krog-Jespersen, Preben 
Olund Kirkegaard og Benedikte 
Vilslev Petersen
Klim

Projektkompetencer
Mål og midler i skolens projekt-
arbejde
Signe Holm-Larsen 
og Ulla Sverrild
Dafolo

Dygtig, dygtigere, dygtigst 
Talentudvikling gennem
differentieret undervisning
Kirsten Baltzer, Ole Kyed og  
Poul Nissen
Dafolo

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

Klasseledelsens dilemmaer 
Fortsatte magtkampe i
praksis, pædagogik og politik
John Krejsler og Lejf Moos
Dafolo 

Inklusion
En guide til inkluderende
praksis i skolen
Kristina Rosenkrands 
Petersen
Hans Reitzels Forlag 

Undervisning og læring 
Lektionsstudier i skolen 
Kollegial sparring 
gennem fælles studier 
Arne Morgensen 
Dafolo 

Undervisning og læring 
Klasseledelse 
Praksis, teori og
forskning
Terje Ogden
Dafolo 

De fem dysfunktioner 
i et team 
En fortælling om
lederskab
Patrick Lencioni 
Gyldendal Business

Flipped Learning
Vejen til engageret læring  
Jonathan Bergmann & 
Aarons Sams
Turbine Akademisk 

De gode læringsmål
Lene Skovbo Heckmann
Dafolo 

Effektive ledergrupper 
For bedre udvikling, 
implementering og 
tværgående sammenhæng
Henning Bang, Thomas Nesset  
Middelfart, Thorkil Molly-Søholm 
& Claus Elmholdt
Dansk Psykologisk Forlag 

Implementering
Fra viden til praksis på børne– 
og ungeområdet 
Bianca Albers, Helle Høgh &
Hans Månsson (Red.)
Dansk Psykologisk Forlag 

Undervisnings differentiering 
Et princip møder praksis
E. Skibsted, H.B. Svendsen,  
K. Østergaard & 
S. Langager (Red.)
Akademisk Forlag

Udsatte børn
Et helhedsperspektiv 
Karen-Asta Bo, Jens 
Guldager & Birgitte Zeeberg
Akademisk Forlag

Ledere af læring 
Hvordan ledere i forvaltningen, 
skole og klasseværelse fremmer 
elevernes læring
Richard DuFour & 
Robert J. Marzano
Dafolo  

Pædagoger og lærere 
i skolen
Sammen om elevernes 
trivsel og læring
Stig Broström (Red.)
Dafolo 

De intelligente børn
Børn med særlige
forudsætninger
Ole Kyed
Akademisk Forlag

SKOLELEDER-JOB.DK
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SYNLIG LÆRING, 
HVORFOR NU DET?

Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for mig 
selv, og lade tankerne flyde. Der er ligesom højere til loftet, når jeg er alene på sko-
len en stille eftermiddag.

 
Netop en af disse eftermiddage sad jeg og overvejede hvordan, jeg skulle få omfavnet dette års 
pædagogiske tiltag. Synlig læring. Jeg må være ærlig og sige, at jeg har været mere end skeptisk 
over for denne Stellanova på den pædagogiske himmel.
 
Bare udtrykket Synlig læring. Ingen kan være uenig i, at der skal foregå læring, og sige at den ikke 
skal være synlig – altså skjult – ville være fuldstændig umuligt at argumentere imod. Men de an-
dre i mit ledelsesteam deler ikke min skepsis. Min ’vicer’ og min pædagogiske leder har været 
stærkt optaget af dette lyksaliggørende projekt. Det samme har mine skolelederkolleger i kommu-
nen. Det er fløjet rundt med termer som den synligt lærende elev, effektmål og effektiv feedback ved 
rigtig mange af møder i løbet af det sidste halve år. Jeg har forholdt mig i nogenlunde ro, smilet, 
nikket og forsøgt at virke deltagende, når mine ledelseskolleger har rullet sig ud. Alligevel må jeg 
sige, at den indre modstand har boblet i mig, men nu er det altså virkelighed på min skole.
 
Denne eftermiddag tog jeg en beslutning. Jeg ville tage en snak med nogle af eleverne, for at spørge 
dem om dette projekt gav mening. Næste dag gik jeg en tur ned af gangen i en tilfældig time. Jeg 
faldt hurtigt i snak med en del af elever på min tur rundt på skolen – både fra de små og de store 
klasser. Jeg spurgte, hvad de var i gang med at lære. Det havde de ingen idé om. De vidste alle, hvad 
de var i gang med at lave, og fortalte ivrigt hvilke opgaver, de var i gang med at løse.
 
Resultatet af min meget uvidenskabelige stikprøve undersøgelse gav mig svar på, hvorfor Synlig 
læring er en god idé. Eleverne skal vide, hvad de er i gang med at lære. Det skal være mit mål med 
projektet. Jeg tvivler dog på, om vi stadig taler om effektmål og effektiv feedback om 5 år. Men sådan 
er det altid med et nyt pædagogisk tiltag. Noget får lov at blive og noget ryger ud.
 
Samtidig glæder jeg mig over, at min skole syder af god undervisning, hvor eleverne lærer noget 
hver dag. Og det har de gjort lige siden skolen åbnede. De har bare ikke været klar over hvad. Det 
skal de til at være.

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han fået mulighed for skrive under 
pseudonym for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

En skoleleder skriver her om sine tanker, tro og tvivl om stort  
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen anno 2015.

OM
HVERDAGSLEDELSE
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 Det nye lederpar havde al-
drig mødt hinanden, før de troppede op 
til deres første arbejdsdag på Skæring 
Skole på Aarhus-kanten. 

Celina Coles Aakjær og Lars Adamsen 
havde dog begge tiltro til, at skoleleder 
Anne Schwartz og souschef Steffen Sax, 
der havde ansat dem, havde udvalgt dem 
med omhu. De to pædagogiske indsko-
lingsledere skal nemlig arbejde meget 
tæt sammen med at få indskolingen 0.-4. 
klasse til at køre, både undervisningen 
og fritidsaktiviteterne i SFO. 

”Vi er blevet ansat til at skulle varetage 
denne opgave sammen. Det er bestemt 
en fordel, at vi begge starter fra nul. Vi 
skal arbejde meget tæt sammen, og det 
fordrer også, at vi skal være enormt ær-
lige over for hinanden,” siger Celina Co-
les Aakjær, der de seneste to år har ar-
bejdet som lærer på Sølystskolen i Egå 
og tidligere været afdelingsleder.

”Hvis Lars siger noget, som jeg ople-
ver som utydeligt, bliver jeg nødt til at 
spørge ham, hvad han mener. Vi kan jo 
ikke gå og gisne. Vi skal i gang med en 
proces, og hvis vi i fællesskab får knæk-
ket koden hurtigt, kan vi blive meget klo-
gere os selv og på hinanden. Og dermed 
være godt rustet til vores opgave.”  

Lars Højholdt Adamsen kommer fra et 
job som skoleleder på Friskolen Vellev, 
der ligger i landsbyen af samme navn 
mellem Ulstrup og Langå. Han synes, det 
er en spændende udfordring at skulle 
starte sammen med en anden leder. 

”Det bliver også en øvelse i at have til-
lid til hinanden, at den anden gør det, 
som hun ud fra sine forudsætninger me-
ner er rigtigt. Det kan godt være, at jeg 
ikke er 100 procent enig, men der kan 
være situationer, hvor vi hurtigt skal 
træffe beslutninger. Og der skal vi være 
loyale over for hinanden, men også ud-
fordre det,” siger han.

”Jeg kommer fra et job, hvor jeg sad 
alene med rigtig mange opgaver. Så jeg 
skal nok omstille mig og lige trække lidt i 
håndbremsen, før jeg løber ud af døren 

og går i gang med at gøre en masse. Det 
gælder om at finde balancen, have tillid til 
hinanden og at få drøfte det nødvendige.”

Som skoleleder på en lille friskole sav-
nede Lars Højholdt Adamsen at være en 
del af en større sammenhæng. 

”I dette job får jeg mulighed for spar-
ring, og med min forholdsvis unge alder 
taget i betragtning er det er fint at have 
nogen at læne sig opad. Jeg er lige så 
stille ved at finde mig selv som leder”.

Inden Lars Højholdt Andersen blev 
skoleleder på friskolen, havde han en  
afdelingsledersfunktion i folkeskolen.

”Det var noget af et skridt at tage at 
blive skoleleder, men også en spæn-
dende udfordring. Som leder har du en 
masse arbejdsopgaver uden om skolen, 
og man skal passe på ikke at forsvinde i 
dem. Vi skal også sørge for at vide, hvad 
der foregår i klasserummet. Ingen tvivl 
om alle de ting, der er i spil for lederne, 
kræver tungen lige i munden.” 

Den vigtige trivsel 
Celina Coles Aakjær er bl.a. uddannet 
konfliktmægler og i gang med en diplom-
uddannelse i ledelse.

”Jobbet som leder kan godt være me-
get ene. Men i lige dette job er der en 
tættere samarbejdsflade, som ikke ligner 
andre stillinger på skoleområdet. Des-
uden trives jeg meget med det sociale og 
sparring, så derfor var dette job oplagt 
for mig,” siger hun. 

Hun ser ledelsesopgaven som en ram-
mesætter eller en facilitator i forhold til 
at bedrive læring.

”Det er os, der overordnet har ansvaret 
og kan få personalets kompetencer i spil 
samt være tovholder osv.”, forklarer hun.  

Det er vigtigt at få hverdagen til at 
køre og medarbejderne til at trives med 
det, de laver, pointerer Lars Højholdt 
Adamsen. Han vil gerne, at medarbej-
derne har ro i maven, og at de ved, at de 
kan komme til ledelsen med stort og 
småt. Samtidig ser han frem til at være 
med til at udvikle skolen. 

VI HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf

Det er bestemt 
en fordel, at 

vi begge starter fra nul. 
Vi skal arbejde meget 
tæt sammen, og det 
fordrer også, at vi skal 
være enormt ærlige 
over for hinanden.
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 LARS HØJHOLDT ADAMSEN
36 år, pædagogisk indskolingsleder
på Skæring Skole,  
Aarhus Kommune, 
fra 1. oktober.

VI HAR FÅET NYT JOB

CELINA COLES AAKJÆR
36 år, pædagogisk indskolingsleder
på Skæring Skole,  
Aarhus Kommune, 
fra 1. oktober.

”Vi går efter trivsel i hverdagen, og at 
både børn og vokse er glade for at være 
her. Vi er her for at hjælpe hinanden. 
Folkeskolen er under stor forandring - 
en masse ting bliver prøvet af, og mange 
strukturer bliver ændret. Det er et sær-
ligt tidspunkt at blive leder i folkesko-
len,” siger Lars Højholdt Adamsen, der 
er i gang med diplomuddannelsen i le-
delse ved Via University College.

Celina Coles Aakjær peger på, at en af 
lederparrets opgaver bliver at skabe en 
overordnet ramme for, at beslutninger 
og tiltag bliver udført på en måde, så det 
giver mening for medarbejderne. 

”Vi skal spille sammen, ledelse og per-
sonalegruppe, og alle tiltag skal ikke op-
leves som parallelle processer, men som 
et samspil. Vi skal finde ud af, hvordan 
får vi skabt en mening for medarbej-
derne og en sammenhæng med det ar-
bejde, de gør med børnene,” siger hun.

Begge er glade for, at de som nyee  
ledere kommer ind i et velfungerende  
ledelsesteam. 

”Skolelederen og souschefen har pas-
set butikken et stykke tid, og skoleleder 
Anne Schwartz har været her så lang 
tid, hun kender skolen rigtig godt, og 
det er en leder, der giver tryghed og 
mulighed for sparring,” siger Celina 
Coles Aakjær.

Tid til tillid
En rød tråd for Celina Coles Aakjær har 
siden seminariet været tillid. 

”Det holder stadig - man udviser tillid 
og bliver mødt med tillid - både som le-
der, lærer og pædagog. Når man bliver 
mødt af en leder, som tror på en, og når 
medarbejderne har tillid til, at ledelsen 
vil både forældre, børn og personale det 
bedste. Og tillid til, at vi arbejder sam-
men om kerneopgaven ud fra, at vi alle 
har de bedste intentioner med børnene. 
Den lyder som en floskel, men det tager 
lang tid at opbygge et tillidsforhold, og 
der skal bare en enkelt lille ting til at 
nedbryde det,” siger hun.

Begge indskolingsledere ved, at der er 
et stort behov i personalegruppen for, at 
de er synlige som ledere. Det sidste år på 
afdelingen har været præget af fravær og 
kortvarige ansættelser. Nu satser de på 
en dagligdag med faste ansigter og på at 
kunne tage ting op, som kræver mere 
dybdegående drøftelser. 

”Som for eksempel hvor vi skal hen 
med understøttende undervisning og 
med SFO’en, hvordan vi skaber sammen-
hæng mellem pædagoger i undervisnin-
gen og fritidsdelen, hvordan lærere og 
pædagoger bedst komplementerer hin-
anden, hvordan vi inddrager de kompe-
tencer, der ligger i de forskellige faggrup-
per, hvordan vi får skabt gode rutiner, 
som også skaber denne sammenhæng,” 
siger Celina Coles Aakjær. 

”Det er jeg enig i,” siger Lars Højholdt 
Adamsen med et smil til sin nye kollega.

”Vi er her, fordi vi gerne vil være med 
til at drive god skole. Vi er ansat til den 
samme opgave,” siger hun.

”Jeg havde meget brede arbejdsopga-
ver tidligere, og jeg kunne lidt af det 
hele. Jeg drømmer om, at jeg her kan 
indsnævre mine arbejdsopgaver og spe-
cialisere mig lidt mere,” siger Lars Høj-
holdt Adamsen og indskyder:

”Og så må det gerne være lidt uhøjti-
deligt at gå på arbejdet.”

Celina Coles Aakjær er med på, at hu-
mor er vigtigt.

”Det er en god dag, hvis vi kan grine, 
både ledelse og personale. Ikke fordi  
alting skal gå op i hat og briller, men at 
man kan have det sjovt, når man er fagligt 
velfunderet og har styr på sine ting.” 

SKÆRING SKOLE har 3-4 spor med ca. 
920 elever. Personalet udgør ca. 135 fast-
ansatte medarbejdere. Ledelsesteamet be-
står af skoleleder, souschef/udskolingsle-
der, en administrativ leder og de to nye 
pædagogiske indskolingsledere.

Helle Kjærulff er freelancejournalist
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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 skoleleder. 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-torsdag: 9.00-15.30, fredag: 9.00-14.00.

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
 
Jørgen Mandrup Nielsen
Næstformand
jpmn@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

POLITIK OG KOMMUNIKATION  
Michael Diepeveen
Kommunikationschef
midi@skolelederne.org
 
Malene Lieberknecht
Kommunikationskonsulent
mali@skolelederne.org

Dorrit Bamberger
Konsulent
dbam@skolelederne.org
 
Søren Teglskov (delvist)
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Karsten Steen Hansen
Konsulent
ksha@skolelederne.org
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org
 
Søren Teglskov (delvist)
Konsulent
sote@skolelederne.org

ADMINISTRATION OG DRIFT     
Merethe S. Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org
 
Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@skolelederne.org

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

Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Camilla Ottsen
Ole Stavngaard

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

MØD
ANDRE
SKOLE-

LEDERE
OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALEMEDIER! NU!
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NOTER

På trods af, at andelsbevægelsen har 
haft princippet i over 100 år, spreder en 
ny økonomisk orden sig nu med stor 
hast: Deleøkonomien – på den måde, 
at vi lejer eller låner vores hjem, biler, 
ting og arbejdskraft ud til hinanden.

Det er nettet og apps, der gør det let at 
få kontakt, opstille fælles betingelser, 
overføre betaling lynhurtigt mv. Ofte så 
udbyderne får en procentdel, men for 
forbrugerne bliver det også billigere.

Udviklingen rykker ved de gældende 
handels- og butiksmonopoler, og mag-
ten flyttes til forbrugerne. Det er dog 
ikke den rene socialisme. Det er sna-
rere tale om en renæssance af en tidlig 
form for kapitalisme, hvor man byttede 
en gris for to gæs. 

Så er der lige nogle bagdele. De garan-
tier, den bytte- og returret, det erstat-
ningsansvar og de andre former for  
sikkerhedsnet, der kendetegner det 
etab lerede forretningsliv, er så at sige 
sparet væk. Desuden er det et problem 
for det etablerede system, at dele af 
set-uppet tangerer sort arbejde.

Denne paralleløkonomi er et problem 
for de almindelige forretninger, der går 
glip af omsætning. Hertil kommer, at 
det offentlige har svært ved at skelne, 
hvornår der er tale om køb af ydelser, 
vennetjenester eller gaver/foræringer, 
og hvornår skal der betales skat af ind-
tjeningen, moms etc.  

Endelig er det et problem for fagfor-
eningerne, der kæmper for ordnede 
forhold og den danske model. For der 
er ikke noget, der hedder minimums-
løn, pension, ferie etc. Men fleksibelt er 
det bestemt.

15 EKSEMPLER PÅ 
DELEØKONOMI-TJENESTER

Uber: Privat taxakørsel-platform, hvor alle 
med en bil i princippet kan blive ansat. Uber 
kom til Danmark sidste år. www.uber.com

GoMore: Privat udlejning af biler og samkørsel. 
Med ordningen kan man være heldig at få et 
lift i en bil, der skal samme vej som en selv.  
Firmaet er danskejet. www.gomore.dk

Ahandyhand: Dansk formidlingssite af mindre 
handyman-opgaver mellem private. Alt muligt 
fra arbejde i haven til rengøring og lektiehjælp, 
der tilbydes via www.ahandyhand.dk

Ruumier: Private udlåner og udlejer opbeva-
ringsplads til hinanden. Det er for eksempel 
folk i byerne, der har ubenyttede loftrum, der 
tilbydes. www.ruumier.com

HomeExchange: Tjeneste, der gør det muligt 
at bytte sin bolig med andre. Stiftet af en ame-
rikaner i 1992 og en pioner inden for deleøko-
nomien. www.homeexchange.com

Airbnb: En anden boligtjeneste, hvor folk udle-
jer boliger til hinanden. www.airbnb.dk

Jepti: Danskbaseret tjeneste, hvor forbrugerne 
lejer og udlejer ting til hinanden. www.jepti.dk

MinbilDinbil: En anden danskbaseret og privat 
biludlejningstjeneste. www.minbildinbil.dk

Resecond: Dansk abonnementsbaseret tjene-
ste med bytning af kjoler. www.resecond.com

Trunkbird: Privat udbringning af pakker.
Tag en pakke med, hvis du alligevel skal
samme sted hen, som en af de pakker, der
skal udbringes. www. trunkbird.com

Afhent: Danskfunderet portal, hvor brugerne 
forærer ting til andre. www.afhent.dk

Storskrald: En anden dansk bytteportal med 
brugte ting og sager. www.storskrald.dk

MiniByt: Deleportal, der henvender sig til
børnefamilier, der ønsker at dele tøj og legetøj. 
www.minibyt.dk

Trendsales: Køb og salg af hovedsagelig
brugt tøj. www.trendsales.dk

Den Lille Tjeneste: En anden dansk tjeneste, 
hvor folk tilbyder eller får hjælp til forskellige 
småopgaver.www.denlilletjeneste.dk

S O M  B R Ø D R E  V I  D E L E

Skoleleder-
foreningen 
og Plenum 
ønsker alle 

en god 
december 

og når I 
når dertil 

en god jul og 
et godt nytår!
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GOD LEDELSE 
BETALER SIG

 Mit arbejde er psykisk 
belastende. Det siger 57 procent af 
FTF’erne i den netop offentliggjorte 
hovedrapport ”Fællesskabet Før 
Forskellene”, udarbejdet af CARMA, 
Aalborg Universitet, og medfinan-
sieret af LO og FTF. Samtidig viser 
en ny analyse fra FTF, at hver ti-
ende FTF’er er alvorligt stresset. 
Desuden har hver tiende FTF’er væ-
ret udsat for fysisk vold på arbejdet 
inden for det seneste år. 

Anmeldelserne af psykiske er-
hvervssygdomme eksploderer og 
flere undersøgelsesopgørelser viser, 
at dårligt arbejdsmiljø koster sam-
fundet over 60-80 mia. kroner om 
året. Det er triste tal og udtryk for 
et alvorligt samfundsproblem. Ud-
gifterne for den enkelte og samfun-
det er voldsomme. Som skoleledere 
har I et stort ansvar for at være 
med til at sikre et godt arbejdsmiljø 
og trivsel blandt ansatte og elever. 
Men også ledernes eget psykiske ar-
bejdsmiljø er afgørende for at sikre 
trivsel og kvalitet på skolerne. Det 
er i høj grad arbejdsgivere og politi-
kere, der sætter rammerne for et 
godt arbejdsmiljø – også for jer 
skoleledere. 

Når regeringen vil skære i Arbejds-
tilsynet og forebyggelsen af stress, 
vold og dårligt psykisk arbejdsmiljø 

på blandt andet skoler, skyder politi-
kerne sig selv i foden. Forebyggelse 
og god ledelse betaler sig. 

Finanslovsforhandlingerne finder 
sted netop nu. Får regeringen flertal 
for sit finanslovsforslag for 2016, skal 
der skæres dramatisk i Arbejdstilsy-
net i de kommende år. Blandt andet 
inden for de planlagte særlige til-
synsindsatser rettet mod bl.a. psy-
kisk arbejdsmiljø på skoler. På læn-
gere sigt lægger regeringen op til, at 
de særlige tilsyn helt forsvinder fra 
2018. Samtidig vil regeringen i sit fi-
nanslovsudspil for 2016 annullere 
planlagte voldsforebyggende indsat-
ser under Fonden for Forebyggelse 
og Fastholdelse for bl.a. skolelærere 
og en række andre FTF’ere.  

Når det gælder om at skabe et 
godt psykisk arbejdsmiljø viser en 
række undersøgelser, at god ledelse 
og specielt lederens ledelseskvalitet 
har en afgørende betydning. Men 
lederne har ofte vanskeligt ved at 
håndtere det psykiske arbejdsmiljø, 
når de ikke har den nødvendige vi-
den om tilstrækkelig viden om og 
værktøjer til, hvordan man skaber 
et sikkert og sundt psykisk arbejds-
miljø. 

 Halvdelen af landets ledere med 
personaleansvar er ikke uddannet i 
at håndtere stress og psykisk ar-

bejdsmiljø blandt de ansatte, viser 
en undersøgelse fra NFA. Og mange 
ledere har selv et stressende ar-
bejdsliv. Tilmeld rammes mange le-
dere selv af stress. Det er et alvor-
ligt problem, som der bør gøres 
noget ved. På den baggrund mener 
jeg, at politikerne bør indføre et 
krav om, at alle nye ledere med 
personaleansvar inden for det før-
ste år gennemfører en solid efterud-
dannelse om psykisk arbejdsmiljø. 
Fokus skal være på forebyggelse, 
fastholdelse og kendskab til såvel ri-
sikofaktorer som positive faktorer, 
der kan fremme et godt psykisk ar-
bejdsmiljø. Det vil gavne alle parter. 

Det glæder mig, at den nyvalgte 
formand for FTF´s Lederråd, Claus 
Hjortdal, sammen med resten af 
FTF vil kæmpe for et bedre psykisk 
arbejdsmiljø. Jeg glæder mig blandt 
andet til at diskutere arbejdsmiljø, 
styrings- og tillidsdagsordenen samt 
et stærkere samarbejde mellem LO 
og FTF sammen med jer på FTF’s 
kongres i november. Jeg ser meget 
frem til samarbejdet med Lederrå-
det i FTF!  

AF BENTE SORGENFREY, formand for FTF
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Juletilbud fra elverne - Hver mandag resten af året!

Loop
Pris på 3 styk:
Før: 29.850,-Din pris: 19.950,- 

Termoplast
Dartskive

Før: 34.950,-Din pris: 19.950,- 

Parkouranlæg

Før: 79.950,-

Din pris: 49.950,- 

BYGGER PLADS TIL LEG
elverdal.dk  -  tlf.: 35 13 32 22

Kontakt os på +45 35 13 32 22 for at benytte dig af disse juletilbud, send os en mail på info@elverdal.dk 

hvis du ønsker at modtage vores julenyhedsbreve. Vi sender et nyt vandvittigt juletilbud ud hver mandag 

i november og december! Se flere produkter på elverdal.dk.



HVOR ER DU 
HENNE 
I SKOLE-
REFORMEN?
Tag det næste skridt med Center for ledelse 

Sæt fokus på ledelse af
• målstyret undervisning 
• datainformeret ledelse
• elevcentreret undervisning
• strategisk aktionslæring

Vil du vide mere, kontakt centerleder Anni Rosengren Korsbæk 
Center for ledelse, UC SYD. 7266 5231/arko@ucsyd.dk 

Læs mere på

ucsyd.dk/ledelse


