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NYE OPGAVER, NY LEDERROLLE 

 

Kære medlemmer 

Skolelederne er uden tvivl den gruppe offentlige ledere, der er mest bevågenhed om i øjeblikket – vi har 

mindre end et år til i samarbejde med lokale politikere, medarbejdere, forældre og elever til at definere, 

hvordan folkeskolereformen skal implementeres på vores skole. 

Målsætninger om øget inklusion og øgede 

faglige resultater udgør store pædagogiske 

udfordringer, samtidig med at tilrettelæggelsen 

af opgavefordelingen på et helt nyt kommunalt 

planlægningsgrundlag uden tvivl vil sætte pres 

på effektiviseringen af den mere administrative 

side af skoleledelsens arbejde. 

Lederne har brug for at stå sammen om 

løsningen af disse opgaver. Ikke blot i 

ledelsesteamet på skolen, men også i den 

kommunale ledelsesgruppe i tæt samarbejde 

med forvaltningen.  

Der tales om, at samarbejdskulturen i 

folkeskolen skal styrkes. Vi skal som ledere 

starte med os selv: Mere ledelsesmæssigt 

samarbejde, bedre indbyrdes sparring og støtte 

til hinanden, samt udveksling af ideer, 

formuleringer og metoder.  

Skolelederforeningen vil gerne understøtte 

denne proces 

For at denne forandringsproces skal blive en 

succes, er det vigtigt, at samarbejdet på skolen 

fungerer.  

 

Øgede krav til skoleledere 
 
På Sorømødet primo august blev opstillet en liste over de udfordringer, 
skolelederne står over for i forbindelse med implementeringen af 
folkeskolereformen: 
 

 Fælles erkendelse af forandringsbehov. Kommunalpolitikere, 
forvaltning, skoleledelser og hver enkelt medarbejder skal nå 
frem til, at den nuværende praksis på en række områder skal 
forbedres og forandres.  

 Fælles identifikation af forandringspotentiale. Politikere, 
forvaltning, skoleledelser og medarbejdere skal finde en fælles 
forståelse af og et fagligt grundlag for mulighederne i 
folkeskoleaftalen og arbejdstidsreglerne.  

 Etablering af klare mål med fokus på kerneydelsen: At udvikle alle 
elevers potentialer gennem hård prioritering af det væsentligste 
på hver enkelt skole.  

 Tillid til at medarbejderne kan og vil tage medansvar for den 
samlede organisations udvikling og ressourceanvendelse. 
Mobilisering af medarbejderne til medledelse og faglig udvikling 
er en opgave såvel for lederen som for den enkelte medarbejder.  

 Sætte en faglig dagsorden med dialog om den pædagogiske 
praksis fulgt op af pædagogisk handling. Evalueringskulturen skal 
styrkes med feedback og opfølgning. Skabe professionelle 
læringsfællesskaber.  

 Fremme elevinddragelse gennem organisering, øget fokus m.v., 
så den enkelte elev bliver medproducent i egen og fællesskabets 
læring og udvikling.  

 Sikre forældreinddragelse, så de bliver aktive medspillere i 
børnenes læringsforløb.  

 Klasseledelse og elevadfærd. Skolen som et sted, hvor man 
respekterer hinandens og hinandens læring.  

 Udvikle inklusion til at styrke den almene undervisning, så skolen 
får glæde af elevernes forskelligheder, og så alle bliver så dygtige 
som muligt.  

 Den åbne skole – inddragelse af omverdenen live fra naturen, 
over kulturen til arbejdslivet og med forpligtende samarbejder 
mellem dagtilbud, skoler og ungdomsuddannelser.  

 Udvikle de fysiske rammer og læringsrum.  
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Skolelederforeningen har i den forbindelse udarbejdet to nye værktøjer som støtte og kilde til inspiration til 

skoleledelsernes forberedende arbejde: 

 Skoleledelse i en ny kontekst: 
http://skolelederforeningen.org/images/Media/Skoleledelse_tæt_på_vers._2_copy.pdf  

 

 Kom godt i gang med en ny folkeskole:  
http://skolelederforeningen.org/images/Media/Nye_tiltag/Ledelsesvarktoj/Kom_godt_igang_med_en_ny_folkeskole_2_copy.pdf  

 

Herudover står vi i Skolelederforeningen altid klar med rådgivning og sparring. Tiden må vise, hvordan I 

bliver udfordret, men det er vigtigt at understrege, at Skolelederforeningens konsulenter i vores tre teams 

står klar til at hjælpe med rådgivning og bistand.  

 Team Skoleledelse stiller sig til rådighed for sparring om ledelsesmæssige dilemmaer og besvarer 

mere konkrete spørgsmål i forhold til lovteksten og folkeskolereformen som helhed. 

 

 Team Personalejura tilbyder bistand til lokalforeninger og medlemmer ud fra et ansættelsesretligt 

perspektiv, alt fra almindelig vejledning, sparring og rådgivning til varetagelse af bisidderfunktion 

og evt. forhandling, herunder ved afsked, sygdom m.m.  

 

 Team Løn og overenskomst tilbyder rådgivning ved lønforhandlinger, bl.a. ved fornyelse eller 

etablering af lokale forhåndsaftaler. Fortolkning af kollektive aftaler samt forhandling af LC 

lederoverenskomsten, pensionering samt lønstatistik ligger også i teamet.  

Så henvend jer til sekretariatet på tlf. 70 25 10 08 eller send en mail til skolelederne@skolelederne.org. 

Skolelederforeningen anbefaler og forventer under alle omstændigheder, at forvaltningen og den 

kommunale skoleledergruppe arbejder tæt sammen om retningslinjer og principper for ændringerne. De 

lokale arbejdstidsaftaler bør afløses af et fælles ledelsesmæssigt planlægningsgrundlag for kommunens 

skoler. Det skal vi hjælpe hinanden med. 

Næstformand Claus Hjortdal og jeg deltager på KL’s skolelederkurser de næste par måneder, så vi vil få 

lejlighed til at møde rigtig mange af jer her. Ellers ses vi til årsmødet d. 24.-25. oktober i Aarhus! 

 

Med venlig hilsen  

 

Anders Balle 
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