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HJERTET 
MED PÅ 
JOBBET
Hanne Lindblad var med til at  
påvirke måden, vi kommunikerer 
på, da hun søsatte kampagnen  
Tal ordentligt for mobilfirmaet  
Call me. Men også indadtil i  
virksomheden satte hun spor.  
s. 10  

REPRÆSENTANTSKABSMØDE 31. MARTS // Nye strukturer og hva’ så // LO-formand skriver // Inklusion, når 
det virker // Lederstillinger genopslås // Skoleledere kan godt selv // Danmark og Ontario // Hverdagsledelse

MÅNEDENS TWEET: 
KL @kommunerne: @Finansmin 

Hjort og @martinldamm i hård 
clinch om kommunal økonomi 

#koef16 #kompoldk #dkpol kl.dk/
menu/Hjort-og-…



I juni 2015 blev vores bilforsikrings pris og dækning samlet set kåret som ”Bedst i test” af forbrugerbladet 
Tænk Penge. Nu gør vi den gode bilforsikring endnu bedre. Nemlig ved at sænke prisen, og det gælder både 
for nye og nuværende medlemmer. Dækningen er fuldstændig den samme som hidtil. Når det går godt i et 

medlemsejet forsikringsselskab, kommer det altid medlemmerne til gode. 

Se hvad Danmarks 5. største forsikringsselskab* kan gøre for dig på lb.dk/sandt 
eller ring 33 95 76 80.

Lærerstandens Brandforsikring er en del af LB Forsikring
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Lyder det for godt tiL at være sandt?
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Elevdesignede skolegårde
- til bevægelse og undervisning

Nomadisk af Natur tilbyder:

Eleverne designer

Forny skolegården - igen og igen

Workshop med eleverne hvor de, ved hjælp af 
minimodeller, er med til at designe skolegården.

#elevernedesigner

Modulerne går ikke i jorden og kan derfor 
ændres efter ønske og behov.

Opsætninger til undervisningsformål
Udvalgte opstillinger opsættes 

i skolegården efter gældende regler:

Bevægelseslandskab
Udendørs klasselokale

Streetskating
Parkour

Opholdssteder
Crossfit

Scene
Elevudstilling

Urban farming

Sammen skaber vi skolegården  www.nomadiskafnatur.dk
nr@nomadiskafnatur.dk

+45 28 90 33 37
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S. 10: Hallo, hvem der?  
Interview med Hanne Lindblad, 
der har ledt mobilbranchen i ny 
retning …

S. 20: Nye strukturer. Har stor 
betydning for skoler og ledelser, 
men hvad er effekten egentlig?

S. 26: I begyndelsen var  
ordet. Aalborg-skoler arbejder 
målrettet med at kommunikere,  
hvad de gør – godt!

S. 33: Genopslag. Det kniber 
med at skaffe kvalificerede  
an søgere til de ledige skole -
leder stillinger

S. 35: Kært barn, mange 
navne. Faglig ledelse, profes-
sionsledelse, pædagogisk ledelse, 
ledelse tæt på … 

S. 40: Inklusion i praksis.  
Vi er på Vejle-kanten. Der inklude-
res på livet løs. Og så er det  
fleste penge faktisk fulgt med.  

S. 48: Ingen forvaltning. 
I Solrød kan skoler og ledere ikke 
klage over manglende autonomi

S. 52: Capacity building. 
Ontario-strateg Fullan om at for-
andre skolen fra yderst til inderst!

S. 66: Klumme. Lizette Risgaard, 
nybagt LO-formand, om skolen, 
de boglige og de knapt så boglige

S. 5: Leder og video. 
Reformøkonomi på glat is

S. 6: Valg 2016. Der er 8 
pladser til formandskab og HB

S. 8, 25, 31, 39, 59 og 66:  
Noter. Skole, reform m.m.

S. 47: Hverdagsledelse.  
Skoleleder NN om lederes
selv forståelse …

S. 57: Har fået nyt job.  
Menneske først, så leder …

S. 20
Færre skoler, færre ansatte, 
færre ledere, større ansvar, 
flere opgaver, hvad er mon
bedst, småt eller stort?

ILLUSTRATION: OTTO DICKMEISS

s. 6
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BLIV BEDRE 
TIL AT OBSERVERE 

OG GIVE 
FEEDBACK

Styrk din kommunikation og gør læring mere synlig  
som underviser, pædagog eller skole leder. Tag en Marte Meo uddannelse.  

Telefon 4116 9206 . ulla@ullanedergaard.dk 
www.martemeo-uddannelse.dk eller  

www.ullanedergaard.dk

Nyt hold  starter  marts 2016

martemeo-plenum-210x275mm-II.indd   1 04/01/16   16.55



BÆGERET ER FULDT
 Skolereformen er i sit 2. år, den er begyndt at bide sig fast, og 

vi kan glæde os over, at der fra stort set alle sider gives en utvetydig ros til 
skolelederne for vores arbejde. Vi løfter opgaven. 

Men det er også hårdt arbejde med mange opgaver, lange arbejdsdage  
og ofte en stram økonomi. 2015 blev det år, hvor vi fra vores lokale for-
eninger og formænd fik meget klare meldinger om, at bægeret er fuldt, 
ja efterhånden ved at flyde over. 

Skolelederne har altid arbejdet på at få skolen til at lykkes, og det betyder 
også, at vi bliver hørt. Men med øgede udgifter til sundhed, ældre og nu 
flygtninge, og en regering, der ikke ønsker offentlig vækst, er der kamp 
om midlerne. Og det er tit skolerne, der må holde for. 

2016 bliver derfor året, hvor vi såvel centralt som lokalt skal benytte vores 
indflydelse og position til at pege på, at det koster at levere de kvalitets-
forbedringer, der er målet med reformen og de mange andre forandringer,  
vi implementerer.

Som skoleledere tager vi ansvar for at gennemføre forandringer, og vi  
ønsker ikke reformen rullet tilbage. Men vi må også pege på, at det ikke 
holder med fortsatte besparelser og en bemanding, der er reduceret med 
hver 6. skoleleder over de sidste 6 år.

Skolelederforeningen er en stærk forening, som markerer sig tydeligt ud-
adtil, og som indadtil tilbyder medlemmerne et ledelsesfagligt fællesskab 
til at tackle opgaverne. 2016 bliver derfor – som det er besluttet i repræ-
sentantskabet – året, hvor vi styrker kommunale foreninger. 

Der er her slaget står, når det gælder omstruktureringer,  
besparelser og arbejdsvilkår. Det er på skolerne, at der skal 
være en tålelig balance mellem tid, økonomi og kvalitet,  
og det er her, der skal være ledelse nok til at løfte, når  

opgavemængden i den grad er vokset.

Både stat og kommuner skal sikre, at rammerne er  
tilstrækkelige, for at vi kan lykkes med reformen.  
Foreningens og mit nytårsfortsæt er at sikre, at begge 
besluttende niveauer i klare vendinger bliver fortalt  
den om den viden, vi om nogen har i, hvordan virkelig-

heden ser ud. 

UDGIVER
Skolelederforeningen
Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 7025 1008
www.skolelederne.org
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Formanden advarer: 
Flere besparelser vil 
udhule reformen.

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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repræsentantskabsmøde 2016

SÅ’ DET    VALGÅR

PÅ DET KOMMENDE REPRÆSENTANTSKABSMØDE I ODENSE 

ULTIMO MARTS 2016 VIL DER BL.A. BLIVE AFHOLDT VALG TIL 

FORMAND, NÆSTFORMAND OG HOVEDBESTYRELSE

Af Michael Diepeveen •  Illustration Datagraf

 Skolelederforeningen afhol-
der ordinært repræsentantskabsmøde 
torsdag den 31. marts 2016 kl. 13.00 til 
ca. 17.00 på Radisson Blu H. C. Andersen 
Hotel i Odense. 

Forinden kl. 10.00 til 12.00 vil der 
blive afholdt møde mellem HB og for-
eningens tværkommunale netværk.

På dette års repræsentantskabsmøde 
vil der – da det er et lige år – blive af-
holdt valg til formand, næstformand og 
seks medlemmer af foreningens hoved-
bestyrelse samt valg til suppleanter m.m. 

Helt præcist skal der efter foreningens 
vedtægter § 8, stk. 5, pkt. 7 samt § 9, stk. 
1 vælges: 

•  1 formand
• 1 næstformand
• 6 hovedbestyrelsesmedlemmer
• 2 suppleanter til hovedbestyrelsen
• 2 revisorer
• 1 revisorsuppleant

I henhold til vedtægternes § 9, stk. 4 er 
alle erhvervsaktive medlemmer af Skole-
lederforeningen valgbare til formand-
skab/hovedbestyrelse. 

Der kan opstilles kandidater både før re-
præsentantskabsmødet og på selve mødet.

Repræsentantskabsmødet er i princip-
pet åbent for alle medlemmer, dog såle-
des at kun HB og medlemmerne af re-
præsentantskabet har stemmeret.

Valgoplæg 
Det er repræsentantskabets ca. 100 med-
lemmer, der skal vælge blandt de opstil-
lede kandidater, og i den forbindelse kan 
kandidater, der opstiller til formands-, 
næstformands- og/eller bestyrelsesvalget 
blive præsenteret med billede samt navn, 
CV og kortfattet valgoplæg på MAX 300 
ord ALT inkl.

De skriftlige valgoplæg bringes i alfabe-
tisk rækkefølge efter efternavn i Plenum 
2/16, der udkommer i starten af marts. 
Bemærk deadline for redaktionens afslut-
ning, hvor valgoplæg/CV/foto skal være 
fremme senest den 22. februar 2016 via 
mail til midi@skolelederne.org 

Valgoplæggene – samt valgoplæg, der 
er indkommet efterfølgende – bringes 
også på hjemmesiden og i foreningens 
nyhedsbreve i perioden op til afholdel-
sen af repræsentantskabsmødet. 

6 plenum – feb 2016



VEJLEDNING 
VALGVIDEO
 
Vejledning til kandidater vedr. 
TILBUD om valgvideo forbindelse med valg til formand, næstfor -
mand og bestyrelse på forening -ens ordinære repræsentant -
skabsmøde den 31. marts 2016: 

 1  Foreningen tilbyder alle 
kandidater at få lavet en 
valgvideo på 2½-3 min

 2  Forbered SELV en valgtale/
statement af max den 
varighed

 3  Alle kandidater får samme 
vilkår/samme fotograf/
samme sted

 4  Der vil ikke være dialog/ 
blive stillet spørgsmål under 
optagelsen

 5  Der laves to-tre takes, så skal 
videoen være i skabet + en 
let efterredigering

 6  Der er ikke mulighed for 
yderligere redigering/
godkendelse

 7  Optagelse finder sted i 
Snaregade 10 A den 3/2-16 
kl. 13-17 eller den 11/2-16 kl. 
13-17

 8  Træf aftale med fotograf 
Henrik Lund, L&B VIDEO/
Visuel Kommunikation 
tlf. 40 58 51 52

 9  Der vil ikke være tilbud fra 
foreningens side om at lave 
valgvideo på andre tids-
punkter

 10  Valgvideoen præsenteres 
med valgoplæg på alle 
foreningens medieplatforme 

SÅ’ DET    VALGÅR
Valgvideo
Som noget nyt bliver alle kandidater, 
der stiller op til formands-, næstfor-
mands- og/eller bestyrelsesvalget, des-
uden tilbudt at få produceret en kort 
valgvideo på 2½-3 minutter. Erfarings-
mæssigt er det den tid, modtagere maxi-
malt vil bruge på at se en video.

Valgvideoen vil kunne uploades via 
QR kode i forbindelse med hver kandi-
dats valgoplæg og vil på samme måde 
bringes på foreningens hjemmeside, ny-
hedsbreve og sociale medier. 

Hver kandidat får tilbudt 20 minutter 
med en ekstern professionel fotograf 
med mulighed for to-tre takes, gennem-
syn og godkendelse på stedet samt efter-
følgende let redigering med navn / valg-
grafik. Bemærk, at der ikke er mulighed 
for yderligere redigering/godkendelse. 

Optagelserne finder sted i Skoleleder-
foreningens sekretariat Snaregade 10 A 
enten onsdag den 3. februar 2016 kl. 
13.00-17.00 eller torsdag den 11. februar 
2016 kl. 13.00-17.00. 

Kontakt fotograf Henrik Lund, L&B 
VIDEO / Visuel Kommunikation for nær-
mere aftale på tlf. 40 58 51 52.

Valghandling 
Valghandlingen finder som nævnt sted 
på det ordinære repræsentantskabs-
møde 31. marts 2016, og som følge af 
præsentationer med valgoplæg og video 
i foreningens medier får kandidaterne i 
år ikke mulighed for at præsentere sig 
mundtligt på mødet. 

Undtaget er kandidater til formands- 
og næstformandsposten, der på mødet 
har mulighed for at komme med et kort 
oplæg på max 5 minutter. Herudover er 
der mulighed for at møde, tale med og 
spørge ind til alle kandidaterne i pau-
serne inden valghandlingen. 

Afstemningen sker først om valg til 
formand, dernæst næstformandsvalget, 
så bestyrelsesvalget og sidst vælges  
suppleanter m.fl. Til afstemningen ved  
valget til HB-medlemmer bruges point- 
modellen, som ’vinder’ ved nærmere 
bekendskab. 

Michael Diepeveen er redaktør

plenum – feb 2016 7



NOTER

Mod
målet
Med en ny læringsplatform søger århusiansk 
virksomhed at møde behovet for at integrere, 
sammenstille og analysere store mængder 
komplekse data samt skabe overblik.

Læringsplatformen tager udgangspunkt i 
målstyret undervisning og giver bl.a. disse 
muligheder: 

• Eleverne får overblik over deres læring 
og individuelle læringsmål 

• Lærerne får styr på årsplaner, forløb,  
opgaver og resultater 

• Forældrene får gennemsigtighed og  
kan følge med i deres barns læring

• Skoleledelser og forvaltninger får data,  
som passer ind i deres kontekst

Læringsplatformen MoMo sætter med et in-
tuitivt design også nye standarder på sit felt.

Se mere på www.systematic.com

Over de sidste seks år er der sket et meget 
markant fald i antallet af ledere i folkesko-
len på 16 ½ pct., mens der i samme periode 
er blevet 13 pct. færre lærere.

Dykker man ned i de officielle tal fra Kom-
munernes og Regionernes Løndatakontor, 
KRL, i perioden fra august 2009 til august 
2015, viser det sig over de seks år, at hver  
6. leder i folkeskolen er sparet væk. I procent 
er det 16,5 %. I rene tal er der tale om en 
nedgang på 651 lederstillinger.

Det svarer til, at der i dag er 1/6 færre le-
dere til et arbejde, der er væsentligt forøget 
med reformen, nye måder at tilrettelægge 
arbejdstiden, inklusionsopgaven, nye admi-
nistrative systemer m.m.

Det viser en undersøgelse, Skolelederfor-
eningen har foretaget. Det samme gælder 
stort set antallet af lærere i folkeskolen, der 
er faldet med 7.114 stillinger, svarende til 13 
pct. på seks år, hvilket ses af en DLF-under-
søgelse opgjort på basis af den samme 
KRL-statistik.

Faldet skyldes primært nedlæggelser og 
sammenlægninger som følge af ændrede 
skolestrukturer med sammenlagte klasser 
mv. Samtidig med det faldende antal ledere 
og lærere, er elevtallet dog i den seksårige 
periode 2009-15 faldet med ca. 4 %.

Skolelederforeningens formand Claus 
Hjortdal finder det yderst bekymrende, at 
så mange lederstillinger er forsvundet – i 
nogle kommuner er op til halvdelen af le-
delseslaget skåret væk! Og med finanslov 
2016 med nye besparelser frem mod 2019, 
kan det betyde endnu flere stillingsnedlæg-
gelser i folkeskolen.

Foreningen vil derfor fortsat gå i dialog med 
kommunerne om, at dette har konsekvenser 
for folkeskolen, der ikke får det kvalitetsløft, 
der ønskes med reformen. 

SOME 
LIKE 

IT
HOT

I 2015 blev der nok engang sat rekord 
som det varmeste år i verdens nyere 

historie. 2015 blev 0,13 grader varmere 
end i 2014, hvor der også blev sat 

global varmerekord.

Det er mere end, hvad temperaturen 
max må stige, hvis klimaaftalens mål 

om at holde temperaturstigningen
under 2 grader frem mod år 2100 

skal overholdes.

Temperaturen er allerede steget én 
grad, og allerede nu spås det, at 2016 
bliver endnu varmere. Så det kan blive 
et hattrick af de mere kedelige slags. 

TALLENE 
TALER

Via et ny undervisningsministerielt 
initiativ kan forældre, skoler og andre 

interesserede her fra januar 2016  
sammenligne landets skoler på en 

række parametre. 

Blandt andet hvordan eleverne trives, 
hvordan de klarer sig karaktermæssigt, 
hvor meget fravær de har, og hvordan 

den etniske sammensætning er på 
skolen. Det vil også blive muligt at se, 
hvor mange elever fra skolen, der går 
videre med en ungdomsuddannelse.

Se www.uddannelsesstatistik.dk

HVER  
SJETTE 
VÆK
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Kom til gratis foredrag om
”Sansestimulering til urolige børn”

n  Danmarks Læringsfestival, 15. marts kl. 10.30

n  Skolemessen, 13.-14. april kl. 13.30 og 14.30 www.protac.dk

SANSE-
STIMULERING
-skaber trygge læringsmiljøer for

elever med særlige behov

Sanse-
stimulerende
produkter

- kan indgå naturligt i 
 børns dagligdag

- indeholder plastikkug- 
 ler med tyngde, som  
 stimulerer muskel-led  
 sansen og følesansen 

- giver ro til krop og  
 hjerne.

Mød os på Danmarks 
Læringsfestival og 
Skolemessen i Aarhus 
og prøv selv veste, 
stole, fodstøtter og 
puder, som kan bruges 
både i skole og hjem.

Plenum.18.01.16.indd   1 14/01/16   10.36



HUN GIVER
TELEFONIEN ET
MENNESKELIGT

ANSIGT
Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen

HANNE LINDBLAD TROR PÅ SELVUDVIKLING HOS PERSONALE OG LEDELSE. 

DERFOR SATTE HUN MEDITATION OG INSPIRATIONSDAGE PÅ SKEMAET, DA 

HUN VAR DIREKTØR FOR MOBILSELSKABET CALL ME. 

xxxx

10 plenum – feb 2016
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 Da Plenums journalist ringer til mobil-
selskabet Call me for at bede om at få et interview 
med firmaets direktør, siger en kundeservicemedar-
bejder: ”Hanne Lindblad er stoppet for tre uger siden. 
Men du kan måske få fat i hende på Facebook.” Og så 
til føjer han, uopfordret: ”Jeg er meget ked af, at hun 
er holdt op her i selskabet”. 

Plenum får kontakt til Call me’s tidligere direktør 
Hanne Lindblad via Facebook, og så starter en min-
dre udveksling af mails. I slutningen af hver besked 
står en lille hilsen. ’God energi til dig’ og ’Husk at leve 
i nuet’. Det er ikke helt almindelig sprogbrug for top-
chefer i den liga, Hanne Lindblad befinder sig i. 

Derudover står hun lige nu i en overgangssituation, 
hvor hun er mellem jobs og skal dyrke nyt land op. 

Hanne Lindblad stod i spidsen for mobilselskabet 
Call me som CEO (administrende direktør) i fem år fra 
2011 til 2015, og vækkede mange danskeres opmærk-
somhed. Firmaet gik i luften med kampagnen ’Tal  
ordentligt’, som via en række underholdende og vel-
producerede reklamefilm satte spørgsmålstegn ved 
danskernes måde at tale med hinanden på. Og de små 
film gav genlyd. Kort efter kampagnens start fik mo-
bilselskabet en række henvendelser fra skoler, som 
ville høre, om man tilbød workshops i den gode tone. 
Siden har mange hundrede skoler fået kurser i bedre 
kommunikation. Og på Youtube har de mange kort-
film, som skoleelever selv fabrikerer som led i kur-

serne, flere tusinde hits. ’Tal ordentligt’ er øjen syn  -
ligt et velkomment og tiltrængt indspark i samfunds -
debatten. 

”Før vi gik i gang med kampagnen, lavede vi en  
undersøgelse, som viste, at 77 procent af danskerne 
synes, at tonen er for hård. Det ville vi gerne lave om 
på,” fortæller Hanne Lindblad.

”Vi tog udgangspunkt i den måde, vi kommunike-
rer på i samfundet. Tonen er blevet hårdere overalt, 
men især i trafikken og i butikkerne. Der er en relativ 
kort lunte hos folk, når noget går dem imod. Og da  
vi gik i luften, samlede medierne temaet op. Vi fik en 
myriade af mails fra folk, som skrev, at det var et seri-
øst vigtigt tema, og at vi skulle blive ved med at sætte 
fokus på det.”

Fuld frihed som direktør
Plenum møder den tidligere, øverste mobildirektør på 
Papirøen i København. Hun tager imod i en flagrende 
poncho med similisten og viser begejstret rundt i det 
kreative kontorfællesskab ved havnen, som i dag ud-
gør hendes arbejdsplads. Her har hun netop startet 
egen virksomhed i en af bygningerne, midt i et ung-
dommeligt virvar af fodboldspil, fatboys og flydemøb-
ler. Hendes plads er ved et af de mange langborde af 
træplanker, hvor unge og ældre iværksættere sidder 
bøjede over sølvfarvede macbooks. Hun viser ind i et 
mødelokale, hvor der er sat vand og mandariner 

Hallo idiot, se dig 
lige for! Slap lige 

af, tumpe! Dialogen 
stammer fra kampagne-
filmen Tal ordentligt, 
hvor to børn taler med 
voksenstemmer til hin-
anden – en ironiserende 
kampagne fra Call me 
over måden, vi danskere 
tiltaler hinanden på. 
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Tal ordentligt-kampagnen 
satte kommunikationen i 
samfundet til debat. Tonen 
er generelt for hård, mener 
Hanne Lindblad. 
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frem. Hun har selv lavet kaffen og booket lokalet. Det er 
en ny rolle for den tidligere topchef, som var salgs- og 
marketingchef i Call me i tre år, før hun blev forfremmet 
til CEO i 2011. 

”Man bliver jo chef for sine egne kollegaer, og de var 
meget spændt på, hvordan jeg ville køre det. Når du 
kommer som chef udefra, har du jo nye øjne på. Men jeg 
fik fuld frihed til at gøre det på min måde, og jeg havde 
en masse længsler i mig i forhold til mobilindustrien.”

Ville skille sig ud
Hanne Lindblad tager hurtigt ordet og taler frit og  
intenst. Hun gestikulerer med hænder og arme, og  
det er hende magtpåliggende at få sine visioner frem. 
Der er ikke tvivl om, at den tidligere mobilchef brænder 
for sine budskaber. Og når hun skal forklare, hvorfor et 
mobilselskab brugte store mængder tid, energi og penge 
på at sætte en dagsorden i den danske samfundsdebat, 
er det som at trykke på en affyringsknap. Hun smiler og 
fortæller, mens ordene flyder. 

”Rigtig mange industrier er fanget i deres eget para-
digme, deres egen boble, som de agerer indenfor og  
lader sig begrænse af. Men vi ville skabe en mere åben 
og tillidsfuld virksomhed. Vi hævede blikket og kiggede 
ud over vores egen lille andedam og industri. Vi lod os 
inspirere af nogle internationale virksomheder, som har 
skabt lovebrands, kærlighedsbrands. Brands, som for-
brugerne elsker, og som de har høj tillid til. Vi kiggede  
på firmaer, som tager et ansvar for deres samtid for at få 
skabt en stærkere relevans hos forbrugeren. For der er  
jo ingen tvivl om, at der er mobilselskaber nok. Hvis vi 
lukkede ned, hvem ville så savne os? Hvordan kunne vi 
sætte vores aftryk på samtiden, så det gav mening for os 
og vores kunder?”

Ledere på meditationskursus
Svaret blev den landsdækkende kampagne for en bedre 
tone. Men det blev også startskuddet til en indre proces  
i Call me, som involverede alle firmaets 120 ansatte. Det 
betød bl.a. at direktøren tog initiativ til et 11 ugers kursus 
i mindfulness, så hendes 13 mellemledere kunne lære
at meditere. Samtidig satte hun inspirationsdage på 
arbejds skemaet, som omhandlede alt fra personlig til 
faglig udvikling.

”Vi talte om at dømme andre mennesker versus ikke 
dømme, om accept, om rummelighed, og om hvordan  
vi hver især får energi. Vi talte også fagligt om nudging, 
menneskelig adfærd og produktudvikling. Og de elskede 
det!” 

Meditationen var der heller ingen, der opponerede 
imod, fortæller hun. 

”Der var ikke nogen, som ikke brød sig om det. Jeg 
tror, man som leder skal lære at arbejde med at blive 
komfortabel med det ukomfortable. Man skal arbejde 
med at træde derud, hvor der ikke nødvendigvis er rart 
at være, men hvor der er rigtig meget læring at hente.”

BLÅ BOG
• Hanne Lindblad
• CEO for Call me  

2011–15
• Salgs- og marketing-

irektør for Call me  
2008-10

• Director of Mobility 
Wholesale Telia 2008

• Business Developer, 
Commercial, Telia 
2007-08

• Market Manager, Exter-
nal Channels – Orange/
Telia 2002-07

• CEO Candyking  
Denmark 1999-2001

• Channel manager Coca 
Cola tapperierne 1995-
99

• Area manager dutyfree 
Carlsberg International 
1994-95

• Int. Carlsberg Sales  
Rep. Canada 1992-94

• Cand. negot fra Odense 
Universitet i 1991 

• HF fra Hjørring  
Gymnasium

• Født i Hirtshals 1965
• Mor til en pige og en 

dreng, som går i privat-
skolen ’Skolen for livet’ 
på Møn. 
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Tillid var et nøgleord
Hanne Lindblad taler passioneret og kan være svær 
at standse. Lederskab og særligt det hun kalder det 
transformerende lederskab, har hendes dybeste in-
teresse. Hun tager et kort ophold:  

”Er det ok, jeg rejser mig?” siger hun og går mål-
rettet hen til det blanke whiteboard, som hænger på 
endevæggen. Hun tager en tusch og begynder at 
tegne. Hun tegner en menneskehjerne delt op i to 
halvdele, forbinder dem med pile til cirkler og ord. 
På kort tid er tavlen fyldt med røde streger.

”Vi lever i en verden, der er meget rationelt orien-
teret. Vi her i Vesten er meget styrede af den venstre 
hjernehalvdel, og der er gået logik i det hele. Det er 
ren rationalitet på mange arbejdspladser, og det be-
tyder, at der ikke er plads til mennesker, som er i 
fuld balance. Men hvis vi skal tage vores arbejdsplad-
ser til next level of performance, er det ikke øget 
hårdhed, der skal til. Vi har brug for mere balance, 
så vi får øget den skaberkraft, vi har i os selv.” 

”Derfor gik vi ind og startede en intern rejse i Call 
me. Vi besluttede os for at arbejde med tillid. Tillid 
som en guiding star. Som en ramme, du går efter at 
udfylde på din egen helt unikke måde. For det gør, 
at du begynder at reflektere på det individuelle ni-
veau. Forstår du, hvad jeg mener?”

Situationen er vendt om. Fra at være en interview-
situation, er det nu Hanne Lindblad, som holder et 
foredrag for Plenums journalist. Hun taler om trust, 
om selvrefleksion og om det transformerende leder-
skab. Visker tavlen ud og begynder forfra. Hun tegner 
nye verdensbilleder, skriver nye ord, som hun forbin-
der med nye linjer og årstallet 2016. Tallene har en 
betydning, og det nye årtusinde kan betyde indtræ-
den i en mere feminin tidsalder – uden at hun dog vil 
være for konkret, for det handler om filosofi og om 
hvordan vi mennesker kan udvikle os hver især. 

”Det handler dybest set om, at mange mennesker 
bliver behandlet som robotter. I rigtig mange funkti-

oner, uanset om det er borgerservice eller et firma, 
er du nødt til følge nogle regler og argumentere for 
reglerne, selvom du ikke tror på dem. Så må du 
møde op med jerndragt på og gøre dig hård og ar-
gumentere for noget, du ikke selv tror på. Men jeg 
tror, vi er kommet til en tidsalder, hvor der er me-
get brug for, at der er en meningsdimension i for-
hold til vores job. Der skal være balance mellem  
logik og mening.” 

Medarbejdere med indflydelse
Den interne proces i Call me gav, ifølge Hanne Lind-
blad, gode resultater. Bla. fik kundeservicemedar-
bejderne i mobilselskabet større indflydelse på de-
res arbejde. De fik et individuelt råderum.  

”Det er enormt hårdt at sidde i kundeservice, for 
tonen er meget hård. Men dét, at medarbejderen fik 
råderum til at lytte til den enkelte kunde og reelt 
behandle kunden på en måde, der kan glæde ham 
eller hende, ændrede jobbet fra at være et meget 
robotlignende job, til et job, du kan fungere i som 
helt menneske. Så vi har arbejdet rigtig meget med 
at opgradere medarbejderens indre styresystem.  
Vi har udviklet medarbejderens karakter.”

Konkret betyder det, at kundemedarbejderen 
f.eks. kan rykke kundens regning en måned frem. 

”Vi har valgt at være meget mere fleksible og imø-
dekommende. Og vi lykkedes med at have en meget 
større fleksibilitet, end man normalt kører med i in-
dustrien, til glæde for både medarbejdere, kunder 
og bundlinie.” 

Hanne Lindblad opsummmerer: ”Så vi skal have 
en åben snak på arbejdspladsen om, hvor svært det 
er at lave noget, som ikke giver mening. Du kan jo 
hele tiden kalibrere din virksomhed og arbejde på 
at gøre den sundere. Men i mange virksomheder er 
der sindssygt meget, der ikke bliver sagt. Når lede-
ren spørger medarbejderne, om der er spørgsmål, 
er der ingen, der siger noget. Der, hvor de siger no-
get, er ude ved kaffemaskinen. Der kommer det hele 
op. Det vigtige er at skabe et miljø, hvor man TØR 
sige noget.”

Fordoblede kundetallet
Resultatet af den indre og den ydre proces betød en 
fordobling af kundebasen på 50 procent fra 2011 til 
2015. Hanne Lindblad vil ikke tale mere detaljeret 
om de konkrete tal og resultater, men det er gået 
godt. Og i 2015 blev virksomheden belønnet med 
prisen Loyalty Award. 

”Vi har jo taget performance to next level i Call 
me. Vi er gået fra at være et indifferent mobilsel-
skab til at være det mobilselskab, som har flest lo-
yale kunder og det bedste image i Danmark. Og 
konkret betyder det, at vi har fået medarbejderne til 
at blive klogere og kærligere mennesker.” 

Jeg er en mønster-
bryder, for resten  

af min familie har ikke en 
universitetsuddannelse. 
Min mor er hjemmehjælper 
og min far havde en gård.
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Hanne Lindblad lader 
op ved at vandre i 
timevis i naturen på 
Møn, hvor hun bor 
med sin familie. 
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Hun fortæller, hvordan firmaet eksem-
pelvis gav alle nye medarbejdere en hjer-
telig velkomsthilsen. 

”Vi sagde til alle nye medarbejdere,  
at i Call me, der arbejder vi både med 
hjerne og hjerte. Det er vigtigt, at du  
tager det hele med på arbejde hver dag, 
for det er det, der gør, at vi kan bygge en 
stærkere virksomhed. Det handler om 
den skaberkraft, som vi har inden i. Om 
at leve i nuet og give god energi. Det er 
derfor, jeg skriver god energi og lev i 
nuet i mine mails. Det er fordi, jeg er be-
gyndt at arbejde rigtig meget med mig 
selv. Vi har reelt kun nuet. Who knows, 
hvad der sker i morgen. Der er kun dette 
nu, så vi må arbejde på at være mere 
nærværende. Det er det, vores børn er 
så dygtige til, og som vi bruger resten af 
livet på at finde tilbage til.”

Et fint farvel
I oktober 2015 blev Hanne Lindblad sagt 
op fra sit job. Det skyldtes omstrukture-
ringer, da Call me blev lagt sammen med 

Telia’s privat division. Og da Plenum for-
tæller, at kundeservicemedarbejderen i 
Call me udtrykte umiddelbar ærgrelse 
over hendes exit, trækker hun sin mobil-
telefon frem af tasken. Hun læser højt af 
en sms, som en af hendes tidligere mel-
lemledere sendte for nylig. Der står:

”Søde Hanne, du drømmer ikke om 
hvor meget, jeg har tænkt på dig. Den 
dag, vi fik beskeden, kommer jeg aldrig 
til at forstå. Du har revolutioneret bran-
chen. Vist dem baghjul med en solid 
markedsføringspositon. Du har formået 
at inspirere alle medarbejdere og ledere 
og fået os med på en fælles rejse, vi alle 
var både stolte af og engagerede i. Vi har 
alle lært at se verden fra en ny vinkel. Vi 
er blevet mennesker, der tænker med 
hjertet. Kærlighed er blevet indført på 
arbejdpladsen.”

Hanne Lindblad lægger mobilen fra 
sig. Hun er stille.

”Det fortæller meget. Jeg var meget 
glad for at være i Call me. Men samtidig 
havde jeg egentlig også lyst til komme ud 

og lave noget udenfor industrien. Men 
det var selvfølgelig dybt bevægende at 
sige farvel: for det var virkelig fyldt med 
så meget kærlighed.”

Hun ler stille. ”Men det føles også dej-
ligt at sige farvel. På den måde, at vi vil 
hinanden det så godt. Det, vi har bygget, 
er noget, vi alle sammen er stolte af.” 

Hanne Lindblad har fuldført sin mis-
sion i Call me. Og i dag står fremtiden 
åben. Men sikkert er det, at hun står klar 
til at tilbyde flere virksomheder sin råd-
givning i det transformerende lederskab, 
som skal profilere og udvikle firmaerne 
både udadtil og indadatil. 

Cathrine Huus er freelancejournalist
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Halvdelen af landets skoleledelser målretter deres 
trivsels- og relationsarbejde med Klassetrivsel.dk og 
sparer dermed tid og letter lærernes arbejdsopgaver 
i en hektisk hverdag. 

7 grunde til at vælge Klassetrivsel.dk

•	 Et	gennemprøvet	system	til	skolens	virkelighed	-	udviklet	af	lærere	i	nært	
	 samarbejde	med	skoler,	kommuner,	skolepsykologer	og	forskere

•	 Markedets	eneste	trivselsværktøj	med	sociogrammer,	der	visualiserer	
	 elevernes	relationer	i	overskuelige	klasse-	og	elevrapporter

•	 Opsæt	og	gennemfør	jeres	egne	undersøgelser	på	selvvalgte	tidspunkter	

•	 Hver	enkelt	elev	inddrages	konstruktivt	i	udviklingen	af	klassemiljøet	
	 og	sin	egen	situation

•	 Samarbejdet	mellem	forældre	og	lærere	bygger	på	en	fælles	forståelse

•	 Et	praksisnært	samarbejdsværktøj	for	AKT-medarbejdere,	lærere	og	pædagoger	til	
	 at	kvalificere	og	udvikle	trivsels-	og	relationsarbejdet	–	på	et	dokumenteret	grundlag

•	 Et	fleksibelt	og	kvalitetsfremmende	værktøj	til	den	lærende	organisation,	
	 som	bygger	på	tillid	til	kompetente	fagpersoner	på	alle	niveauer

”Et super redskab, som også skaber en 
”ny” og mere specifik sproglighed kolleger 
imellem”  Britta Langdahl, lærer

”Endelig et nyttig verktøy for oss lærere” 
Gunn Kristin Thingnes, lærer

Der er flere end 1100 Klassetrivsel-skoler 
i Danmark og Norge

Prøv Klassetrivsel.dk i 3 måneder HELT GRATIS 
og uden efterfølgende bindinger. Læs mere på www.klassetrivsel.dk eller ring 71 99 05 03.

50%
af landets 
skoler: Brug 
klassetrivsel.dk

gør som

Flere smil, større glæ
de, sjovere skoletid. klassetrivsel.dk – så trives alle i skolen.

Alle skAl trives i skolen
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skole- og ledelsesstrukturer

MANGE KOMMUNER HAR INDEN FOR DE SIDSTE PAR ÅR ÆNDRET 

SKOLESTRUKTUR, OG FLERE ER PÅ VEJ, VISER EN RUNDSPØRGE, 

SOM PLENUM HAR GENNEMFØRT. RESULTATET ER IKKE MINDST, 

AT DER IDAG ER ET BETRAGTELIGT ANTAL DISTRIKTSSKOLER MED 

EN OVERORDNET LEDER OG EN RÆKKE AFDELINGSLEDERE. 

Af Jan Kaare  •  Illustration Otto Dickmeiss

STADIG MANGE 
ADMINISTRATIVE  
OPGAVER
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 For megen administration og for lidt ledelse ’tæt 
på’ var for halvandet år siden med til at få Susanne Høimark til 
at droppe jobbet som viceskoleleder i Guldborgsund Kommune 
for at blive afdelingsskoleleder i Lolland Kommune. 

En stillingsændring, der samtidig var et skifte fra en kom-
mune med en traditionel skolestruktur til en kommune, som i 
2007 opnåede stor opmærksomhed ved som den første i landet 
at nedlægge samtlige matrikelskoler og i stedet indføre distrikts-
skoler med fælles ledelse. 

”Skiftet har givet mig førstehåndserfaring med de to mest ud-
bredte former for skolestrukturer, men erfaringerne er knyttede 

til forholdene på to konkrete skoler, så jeg kan selvfølgelig ikke 
udtale mig generelt,” siger Susanne Høimark.

Hun er leder af Madeskovafdelingen i Fjordskolen, der består 
af tre afdelinger, og som har et lederteam bestående af en over-
ordnet skoleleder og seks mellemledere.

”Det er rigtig godt at være så mange i teamet,” siger afdelings-
lederen. ”Det giver alle en udbredt mulighed for at bidrage med 
hver deres kompetencer og erfaringer. Ligeledes kan vi inspirere 
hinanden og i fællesskab finde gode løsninger på de udfordrin-
ger, vi hver især står med. Det er fedt, at vi har en administrativ 
koordinator i teamet, men det har ikke reduceret de administra-
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tive opgaver så meget som forven-
tet. Det er ikke 90 procent af ti-
den, der kan bruges til pædagogisk 
ledelse, snarere 60 eller 50 pro-
cent.”

Betydelig forskel
Skolestrukturen i Lolland Kom-
mune har været genstand for flere 
forskningsprojekter, og blev i 2014 
gennemevalueret af EVA, Dan-
marks Evalueringsinstitut. Evalue-
ringen endte med en række anbe-
falinger. Blandt dem er, at der skal 
skabes aftaler, der giver afdelings-
skolelederne et selvstændigt ledel-
sesrum, at der bør opbygges et 
netværk for afdelingsledere, og at 
det bør afdækkes, om der kan fri-
gives mere ledelsestid – underfor-
stået til pædagogisk ledelse.

”Der er betydelig forskel på, 
hvor meget selvstændigt ledelses-
rum lederteamet og den overord-
nede leder lader mellemlederne 

have, men jeg er helt enig med 
EVA. Uden selvstændigt ledelses-
rum får du ikke ret mange til at 
ville være mellemledere. Jeg er 
også enig i, at der bør opbygges et 
netværk for afdelingsskoleledere, 
og at der bør satses mere på at fri-
give ledelsestid til pædagogisk le-
delse. Det kan godt lade sig gøre, 
hvis det enkelte ledelsesteam prio-
riterer det,” siger Susanne Høj-
mark.

Hvad er hendes samlede indtryk 
af kommunens skolereform? ”Jo, 
at den kan være god for folkesko-
len som sådan, og at den også kan 
være god for skolens ledelse, men 
det er ikke nogen selvfølge.”

Susanne Høimark skifter snart 
arbejdsopgaver, fordi Madeskov-
afdelingen bliver nedlagt med  
udgangen af skoleåret. Hun skal 
fremover være administrativ ko-
ordinator på Fjordskolen. 

1.  Er distriktsskoler med en 
overordnet skoleleder og 
underordnede mellemle
dere ude på afdelingerne 
fremtiden? Ja

2.  Bliver der længere mel
lem ledelsesniveauerne? 

  Ikke nødvendigvis

3.  Rykker de overordnede 
ledere tættere på råd
huset? Ja

4.  Er det en sparemanøvre? 
Ja

5.  Styrker distriktsskole
modellen strategisk 
skole ledelse? Ja

6.  Styrker distriktsskole
modellen folkeskolen  
på andre områder? Det 
kan den gøre, men økono-
mien spiller en stor rolle.

7.  Kommer mellemledere  
på afstand af beslutnin
gerne? Ja 

8.  Fører modellen til større 
løngab? Ja

9.  Fører modellen til dårli
gere rekrutteringsgrund
lag for nye overordnede 
ledere? Ja

10. Fører modellen til dårli
gere rekrutteringsgrund
lag for nye mellemledere? 
Ja

10 
HURTIGE TIL 
SUSANNE HØIMARK
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Når midtjyske kommuner overvejer ny 
skolestruktur bliver der hyppigt hentet in-
spiration i Fredericia. Kommunen i Tre-
kantsområdet var tidligt ude med at ind-
føre distriktsskoler, og den nye struktur 
er gennemført konsekvent og med noget, 
som forvaltningen og aktører i og uden for 
kommunen betragter som succes. 

Før 2012 var der 14 skoler i kommunen.  
I dag er der fire med henholdsvis fire, tre 
og to afdelingsskoler foruden en special-
skole med to afdelingsskoler for børn, der 
ikke profiterer af at gå på skolen i distrik-
tet, hvor de bor.

Det er en velfungerende model, mener 
skoleleder Anders Axø, Erritsø Fælles-
skole, der har været skoleleder i kommu-
nen siden 1995.

”Vi har fået en struktur, der giver mulig-
hed for en god opgaveløsning. Hvis man 
ser på det ledelsesmæssigt, er det en stor 
fordel, at vi nu har et ledelsesteam, der er 
så stort, at vi i langt højere grad kan løse 
opgaverne kvalificeret,” siger skolelederen.

Skolens ledere er organiseret med an-
svarsområder, der går på tværs, så for ek-
sempel den it-ansvarlige leder dækker alle 
de tre tidligere matrikelskoler.

”Det giver god mening og betyder, at vi 
hele tiden kan opkvalificere den konkrete 
opgaveløsning. Teamledelse giver også mu-
lighed for at udvikle en kultur, så der op-
står synergi og dermed bedre resultater, 
end afdelingsskolerne kunne opnå hver for 
sig. Det tror jeg også, du vil kunne få be-
kræftet på de andre skoler i kommunen,” 
siger Anders Axø.

Ud i klasserne
Strategisk ledelse bliver opkvalificeret af 
fælles refleksion i ledelsesteamet, og pæda-
gogisk ledelse er der flere ressourcer til og 
mere overblik over i en struktur, hvor tre 
afdelingsledere og den overordnede skole-
leder i fællesskab kan udvikle området.

”Vi udvikler hele tiden på, hvordan afde-
lingslederne kommer ud i klasserne og stor-
teamene og går i dialog med medarbej-
derne om pædagogik. Det er der blevet 
meget mere af, fordi lederteamet kan løfte 
nogle opgaver væk fra dem. Sådan var der 
ikke i den traditionelle struktur, hvor man 
skulle klare det hele selv,” siger Anders Axø.

Det aflaster afdelingsskolelederne, når 
de har et team til rådighed, der tager sig af 
for eksempel sygefravær og opfølgnings-
samtaler, skolens økonomi, indberetninger 
til ministeriet, skoleårets planlægning, ter-
mins- og afgangsprøver, test med mere.

”Min opgave som overordnet leder er at 
få teamet til at løfte opgaverne sammen og 
uddelegere arbejdsopgaverne, så løsningen 
bliver optimal. Det er der gode muligheder 
for, når vi er otte ledere i et team, men de 
skal selvfølgelig udnyttes, hvis det samlede 
resultat skal blive bedre,” siger skolelederen.

Bedre faglige miljøer
Tidligere skulle lederne på de 14 skoler 
løse flere og flere opgaver hver for sig. Det 
var ikke optimalt. Opsplitningen på flere 
skoler skabte heller ikke ideelle faglige mil-
jøer for det pædagogiske personale. 

”Jeg siger ikke, at alle kommuner bør 
indføre distriktsskolemodellen, men der er 
nogle klare gevinster, set fra en kommunal 
synsvinkel, og det tæller selvfølgelig også, 
at der er mulighed for nogle økonomiske 
besparelser, blandt andet ved at samle spe-
cialområdet, ved at lukke for små afdelin-
ger ned og ved at skære i antallet af ledere. 

Det sidste er ikke sket i Fredericia. Fordi 
politikerne er gået med på, at man ikke 
skal spare på ledelse, når der skal gennem-
føres en stor strukturændring, men…

”Det er rigtigt, at skolerne kan blive 
presset økonomisk, så de beslutter at spare 
også på ledelsesområdet, og en afdelings-
leder bliver ikke så højt lønnet som en ma-
trikelleder blev tidligere.”  

MULIGHED FOR  
GOD OPGAVELØSNING

1.  Er distriktsskoler med en 
overordnet skoleleder og 
underordnede mellemle
dere ude på afdelingerne 
fremtiden? Ja

2.  Bliver der længere mel
lem ledelsesniveauerne? 
Nej, ikke hvis der er le-
delse på tværs.

3.  Rykker de overordnede 
ledere tættere på rådhu
set? Ja

4.  Er det en sparemanøvre? 
Effektivisering er kun en 
del af det. Der er klar mu-
lighed for bedre kvalitet 
på en række områder.

5.  Styrker distriktsskole
modellen strategisk  
skoleledelse? Ja

6.  Styrker distriktsskole
modellen folkeskolen på 
andre områder? Ja, den 
kan skabe bedre undervis-
ningsmiljøer.

7.  Kommer mellemledere 
på afstand af beslutnin
gerne? Både-og. Før var  
vi 35 til møder, hvor der 
nu er 5, men jeg gør en 
dyd ud af at involvere alle 
i ledelsesteamet i beslut-
ningerne.

8.  Fører modellen til større 
løngab? Ja på sigt.

9.  Fører modellen til dårli
gere rekrutteringsgrund
lag for nye overordnede 
ledere? Nej

10. Fører modellen til dårli
gere rekrutteringsgrund
lag for nye mellemle
dere? Ja, det er i alt fald 
en risiko.

10 
HURTIGE TIL 
ANDERS AXØ
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Det er svært at spå om fremtiden og ikke 
mindst i den kommunale verden, hvor æn-
drede rammer fra regering og folketing altid 
truer.

René G. Nielsen, formand for Børne- og 
Kulturchefforeningen og chef for Læring i 
Hedensted Kommune, er dog ret sikker på, 
at mange skolestrukturer vil blive ændret i 
de kommende år.

”Der er forskellige forhold fra kommune 
til kommune og man kan ikke sige noget en-
tydigt om, hvordan fremtidens ledelsesstruk-
tur i folkeskolerne kommer til at se ud, men 
lige så vel som der er mange kommuner, der 
er ved at ændre hele deres forvaltnings-
struktur, er der næppe tvivl om, at flere vil 
danne skoler med en overordnet skoleleder 
og underordnede mellemledere ude på afde-
lingerne, altså distriktsskolemodellen,” siger 
han.

Da René G. Nielsen blev kommunal chef, 
var der en forvaltningschef og nogle fagche-
fer, så ledelsesgruppen på en gang skulle 
tage sig af strategisk ledelse og fagsektoran-
svaret. 

”Nu ser man mange flere kommuner, hvor 
der splittes op, og hvor den strategiske le-
delse kommer til at ligge i koncernledelsen, 
og herunder har driftschefer. Det kommer, 
fordi kompleksiteten og kravene til ledelse 
er svære at rumme i en person. Det er den 
samme flytning, vi nu ser på skoleområdet, 
hvor udfordringerne med hensyn til strate-
gisk ledelse og faglig ledelse tæt på det pæ-
dagogiske personale er vokset,” siger for-
manden for Børne- og Kulturchefforeningen.

Er strukturændringerne ikke bare et for-
søg på at skære i udgifterne?

”Omlægningerne er sikkert nogle steder 
startet med krav om budgetreduktioner,” si-
ger René G. Nielsen. ”Men i dag drejer det 
sig i høj grad også om, hvordan den samlede 
ledelsesopgave på en skole kan lykkes og om 
hvordan det pædagogiske personale kan  
understøttes ved andre ressourcepersoner. 
Ligesom det spiller en stor rolle at kunne 
skabe sammenhæng mellem fødeskoler og 

overbygningsskoler, og om at kunne udnytte 
ressourcerne og kompetencerne bedst mu-
ligt i forhold til elevernes læring. På alle 
disse områder kan de nye skolemodeller  
potentielt give bedre muligheder.”

Ikke gennemtænkt
Gode intentioner lyder det til, men ifølge 
formanden for Skolelederforeningen, Claus 
Hjortdal, er det ikke altid gennemtænkt, når 
stigende antal kommuner indfører distrikts-
skoler. Det er snarere resultat af en lem-
minge-effekt.

”En række kommuner har opbygget en 
fortælling om enstrenget ledelse og om rati-
onale på driften og opgradering af det pæda-
gogiske, men mange steder har man benyt-
tet ændringerne til at skære i antallet af 
ledere. Resultatet er, at vi ikke ved, om for-
tællingen har noget godt i sig, og at der ikke 
er nogen rationel begrundelse for, at man 
bliver ved med at løbe i den retning,” siger 
Claus Hjortdal.

Om distriktsskolemodellen på længere sigt 
kan føre noget positivt med sig, er der ifølge 
Skolelederforeningens formand ingen der 
ved.

”Der er ikke gennemført en grundig un-
dersøgelse af, hvordan strukturen fungerer i 
forhold til det, vi og kommunerne skal må-
les på, nemlig om skolerne skaber mere kva-
litet, og om vi når de mål, der er sat med fol-
keskoleloven. Personligt tror jeg ikke, det er 
tilfældet,” siger Claus Hjortdal.

Ledelsesmæssigt kan der være en fordel at 
være med i et større team, medgiver han, 
men Skolelederforeningen har også kend-
skab til mange mellemledere, der kommer i 
klemme, fordi de er eneledere på en matri-
kel, hvor man har lige så mange opgaver, 
som man havde før uden af have et lokalt 
team at dele dem med.

Claus Hjortdal: ”Dermed er der heller ikke 
på det område nogen entydig fordel ved den 
skolestruktur.”  

Jan Kaare er freelancejournalist

RUNDSPØRGE OM  
NY STRUKTUR

Skolelederforeningens lokal-
foreninger er i forbindelse 
med denne artikel pr. mail ble-
vet spurgt om deres kommu-
nes skole- og ledelsesstruktur.

Hovedkonklusioner:

46 % af de deltagende kom-
muner har inden for de sidste 
par år gennemført ændringer 
af skolestrukturen.

I 23 % af de resterende kom-
muner overvejer politikerne at 
foretage ændringer indenfor 
overskuelig tid..

Af de kommuner, der har fore-
taget ændringer inden for de 
sidste par år, overvejer en 
tredjedel nye ændringer.  

60 % af kommunerne har for 
de fleste skolers vedkom-
mende den traditionelle struk-
tur med en matrikel = en 
skole. Blandt dem er der dog 
flere, der parallelt hermed har 
skoler, der ligger på flere ma-
trikler. 

I 43 % af kommunerne er 
nogle eller alle skoler belig-
gende på flere matrikler.

Ændringerne i skolestrukturen 
har ført til færre mellemledere 
i 33 % af kommunerne og til 
flere mellemledere i 19 %. 

51 % af kommunerne angiver i 
dag at have færre overord-
nede/øverste skoleledere, 
mens i 3 % er der flere. 

72 af 98 af Skolelederforenin-
gens lokalformænd har svaret. 
Tak for det!

MANGLER AT SE 
POSITIV EFFEKT
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NOTER

BÆREDYGTIGHED
Hvordan kan vi sikre, at jorden ikke løber tør for 
ressourcer? Hvad sker der egentligt, når man 
tænder lyset? Hvad er bioenergi? Og hvad kan vi 
gøre for at bremse klimaforandringerne?  

Temaet ’Bæredygtighed’ sætter fokus på netop 
disse spørgsmål ved at behandle emner som 
’Fremtidens energi’, ’Klima’ og ’Elektricitet’. Alle 
skoler kan være med. 

Gratis materiale på www.nordeniskolen.org

GAMBIT
Dansk Skoleskak og VIA University College 
Aarhus står bag verdens måske første efterud-
dannelse i skoleskak. Så ofrer du lidt studietid, 
er der et kompetenceløft at hente – der er tale 
om en formel uddannelse (1,5 ECTS point).

Med uddannelsen tilbydes de medarbejdere, 
som underviser i skoleskak på ca. 20 % af lan-
dets folkeskoler, mulighed for at skabe lærings-
aktiviteter af endnu højere kvalitet, så eleverne 
bliver fagligt dygtigere og endnu bedre til at 
holde fokus, koncentration og tænke frem.

Uddannelsen indeholder følgende:
• Skoleskak i den understøttende undervisning
• Skoleskak i matematik
• IT-baseret læring
• Målstyret undervisning
• Aktionslæringsforløb i egen praksis
• Sparring og vejledning ved konsulenter 
• Skriftlig eksamensopgave over 3-5 sider
• Øget fagfaglig (skak)viden

Lærere og pædagoger fra Aalborg, Randers, Sil-
keborg, Skanderborg, Horsens, Vejle, Haderslev, 
Hvidovre, Herlev og Hillerød er allerede i gang.

Book plads via www.skoleskak.dk/uddannelse

I form til reform
Med skolereformen fulgte som bekendt et krav om, at elever på landets skoler skal bevæge 
sig 45 minutter om dagen. Og det ser nu ud til er lykkedes på rigtig mange skoler. 

I en ny undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og TrygFonden blandt 1.513 lærere og pædagoger 
vurderer 75 %, at den skole, de er ansat på, opfylder kravet om 45 minutters daglig bevæ-
gelse. 69 % mener samtidig, at kvaliteten af bevægelsen er tilfredsstillende.

Det kræver både kreativitet og disciplin at få bevægelse ind i undervisningen ikke blot i 
idrætstimerne, men i de boglige fag, eksempelvis ved at løbe stavelsesstafet i dansk eller 
hinke en brøk i matematik. 

Men undersøgelsen viser altså klart, at rigtig mange af landets skoler kun 1½ år inde i  
reformen er kommet langt i arbejdet med få mere bevægelse integreret i skoledagen. 

Læs hele undersøgelsen på www.skolelederne.org

I N K L U S I O N 
Bemærk at Undervisningsministeriets læringskonsulenter tilbyder 
kommuner, skoler, dag- og fritidstilbud mulighed for at ansøge om 

bistand til det daglige arbejde med inklusion. 

Se mere på uvm.dk >Laeringskonsulenterne > Det-vejleder-vi-om > Inklusion 

Lærermangel
Tre ud af fire af landets kommu-
ner har problemer med at rekrut-
tere lærere til de ledige stillinger 
inden for det seneste år. Hver 
tredje kommune oplever, at  
rekrutteringsvanskelighederne i 
høj grad er et problem. Lidt over 
halvdelen mener, det i nogen 
grad er et problem, viser DLF- 
undersøgelse.

Også skolelederne tager det al-
vorligt. Ifølge Claus Hjortdal kan 
der være mange årsager til, at 
det er blevet sværere at rekrut-
tere, bl.a. at nogle vælger f.eks.  
at videreuddanne sig vælger  
folkeskolen fra, fx hvis der kun  
er job at få langt fra bopælen. 
Han pointerer, at der er brug  
for et bredt samarbejde om at 
få flere unge til at søge ind på  
læreruddannelsen.
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ET ÅRS INTENST OG BREDT FORANKRET 

VISIONSARBEJDE FOR FOLKESKOLERNE I 

AALBORG KOMMUNE HAR NÅET SIT 

FORELØBIGE KLIMAKS MED DEN FÆLLES 

VISION: NOGET AT HAVE DET I. FORUDE 

VENTER NU DET LOKALE SKOLEARBEJDE 

OG SÆTTE HANDLING BAG ORDENE.   

Af Trine Vendelboe Juul  •  Foto: Tao Lytzen

 Spørgsmålet ”Er du skarp på profilen?” ef-
terfulgt af et billede af en flok zebraer på savannen slog 
temaet an i det oplæg om kommunikation, som skole-
leder for Nøvling Skole og derudover HB-medlem, Lene 
Burchardt, holdt for 40 fremmødte skoleledere, afde-
lingsledere og SFO-ledere, der en vinterdag var samlet på 
Vester Hassing Skole for at blive klogere på, hvordan en 
folkeskole bør kommunikere anno 2016. 

Inspiration fik de bl.a. fra kommunikationsrådgiver 
Trine Nebel, der fremhævede, at skolerne skal være 
mere præcise i deres formulering af mål, formål og prin-
cipper for kommunikationen. Og så skal skolerne blive 
bedre til at få hovedet ud af busken og fortælle omverde-
nen, hvad de går og laver. Fx om hvordan den enkelte 
skole håndterer reformen, og hvilken effekt de forskellige 
indsatser har på elevernes læring og trivsel – bare for at 
nævne nogle få oplagte områder, der er relevante og 
vedkommende at dele med andre. 

Baggrunden var en 3-dags studietur sidste år, hvor 38 
skoleledere fra Aalborg tog til København for at få inspi-
ration til et mere strategisk funderet fokus på kommuni-

NOGET AT    KOMMUNIKERE OM 
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NOGET AT    KOMMUNIKERE OM 
kation. Her var de bl.a. i dialog med uddannelsesredak-
tør Jakob Fuglsang om, hvorfor Politiken ikke skriver 
flere positive historier om folkeskolen. 

Aalborgenserne nåede også forbi professionshøjsko-
len Metropol, Skolelederforeningen, UV-ministeriet og  
Københavns Kommune samt kommunikationsbureauet 
Primetime, der gav ’de studerende’ en lektion i brugen 
af sociale medier. Hvad et det, der skaber værdi og bli-
ver delt her? Og hvordan tilrettelægger man en sam-
menhængende indholdsstrategi, der indbefatter tweets 
og Facebook-opslag?

Men vi har et slogan
Hvordan de forskellige historier skal vinkles, på hvilke 
kanaler og platforme kan synes mindre oplagt. Især 
hvis man ikke kan svare et stort og rungende ja på det 
indledende spørgsmål, der blev stillet denne formiddag 
på Vester Hassing Skole: Er du skarp på profilen?

Plenum mødte efterfølgende to skoleledere, der 
måtte indrømme, at det med profilen er svært: ”Ingen 
af os har fx et naturfagligt fokus og dermed en oplagt 

profil, som Nøvling Skole jo har”, som Carsten Sønder-
gaard, skoleleder på Gl. Lindholm Skole, sagde. 

Hals Skole har dog et slogan, som skoleleder Per Bød-
ker Andersen mente kunne pege i retning af en profil. 
Sloganet: ”Den sidste bog er købt på Hals Skole” hand-
ler nemlig om det stærke fokus, Hals skole har på IT. 
Per Bødker Andersen mente dog selv, at ”et slogan ikke 
helt rækker” i en samlet, slagkraftig kommunikation. 
Men faktisk har skolen tre særlige fokusområder. For-
uden IT er det sundhed og læring.

Hverken sloganet eller de tre fokusområder er dog at 
finde på skolens hjemmeside som noget, der skal indi-
kere en særlig profil for skolen. Heller ikke Gl. Lind-
holm Skole, som skoleleder Carsten Søndergaard frem-
hævede for det brede og positive samarbejde, skolen 
har med omkringliggende institutioner i nærmiljøet, 
har et punkt på hjemmesiden, der handler om netop 
det. 

”Vi er helt klart ikke tydelige nok til at fortælle det, vi 
egentlig gerne vil. Vi mangler både tid, kompetencer og 
ressourcer til selv at udvikle og udføre kommunikation i 
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Hals Skole og Gl. Lindholm skole har fulgt 
opfordringen fra skoleforvaltningen om 
næsten dagligt at bruge Facebook til at 
styrke dialogen med omverdenen. Og det, 
der bliver lagt op, er tæt på at tage afsæt i 
en strategi. 

For begge skoler gælder det, at det skal 
være de små historier i hverdagen, der skal 
fortælles. Der er enighed om, at det der  
er billederne, der er det bærende, at tek-
sterne skal være korte, og at historierne 
gerne må have en faglig vinkel.

Her er det Hals Skole, der fortæller en hi-
storie om en paratvidenkonkurrence blandt 
6. klasses elever i kommunen.

det omfang, der skal til for at fremstå så professionelle, 
som vi kunne ønske”, sagde Carsten Søndergaard.

Den intuitive strategi 
Per Bødker Andersen har som leder ”en klar målsætning 
om at levere tilstrækkelig og grundig information. Ikke 
mindst til forældrene. Det har jeg forpligtet mig selv på. 
Og at min kommunikation skal være ærlig, saglig og enkel. 
Det er nok kernen i min personlige strategi”, sagde han.

Et eksempel på grundig information er bl.a. det 14 si-
ders dokument ”Hals Skole og skolereformen”, der har 
’oversat’ alle relevante reformemner og redegjort for de-
res udmøntning på Hals Skole. 

Som supplement hertil skriver Per Bødker Andersen 3-4 
årlige nyhedsbreve, som mailes direkte ud til forældre og 
medarbejdere. Heri informerer skolelederen om decide-
rede reformtiltag, men også om mere almene beslutninger, 
politikker og praksis, der har betydning for elevernes miljø 
og læring. Seneste nyhedsbrev har fokus på skolens IT-ind-
sats og en ny læringsplatform.

Men hvor kan man finde den strategi, der understøtter 
bl.a. formål med og indholdskriterier for dette nyheds-
brev? ”Tja, strategien og de 3 kommunikationsprincipper 
er som sådan kun kendt af mig. Det er måske et udtryk for 
en mere intuitiv end en egentlig strategisk tilgang. Men 
det er igen et spørgsmål om ressourcer. Forhåbentlig får vi 
tid til snart at samle op på vores praksis, få den formuleret 
og kommunikeret bredt ud”, sagde Per Bødker. 

Synlighed skaber stolthed
Mere tid kan der næppe trylles frem, men spørger man 
skolechef i Aalborg Kommune Jakob Ryttersgaard, kan 
skolerne i Aalborg se frem til mere hjælp til at professiona-
lisere deres kommunikation. Hen over dette forår skal visi-
onen ’Noget at have det i’ bakkes op af en række kommu-
nikationsseminarer og tiltag, som skal give skolerne viden 
og værktøjer til at udvikle: 

• Skolens profil – bl.a. med en stærk kernefortælling
• Kommunikationsstrategi – fra plan til handling 
• Indhold på sociale medier der skaber samtale og  

ikrer den gode dialog
• Pressehistorier – herunder hånd tering af negativ omtale

Skolerne gør en flot indsats, mener Ryttersgaard: ”På den 
måde lever de i vidt omfang op til visionen ’Noget at have 
det i’. Men det er mindst lige så vigtigt, at vi er tydelige og 
synlige med det vi gør. Og kommer i dialog med omverde-
nen. Det styrker relationerne og skaber gensidig stolthed”.

NOGETATHAVEDETI
Hjemmesiden www.nogetathavedeti.dk 
samt opfølgning på bl.a. de sociale me-
dier er det synlige og manifeste resultat 
af en visionsproces for fremtidens folke-
skole i Aalborg Kommune. Her finder 
man en lang række politikker og strate-
gier, udviklingsprojekter og værktøjer for 
forskellige fokusområder som inklusion, 
it, sundhed, kompetenceudvikling og 
bæredygtighed. 

Selve visionen og dens målsætninger kan 
man også downloade og her læse, at 
Aalborg Kommune vil gøre ”Noget at 
have det i” til virkelighed ved: ”At styrke 
fagligheden. At øge det tværprofessio-
nelle samarbejde. At forbedre de demo-
kratiske fællesskaber. Altid at tage hånd 
om det enkelte barn. Altid at levere høj 
kvalitet i alle læringssituationer. Altid at 
inddrage den omkringliggende verden i 
skolen og omvendt.
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Skolelederne Per Bødker Andersen og Carsten Søndergaard for hhv. Hals Skole og Gl. Lindholm Skole erkender, at der er et stykke vej 
endnu, før en total kommunikationsstrategi for deres skoler er sat i søen. Men de støtter sig til forvaltningens kommunikationsindsats,  
som de kalder ambitiøs, og som allerede har inspireret dem til at få gang i små fortællinger på deres skolers Facebooksider.

Prioriteringen af kommunikationen er ikke noget 
nyt, skolechefen har fundet på. Det har helt fra star-
ten af processen med at udvikle en ny fælles vsion 
for skolerne i Aalborg Kommune været tænkt som et 
centralt holdepunkt, ingen bør vige uden om.

”Vores tilgang er, at selve visionen skulle formes 
og formidles som en samlet fortælling om Aalborgs 
skoler, om forandringen og om ambitionerne. Det er 
blevet kommunikeret ud på Facebook, via dialogmø-
der, nyhedsbreve med mere. Og så selvfølgelig på 
vores visionshjemmeside nogetathavedeti.dk”.

 Nu er turen så kommet til skolerne og deres lokale 
fortællinger. Næsten alle 56 skoler i Aalborg er alle-
rede aktive på Facebook, og med forårets fokus på 
kommunikation er planen at få både værktøjskassen 
og indsatsområderne til at vokse.

”Skolerne har i kølvandet på visionsprocessen ta-
get et trin op ad kommunikationstrappen, og nu ru-
stes de forhåbentlig til at tage et lidt større og mere 
strategisk trin”, siger Jakob Ryttersgaard. 

Trine Vendelboe Juul er freelancejournalist 

plenum – feb 2016 29



Systematics læringsplatform, MoMo, er opbygget efter de nyeste krav 
fra KL. En løsning med indbygget sammenhæng mellem Fælles Mål, 
læringsmål og elevplaner. Vi har fra starten arbejdet på, at alle de 
data, man kan få automatisk, skal komme brugerne til gavn. Platformen 
registrerer eksempelvis automatisk alle informationer fra et forløb, 
herunder koblingen til færdigheds- og vidensmålpar fra Fælles Mål, 
elevernes målopfyldelse og klassens resultater. Både den enkelte lærer 

og skoleledelsen kan drage nytte af de mange informationer, der løbende 
opsamles, og få dem præsenteret i overskuelig form. MoMo integrerer 
med det Fælles Bibliotekssystem, som Systematic udvikler og implemen-
terer på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Den investering, 
som kommuner og skoler allerede har gjort i eksisterende læremidler 
skal udnyttes optimalt, og her hjælper MoMo med bl.a. direkte adgang til 
booking og udlånslister i bibliotekssystemet. 

MoMo sørger for at digitalisere de processer, der foregår i og omkring undervisningen, så: 

•  eleverne får overblik over deres læring og frihed til at arbejde individuelt med læringsmål 
•  lærerne får en digital sekretær, der holder styr på og letter arbejdet med Fælles Mål,  

årsplaner, forløb og elevprogression 
•  forældrene får gennemsigtighed og løbende kan følge med i deres barns læring og progression
•  skoleledelser får meningsfulde data, som passer ind i deres kontekst, og fuld udnyttelse  

af investeringen i læremidler 

Læs mere på www.systematic.com/momo

Læringsplatformen MoMo
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NOTER

LANGE 
DAGE
Reformen er kun 1½ år henne, men det ses 
allerede nu, at den bider sig fast. Det viser 
SFI’s følgeforskning, som for nylig blev of-
fentliggjort. Det hedder blandt andet, at: 

• Skolelederne synes i vidt omfang at have 
udfoldet forandringsledelse i forbindelse 
med implementeringen af skolereformen 
på deres skoler.

• De har også i høj grad kommunikeret 
dette ændringsbehov videre til skolens 
undervisere, som i meget høj grad deler 
ledernes vurderinger af, at forandring er 
nødvendig i folkeskolen.

• På mange skoler er det lykkedes skole-
lederne at gøre implementeringen af  
reformen håndterbar, det er lykkedes at 
kommunikere handleplaner, få introduce-
ret målstyret undervisning, få placeret  
lærernes forberedelsestid og etableret  
arbejdspladser til dem.

• Man kan glæde sig over, at der i SFI-rap-
porten gives utvetydig ros til skolelederne. 
Der peges dog på, at skolelederne klager 
over for meget ramme- og topstyring fra 
kommunernes side og efterlyser større 
autonomi. 

SFI har ikke rigtig fået med, at der bag ligger 
lange arbejdsdage. Ofte meget lange. 

SAMARBEJDE
For at styrke serviceringen af ledermedlemmerne i un-
dervisningssektoren har Skolelederforeningen og Frie 
Skolers Ledere (FSLeder) besluttet at etablere et nyt 
fællessekretariat, hvad angår konsulentbistand i sager 
om løn og ansættelse m.m. 

Første skridt blev taget i september, hvor FSLeder flyt-
tede ind i foreningens lokaler i København, der i øvrigt 
også huser Foreningernes Nordens Forbund og Dansk 
Skoleskak som lejere. jf. skiltningen ved indgangen til 
Snaregade 10A. 

Nu er de sidste politiske beslutninger i FSLeder og  
Skolelederforeningen taget omkring et integreret  
samarbejde om medlemsrådgivning og forhandlinger 
vedrørende medlemmernes løn- og ansættelsesfor-
hold. Dette samarbejde starter 1. februar 2016.

Hvor Skolelederforeningen og FSLeder vil samarbejde 
for at sikre den bedst mulige service og professionelle 
varetagelse af medlemmernes ansættelsesmæssige  
interesser, vil de to foreninger fortsat have selvstændige 
politiske ledelser og skolepolitisk profil.

PÅ VEJ 
 
Som en del af tilbuddet 
”På vej mod ledelse” af-
holder FTF en temadag 
i Aarhus den 5. februar 
2016 – som henvender 
sig til medarbejdere i 
kommuner, regioner og 
stat, som gerne vil af-
prøve og udvikle deres 
ledelsestalent.

Herudover tilbydes en 
førlederuddannelse 
som et kompetence- og 
afklaringsforløb for 
dem, der vil kvalificeres 
til at gå ind i en leder-
karriere nu eller på et 
senere tidspunkt. 

Se www.ftf.dk > ledelse > 
lederinfo

TIDS
RØVERI
En ny undersøgelse fra engelske Henley Management Col-
lege viser, at ledere bruger 10 år af deres arbejdsliv på e-
mails, hvoraf 3 ½ år bliver brugt på irrelevante mails. 

Spilder man blot 10 minutter om dagen på mailbehandling, 
svarer det til 4-5 dage om året. Snakker vi 15 minutter, er 
det omkring 7 hele arbejdsdage om året. 

Så det handler om at arbejde smartere og skabe overblik. Fx 
ved at benytte de funktioner, der allerede findes i Outlook.

Outlook kan fx automatisk sættes til at slette overflødige 
mails, undgå at få (irriterende) pop-up beskeder og lyd, hver 
gang du får en mail eller oprette tekster/svar til e-mails.

Systematics læringsplatform, MoMo, er opbygget efter de nyeste krav 
fra KL. En løsning med indbygget sammenhæng mellem Fælles Mål, 
læringsmål og elevplaner. Vi har fra starten arbejdet på, at alle de 
data, man kan få automatisk, skal komme brugerne til gavn. Platformen 
registrerer eksempelvis automatisk alle informationer fra et forløb, 
herunder koblingen til færdigheds- og vidensmålpar fra Fælles Mål, 
elevernes målopfyldelse og klassens resultater. Både den enkelte lærer 

og skoleledelsen kan drage nytte af de mange informationer, der løbende 
opsamles, og få dem præsenteret i overskuelig form. MoMo integrerer 
med det Fælles Bibliotekssystem, som Systematic udvikler og implemen-
terer på folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. Den investering, 
som kommuner og skoler allerede har gjort i eksisterende læremidler 
skal udnyttes optimalt, og her hjælper MoMo med bl.a. direkte adgang til 
booking og udlånslister i bibliotekssystemet. 

MoMo sørger for at digitalisere de processer, der foregår i og omkring undervisningen, så: 

•  eleverne får overblik over deres læring og frihed til at arbejde individuelt med læringsmål 
•  lærerne får en digital sekretær, der holder styr på og letter arbejdet med Fælles Mål,  

årsplaner, forløb og elevprogression 
•  forældrene får gennemsigtighed og løbende kan følge med i deres barns læring og progression
•  skoleledelser får meningsfulde data, som passer ind i deres kontekst, og fuld udnyttelse  

af investeringen i læremidler 

Læs mere på www.systematic.com/momo

Læringsplatformen MoMo
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Vil I samarbejde med 
læringskonsulenterne?

Nye vejledningstilbud til skoler og kommuner for skole-
året 2016/17. 

På regionale informationsmøder i februar fortæller 
læringskonsulenterne om vejledningstilbuddenes form 
og indhold, om ansøgningsfristen og om de formelle krav 
til ansøgningerne. 

I kan tilmelde jer et informationsmøde på arrangements- 
kalenderen på uvm.dk/læringskonsulenterne/arran-
gementer. De forskellige vejledningstilbud vil snarest 
fremgå af hjemmesiden. 

Om læringskonsulenterne
Læringskonsulenterne blev etableret i januar 2014 og har 
siden tilbudt kommuner og skoler vejledning og sparring. 
Læringskonsulenterne er praktikere, som arbejder en del 
af tiden som lærere, pædagoger, skoleledere eller for-
valtningsmedarbejdere og en del af tiden i Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling.

   

   
Vejledning om inklusion
Se også vejledningstilbuddene på inklusionsområdet.
Læs mere på uvm.dk/læringskonsulenterne.

Læringskonsulenternes hjemmeside
Læs mere om læringskonsulenterne på 
www. uvm.dk/læringskonsulenterne



 Faglig ledelse er en funda-
mental del af ledelsen i den nye skole og 
af implementeringen af reformen. Det 
handler om at være til stede som leder i 
det professionelle fællesskab om elever-
nes læring og understøtte en læringsmål-
styret skole. 

Det betyder, at lederne skal ”udvikle 
og kvalificere skolens kerneopgave – ele-
vernes læring og trivsel i et dannende 
fællesskab - gennem en løbende under-
støttelse af den pædagogiske, didaktiske 
og refleksive kapacitet blandt skolens 
fagprofessionelle”. Sådan stod der i invi-
tationen til KL-konferencerne ”Sammen 
om at lede folkeskolen”, der har været 
afholdt fem steder i landet, hvor Plenum 
var med på det sidste møde i Odense. 

Her gav Line Arnmark, chefkonsulent, 
Institut for ledelse og forvaltning på Me-
tropol, nogle bud på, hvordan de frem-
mødte ledere kunne arbejde hen mod 
mere faglig ledelse.

”Faglig ledelse er rykket i centrum. 
Det tidligere fokus på mere generisk ori-
enteret ledelse er nu afløst af et fokus på 
kvaliteten af kerneopgaven. Og fra det 
seneste års arbejde i KL’s projekt om-
kring udvikling af faglig ledelse ved vi, at 
ledelse tæt på virker,” lød det fra chef-
konsulenten.

Helt tæt på
Det er en realitet, at der i højere grad 
skal udøves faglig ledelse, og mange ste-
der er man langt, mens der andre steder 
er et stykke vej endnu. Derfor var der på 
konferencen sat tid af til en fælles work-
shop med gode eksempler, dialog og vi-
densdeling.

Mange af de deltagende skoleledere 
har været på inspirationsture til Canada, 
men her ligger også en udfordring ifølge 
Line Arnmark:

”Man kunne jo tro, at det er muligt at 
overføre dette direkte til en dansk kon-

LEDELSE 
I STIV  
KULING
I STILLINGSOPSLAG FOR NYE SKOLELEDERE ER ORDET ”ROBUSTHED” OFTE 

BRUGT, MEN HVORDAN NAVIGERER MAN I EN ARBEJDSDAG, HVOR MAN 

HAR SIDESKILNING FRA MORGENSTUNDEN? 

Tekst: Torben Svane Christensen  •  Foto: Nils Lund

LONE VENDELBO
Skoleleder · Outrup Skole 

Varde Kommune

Hvorfor er du her?
Jeg er her i dag, fordi vores tidligere 

skolechef ønskede, at alle skole lederne 
fra Varde deltog. Faglig ledelse er en 

stor del af min måde at lede på. Vi har 
forskellige fagteams, og vi har over-

ordnet drøftet, hvad der er god under-
visning. Jeg har strukturerede skole-
vandringer, hvor jeg er rundt og se 

læringen i klasserne. Det bliver meget 
positivt modtaget, og det kan ske, jeg 
bliver ”hentet/opfordret”, hvis de er  

i gang med et spændende forløb.  
Lærerne vil gerne dele deres viden 
med hinanden og ledelsen. Vi har  
videndeling på vores pædagogiske 
møder, hvor der er indlæg om for  

eksempel ugeskemarevolutionen. Vi 
bruger meget videndeling på skolen.

Hvad har du fået ud 
af konferencen?

Jeg er blevet inspireret til at organi-
sere os bedre strategisk og målrettet 
i brugen af digitale læremidler. Vi har 
både it- og legepatrulje, og jeg kunne 
godt forestille mig, at vi kunne bruge 
til taget med faglige patruljer i dansk 
og matematik. Jeg vil også gå hjem 
med tanker om, hvilke vejledere der 
skal tilknyttes i forbindelse med, at 
vores ressourcecenter skal ændres 
til pædagogisk læringscenter. Jeg 

er enig i, at vi som ledere skal være 
tydelige overfor de ansatte om, hvad 

vi vil se af læring hos eleverne.
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HELLE HJORTH
Haarby Skole, skoleleder,  

Assens Kommune

Hvorfor er du her?
Jeg er her, fordi vi er i gang med  
efteruddannelse i faglig ledelse.  

Skolelederne i Assens Kommune har 
været i Canada og se, hvad de gør. 

Det er spændende at blive inspireret 
af andre, og jeg skal til at oversætte 

faglig ledelse, så det passer ind i kon-
teksten på min skole, hvor vi arbejder 
med klassekonferencer, tydelige mål, 
værdigrundlag og udvikling af vores 
fagdage. Vi har synlige læringsmål 
hængende i alle klasser, og lærerne 

tror på, at det virker i forhold til  
elevernes læring og motivation. Alle 

plakaterne med popidoler er væk. 
Det giver mening, og børnene bliver 
inddraget. Jeg laver walk through – 

og det er ret kort tid, jeg er i hver 
klasse, men det giver mig en fornem-

melse af, hvad eleverne er i gang 
med i forhold til deres læring.

Hvad har du fået ud  
af konferencen?

Noget mere systematik i måden  
at organisere sig på. Konkrete ideer 
til, hvordan man inddrager eleverne  
i skolens udvikling. Nye tanker om-
kring min rolle som leder – hvad er 

det jeg skal arbejde videre med i  
udviklingen af den faglige ledelse? 
Men jeg synes, at vi er godt på vej  

på vores skole.
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tekst. Men der har jo bl.a. været andre 
rammebetingelser i Canada, hvor de har 
haft en meget stærk politisk alliance om 
deres overordnede målsætninger. Det la-
der sig måske ikke lige etablere her, selv 
om det ville kunne styrke muligheden 
for at få succes påpegede hun.

Hun pegede desuden på, at faglig le-
delse ikke kommer over en nat, og skole-
lederne lige nu har rigtig mange mål, der 
skal nås – at implementeringen af skole-
reformen er et langt sejt træk, der kan 
strække sig over flere år.

”Nogle af de foreløbige resultater fra 
KL’s projekt omkring udvikling af faglig 
ledelse viser, at der er behov for redska-
ber og modeller, der hjælper med at 
”oversætte” fra det helt overordnede 
strategiske niveau til skolens hverdag - i 
teamsamarbejdet og ude i klasseværel-
serne. Andre udfordringer handler om at 
nytænke skolens organisation, så team-
strukturer og møderækker bliver rele-
vante og funktionelle i forhold til skolens 
kerneopgave”.

”Endelig er det vigtigt, at skolens res-
sourcepersoner ikke bliver til lommer af 
viden, men kommer blive sat på spil i or-
ganisationen, fx ved at gøre deres delta-

Skoleledelse anno 2015 er 
en af de mest komplekse 

ledelsesopgaver, der findes. Der 
er både et væld af politiske dags-
ordener, I som ledere skal for-
holde jer til og en medarbejder-
gruppe, som skal udvikle nye 
fagprofessionelle identiteter og 
arbejde sammen på nye måder.” 
Line Arnmark, chefkonsulent, Institut for ledelse og forvaltning, Metropol

gelse i teamenes arbejde til en skal-op-
gave frem for et frivilligt tilbud,” sagde 
Line Arnmark. 

Det tager tid 
Lars Nyborg, skoleleder i Fredensborg 
Kommune og medlem af Skolelederfor-
eningens hovedbestyrelse deltog i en 
paneldebat. Han kunne godt lide over-
skriften på konferencen: ”Sammen om 
at lede”.

”Det er jo det, vi i Skolelederforeningen 
lægger op til. Det er et fælles ansvar at få 
det her til at lykkes. Vi skal inspirere hin-
anden. Vi skal ikke sidde på hver sin ø. Vi 
skal have idéerne delt ud. Det er det, som 
er sket her i dag,” sagde han og fortsatte:

”Faglig ledelse vinder indpas, det skal 
den. Men det tager tid og kræver ressour-
cer. Derfor er det også godt med alle de 
gode ideer, vi hører om i dag, hvor nogen 
af dem er nemme at bruge på ens egen 
skole. Kommunerne må være tålmodige.”

Planlægningens kunst
Noget, der stadig mangler mange steder, 
er en forkromet implementeringsplan.

”Med en så stor reform er det centralt 
at få skabt et fælles billede af, hvordan 
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BRIAN BISGAARD
Viceskoleleder · Brobyskolerne,  

Faaborg-Midtfyn Kommune.

Hvorfor er du her?
Vi i ledelsen blev enige om at kigge  
på en version 2 af dagligdagen for  

eleverne. Vi har en skoledag nu, der er 
meget rigid. Vi vil gerne skabe en hver-

dag, der lægger mere op til læring.

Hvad har du fået ud 
af konferencen?

Noget om at bruge de faglige vejle-
dere til at flytte skolen i den rigtige 

retning, det vil jeg tage med mig 
hjem. Men nogle af de ting som jeg 
har hørt i de projekter, der er blevet 
fremlagt, det gør vi jo allerede, så vi 

er på rette vej.

GODE EKSEMPLER 
PÅ FAGLIG LEDELSE

Teammøde på Sophien
borgskolen
På Sophienborgskolen af-
holder ledelsen løbende 
teammøder med lærere og 
pædagoger med det formål 
at igangsætte eller evaluere 
pædagogiske indsatser mål-
rettet elever med særlige 
behov. På skolen er man op-
taget af at finde løsninger, 
der bedst muligt er tilpasset 
den enkelte elevs behov og 
forudsætninger, og det er 
derfor gængs praksis at 
samle de fagprofessionelle 
omkring eleven om den fæl-
les opgave at definere den 
specifikke indsats.

Pædagogisk café på  
Løjt Kirkeby Skole
På Løjt Kirkeby Skole afhol-
der lærere og ledere pæda-
gogiske caféer hver 14. dag. 
Målet med caféerne er at 
styrke den faglige sparring 
og videndeling, og man  
bestræber sig derfor på, at 
caféerne ikke handler om 
”drift”, men er en indholds-
mæssig ramme for pæda-
gogiske og didaktiske dis-
kussioner. Det er skiftevis 
øverste leder og vicelede-
ren, der leder caféerne.

Rundgang på Hjallerup 
Skole
På Hjallerup Skole gennem-
fører ledelsen observation 
eller såkaldt rundgang to 
gange årligt. En rundgang 
følges op af en dialog med 
den pågældende lærer. 
Rundgang og efterfølgende 
dialog gennemføres af de 
ledere, der er tilknyttet de 
enkelte afdelinger, og sup-
pleres af mere uformelle 
iagttagelser af undervisning, 
som når den pædagogiske 
leder fx kigger forbi en 
klasse, fordi hun ved, at den 
er i gang med et særligt for-
løb eller fx afprøver nye ar-
bejdsformer.

Kilde: Danmarks Evalueringsinstitut, 
”Ledelse tæt på undervisning og læ-
ring - Erfaringer fra fire skoler med 
gode ledelsespraksisser.” 

og i hvilken takt implementeringen skal 
ske. Alt kan ikke gennemføres på én 
gang, og det er et fælles ansvar for politi-
kere, forvaltning og skoleledere at få syn-
kroniseret forventningerne og lavet en 
egentlig implementeringsplan, der kon-
kret beskriver hvornår, og måske også 
hvordan, man går i gang med de enkelte 
elementer i reformen. Det er vigtigt at få 
talt sammen,” påpegede han.

Det er ifølge Lars Nyborg også vigtigt 
at have dialog om og definere hvad god 
skoleledelse er, så der også her er et fæl-
les billede, der kan danne baggrund for 
prioriteringer.

”Jo tættere på elevernes læring vi som 
ledere er, jo bedre læring får vi. Men der 
er stor forskel på ledelseskraften i de for-
skellige kommuner og på de enkelte sko-
ler Vi skal derfor i samarbejde med for-
valtningerne skabe nogle rammer, der 
gør faglig ledelse muligt,” sagde han.  

Torben Svane Christensen er freelancejournalist

KL-møderne tog afsæt i et samarbejde 
mellem KL og 25 kommuner om deres 
erfaringer med faglig ledelse i skolen. 
Mange ideer er samlet her: www.kl.dk > 
Fagomrader > Folkeskolen > Ledelse- 
og-okonomi > Faglig-ledelse
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SÆT RONING PÅ 
SKOLESKEMAET

I samarbejde med Dansk Forening for Rosport
Læs mere på: www.robattle.dk

Danmarks Stærkeste Klasse for 6. – 7. klasse

Fyr den af i en romaskine og bliv udfordret på sam-

arbejde, styrke og hvem der er bedst til at disponere 

kræfterne. 

”Et spændende forløb med nye rammer, ny idræt 
og andre ansigter, der alle øgede engagementet 
hos den enkelte elev.”
Thomas, lærer på Syvstjerneskolen

Attention… GO!
Undervisningsforløb i idræt over fire uger til både 
mellemtrinnet og udskolingen.

 √ Styrk åben skolesamarbejdet

 √ Bevægelse i undervisningen

 √ Mulighed for at inddrage flere fag i forløbet

 √ Læringsmålstyret undervisning
 √ Inklusion og trivsel
 √ Normer, værdier, relationer og idrætskultur

 √ Musklernes arbejde og leddenes bevægelser

 √ Videoanalyse

 √ Stafet og samarbejde



 Hellere en skoleleder, der  
står bag et godt hold, frem for en, der går 
foran et godt hold, mener Engdalsskolens 
nye leder. Den vigtigste egenskab for en 
skoleleder er at kunne se, høre og aner-
kende.

”Jeg vil gerne være en skoleleder, der 
gør det muligt for personalet at levere og 
præstere. Det handler også om at kunne 
understøtte et effektivt og godt ledelses-
team, så de kan være tæt på de medarbej-
dere, der har kerneopgaven,” siger Anders 
Munthe, der kommer fra et job som pæda-
gogisk leder/viceskoleleder på Viby Skole. 

Han skal vænne sig til, at han nu som 
øverste skoleleder har et lag mellem sig 
selv og den pædagogiske praktik. 

Anders Munthe er med egne ord en  
skoleleder, der går efter evolution frem for 
revolution. Samarbejdet ligger ham meget 
på sinde. Han er vant til at samarbejde 
med forældre og personale fra sit tidligere 
job som viceskoleleder.

”Jeg er en skoleleder, som gerne VIL 
samarbejdet – for det er jo et fælles projekt 
at drive skole,” siger han.

Den største udfordring er, at lærerne har 
travlt, pointerer Anders Munthe, der ud 
over læreruddannelsen har en cand.pæd. i 
pædagogisk psykologi samt diplom i le-
delse. 

”Det er svært at få dagen til at hænge 
sammen med undervisnings- og mødefor-
pligtelser, forberedelsesmuligheder og sam-
arbejdsrelationer. Det er dilemmaet, og det 
er vi bestemt ikke i mål med, men der ar-
bejdes på det på alle fronter,” siger han. 

”Den sværeste enkelte opgave er, hvor-
dan vi får lærere og pædagoger til at nå alt 
det, vi gerne vil have dem til, uden at de 
går i stykker af det. Jeg synes, de leverer 
rigtig meget, men det skal også hænge sam-
men. Det er den fælles udfordring, vi har.” 

Han er klar til at lande reformen: ”Vi 
skal understøtte undervisningen og få de 
muligheder og visioner, der ligger i den til 
at være en del af hverdagen. Lærer- og pæ-
dagogsamarbejdet kan f.eks. blive endnu 
bedre. Jeg glæder mig til, at vi holder op 
med at snakke om reformen, og at det nu 

er sådan, vi driver skole. Der er mange  
nye kompromisser. Debatten om den lange 
skoledag fylder meget. Vi skal have det  
til at flaske sig og få ro på, så vi også har 
kræfter til andre projekter.” 

Jobskiftet var ikke et karrierespring for 
Anders Munthe. Det var vigtigt for ham at 
finde en skole, han kunne have det godt på 
kulturmæssigt, og hvor der var tradition 
for samarbejde, både ledelses- og persona-
lemæssigt.  

”Engdalsskolen ligner meget den skole, 
jeg kommer fra og var glad for. Jeg vil 
gerne arbejde på at skabe mening og gøre 
det godt for ungerne, samt sørge for at le-
dere og lærere ikke ser hinanden som 
modpoler, men som medspillere. Vi skal 
ikke gå op i stjernerne på skuldrene, men i 
at løse opgaven sammen så godt som mu-
ligt inden for de rammer og muligheder, vi 
nu har. Det er ikke ledere mod lærere, 
men ledere med lærere”.

Noget af det, han er gladest for, er, at 
det både på Engdalsskolen og Viby Skole 
er lykkedes at komme igennem hele den 
turbulente proces, der efterfulgte lock-
outen, med et helt hold.

”Vi var på samme hold. Det føles godt at 
komme igennem noget, der er så vanske-
ligt, og stadig kunne tale til hinanden og 
opføre sig ordentligt og behandle hinan-
den pænt.” 

Anders Munthe vil gerne gøre en forskel 
som leder: ”Hvis jeg har gjort min job godt 
nok, er det blevet nemmere at være lærer 
på Engdalsskolen, end hvis jeg ikke har 
været der. Når det lykkes, har det været en 
god dag. Det er mig, der skal betjene min 
skole og mine folk, så de kan passe deres 
job. Ikke omvendt.”  

ENGDALSSKOLEN har omkring 900 elever. 
Det pædagogiske personale udgør godt 
90 medarbejdere. Ledelsesteamet består 
af skoleleder, to pædagogiske ledere, en 
administrativ leder og en SFO-leder. 

Helle Kjærulff er freelancejournalist

JEG HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf  •  Foto: Privat

ANDERS C. MUNTHE
39 år, skoleleder på Engdalsskolen, 
Aarhus Kommune fra 1. november.

Det er mig, 
der skal 

betjene min skole 
og mine folk,  
så de kan passe 
deres job. Ikke 
omvendt.
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NOTER

MYTEDRÆBER
FAGFORENINGERNE ER DØMT UDE OG BORTE – ISÆR AF DE UNGE?

Center for Arbejdsmarkedsforskning på Aalborg Universitet har spurgt et repræsenta-
tivt antal lønmodtagere under 30 år, og resultatet er faktisk det stik modsatte.

Mere end otte ud af ti af de unge mener, at fagbevægelsen er nødvendig for at vare-
tage deres interesser og sikre arbejdsmiljøet.

Kun 11 % af de unge lønmodtagere siger, at fagbevægelsen er overflødig. Og det er et 
stort fald fra næsten 40 % for ca. 20 år siden. 

Tilsyneladende er der sket et skift blandt de unge igen i retning af mere solidaritet og 
kollektivitet.

Kilde: Ugebrevet A4

RELATIONER
Se hvordan lærere underviser en 
elev med opmærksomhedsvan-
skeligheder og få konkrete værk-
tøjer, du kan benytte i inklusions-
arbejdet. 

I en ny film ”Inklusion i klassen – 
udvikling af lærerkompetencer” 
vejleder psykolog Lene Straarup, 
Center for ADHD, to lærere i  
pædagogisk-didaktisk relations-
arbejde, og viser, hvordan det  
omsættes i klassen. 

Vi ser lærerne i klasselokalet, når 
de udfordres, og når de afprøver 
de strategier, som er blevet drøftet 
under vejledningen. Strategier 
som er gode til alle børn – ikke  
kun de børn, der har det svært

Se filmen gratis på  
www.filmkompagniet.dk 
 

MAGT
Den amerikanske politolog Robert A. Dahl define-
rede for over 50 år siden magt som: »A har magt 
over B i den udstrækning, at han kan få B til at gøre 
noget, B ikke ellers ville have gjort«. 

Men magt lader sig vanskeligt sætte på formel. Ikke 
alene er der forskellige opfattelser af, hvor magten 
befinder sig – er det i Folketinget eller måske blandt 
store erhvervsledere? Der er også nye teorier, der 
hævder, at magtens væsentligste karaktertræk er  
at være usynlig og allestedsnærværende. 

Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet, har 
gennemgået en række opfattelser af magtbegrebet, 
og det viser sig bl.a. at: 

• Magt afhænger af beføjelser. Men en magtposi-
tion er kun magtfuld, hvis den sætter en i stand  
til at sætte sin vilje igennem trods modstand fra 
undersåtterne. 

• Magt er koncentreret hos en mindre økonomisk  
og politisk elite. Men i demokratier er det reelt et 
stort antal aktører, der øver indflydelse på beslut-
ningerne.

• Magt handler om at kunne sætte emner på dags-
ordenen og ikke mindst kunne fastholde disse eller 
omvendt fjerne andres ideer og forslag fra dags-
ordenen. 

• Magt handler derfor også om at have indsigt i og 
kunne påvirke processer i samfundet, der går forud 
for både dagsordener og beslutninger.

• Magt er strukturel. Et eksempel er, hvis staten er 
så afhængig af velvillighed fra særlige erhverv eller 
økonomiske strukturer, at den i praksis primært 
varetager disses interesser.

• Magt har en dimension, der handler om hold-
ningspåvirkning eller manipulation af folks opfat-
telser, så de følger andre mål end deres egne 
umiddelbare præferencer

• Magt er allestedsnærværende og gennemtrænger 
samfundet. Ikke mindst de mange nye, hurtige 
kommunikationsplatforme giver myriader af input, 
der påvirker handlinger m.m.

Fra Dahl kommer man dermed frem til den franske 
filosof Michel Foucault (1926-1984), der mente, at 
magt ikke findes i en centraliseret form, og at det 
ikke nytter at indskrænke sin magtanalyse til forhol-
det mellem over- og underordnede individer.

Kilde: Videnskab.dk 

NY I SEKRETARIATET
Pr. 1. februar er Helene Grarup Smidt ansat 
som ny konsulent.
 Hun skal primært arbejde i enheden for 
Medlemsrådgivning og Forhandling med kon-
krete medlemssager. Derudover vil hun med 
sin viden og erfaring blive en gevinst for Skole-
lederforeningens arbejde med at understøtte 
de lokale afdelinger.
 Helene er 43 år og cand.jur og advokat. 
Hun kommer fra en stilling som chefkonsulent 
i DJØF, hvor hun har været i knap 10 år og bl.a. 
forhandlet løn og ansættelsesvilkår for offent-
lige chefer. Velkommen til hende!
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 I januar 2016 bliver personalegruppen 
på Novaskolen i Vejle udvidet med tre pædagoger. 
Selvom det ikke lyder af noget særligt, er det faktisk 
lige hvad det er for skoleleder Susanne Fjeldgaard 
Kristensen.

”Vi betragter ansættelserne som en slags beløn-
ning for den indsats, skolen har gjort på inklusi-
onsområdet, og for at skabe mere rummelighed,” 
siger hun. ”Nu kan vi have to voksne i klasserne i 
flere lektioner og dermed bedre betingelser for,  
at alle elever får det maksimale ud af undervisnin-
gen.”

Baggrunden for ansættelserne er, at Vejle Kom-
mune for fire år siden indførte en økonomisk incita-
mentsmodel, der betyder, at skolerne får lov til at 
administrere de penge, som tidligere blev brugt til 
at sende elever fra skolens distrikt til særlige under-
visningstilbud. Skoleledelsen kan selv afgøre, hvor-
dan pengene skal fordeles, mellem at gøre de al-
mene klasser mere rummelige eller at give elever 
særlige tilbud andre steder.

”Jeg sagde dengang til skolens bestyrelse, at nu 
ville vi få tilført 7,5 mio. kr. om året til at lave bedre 
skole for. Det holder stik, men det er først er nu, at 

vi kan ansætte mere personale, fordi mange af  
pengene er gået til at sende elever i specialtilbud  
og til andre områder. Skolen har altid været kendt  
for stor mangfoldighed og forskellighed og med  
den kompleksitet været meget rummelig. Men vi  
er nu blevet endnu mere rummelige, og skolens 
personale er blevet bedre rustet til at skabe inklude-
rende læringsmiljøer for alle elever.”

Et fair redskab
Lederen af Novaskolen er ikke ene om at se fordele  
i den måde Vejle Kommunes politikere har valgt at 
skabe mere inklusion på. Tage Jørgensen, formand 
for Skolelederforeningens lokalafdeling og skole-
leder på Skovagerskolen, en specialskole for børn 
med vidtgående psykisk og fysiske udfordringer,  
er af samme opfattelse.

”Modellen er et fair redskab ikke mindst i betragt-
ning af, at politikerne besluttede ikke at anvende den 
konsekvent. Børn med vidtrækkende behov, som 
dem vi har her på skolen, blev holdt udenfor, fordi 
det er meget dyre tilbud, de har brug for. Det er for-
nuftigt, fordi incitamentet til at beholde barnet kan 
være meget stort, selvom den almene skole i realite-

VEJLE KOMMUNE HAR INDFØRT EN MODEL, DER GIVER SKOLERNE ET INCITAMENT  

TIL BEDRE INKLUSION. MODELLEN ER ET FAIR REDSKAB, DER KAN VÆRE MED TIL AT 

SKABE GODE LÆRINGSMILJØER, MENER SKOLELEDERNES LOKALE FORMAND.

Af Jan Kaare  • Foto Frederik Maj

GODT INCITAMENT
TIL INKLUSION
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ten ikke vil kunne tilbyde dem et inklude-
rende miljø,” siger lokalformanden.

Kommunen besluttede sig også for at 
indfase modellen over tre år. Det gav 
skolerne mulighed for gradvist at imple-
mentere større rummelighed og bedre 
læringsmiljøer.

”En tredje god ting er, at taksten som 
distriktsskolen skal betale pr. barn, der 
skal have eksterne tilbud, ikke er 100 
procent. Hvis et barn har autismeforstyr-
relser, social-emotionelle problemer el-
ler ADHD, har skolen måske mulighed 
for at give barnet et godt tilbud. Er det 
ikke tilfældet koster det altså ikke fuld 
pris at anvende eksterne tilbud,” siger 
Tage Jørgensen.

En del af kommunens inklusionsstra-
tegi er, at udvalget, der står for visitatio-
nen af det enkelte barn, er bredt sam-
mensat og med fokus på stor faglighed.

”For ti år siden var det sådan, at børn 
med for eksempel autisme meget hurtigt 
blev sendt til særlige eksterne autismetil-
bud,” siger Tage Jørgensen. ”Sådan er 
det ikke i dag. I kraft af det faglige fokus 

og incitamentsmodellen er der gode vil-
kår for at vælge de tilbud, der er opti-
male i det enkelte tilfælde.”

Nyt tiltag i FISK
Udover at sikre at det enkelte barn befin-
der sig i det bedst mulige undervisnings-
miljø, rummer ønsket om mest mulig  
inklusion en anden stor udfordring:
Hvordan sikrer man, at det pædagogiske 
personale er klædt på til at skabe rum-
melighed og god læring til alle i almen-
klasserne? 

I Vejle er en del af svaret FISK, et akti-
onslæringsprojekt der strækker sig over 
flere år, og som i praksis betyder, at læ-
rere og pædagoger mødes på tværs af 
skoler og klasser for at tage ved lære af 
hinanden.

”Hvis man i en klasse eller på en skole 
har særligt gode erfaringer med at inklu-
dere børn med autisme, bør andre have 
at vide, hvordan man gør, så det gode 
eksempel kan smitte af.  Derfor satte 
kommunen for et år siden gang i FISK, 
der står for Fællesskab og Inklusion i 

Skolen. Det sker først nu, fordi inklusion 
er kompliceret, og fordi vi langt fra er 
færdige med at gøre vores indsats god 
nok. Man kan ikke sige, at Vejle har fun-
det de vises sten på området, men vi er 
kommet et godt stykke vej i den rigtige 
retning,” siger Tage Jørgensen.

Gang i opkvalificering
Novaskolen sætter i 2016 gang i sit eget 
opkvalificeringsforløb. Det går ud på at 
efteruddanne hele det pædagogiske per-
sonale, så alle bliver bedre til inklusion. 

”Vi har fået øjnene op for, hvor stor be-
tydning mentalisering har for læringsmil-
jøet,” siger Susanne Fjeldgaard Kristen-
sen. ”Vi oplever, at en større gruppe af 
elever i hver ny klasse har behov for hjælp 
for at blive i stand til at kunne modtage 
læring optimalt. I erkendelse af at lærer-
jobbet på den måde har ændret sig, har 
de fleste behov for efteruddannelse. Man 
kan sige, at alle lærere i dag har behov for 
specialpædagogisk viden. Den kan medar-
bejderne i vores læringscenter og andre 
fagpersoner være med til at give dem.”
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BEDRE  
INKLUSION 
TAK!
Inklusion har længe stået højt på 
dagsordenen og kom helt i top, 
da loven om specialundervisning 
blev ændret i 2011, men hvordan 
går det faktisk med at skabe gode 
læringsmiljøer til alle? Det skal 
en ekspertgruppe med Claus 
Hjortdal, formand for Skoleleder-
foreningen, i spidsen finde ud af.

Baggrunden er som bekendt 
at undervisningsminister Ellen 
Trane Nørby gennemfører et  
eftersyn af inklusionsindsatsen, 
og at ekspertgruppen skal kom-
 me med an befalinger til, hvordan 
indsatsen endnu bedre kan løftes 
ude på skolerne.

”For mig at se skal gruppen 
tage fat på tre store og vigtige  
opgaver: Vi skal give et samlet 
billede af inklusionsindsatsen, 
finde gode eksempler og hoved-
problemer samt ikke mindst 
komme med anbefalinger til 
praksis og justeringer. Målet må 
være, at ideen om inklusion i 
skolen, hvor alle elever lærer og 
trives, skal lykkes i skolens virke-
lighed,” siger Claus Hjortdal.

Ekspertgruppen skal se på  
en række kommuner og skolers 
praksis og afgive endelig rapport 
dette forår.

Ekspertgruppen består ud over 
formanden for Skolelederforenin-
gen af tre kommunale repræsen-
tanter, to lærere, en pædagog,  
en repræsentant fra PPR og to re-
præsentanter for eleverne. Her-
udover vil der blive nedsat en 
større referencegruppe bestå-
ende af folkeskolens parter, rele-
vante vidensaktører og forskere 
på området.

NY 
STRATEGI
NØDVENDIG
En del af Vejle Kommunes bud 
på god inklusion går ud på at 
tage hensyn til socioøkonomiske 
forhold, når skolerne får tildelt 
deres del af midlerne på områ-
det. Derfor får Novaskolen lidt 
flere midler end gennemsnittet. 

Til gengæld får Englystskolen  
i Børkop lidt færre.

Om det er hovedårsagen eller 
om andre forklaringer er vigti-
gere, vides ikke. Skolen har i alt 
fald ikke haft midler til at gen-
nemføre mere undervisning med 
to medarbejdere i klasserne, si-
den den økonomiske incita-
mentsmodel blev indført for fire 
år siden.

”Det ville vi gerne have kun-
net,” siger skoleleder Dorthe 
Terp. ”Men pengene har ikke  
været til det, fordi vi har valgt  
at bruge pengene på hele elev-
gruppen.”

En del af pengene er gået til, at 
alle elever har fået faste måned-
lige trivsels/inklusionssamtaler  
af 20 minutters varighed. Der er 
også gjort en stor indsats for at 
holde lærernes timetal nede. 

”Nu har vi erkendt, at vi ikke 
kan inkludere så mange, som vi 
gerne vil, og samtidig skabe et 
godt læringsmiljø til alle med de 
tiltag og med den indsats, som 
vores AKT-medarbejdere og vi 
kan sikre gennem fagfagligt støt-
teundervisning. Vi vil derfor 
fremover prioritere midlerne, så 
der bliver råd til flere medarbej-
dere i den enkelte klasse,” siger 
skolelederen.

Fremtiden kunne se ud sådan her: I 
mange klasser kan der i en del af under-
visningen være to pædagogiske medar-
bejdere tilstede, medarbejderne fra sko-
lens læringscenter gennemfører kurser 
for eleverne på klassen. Det kan dreje sig 
om faglige emner som læsning eller om 
at sociale emner som at gøre klassen 
mere rummelig. Elever, der har behov, 
som bliver bedre imødekommet gennem 
andre tilbud, bliver visiteret til dem.

”Det er vores bedste bud på at skabe 
et godt læringsmiljø for alle elever, men 
selvfølgelig kan der komme udfordrin-
ger, der gør det svært at realisere. Vi kan 
for eksempel få en familie med flere 
børn, der har behov for særlige eksterne 
tilbud, så vores økonomi vælter. Den 
slags er det umuligt at tage højde for,” si-
ger Novaskolens leder.

Udover at skabe bedre læringsmiljøer 
for alle har Vejles økonomiske incita-
mentsmodel som mål, at der ikke frem-
over må bruges flere midler til specialun-
dervisning, end der blev brugt i 2011. 

Jan Kaare er freelancejournalist

Nu kan vi have to 
voksne i klasserne 

i flere lektioner og dermed 
bedre betingelser for, at alle 
elever får det maksimale 
ud af undervisningen.
Susanne Fjeldgaard Kristensen, skoleleder,  
Novaskolen, Vejle
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En flot designet drikkevandskøler, som, med sit store oplyste udskænkningsområde, 
indbyder til at blive brugt.
Med Aqua 3 får skolen en drikkevandskøler med maksimal hygiejne, funktionelt 
design og touchpanel, som gøre den nem at rengøre. 

Aqua 3 - drikkevandskøler

Elevernes lyst til koldt vand daler i takt med temperaturen. 

Men med varmt tøj og hektisk aktivitet i frikvarteret er indtagelsen af vand 
mindst lige så vigtig om vinteren.

Eleverne har stadig brug for vand for ikke at :
1. Dehydrere 
2. Miste koncentrationen 
3. Få hovedpine 

En drikkevandskøler får eleverne til at 
drikke vand - også om vinteren.
      

           

Derfor skal eleverne også 
drikke vand om vinteren

Ring 
tlf. 46 48 03 90 

Besøg 
aqualine.dk

PRIS 

Drikkevandskøler til placering 
på gulv. Giver både koldt og 

tempereret vand.

5.750 kr.
ekskl. moms
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 www.hillerod.dk

• Du er en erfaren og tydelig leder, der brænder for folkeskolens 
kerneopgaver. 

• Du kan dokumentere resultater som skoleleder og har opdateret 
viden om undervisning, læring, pædagogik og inkluderende 
læringsmiljøer. 

• Dine ledelsesmæssige spidskompetencer ligger inden for  
ledelse af ledere, kommunikation, at skabe resultater i  
samspil med interne og eksterne samarbejdspartnere inden  
for skolens ressourcer, samt at udvikle og fastholde en fælles  
retning baseret på skolens værdier.

Hvis denne karakteristik matcher din lederprofil, er stillingen som 
distriktsskoleleder på Grønnevang Skole sandsynligvis noget for 
dig, og du kan læse mere i person- og jobprofilen på Hillerød  
Kommunes hjemmeside. Her kan du også se, hvordan du søger. 

Ansøgningsfrist er den 10. februar 2016.

Du er velkommen til at kontakte skolechef Hanne Frederiksen, 
Hillerød Kommune, på 7232 5400 og skolebestyrelsesformand 
Claus Ellemose Sørensen på 2168 8032, ligesom du kan besøge 
skolen efter aftale.

SKOLELEDER TIL GRØNNEVANG SKOLE
Spændende og udfordrende stilling på skole med stort potentiale

COOKIES
I samarbejde med Microsoft har Skolen i  
Sydhavnen it-sikkerhed på skoleskemaet. 

Her lærer både lærere og elever om, hvordan 
man gebærder sig sikkert på sociale medier, 
og hvordan man undgår at afgive private  
oplysninger, når man benytter sig af online 
tjenester, der hævder at være ”grati s”.

Selvom børn og unge i dag i er ’digitale 
indfødte’ viser en undersøgelse foretaget 
af Børnerådet i 2014, at de ikke nødvendigvis 
er opmærksomme på, at deres færden på 
nettet, og at de efterlader spor på nettet.

NOTER

Ny rapport fra analyseinstituttet KORA 
bekræfter det, vi vidste i forvejen: At 
kommunerne prioriterer helt forskelligt 
på skoleområdet. KORA har beregnet de 
enkelte kommuners anslåede udgifter pr. 
skoleelev på baggrund af en række stati-
stiske analyser.

Analyserne tager højde for en række 
strukturelle forhold i kommunerne f.eks. 
børnenes sociale og økonomiske bag-
grund, kommunens børnetal, og hvor tæt 
børnene bor i kommunen.

Se hvor din kommune ligger på kora.dk

DISPENSATION
Frederiksberg Kommune har søgt UVM om 
tilladelse til at lade sine skoler selv vælge, om 
de vil tilbyde Understøttende Undervisning 
og Faglig Fordybelse. En række kommuner si-
ges i givet fald at ville at følge efter.

Skolelederforeningens formand Claus Hjort-
dal advarer mod, at kommunerne – kun halv-
andet år efter reformen – i stor stil gives dis-
pensation for grundlæggende dele af 
skolereformen. 
 
”Jeg vil medgive, at der er en del, der endnu 
ikke er på plads. Men måske skulle man lige 
vente et år eller to og se på, hvordan fx lektie-
hjælpen virker. Vi skal have en fælles og ens-
artet folkeskole, og lige nu er der mest brug 
for ro og resurser for at få reformen til at lyk-
kes”, siger han.

I skrivende stund forlyder det, at Frederiksberg 
Kommune har fået nej til deres ansøgning. 
Ifølge ministeren må kommunerne bruge de 
muligheder, der allerede findes i loven.

UDGIFT PR. 
ELEV



DEN VIGTIGE 
LEDELSESOPGAVE

Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for mig 
selv og lade tankerne flyde. Denne stille eftermiddag fører mine tanker mig til den 
netop overståede ledelseskonference, som mit ledelsesteam og jeg er kommet hjem 

fra. Det gennemgående tema for konferencen var, at ledelsens betydning for en organisation ikke 
kan overvurderes.

Vi blev optændte af denne række foredrag, som gav os en bedre forståelse af det store ansvar, 
man som ledelse sidder med. Og under aftenens middag gik snakken ved vores bord om vores 
ansvar. Som aftenen skred frem, skålede vi flittigt, og jeg må indrømme, at “ansvarsbevidsthe-
den” for denne pragtfulde skole steg i takt med, at vi så bunden af vores vinglas.
 
Ved desserten kulminerede ledelsesansvaret for min “vicer”. “Vi er Strandskolens bankende 
hjerte”, udbrød han. “Mine vikarskemaer får Strandskolens hjul til at dreje” istemte min afde-
lingsleder. Det skålede vi videre på, og næste dag fortsatte foredragsrækken med samme tema.
 
Jeg tror, man kunne se på os, at vi havde haft nogle gode dage, da vi trådte ind på kontoret dagen 
efter. Jeg havde taget kage med til kontordamerne, fordi de havde “holdt skansen”, mens vi var 
væk. Over kagen snakkede vi om, hvordan det var gået. Det var gået godt. Der havde ikke været 
nogen nævneværdige problemer. Lærerne havde passet deres timer, og pædagogerne deres ar-
bejde i SFO’en.
 
En far til en pige i 7. klasse var kommet op på kontoret for at tale med skolelederen om det uri-
melige i, at hans datter - trods lektiecaféer - skulle læse lektier.  En af overlærerne havde fortalt 
ham, at her på skolen var ambitionsniveauet for lektier noget højere end det, man kunne regne 
med at nå i lektiecaféen. Derudover havde der været en flok piger fra 3. klasse, som bare ville 
sige, at de var super glade for deres nye dansklærer Mie.
 
Som jeg sidder her på kontoret og overvejer, hvad der egentlig får Strandskolens puls til at slå, er 
der ingen tvivl om, at ledelsesopgaven er vigtig. Men ligeså vigtig er den opgave, som lærerne ud-
fører ude i klasserne, pædagogerne i SFO’en, damerne i forkontoret, og alle andre, der bidrager 
til, at Strandskolen er et godt sted at arbejde og være elev. Den tanke får faktisk mit humør til at 
blive endnu bedre.

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 2016.

OM
HVERDAGSLEDELSE
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Brian Venneberg er som 
skoleleder på Munkekær-
skolen i Solrød leder for  
flere end 100 medarbejdere 
og ca. 870 elever.

ledelsesrum
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FRIHED 
TIL AT
HANDLE
I SOLRØD LÆGGES MANGE BESLUTNINGER OM KOMMUNENS SKOLER UD TIL 

SKOLELEDERNE. DET GIVER PLADS TIL AT SÆTTE RETNINGEN OG BESTEMME

TEMPOET. MEN DET BETYDER OGSÅ ET STORT ANSVARS- OG OPGAVEPRES 

Af Malene Lieberknecht  •  Foto Jacob Nielsen

 Råderum! Det står højt på ønskeli-
sten hos mange skoleledere, og forventningen 
var, at folkeskolereformen skulle skabe lokalt 
råderum til lederne. Alligevel oplever en del, 
at deres autonomi i forhold til kommunen er 
reduceret. En ny rapport fra SFI, som følger 
op på lokal skoleledelse knap et år efter re-
formstart, konkluderer, at en del ledere ople-
ver mindre råderum og mere administration, 
siden reformen trådte i kraft. 

Dog ikke hos skolelederne i Solrød, hvor le-
delsesrummet er stort, fortæller Brian Venne-
berg, lokalformand for Skolelederforeningen i 
Solrød og skoleleder på Munkekærskolen.

”Kommunens særlige struktur, som er ken-
detegnet ved at være flad, og hvor vi ikke har 
en skolechef, gør, at mange beslutninger om 
kommunens skoler er lagt ud til os. Vi har stor 
handlefrihed og kan bestemme tempoet og 
sætte retningen,” siger Brian Venneberg.

Når kommunens tre skoleledere fra Hav-
drup Skole, Uglegårdsskolen og Munkekærsko-
len mødes hver 14. dag, er listen med dagens 
vigtigste diskussionspunkter således lang. Det 
kræver som regel en hel arbejdsdag omkring 
mødebordet. På seneste møde havde de tre le-
dere især fokus på overensstemmelse mellem 
styrelsesvedtægt og folkeskoleloven i forhold 

ledelsesrum
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til forskudt skolebestyrelsesvalg. Også be-
kendtgørelse om specialundervisning var på 
dagsordenen.

”Vi skal være enige om en del - lige fra løn-
strategi til, hvordan vi kompetencedækker 
medarbejderne frem mod 2020-målet.”

Foruden de tre skoleledere er der 7 øvrige 
ledere fordelt på Solrøds folkeskoler.

Vi bestemmer selv ’hvordan’
Solrød er en af landets mindste kommuner, og 
efter skolesammenlægning har de tre folkesko-
ler tilsammen omkring 2.700 elever. Kommu-
nen har en decentral struktur, hvor en stor del 
af kompetencen for skolerne i en årrække har 
været uddelegeret til skolernes ledelse – og det 
har ikke ændret sig siden reformstart. Skole-
lederne refererer direkte til direktøren for  
familie- og uddannelsesområdet, ligesom de 
indgår i den samlede ledergruppe af decen-
trale og centrale institutions- og afdelingsle-
dere.

Vi har en særlig for-
pligtelse til at fortælle 

opad, hvad vi beslutter, og 
hvordan vi i praksis realise-
rer vores beslutninger. Dér 
skal vi være særlig gode og 
præcise, og det forsøger vi 
blandt andet ved ofte at være 
i dialog med politikerne.”
Brian Venneberg, skoleleder og lokalformand for Skolelederforeningen i Solrød 

”Vi er tæt på det politiske niveau, og groft 
sagt er det vores job at omsætte de politiske 
beslutninger til handling. Det betyder i prak-
sis, at vi mødes med politikerne i Familie- og 
Uddannelsesudvalget fire-seks gange om året. 
Her kan vi f.eks. drøfte et politisk ønske om, 
at skolerne i højere grad skal arbejde med de 
naturvidenskabelige fag. Så er det efterføl-
gende vores opgave at føre det ud i livet, og 
vi har stort råderum til at bestemme hvor-
dan.”

Tillid og godt samarbejde baner vejen
Kommunens særlige struktur gør, at skole-
lederne ikke har en egentlig forvaltning i  
ryggen, som fortæller, hvordan de politiske 
beslutninger skal forvaltes. Det giver ledelses-
kraft – men stiller også krav om, at skole-
lederne selv skal afdække nye områder.

De tre skoleledere har et godt samarbejde 
med kommunens konsulent, som de kan 
trække på med specifikke spørgsmål omkring 
f.eks. jura og kontraktindgåelse. Aktuelt vejle-
der konsulenten de tre skoleledere omkring 
jura-, ansvar- og tilsynspligt i forhold til den 
åbne skole.

Det er også skoleledernes ansvar at for-
handle med kommunen samt med de forhand-
lingsberettigede organisationer.

”Alt i alt giver det os en del ekstra opgaver, 
men også mulighed for at handle. Omkring lov 
409 ønskede vi en anden aftale, og det kunne 
vi hurtigt komme igennem med, fordi tilliden 
mellem os og det politiske niveau er god, og 
fordi kommunikationsvejene er korte.”

Solrød Lærerforening og kommunen har 
indgået et samarbejdsgrundlag for lærernes 
arbejdstid, som betyder, at ledelsen bestem-
mer over alle dele af arbejdstiden, men at den 
enkelte lærer er til stede på skolen, hvor det 
giver mening i forhold til placering af under-
visningen, særlige opgaver og retningslinjer 
indgået i skolens lokale MED-udvalg.

”Der er tradition for et godt samarbejde og 
en god dialog, der gør, at vi kan være på for-
kant blandt andet vedrørende lov 409.”

Et tillidsfuldt samarbejde med både skolens 
personale og kommunen er en afgørende for-
udsætning for at lykkes med og navigere i et 
udvidet ledelsesrum.

”Der skal være tillid til, at vi træffer fornuf-

ledelsesrum
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tige beslutninger – især i en tid, hvor lærerne godt 
kan mærke, at de bliver presset.”

Vi mangler tid til opgaverne
Handlefriheden er ikke en gratis foræring, og 
Brian Venneberg ser ikke skolestrukturen i Solrød 
som en pletfri løsning på skolelederes generelle 
ønske om større ledelsesrum. Han peger på, at 
den store handlefrihed betyder, at man som skole-
leder i højere grad må stå til ansvar for sine be-
slutninger, også når de er upopulære. Det gælder 
både i forhold til skolens personale og i forhold til 
kommunen – alle parter har krav på en god be-
grundelse.

”Det følger med, hvis man indtager ledelses-
rummet på denne måde.”

Den større handlefrihed mærkes også ved, at 
opgavepresset er stort. Der er mange beslutninger 
og hyppige møder, og tiden er knap.

”Vi har ikke mere ledelse end andre steder, så 
det kan mærkes.” 

”Opgavepresset betyder, at vi ikke har haft res-
sourcerne til at nå hele vejen omkring reformen 
endnu. Her er vi lidt på hælene f.eks. omkring 

den åbne skole, som vi ikke er kommet så langt 
med.”

Individuel handlekraft
De tre skoleledere skal være enige om de overord-
nede linjer, men de har individuel handlekraft og 
træffer forskellige beslutninger. Det kan være om-
kring opbygningen af skolernes team, ligesom de 
tre skolers pædagogiske læringscentre er organi-
seret vidt forskelligt, og elevplanerne adskiller sig.

”Vores samarbejde er dog så indgående, at det 
bedst kan beskrives ved, at vi hver især ikke kun 
er skoleleder for vores egen matrikelskole – vi er 
også ledere i større perspektiv.

Og netop det større perspektiv er motiverende 
og kommer kommunen til gode i den sidste ende, 
mener Brian Venneberg.

”Vores indblik i både den samlede skolestruktur 
og i kommunens struktur i det hele taget, giver en 
større lyst til at være med til at agere for den sam-
lede kommune, for som skoleleder vil man gerne 
være med til at løse kommunens udfordringer.” 

Malene Lieberknecht er journalist

Brian Venneberg er  
uddannet lærer, har en  
diplomuddannelse i  
ledelse og mere end 15 års 
erfaring i skoleverdenen.
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 Store reformer har det med 
at rejse lige så mange nye spørgsmål, 
som de søger at svare på. Således med 
vores skolereform og ikke mindst forlø-
beren i Ontario i Canada, hvor skolefor-
sker Michael Fullan som øverste rådgiver 
løbende har fulgt op på de udfordringer, 
der har været før, under og efter refor-
mimplementeringen.

Fullan var fx med til at definere tre 
overordnede mål for den canadiske re-
form: Alle elever skal stimuleres, så de 
lærer mest muligt, afstanden mellem 
stærke og svage elever skal reduceres, og 
tilliden til skolesystemet og lærerne skal 
styrkes. Helt parallelt med hovedmålene 
i vores reform. 

Så trods nationale forskelle (fx har  
canadierne undgået en arbejdskonflikt, 
og deres reform har set lyset i en peri-
ode med bedre økonomi) er der stor 
overførselsværdi. Og det er almindeligt 
anerkendt, at canadierne er lykkedes 
med deres reform, bl.a. med en 13 %  
forbedring i elevpræstationer over en 
femårig periode på de over 4000 skoler  
i Ontario-provinsens 72 skoledistrikter. 

Derfor har Michael Fullan gæstet landet  
for at give de danske skoleledere indblik 
i sin viden og sine erfaringer – inviteret 
af Center for Offentlig Kompetenceud-
vikling (COK) i samarbejde med Aalborg 
Universitet i forbindelse med et meget 
stort projekt ”Program for Lærings-

HVORDAN FÅR MAN GENNEMFØRT STORE FORANDRINGER OG OPNÅR 

BEDRE RESULTATER? HVORDAN SKABER MAN PÅ ET DATA- OG 

VIDENSBASERET GRUNDLAG EN STÆRK SAMMENHÆNG MELLEM 

UNDERVISNING, LÆRING OG LEDELSE?

Af Michael Diepeveen  •  Foto: Ontario Institute

LEDELSE AF
FORANDRING
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ledelse”, der med midler fra A. P. Møller 
Fonden er i gang i pt. 13 kommuner og 
med 240 skoler som deltagere. 

We are in deep learning
Et af Fullans hovedværker er bogen ’Pro-
fessional Capital. Transforming Teaching 
in Every School’, forfattet i 2012 sammen 
med Andy Hargreaves. Her identificeres 
tre former for professionel kapital: Indi-
viduel kapital (individuelle kompeten-
cer), social kapital (samarbejdskompe-
tencer og netværk) og beslutningskapital 
(evne til og mulighed for at træffe beslut-
ninger i komplekse situationer).

Fullan bruger begrebet ’deep lear-
ning’, der er et begreb fra Hattie om at 
organisere læring, så den bliver mindre 
overfladisk og mere reflektorisk og med 
forståelse for de bagvedliggende takso-
nomier. Det kan accelereres af en til sta-
dighed mere digitaliseret skole, der – i 
kombination med bedre pædagogik og et 
læringspartnerskab mellem elever, foræl-
dre og lærere – kan give nye indgange til 
at lære … 

I 2014 udgav Fullan bogen ’The Princi-
pal. Three Keys to Maximizing Impact’, 
der er en slags håndbog for skoleledere, 
og netop ledelse er også temaet i hans ny-
este bog ’Coherence - The Right Drivers 
in Action for Schools, Districts, and Sy-
stems’, skrevet med Joanne Quinn. Forud-
sætningen for at øge elevernes læring er 
dygtige lærere, og at skoler og skoleledere 
har fokus på læringsprocesserne.

Her beskriver og analyserer Fullan og 
Quinn skoleledelse i en kontekst, hvor 
der er for mange initiativer i gang på én 
gang og megen fragmentering. De peger 
på, at forudsætningen for, at så store re-
former som i Ontario (og Danmark) lyk-
kes, er, at alle parter – elever, forældre, 
lærere, ledere, forvaltning og politikere – 
arbejder sammen om at gøre reformen 
til en succes. 

Konkret kalder det på en ledelse, der 
skaber sammenhæng og sammenhængs-
kraft, og som bygger på disse komponen-
ter: 1) klare fælles mål, 2) udvikling af en 
stærk samarbejdskultur, 3) professionel 
læring og udvikling og 4) dokumentation 
af, at målene nås. Den organisatoriske 
ramme om dette ligger i begrebet ’capa-
city building’, hvor så indholdet må 
finde en form, der passer den enkelte 
skole/kommune.

At få formet dette mere udefinerbare 
indhold kræver et ”resolut lederskab”, 
som Fullan har kaldt det, hvor man som 
leder også i vanskelige perioder fasthol-
der fokus og tilsvarende kræver det af 
sine omgivelser. Samtidig skal lederen 
huske, at fremskridt sker i fællesskab, og 
at indsigelser og modstand skal adresse-
res med empati og tanke på relationer. 

Det er organisationen, systemet som 
helhed, der skal flyttes. Og den reforme-
rede skole skal kunne svare for sig. Ind-
adtil og udadtil, lidt banalt sagt skal man 
kunne aflægge regnskab (accountabili-

BLÅ BOG
• Michael Fullan
• En af verdens førende 

forskere inden for skole-
ledelse, som i mange  
år var dekan for OISE, 
Ontario Institute for 
Studies in Education  
på Toronto University.

• Forfatter til et utal af  
bøger om skoleledelse. 

• I årene 2003-10 særlig 
rådgiver for premier-
ministeren i Ontario/ 
Canada, da den store 
skolereform i Ontario 
blev gennemført.

• Det var Fullan, der defi-
nerede de tre overord-
nede mål, som Danmark 
senere overtog i forbin-
delse med den danske 
skolereform.

• Det var også Michael 
Fullan, der pegede på at 
disse mål nås gennem 
’capacity building’, for-
stået som en organisa-
tion præget af professi-
onalisme, ansvar og 
lederskab.

It is so easy to go off the 
message; but if you do, 

you lose whole-system-reform 
possibilities. Resolute leadership 
is hard, persistent work, but 
good leaders also try to identify 
and understand what hesitations 
or objections, people have
Michael Fullan, canadisk skoleforsker og rådgiver
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MED LIDT FLERE ORD

1. Det moralske formål 
• Skole (at uddanne og udvikle børn og unge) er allerede et moralsk for-

mål. Formålet kan specificeres yderligere og giver retning 
• At kultivere et moralsk formål muliggør ”commitment” (aktiv indmel-

delse og forpligtelse) 
• Der findes flere og konkurrerende ”goder” 
•  Der er en diversitetsudfordring i det moralske 
 Et moralsk formål er et valg mellem forskellige ’goder’. Det er ikke nok 

at opstille moralske formål, man bliver nødt til at forholde sig etisk til sit 
moralske formål. 

2. Forandringsforståelse 
• Forandring er kulturforandring (Reculturing is the name of the game) 
• Forandring afficerer organisationens medlemmer voldsomt 
• At være ”ude af balance” er læringens moment. Det svære er at få med-

lemmerne til at dedikere sig til dette moment 
• At redefinere modstand og at lytte til dem, man ikke er enig med 

3. Relationer og relationsskabelse  
• At konditionere det relationelle frem for det individuelle 
• Skolen som professionelt læringsfællesskab 
• Ledelse som følsom metier (emotionel intelligens) 
• Forandringskultur er følelsesmæssig høj intens 
• At skabe tilhørsforhold, stolthed og fornøjelse ved at deltage og bidrage 

4. Videnopbygning 
• Skabelse og vedligeholdelse af læringsrum og videndelingsrum.
• Samarbejdskultur.
• Møder på tværs af grupper, funktioner, positioner.
• Videndeling kræver organisering af vidensopbyggende og videndelende 

praksisser
• Videndeling kræver en moralsk forpligtelse, organisatoriske forudsæt-

ninger og relationer, der gør information til viden. 

5. Skabelse af sammenhæng/sammenhængskraft
• At anerkende den overbelastning/overspænding og fragmentering,  

en forandringskultur skaber 
• At fastholde, at en vedvarende sammenhæng også kan være farlig  

og dræbende. 
• Ledere som visions- og kontekstsætter, ikke handleanvisende eller  

problemløsende.
• Konditionering af læringsbetingelser gennem visualiseringer af mulige 

sammenhænge og gennem organiseringer af sammenhængsproduce-
rende rum.

• Selvorganisering og facilitering af det, Fullan kalder ’strange attractors’.

Ledelse af forandringsprocesser kræver balancering mellem forstyrrelse 
og ligevægt. Ledelse sker gennem etablering af organisatoriske lærings-
betingelser og understøtte sammenhængskraft. Men også ved at skabe 
rammer, der fremmer energi, initiativ, motivation, begejstring mv., de  
såkaldte ’strange attractors’, alt det, der trods alt ikke kan foruddiskonte-
res – og hvor man må klare sig uden kompas.

Kilde: Forskningsinformeret læringsledels, Lars Qvortrup, Dafolo Forlag

FULLANS KOMPAS

Michael Fullan har fokus på skoleledelse i 
en forandringskultur (Leading in a Culture 
of Change) og søger at gøre det sammen-
satte og modsætningsfyldte yin-yang 
univers, som skolemiljøet udgør, mere
overskueligt. God ledelse har øje for 
proces  suelle, relationelle, komplekse  
og affektive aspekter, som han siger. 

Lidt mere præcist udfolder ledelse sig  
inden for fem felter 1) moralsk formål  
(moral purpose), 2) forandringsforståelse 
(understanding change), 3) relationsudvik-
ling (developing relationships), 4) videns-
produktion og deling (knowledge building) 
samt 5) skabelse af sammenhæng(skraft) 
(coherence making), hvilket Fullan har 
fremstiller i sit såkaldte ledelseskompas.

ENTUSIASME

                                                     EN
ERGI

HÅB

MORALSK
FORMÅL

FORANDRINGS-
FORSTÅELSE

VIDENSPRODUKTION 
OG VIDENSDELING

RELATIONS-
UDVIKLING

SKABELSE AF 
SAMMENHÆNG(SKRAFT)
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tity). Ledelsen skal ikke kun selv tage an-
svar, være ansvarlig og stå til ansvar, 
men skal sikre, at organisationen i alle 
led gør det. Det er lederskab og ansvar 
på alle niveauer.

Capacity building
Et godt samarbejde er afgørende for en 
skoles succes. De gode eksempler på sko-
leudvikling, der findes, bæres altid af 
gode samarbejdskulturer, og elever lærer 
mere i et velfungerende skolemiljø. Det 
betyder bl.a., at lærernes kompetencer 
og deres mulighed for at arbejde sam-
men skal styrkes – denne styrkelse af  
lærernes individuelle og hele skolens  
institutionelle kapacitet kalder Michael 
Fullan ’capacity building’.

Omdrejningspunktet for Fullan i for-
hold til skoleudvikling er samarbejdskul-
turer, der er energifyldte og fremmer  
det gode arbejds- og undervisningsmiljø, 
men også rummer modsætninger, så  
kulturen ikke havner i stilstand. En god 
samarbejdskultur kendes ved, at den:

• Skaber forskellighed samtidig med, at 
man opbygger tillid.

• Fremprovokerer usikkerhed, men også 
kan rumme den.

• Motiverer til at skabe ny viden og om-
former tavs viden til eksplicit viden.

• Forbinder åbenhed og sammenhæng.
•  Forbinder det etiske, politiske og  

intellektuelle.

Når Fullan taler om ”professional lear-
ning communities” eller på dansk ’det 
professionelle læringsmiljø’, er det ken-
detegnet ved, at lærerne bedømmer de 
studerendes præstationer, relaterer præ-
stationerne til undervisningen og på 
denne baggrund løbende foretager for-
bedringer som ét professionelt miljø. 

Uden at tage energien ud af de mere in-
dividuelle ildsjæle, men mest af alt med 
erkendelsen af, at alle større udfordrin-
ger bedst løses i fællesskab.

Vigtigt er også, at succes avler succes. 
Så ledelsen bør bygge på de succeser, 
der er – vel vidende, at de kun kommer 
ved stædigt at fastholde mål og retning, 
strategier og metoder samt fokus på 
(målbare) resultater. Det gælder om at 
være præcis på de undervisningsmeto-
der og praksisser, der virker, og maksi-
mere dem. Det handler omvendt også 
om at identificere de dårlige indsatser og 
rette dem op.

Undgå ’distractions’, gå efter ’suppor-
ters’, siger Fullan, der tager fat om den 
højt besungne autonomi i lærerjobbet, 
der nok kan føre til kreativitet, men også 
til ineffektivitet. Målet er ’autonomy’ og 
at være ’connected’ på én gang. Medar-
bejderteams skal være forbundne i sam-
arbejde og ansvar, og der skal være en 
forbindelse mellem ledelse og medarbej-
dere, der ikke bare er baseret på autori-
tet. 

From the lab of action
Der må og skal ifølge Fullan i dansk pæ-
dagogisk praksis lægges mere vægt på at 
følge op på, vurdere og bedømme ele-
vernes præstationer. Hvert land må selv-
følgelig selv bestemme, hvilken skole 
man vil have, men man bliver nødt til at 
have data for at have transparens, og 
uden et klart fokus på tal og resultater er 
det svært at forandre og udvikle noget, 
mener han.

Der er tale om at finde en balance  
mellem en skole, der er spændende og 
ganske krævende og en skole, der er 
mere traditionel og tryg, men … kedelig?  
Sidstnævnte er måske den skole, vi her-
hjemme har haft, som er for lidt udfor-

drende med et for stort fokus på, hvad 
eleverne skal lave, frem for hvad de  
skal lære. 

Det er ikke godt nok, vi skal have frihed 
til ikke at kede os, siger Fullan, der altså 
taler varmt for at skaffe sig elevdata og 
følge dem op. Ikke for at bruge data un-
dertrykkende eller elitært. Det handler 
om at vise, fortælle om og opmuntre til 
de forbedringer, der skal ske for eleverne. 

Lige nu er dataindsamlingen i COK/
Aalborg Universitet-projektet ”Program 
for Læringsledelse” i gang, så hver kom-
mune og skole får fastere grund under 
fødderne baseret på målinger og testre-
sultater, men også gennem spørgsmål til 
elever, forældre, lærere, pædagoger og 
ledere om deres syn på undervisningen, 
trivsel, vurderinger af adfærd, observati-
oner af undervisning og kollegaer.

Disse både hårde, semi-hårde og mere 
bløde data danner til sammen en kvali-
tetsprofil for skoler, klasser, årgange, 
køn, socioøkonomiske grupper mv., som 
kan give et forskningsgrundlag for sko-
lens og ledelsens udviklingsarbejde. Et 
grundlag, der netop ikke er adskilt fra, 
men hele tiden er tæt knyttet til den  
pædagogiske praksis, der sker i skolens 
praksisnære læringsfællesskaber. 

”Change is not coming from the lab  
of research, but from the lab of action”,  
siger Fullan. Og der er god grund til at 
trække på hans indsigt og erfaringerne 
fra Ontario-reformen, der blev sat i gang 
fem år før os. For som man jo også siger: 
De, der ikke kender historien, er dømt til 
at gentage den.  

Michael Diepeveen er redaktør
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HANDS ON 
 1. januar tændte jeg li-

gesom mange andre danskere for 
fjernsynet for at se og høre statsmi-
nisterens nytårstale. Jeg ved godt, at 
han i løbet af de 15 minutter ikke 
kan ytre sig om alle de problemer, 
vi slås med. 

Men det skuffede mig i den grad, at 
han ikke ofrede et eneste ord på den 
allerstørste af de udfordringer, vi står 
overfor på det danske arbejdsmar-
ked: Hvordan sikrer vi at langt flere 
unge – og voksne for den sags skyld – 
vælger en erhvervsuddannelse? 

Det er fuldstændig afgørende for 
vores samfund, at vi formår at få de 
unge til at vælge en karriere som ek-
sempelvis elektriker, tømrer eller 
kontorassistent. 

Det er ikke en udfordring, jeg op-
finder. Tværtimod. Den er kendt af 
alle, og tallene taler da også deres 
eget tydelige sprog: Om 14 år vil vi – 
som det eksempelvis er beskrevet  
i LO-rapporten ”Danmark 2030: 
Sammen om velfærd og Lighed” – 
mangle 200.000 personer med en 
faglig, en kort eller en mellemlang 
videregående uddannelse.

Samtidig vil vi stå med 145.000 
ufaglærte. Knap 85.000 af dem  
har grundskolen som deres uddan-
nelsesmæssige ballast, mens resten 
vil have en studentereksamen.

Det siger næsten sig selv, at det  
er et voldsomt og bekymrende mis-

match. Og det er den udvikling, vi 
skal have vendt. 

Det kræver blandt meget andet, 
at vi sikrer dem, at der er tilstræk-
keligt med lære- og praktikpladser. 
Jeg forstår godt de drenge og piger, 
som opgiver ævred, når de efter et 
grundforløb kan komme i tvivl om, 
hvorvidt de kan gøre deres uddan-
nelse færdig. 

Det kræver også, at en holdnings-
ændring hos forældrene. De skal 
lade være med at tro, at en boglig 
uddannelse er det eneste saliggø-
rende for deres unger. I stedet skal 
de motivere børnene til at kigge an-
dre veje, og her er det ikke mindst 
mødrene, vi skal have fat i. Vi ved 
nemlig – fra Danske Erhvervsskolers 
undersøgelse fra 2014 – at det især 
er mødrene, de unge mennesker 
lytter til derhjemme.

Og så kræver det i høj grad også, 
at folkeskolen bliver bedre til at vej-
lede eleverne og gør undervisningen 
i udskolingen endnu bredere. De 
perspektiver, der ligger i at vælge en 
erhvervsuddannelse som alternativ 
til eksempelvis det almene gymna-
sium, skal stå tindrende klart for  
eleverne. 

Her er det mit indtryk, at vejled-
ningen i dag har et lidt for vilkårligt 
præg. For selv om ”Uddannelse og 
Job” har status som et selvstændigt 
fag, er det også et timeløst fag uden 

faste rammer. Det er enormt svært at 
vurdere den lokale indsats, og det 
betyder, at det er svært at sikre en 
mere ensartet vejledning. Hvis de 
eksterne aktører – eksempelvis ar-
bejdsmarkedets parter og virksom-
heder – skal bruge ressourcer på at 
etablere forløb og udvikle materialer, 
skal de også have en vis sikkerhed 
for, at indsatsen har en effekt.

Heldigvis er der flere eksempler 
på, at det kan lade sig gøre at mål-
rette vejledningen. 

Fra min egen verden vil jeg 
nævne udviklingsprojektet Hands 
On, som Dansk Metal, HK, 3F og 
Dansk Industri står bag. Her får sko-
ler, elever og forældre mulighed for 
at besøge virksomhederne. 

UU Lillebælt gennemfører i nært 
samarbejde med skolerne en række 
tværfaglige ugelange forløb, hvor 
undervisning og virksomhedsbesøg 
smelter sammen.

Og på EMU Danmarks læringspor-
tal er der en lang række gode og re-
levante eksempler på god udskoling. 
Hvis jeg havde været statsminister, 
havde jeg nævnt bare et af dem i min 
nytårstale, fordi de eksempler peger 
frem og peger på hvordan vi kan løse 
den allerstørste udfordring på det 
danske arbejdsmarked.  

AF LIZETTE RISGAARD formand for LO

56 plenum – feb 2016

klumme



Faglig opdatering og 
nye kompetencer

I kataloget finder du også tilbud om:
 � Opkvalificering i undervisningsfag
 � Uddannelsesretninger i Den Pædagogiske Diplomuddannelse
 � Viden om særlige efteruddannelsesløsninger

Find dit kursus eller et diplommodul  
allerede  i dag – og er du i tvivl kan  
du kontakte os for en snak om  
dine muligheder.

Kontakt vores uddannelses- 
 konsulenter på 7248 7500

For ledere, lærere og skolepædagoger

Reformaktuelt kursusprogram netop udkommet

phmetropol.dk/kataloger



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
 

ADMINISTRATION OG DRIFT     
Merethe S. Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org
 
Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@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
 
Helene Grarup Smidt
Konsulent 
hgs@skolelederne.org

Karsten Steen Hansen
Konsulent
ksha@skolelederne.org
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org
 
Søren Teglskov (delvist)
Konsulent
sote@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 DE 
ANDRE
SKOLE

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALE MEDIER!
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NOTER

TIMETAL
Den nye internationale OECD-status  

”Education at a Glance 2015” over uddan-
nelsesvilkår i mere end 50 lande bekræfter, 

at danske elever efter reformen ligger i  
top mht. antal undervisningstimer.

Beregninger viser, at danske elevers under-
visningstimetal stiger fra 8.070 timer til 

10.040 timer over et helt skoleforløb.  
Og med denne stigning på ca. 25 % ligger 
Danmark i top blandt OECD-landene, hvor 

eleverne i gennemsnit har 7.570 under-
visningstimetal over et skoleforløb.

”Når vi nu også gennem OECD’s analyti-
kere kan konstatere, at undervisningstiden 

er steget så meget, må det være et klart 
signal til kommunerne om at sikre resur-

serne og kvaliteten i skolereformen ”,  
siger Claus Hjortdal, formand for Skole- 

lederforeningen.

Andre bemærkninger om Danmark 
i den nye OECD-rapport:

Flertallet af unge (15-29-årige) i Danmark 
er i fortløbende uddannelse, og en stor del 
af dem er både i uddannelse og beskæfti-

gelse. Det er næsthøjest i OECD.

Trods store reduktioner i udgifter til ud-
dannelsesinstitutioner, fortsætter Dan-

mark med at være det OECD-land, der in-
vesterer den største andel af BNP til 

uddannelse.

Ligestillingen halter: Uanset uddannelses-
baggrund er arbejdsløshedsprocenten lidt 
højere for kvinder end mænd i Danmark.

80 % af alle danske børn er indskrevet på 
offentlige førskole-institutioner, mens det 

kun er tilfældet for 61 % i gennemsnit i 
OECD.

Læs Education at a Glance 2015
Danmark på  hjemmesiden

PSYKISK 
Et godt psykisk arbejdsmiljø er vigtigt for både trivsel, produktivitet og kvalitet. På den 
baggrund lancerer KL og Forhandlingsfællesskabet i foråret 2016 en fælles indsats ’Sam-
arbejde om Psykisk Arbejdsmiljø i Kommunerne’.

Som optakt inviteres ledere, tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter m.fl. til en konference 
11. april 2016, hvor fokus vil være på temaerne ’forandringer og omstillinger’, ’samarbej-
det’, ’vold og trusler’ og ’arbejdets indhold, omfang og udførelse’.

Bl.a. vil konsulenter medvirke til at styrke samarbejdet og handlekompetencen hos ledere 
og medarbejdere i deres arbejde med at håndtere og forebygge psykiske arbejdsmiljøpro-
blematikker, som findes eller opstår på de kommunale arbejdspladser.

Læs mere om indsatsen på www.sparkweb.dk

SPECIELT
Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling har udgivet en ny vejledning 
om ’Folkeskolens specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand’.

Vejledningen skal hjælpe kommuner, skoler og andre interessenter med  
uddybninger og forklaringer af reglerne i bekendtgørelsen om folkeskolens  

specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand.

Den nye vejledning findes på retsinformation.dk og uvm.dk

Udsatte
Undervisningsministeriet opfordrer i samar-
bejde med UC Metropol skoler til at deltage i 
pilotafprøvningen af programmet ”Styrket fag-
lighed blandt udsatte børn i folkeskolen”.

Forsøgsprogrammet skal skabe evidensbaseret 
viden om, hvordan udsatte børn kan blive bedre 
til læsning og matematik og løber frem til 2018.

Der er stadig plads til skoler, der kan hjælpe 
med at afprøve og udvikle læseindsatsen på 
tværs af årgange, hvor 3. eller 5. klasseelever 
læser sammen med 8. klasseelever i et syste-
matisk planlagt forløb på tre uger.

Klassernes lærere, skolens læsevejleder og  
skolebibliotekar gennemgår en opkvalificering 
forud for forløbet, der gennemføres i begyndel-
sen af foråret. 

Interesserede skoler kan kontakte Malene  
Mortensen, UVM, på mamor2@uvm.dk
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DEN RETTE
DIMENSION

Inkluderende 
klasseledelse

Mette Molbæk og Susan Tetler
Dafolo Forlag
72 sider, 249 kr.

 Umiddelbart en 
lille undseelig bog – med no-
get forskning og nogle praksi-
seksempler. Prisen kan synes 
umiddelbart høj for kun 72  
sider, så hvad får man egent-
lig i dette hæfte? 

Tja, man får ikke noget nyt 
i det første kapitel, som er en 
forskningsbaseret og teoretisk 
gennemgang af begrebet in-
kluderende klasseledelse. 
Men i det andet kapitel be-
gynder bogens styrke at ud-
folde sig.

Her stilles der skarpt på ar-
bejdet med inkluderende 
klasseledelse via fire centrale 
dimensioner: den rammesæt-
tende, den relationelle, den 
didaktiske og den organisato-
riske dimension. Disse er illu-
streret i en model, der kan 
anvendes til refleksion og dis-
kussion på lærer-, team- og 
skoleniveau. Modellen kom-
mer både i ren form og i en 
servicevenlig version med 

spørgsmål til de fire dimensi-
oner. Denne model er sim-
pelthen hele bogen værd!

Den er et genialt dialog- og 
undersøgelsesredskab for alle 
på en skole og i særdeleshed 
som en fælles ramme, man 
som ledelse kan introducere 
og bruge i al slags udviklings-
arbejde. 

I de tre praksiseksempler, 
der følger i kapitel 3, er det 
svært ikke at reflektere over 
og drage paralleller til egne 
erfaringer. På samme tid får 
man udfoldet modellen som 
et konkret redskab til arbej-
det med analyse af og videre-
udvikling af inkluderende 
klasseledelse på egen skole. 

I Mette Molbæk og Susan 
Tetlers inklusionsforståelse, 
bliver den enkelte elevs fag-
lige og sociale delagtighed i et 
læringsfællesskab et centralt 
omdrejningspunkt for lærer-
nes ledelse af deres klasser, 
og undervisningsdifferentie-
ring bliver et bærende prin-
cip for undervisningens tilret-
telæggelse. 

Sidst i bogen får forfatterne 
slået deres værdimæssige til-
gang helt fast – nemlig at in-
klusion ikke er en metode el-
ler kun for ”inklusionsbørn” 
eller ”dem med særlige be-
hov”. Inklusion er en grund-
læggende tilgang til skolens 
liv og organisering  – ”og der-
for en fælles opgave for alle 
på skolen”!

Morten Fjord
Skoleleder
Kolind Centralskole 
Syddjurs Kommune

FOR LIVET
Livsduelighedens  
pædagogik

Faglige pointer til den  
relationsprofessionelle
Anne Linder (red.)
Dafolo Forlag
199 sider, 335 kr.

 Hvordan skaber 
vi gennem vores pædagogi-
ske arbejde livsduelige børn 
og unge? Gennem bogens fire 
temaer gives en række bud 
på, hvad der skal til for at 
klare sig i hverdagen, livet og 
samfundet som sådan.

Bogen er skrevet af en 
række fagpersoner, som på 
hver deres felt bidrager til at 
skabe livsduelighed for den 
enkelte. Der inddrages i bo-
gen eksempler fra forsknin-
gen på, hvad der skal til for at 
skabe sunde livsduelige indi-
vider i et samfund under for-
andring. Det er i det professi-
onelle relationsarbejde i og 
omkring børnene, at det pæ-
dagogiske personale kan være 
medvirkende til at udvikle 
børn og unge i bestræbelsen 
for at skabe læring og trivsel 
for den enkelte. 

Bogen igennem henvises til, 
hvordan ICDP / International 
Child Development Program 
kan medvirke til at skabe de 
fornødne rammer og struktur i 
arbejdet omkring det enkelte 
barn.

Læseren præsenteres for et 
mangfoldigt billede af, hvilken 
betydning relationsarbejdet har 
for barnet, ledelse af medarbej-
dere, ledelse af læringsproces-
ser og endelig gives et bud på, 
hvordan det fysiske / arkitekto-
niske miljø har betydning for 
trivslen og udviklingen af livs-
duelighed. Læseren bibringes 
oveni en neuropsykologisk og 
neuropædagogisk forståelse et 
bud på, hvordan man kan ud-
vikle barnets livsduelighed.  
Kapitel 6 og 7 i bogen er i den 
henseende fremragende skre-
vet.

Herudover får læseren prak-
sisnære eksempler på, hvordan 
man kan arbejde med børne-
nes selvværd og selvtillid, idet 
disse anses for vigtige indikato-
rer på den enkeltes mulighed 
for læring og trivsel. Således 
opstår livsduelighed i evnen til 
at håndtere udfordringer i li-
vet. Endelig sættes livsduelig-
hed i bogen i et samfundsper-
spektiv.

Bogen henvender sig til alle, 
der arbejder med børn og 
unge. Der er ingen tvivl om, at 
bogen har til hensigt at skabe 
en rød tråd gennem livsduelig-
hedens pædagogik, hvilket dog 
ikke lykkes lige godt hele vejen 
igennem. Visse kapitler er 
mere læseværdige end andre. 

Lone Pedersen Hansen
Viceleder
Halsnæs Heldagsskole

ANMELDELSER
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FIND DIT 
NYE JOB PÅ 

SKOLE 
LEDER 
JOB.DK

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

GRIB DIN SMARTPHONE! 

Har du den 
nyeste viden?

Læs hele programmet, 
planlæg dagen og 
registrer dig på

www.danmarkslæringsfestival.dk

Bliv opdateret på Danmarks 
Læringsfestival:

• Ledelse i en reformtid

• Brug af data

• Kompetenceudvikling

• Brugerportalsinitativet

Danmarks 
Læringsfestival

2016

15. og 16. marts 2016 i Bella Center



Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af Skolelederforeningen kan du få en lønkonto  
med hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder,  
at du får mere ud af dine penge. 

LSBprivat®Løn giver dig 5% i rente på de første 50.000 kr.  
Og ja, så er der 0% på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer  

for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5% på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af Skolelederforeningen – og have  
afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

 Du behøver ikke i første omgang at flytte dit eksisterende  
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal  
for midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 4. marts 2015.

Ring til Lån & Spar: 3378 1992
eller book møde på:  
lsb.dk/skolelederne

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

Hvis det er det du kigger efter, så ring til  
os direkte på 3378 1992 – eller gå på  
lsb.dk/skolelederne og vælg ’book møde’,  
så kontakter vi dig. 

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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IMPULSER
Motivation for læring
Teori og praksis

Einar M. Skaalvik og 
Sidsel Skaalvik

Dafolo Forlag
96 sider, 285 kr.

ANMELDELSER

 I en tid, hvor le-
delse, læring og reformen er 
på alles læber, giver denne 
overskuelige bog et godt bud 
på, hvorfor ”læringsmålssty-
ret undervisning” er så vigtig 
for elevernes motivation og 
læring.

Med henvisning til interna-
tional forskning bringes læ-
seren gennem 8 forskellige 
motivationsteorier / temaer, 
som har betydning for ele-
vens motivation og læring. 
De enkelte teorier gennem-
gås og belyses gennem ”case-
stories”, og der følges op 
med praktiske anvisninger 
på, hvordan man i dagligda-
gen kan analyse, hvordan 
undervisningen og samarbej-

det i klassen skal tilrettelæg-
ges med henblik på at skabe 
de bedste læringsbetingelser 
for den enkelte. Hvert afsnit 
(teori) slutter med spørgsmål 
til lærerens / teamets fælles 
refleksion.

Det er en bog, der forener 
teori og praksis, skrevet af to 
af Norges førende forskere 
på området. Bogen er med-
virkende til at vække læse-
rens egen refleksion over, 
hvad der virker for den en-
kelte.

Bogen kan anbefales til læ-
rerens egen refleksion, men 
den er i høj grad også anven-
delig og anbefalelsesværdig 
som fælles læsning og dis-
kussion i teamet med hen-

blik på at skabe motivation 
for læring hos den enkelte 
elev.

Lone Pedersen Hansen
Viceleder
Halsnæs Heldagsskole

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 

plenum – feb 2016 63



ANMELDELSER

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. 

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

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

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

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 
 
Sammen skaber vi en
bedre skole
En håndbog for forældre
Steen Frederiksen
Trykværket

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 

Pædagogisk ledelse er
faglig ledelse
Fordi læring er i centrum
Susanne Ploug Sørensen og 
Mai-Britt Herløv Petersen
Dansk Psykologisk Forlag

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 

Effektive ledergupper 
For bedre udvikling, implemente
ring 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 

Undervisningsdifferentiering 
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

Styr på mål
Læringsmål, tegn og progression
Bodil Nielsen
Hans Reitzels Forlag 

Pædagoger og lærer i skolen
Sammen om elevernes trivsel
og læring
Stig Broström (RED.)
Dafolo 

De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger
Ole Kyed
Akademisk Forlag

LÆR!
Effektiv, talentudvikling 
og innovation
Lene Tanggaard og med Tue Juelsbo
Gyldendal Business

Hjernesmart pædagogik
Stimulér børns læring, 
empati, indre ro og selvkontrol
Anette Prehn
Dafolo

Datainformeret forbedrings
arbejde i skolen
Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

Forskningsinformeret
læringsledelse
Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

SKOLELEDERJOB.DK
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Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til den 14. februar

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.                                                                                                                                              
                                                   

LED Lysstofrør 
• Erstatter de gamle T8 lysstofrør
• Ingen opvarmningstid – starter på fuld styrke
• Levetid på hele 40.000 timer
• Varmt lys som fra traditionelle lysstofrør  

(2700 Kelvin)

LED pærer 
• Varmt lys som fra en gammeldags glødepære (2700 Kelvin)
• Ingen opvarmningstid – starter på fuld styrke

Spar 
25%

PÅ BESTSELLERNE!

1

23

Se hele sortimentet på  
lomax.dk/osram

Spar op til  
90% strøm ift.  
en glødepaere

Spar op til  
50% strøm

Varenr. Beskrivelse Længde i mm Lysfarve Lumen Levetid i timer Førpris TILBUD
304593 10W = 18W 600 830  900 40.000 99,- 74,-
304594 21W = 36W 1200 830  1.900 40.000 249,- 189,-
304595 24W = 58W 1500 830  2.160 40.000 399,- 299,-

Varenr. Beskrivelse Sokkel Levetid i timer Dæmpbar Førpris TILBUD
Standard
1 772278 5W = 40W E27 15.000 Nej 49,- 36,-

304598 8W = 60W E27 15.000 Nej 59,- 44,-
304597 10W = 60W E27 25.000 Ja 69,- 51,-
309314 9W = 75W E27 15.000 Nej 79,- 59,-

Kerte
2 772278 5W = 40W E27 15.000 Nej 49,- 36,-
Krone
3 304604 6W = 40W E14  20.000 Nej 55,- 41,-
3 304607 6W = 40W E27  20.000 Nej 55,- 41,-
Spot

304611 3,5W = 35W GU10  15.000 Nej 45,- 33,-
304613 5W = 50W GU10  15.000 Nej 59,- 44,-
304618 5W = 35W GU 5,3  15.000 Nej 79,- 59,-

Uge04_LED.indd   1 19-01-2016   10:31:07



NOTER

WAR OF  
THE CLONES
Tidligere finansminister Bjarne Corydon har skiftet poli-
tikerkarrieren ud med jobbet som global direktør for ma-
nagement- og konsulentvirksomheden McKinsey Center 
for Government.

Han var selv for to år siden med til at hyre McKinsey til 
at lægge en national plan for implementering af skolere-
formen i samarbejde med Moderniseringsstyrelsen, her-
under opfølgning på resultater, ledelse, arbejdstid og an-
dre pædagogiske og økonomiske parametre.

Ved den lejlighed blev brugt ord som »centrale nøgletal 
og måleindikatorer«, og siden er fx dannelsen af Styrel-
sen for Undervisning og Kvalitet i UVM udtryk for denne 
øgede centrale monitorering, understøttelse og – lad os 
bare sige – styring af reformarbejdet.

Med Corydons jobskifte er ringen sluttet, vil nogen 
mene. Bare han nu i sit nye job husker, at han har kaldt 
skolelederne for ”velfærdsstatens jedi-riddere”. 

Understøttende 
Undervisningsminister Ellen Trane Nørby har åbnet for, 
at den understøttende undervisning kan reduceres til 
blot én ugentlig time, hvis skolerne ønsker at konvertere 
dem til timer med to lærere.

Det fremgår af et svar til tre politikere i Viborg, som har 
bedt ministeren beskrive, hvilke muligheder kommunen 
kunne have for at korte skoledagens længde.

Af svaret fremgår det, at der altid skal gives understøt-
tende undervisning – men omfanget er ikke nærmere 
fastsat. 

Skolerne er kun forpligtet til at beholde én time til under-
støttende undervisning. En stor del af den understøt-
tende undervisning kan konverteres til to voksentimer. 

Kilde: Folkeskolen.dk

PÅ FLUGT
Oveni alle de andre opgaver i skolen, er 
der nu kommet nok en vigtig en: Integra-
tionen af de ca. 5.500 flygtningebørn, der 
er kommet til landet det seneste år – og 
endnu flere ventes at komme i 2016.

Der skal skabes grobund for, at de og
deres familier, der ønsker at blive boende 
her, har mulighed for at udvikle selvstæn-
dighed med henblik på videre uddannelse, 
arbejde og inddragelse i samfundet. Sko-
len skal også værne mod ghettoer, frem-
medgørelse og radika lisering.

I Danmark er der i 2015 oprettet over 
400 nye modtageklasser for skole søgende 
flygtningebørn. Og flere ventes at skulle 
oprettes i år med mindre, at børnene – 
som det lige er nu er fremme i den politi-
ske debat – skal optages direkte i normale 
klasser ...

I Tyskland, hvor ca. 200.000 flygtninge-
børn akut skal ind sluses i det tyske skole-
system, har man startet flere end 8000 
specialklasser for flygtningene og ansat 
ca. 8.500 ekstra lærere.

Januarbørn klarer sig klart bedre 
end novemberbørn. Klassens æld-
ste præsterer og trives bedre end 
deres yngre kammerater, viser ny 
forskning fra SFI. Mens det faglige 
forspring indhentes i udskolingen, 
trives de ældre elever fortsat 
bedre i resten af skoletiden. 

Fænomenet erkendt fra sportens 
verden. De ældste i en årgang har 
et forspring, og det indhenter de 
yngre aldrig helt. Men gælder 
også i klasseværelset. Således 
klarer de børn, der er ældre ved 
skolestart, sig signifikant bedre 
i de nationale tests i de mindste 
klassetrin.

Rapporten fra SFI viser, at de æl-
dre elever typisk er mere modne, 
bedre til at sidde stille og klarer 
sig bedre i test. Desuden har de 
nemmere ved at koncentrere sig 
og har det lettere socialt, antage-
ligt fordi de føler sig bedre tilpas 
i skolen.

I USA har man fundet, at de, der 
er ældre ved skolestart, også kla-
rer sig bedre senere i livet – fx på 
løn. Men i Danmark og i Skandi-
navien har man ikke kunnet finde 
disse langtidseffekter.

FORSPRING
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Spar 50.000 ved køb af 3 legeredSkaber! 

bYgger pladS TIl leg
elverdal.dk  -  tlf.: 35 13 32 22

Unge kræfter på spring

Lad de større børn klatre, snurre og svinge med disse tre kvalitetsprodukter, som du lige nu kan få til en stærkt 

nedsat samlet pris. Både klatreanlæg, rodeoboard og hængekarrusel er godkendt til offentlig brug. Tilbuddet 

er inklusiv levering og montering, men eksklusiv moms.

bestilling

Ring til os på tlf. 35 13 32 22 eller send os en besked på info@elverdal.dk.

din pris: 114.950,-

Vejl. pris: 164.950,-

+
+
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Elevdesignede skolegårde
- til bevægelse og undervisning

Nomadisk af Natur tilbyder:

Eleverne designer

Forny skolegården - igen og igen

Workshop med eleverne hvor de, ved hjælp af 
minimodeller, er med til at designe skolegården.

#elevernedesigner

Modulerne går ikke i jorden og kan derfor 
ændres efter ønske og behov.

Opsætninger til undervisningsformål
Udvalgte opstillinger opsættes 

i skolegården efter gældende regler:

Bevægelseslandskab
Udendørs klasselokale

Streetskating
Parkour

Opholdssteder
Crossfit

Scene
Elevudstilling

Urban farming

Sammen skaber vi skolegården  www.nomadiskafnatur.dk
nr@nomadiskafnatur.dk

+45 28 90 33 37


