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DET 
NØDVENDIGE
EKSPERIMENT
For Uffe Elbæk er der ingen vej uden om. Hvis vi skal løfte de 
udfordringer, vi står i som samfund, skal vi turde gå nye veje. 
Selv om vi ikke altid ved, hvor de fører hen. Mød Alternativets 
grundlægger, som kalder eksperimentet sin arbejdsmetode. 
s. 10

VALG I FORENINGEN // Alternative løsninger // Læringsfællesskaber // Den store inklusionsindsats
Ansvar uden frihed // Forandringer og trivsel // 3D E-learning // Bevægelse // Hverdagens handletvang

MÅNEDENS TWEET: 
@jpmandrup: Kortere skoledag. 

Kvaliteten må ikke forringes 

#skolepol #skolereform skole-

lederforeningen.org/nyhed…



Mere læring på din skole?
Uddannelsesforløb for skoleledere –
baseret på Viviane Robinsons forskning

For første gang i Danmark er det nu muligt at deltage 

i det internationalt certifi cerede uddannelsesforløb 

Growing Great Student Centered Leaders (GGSCLTM). 

Uddannelsen er målrettet ledere af skoler og 

uddannelsesinstitutioner og har direkte fokus på elevers 

og studerendes læringsudbytte.

GGSCLTM tager udgangspunkt i Viviane Robinsons 

forskning om elevcentreret skoleledelse. Forløbet består 

af seks moduler og afh oldes over 3+2 dage.

Som deltager får du:

• Konkrete værktøjer til arbejdet i egen ledelsespraksis

• Redskaber til at analysere data med henblik på at 

udvikle kerneopgaven

• Praksisnære bud på samarbejdet mellem professionelle 

om elevernes læring og trivsel

• Forskningsbaseret viden om hvad der virker i praksis

Kom til informationsmøde om uddannelsen den 15. marts.

Læs mere på ucc.dk/ggl
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S. 6: Brokkehoveder. Hvordan 

kan mere eller mindre hovedløs 

kritik forvandles til konstruktive  

input?

S. 10: Rundkreds ja, men 
også hierarkier. Mød den  

alternative tænker og partistifter 

Uffe Elbæk.

S. 21: Ritt starter i skole.  
Er elev, bliver senere selv lærer,  

seminarieadjunkt, undervisnings-

minister …

S. 30: Den reformerede skole. 
Handler bl.a. om at spørge, hvad 

skal vi lære, frem for hvad skal vi 

lave?

S. 36: Trivsel og involvering. 
Skole i Ikast vandt Arbejdsmiljø-

prisen 2015 for tilrettelæggelsen 

og indførelse af reformen.

S. 40: Virtuel reality. Isen-

krammet er blevet billigere og  

åbner for oplevelser, undervisning 

og læring.

S. 44: Sammen om inklusion.  
Et nyt fællesskab, kræver en fælles 

indsats fra alle – herunder foræl-

drene.

S. 50: Læringsfællesskab. Den 

amerikanske uddannelsesforsker 

Marzano har besøgt Hjørring – og…

S. 58: Vi skal videre! Blive 

bedre, lave mere… hvordan være 

handlekraftig og bevare jordfor-

bindelsen?

S. 5: Leder og video. 

S. 8 og 66: Noter.

S. 34: Jeg har fået nyt job. 

S. 49: Hverdagsledelse. 

S.54: Klumme. 

S. 61: Anmeldelser.
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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

T
O

U
C

H
E

R
E

K
L

A
M

E
.D

K



ANSVAR UDEN FRIHED
 I mange kommuner er skolereformen ved at bide sig fast, men lige 

så mange steder er reformen under pres resursemæssigt. Der er ikke de penge 
og den tid, der skal til for at levere den kvalitetsforbedring, der er meningen. 
Helt konkret besluttes det at korte skoledagene, så idéen med den understøt-
tende undervisning og åben skole begynder at udvandes.

Senest er et politisk flertal i Københavns Kommune uden om skoleborg-
mesteren ved at få gennemført, at det skal være skolelederne på de enkelte 
skoler, der selv skal bestemme, om de vil slække på timetallet og korte skole-
dagen. Umiddelbart lyder det forjættende, at vi skal have den kompetence, 
men ved nærmere eftertanke mener jeg ikke det er rimeligt, at det havner  
på skole lederens bord.

Derfor er jeg gået i medierne med budskabet om et tak for tilliden, men 
også et nej tak til den tjans. Øget frihed under ansvar er en smuk ting. Men  
i dette tilfælde er der reelt tale om det modsatte, nemlig at få øget ansvar – og 
mindre frihed. Lægges beslutningen ud til den enkelte skoleleder, havner ved-
kommende let i et krydspres mellem forældre, skolebestyrelse, lærere og for-
valtning. Samtidig giver konkurrencesituationen skolerne imellem et øget pres 
på skolelederen.

Når der i København oveni lægges op til, at skolelederen skal begrunde ’sin 
beslutning ud fra pædagogiske hensyn’, harmonerer det endnu ringere med 
reformens intentioner om at kunne arbejde mere varieret, praktisk og kreativt 
med det faglige, frem for traditionel boglig læring. Der kan fra interessenterne 
omkring skolen være mange gode argumenter for at korte skoledagen. Men de 
findes ikke i de tekster, der ligger til grundlag for reformen.

Med en mangestrenget skolereform, en arbejdstids- og ledelsesreform, en 
inklusionsreform, digitalisering af administration og undervisning, en vok-
sende integrationsopgave med flygtningebørn og omfattende ændringer af 
skole- og ledelsesstrukturerne, er presset på skoleledere steget stejlt. Nu læg-
ges der så med dette tiltag et nyt, uforholdsmæssigt stort pres på.

Som det fremgår af skolereformens paragraf 16b er der allerede 
hjemmel til at konvertere dele af den understøttende undervis-
ning til to-voksen lektioner. I loven er det i dag en politisk be-
slutning for kommunalbestyrelsen. Det bør det også være frem-

over. Politikerne må afgøre, om de vil følge op på reformens 
mål om at give eleverne ’en længere og mere sammenhæn-
gende skoledag’, så flere elever lærer mere og alle er med,  
og om de vil sætte resurserne af til det. Eller rulle dele af  
reformen tilbage. 
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 Ditte Tofteng er 
docent på Professionshøj-
skolen UCC og har i forbin-
delse med forskningspro-
jektet ’Samarbejde på 
tværs om inklusion i den 
danske folkeskole’ gennem 
et år arbejdet med medar-
bejdernes kritik og deres 
egne forslag til konstruk-
tive løsninger på Ellebjerg 
Skole i København.

”Det er nødvendigt at 
starte forandringsprocesser 
med kritik, selv om det kan 
være vanskeligt. Som leder 
må man have is i maven. 

For arbejdet med kritik er et godt udgangspunkt for at finde 
løsninger på aktuelle udfordringer – som for eksempel arbej-
det med inklusion,” siger hun. Projektet foregik i en periode 
præget af ny arbejdstidsaftale og skolereform. 

”Medarbejderne på skolen oplevede – som lærerne gene-
relt i hele landet – at de blev set som brokkehoveder, der  
ikke var omstillingsparate. Men i forskningsprojektet fik de  
et rum, hvor de mere præcist kunne pege på det, de ikke 
syntes hang sammen fagligt i det daglige arbejde på skolen,” 
siger Ditte Tofteng.

Projektet havde fokus på inklusion og tværprofessionelt 
samarbejde, og der blev udviklet en række mindre projekter, 
hvor der også blev givet plads til medarbejdernes kritik af den 

SOM SKOLELEDER KAN DET VÆRE SIN SAG 

AT LÆGGE ØRER TIL MEDARBEJDERNES 

KRITIK, DER KAN OPLEVES SOM MERE ELLER 

MINDRE UKONSTRUKTIV BROK. MEN KRITIK 

KAN STYRKE DEN FAGLIGE IDENTITET OG 

SKABE UDVIKLING. 

Af Signe Kierkegaard Cain  •  Illustration Datagraf
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hidtidige inklusionsindsats. Kritikken og 
de ønsker til ændringer, der fremkom, 
blev efterfølgende testet i en periode på 
basis af, hvad medarbejderne selve mente 
skulle undersøges og hvordan.

Skab plads til kritik
Ditte Tofteng peger på, at det er vigtigt, 
at medarbejderne ude på skolerne får 
luft for deres frustrationer. Men kritikken 
kan også i høj grad bruges til at få define-
ret, hvor man gerne vil hen. Det kræver 
dog, at skoleledelsen er med til at skabe 
et miljø med plads til kritik. 

”Det kan være voldsomt og sårbart 
som leder at blive præsenteret for kritik. 
Man skal kunne rumme det og give plads 
til, at medarbejderne kan arbejde aktivt 
med løsninger på kritikken. Det er en ud-
fordring for ledelsen, men også for med-
arbejderne – det er jo ikke altid kritikken 
retter sig mod lokale forhold, der kan lø-
ses her og nu af en engageret leder og 
medarbejdergruppe,” siger hun. 

På Ellebjerg Skole var ledelsen ikke 
med i alle dele af processen, og medar-
bejderne formulerede deres kritik, uden 
at ledelsen var til stede. ”Som leder var 
det nogle gange frustrerende at stå på si-
delinjen, for jeg vidste jo ikke, hvor kri-

tikken ville føre hen,” siger Anne Graah, 
der er skoleleder på Ellebjerg Skole. 

Kritik styrker fagligheden
I forskningsprojektet blev der som sagt 
løbende fulgt op på kritikken, som blev 
omsat til konkrete tiltag. Og Anne Graah 
har oplevet, at medarbejderne i højere 
grad får en oplevelse af ejerskab, når nye 
tiltag bygger på deres egen kritik. ”Det vi-
ser jo, at man tager deres professionelle 
virke alvorligt,” siger hun. 

Sociolog Rasmus Willig peger på, at 
især når reformer skal implementeres, er 
der brug for at give plads til kritik. ”Ellers 
får skolereformen ikke legitimitet,” siger 
han og uddyber: ”Reformer kræver me-
gen dialog mellem medarbejdere og le-
delse. Nyere forskning peger også på, at 
tilbageholdt kritik er en stressbelastning. 
Når lærere oplever, at de ikke kan få lov 
at være kritiske over for reformen, går 
det ud over professionsidentiteten – de 
kan ikke længere være sig selv.” 

Kritik er ikke brok
Rasmus Willig understreger, at ledelsen 
ikke blot skal give plads til kritik. Det er 
også afgørende, at ledelsens svar på kri-
tikken giver mening for medarbejderne. 

Anne Graah fortæller om en MUS-sam-
tale med en lærer, der er over 60 og op-
levede, at arbejdet med kritik udviklede 
hende som lærer. 

”Hun sagde uopfordret, at det her for-
løb er noget af det bedste, hun har været 
med til. Det var det fordi, hun og kolle-
gerne blev taget seriøst og deres kritik 
bragt videre,” siger Anne Graah. 

Det afgørende er at gøre kritik til et  
udgangspunkt for udvikling, siger Ditte 
Tofteng: ”I forskningsprojektet har vi  
arbejdet med fremtidsværksteder som 
metode, og der har medarbejderne fået 
mulighed for at skabe forbindelse mellem 
deres kritik og visioner for arbejdet med 
inklusion. Det bidrager til, at deres input 
ikke bliver brok, men konstruktiv kritik.”

 Anne Graah er enig: ”Jeg prøver i så 
høj grad som muligt at sørge for, at der er 
plads til kritikken her på skolen. Samtidig 
er det vigtigt, at kritikken ikke bare bliver 
til en ”brokkultur”, men bruges aktivt i 
forhold til at formulere visioner og øn-
sker om forandring,” siger hun. 

Signe Kierkegaard Cain er journalist på  

Professionshøjskolen UCC

Det er nødvendigt  
at starte forandrings-

processer med kritik, selv om  
det kan være vanskeligt. Som 
leder må man have is i maven.
Ditte Tofteng, docent, Professionshøjskolen UCC
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NOTER

En undersøgelse viser, at skoleledelsen skal gå forrest, 
hvis bevægelseskravet i reformen skal opfyldes og om  - 
fatte læring, sundhed og trivsel, som det er tiltænkt.

Det viser en ny undersøgelse som Dansk Skoleidræt  
og TrygFonden har lavet blandt 1.513 lærere og  
pædagoger fra hele landet.

Selv om bevægelsesaktiviteter typisk igangsættes af en  
lærer eller en pædagog, så er skoleledelsens opbakning  
meget væsentlig. Ikke overraskende – sådan er det tit 

Her ses det, at blandt de, som oplever fastlagte strukture-
rede tiltag fra skoleledelsen for at sikre 45 minutters daglig 
bevægelse, vurderes kvaliteten af den daglige bevægelse 
overvejende som høj.

Dansk Skoleidræt og TrygFonden har udviklet programmet 
‘Styr på Sundheden’, der igen er en del af initiativet ‘Sunde 
Børn Bevæger Skolen’.

Læs mere på www.styrpaasundheden.dk

TRANSPORT
Gode, billige transportmuligheder 
spiller en vigtig rolle, når eleverne 
i løbet af skoledagen skal besøge 
kulturinstitutioner, forsyninger, 
virksomheder eller foreninger.

I en undersøgelse er indsamlet 
erfaringer fra en række skoler,  
kulturinstitutioner og kommuner 
med hensyn til transportformer, 
pris, logistik, tidsforbrug i forbin-
delse med at besøge eksterne  
læringsmiljøer.

Rapporten, der bl.a. baserer sig 
på interviews fra 441 skoleledere 
viser, at mange skoler arbejder 
med spændende løsninger på 
transportudfordringen – og har 
eksempler til inspiration.

Læs undersøgelsen på  
www.skoletjenestenetvaerk.dk

Mit navn er væk… gækkebrevet er en flere hundrede år gam-
mel dansk tradition ved påsketid. Vi repeterer lige …

Brevet indeholder gerne en vintergæk, heraf navnet, der også 
knyttes til verbet ”at gække” i betydningen ”at vildlede”. ”At 
drive gæk med” er ”at spille et puds”, som gækkebrevet også 
er et forsøg på.

Brevet klippes i papir med et symmetrisk) mønster. Det sen-
des anonymt med punktummer i stedet for bogstaver: ”Mit 
navn det står med prikker”. Ofte tilføjes et lille påskedigt.

Fx: Omme bag en tjørnehæk fandt jeg denne vintergæk.  
Nu med den du får fra mig, sendt en hilsen – hvem er jeg? – 
Digtet i Vejle af 24 snegle, skrevet i Rom af kaptajn Vom,  
gæt så hvorfra brevet kom.

Eller mere poetisk: En vintergæk, en sommernar, en fugl  
foruden vinger, en lille ven, som har dig kær, en kærlig hilsen 
bringer.

Modtageren skal gætte navnet på afsenderen af gækkebrevet. 
Hvis det ikke lykkes, skylder modtageren afsenderen et på-
skeæg. Af den lækreste chokolade!

Kilde: Wikipedia

LEG
OG LÆRING
Finmotorisk træning, tal- og bog-
stavtræning for de yngste elever? 

Materiale ligger her til fri afbe-
nyttelse: www.niko-leg.dk
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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



interview
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FISKENET-ORGANISATION OG FLYDENDE MØBLERING. 

CROWD SOURCING OG HUSKUNSTNER. UFFE ELBÆK 

EKSPERIMENTERER PÅ ALLE FRONTER. FOR DET ER 

NØDVENDIGT, HVIS VI SKAL LØFTE DE UDFORDRINGER, 

VI STÅR I, MENER ALTERNATIVETS PARTILEDER.  

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen
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KAN DENNE 
MAND 
GENOPFINDE 
DEMOKRATIET? 



 Uffe Elbæk har ikke nogen 
stol. Han har heller ikke noget skrive-
bord. Hvor andre partiledere på Christi-
ansborg indretter sig i det største og flot-
teste lokale med det bredeste skrivebord, 
de bedste malerier og en sekretær i for-
kontoret, har partilederen for Alternati-
vet gjort det stik modsatte. 

Uffe Elbæks kontor er tryllet om til Al-
ternativets mødelokale. Mobiltelefonen 
er hans arbejdsredskab, og skal han sid-
 de ned, finder han en plads i den sorte 
sofa mellem tre skriveborde i det lille 
kontor, han deler med tre andre. Men  
for det meste svømmer han rundt mel-
lem møder ude og inde på Christians-
borg. Uffe Elbæk forklarer: 

”Den måde, vi organiserer os på, er 
meget anderledes end hos de andre par-
tigrupper. Hos os er der ingen, der får  
lov til at sidde alene. Man sidder i grup-
per, hvilket er fuldstændig normal ar-
bejdspraksis i resten af samfundet. Men 
ikke på Christiansborg. Som medlem af 
Folketinget får du dit eget kontor og en 
sekretær, og så lukker eller åbner du dø-
ren, alt efter hvilket humør, du er i. Men 
sådan organiserer vi os ikke.” 

Eksperimentet som metode
Uffe Elbæk og Alternativet har en ekspe-
rimenterende tilgang til politik. Man fin-

der den både i partiets politiske ideer og 
i folketingsgruppens måde at organisere 
sig på.

Tre eksempler: 
Folketingsgruppen har i en periode haft 

sin egen huskunstner. Michael Brammer 
fik i et halvt år atelier i partiets mind ste  
lokale på Christiansborg. Formålet var at 
inspirere til ny politik med kreative input. 

Da Alternativets partiprogram skulle 
skrives i 2014, foregik det via crowd sour-
cing. 1000 mennesker mødtes i en række 
politiske laboratorier og bidrog med ide-
 er til det 58 sider lange program. 

Folketingsgruppen er organiseret ef-
ter et såkaldt fiskenetsprincip. Det inde-
bærer, at den leder, som har den største 
kompetence i en given sag, har det sid-
ste ord. 

Det er alt sammen eksperimenter, som 
lever fuldt op til partiets navn. Men selv-
 om partiet har haft en aura af urtete, 
rundkredse og utopi, er de politiske ide-
 er grundfæstet i en overbevisning om, at 
demokratiet skal opfindes på ny, hvis det 
skal overleve. 

”Da Helle Thorning udskrev valget for 
trekvart år siden, sagde hun, at tiden 
ikke er inde til eksperimenter. Men det  
er lige nøjagtigt det, tiden er. For der er 
ingen, der ved, hvordan vi skal løse de 
udfordringer, vi står overfor. Derfor bli-
ver vi nødt til at bruge eksperimentet 
som arbejdsmetode,” siger Uffe Elbæk. 

Platformen Alternativet  
Foreløbigt har eksperimentet holdt. Stik 
imod alle odds fik Alternativet løftet sig 
ind i Folketinget med hele ni mandater 
ved sidste valg. Siden er medlemstallet 
vokset støt. Landsorganisationen er oppe 
på 8.300 medlemmer og har den største 
medlemsfremgang af alle danske partier. 
Alternativets folketingsgruppe har også 
sat reelle aftryk på dansk politik. Partiet 
har indgået den grønne boligjobordning 
med regeringen og skaffet flertal for me-
dicinsk cannabis og borgerdrevne forslag 
uden om regeringen. Herudover er grup-
pen med til at sætte præg på både politik 

Da Helle Thorning udskrev 
valget for trekvart år siden, 

sagde hun, at tiden ikke er inde
til eksperimenter. Men det er lige 
nøjagtigt det, tiden er.

 FAKTA OM  
ALTERNATIVET

•  Fik 4,8 procent af 
stemmerne i Folke-
tingsvalget i 2015. 

•  Ni mandater i  
Folketinget

•  Ca. 8.300 medlemmer
•  Kontingentbeløb til 

partiet er frivilligt,  
dog minimum 15 kr.  
om måneden. 
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Alternativet forsøger at 
skabe en involverende, 
demokratisk kultur ved 
at inddrage medlemmer 
og borgere i det politiske 
arbejde. Eksempelvis 
stiller Uffe Elbæk selv 
to spørgsmål til stats-
ministerens spørgetime. 
Det tredje kommer fra 
medlemmerne. 
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Uffe Elbæk kommer fra en 
familie, som var dybt socialt 
og politisk engageret. Elbæks 
forældre var højskolelærere 
på Ry Højskole, og Uffe og 
hans fire søskende voksede 
op i et miljø, præget af fælles-
skab og levende diskussioner. 
Børnene blev opdraget frit i en 
tillidskultur. Men der lå også 
en ambition og en forventning 
om, at man skulle gøre en for-
skel. Man skulle tage stilling, 
man skulle give udtryk for det 
og stå op for det.
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og omgangsform i Folketinget. Det kan 
man vel kalde en succes, og Uffe Elbæk 
stråler, når han funderer over, hvad det 
hele kan blive til. 

”Det her er et kæmpe, kæmpe privile-
gium. Vi er jo i gang med at bygge noget 
op, som er meget mere end et parti og  
en bevægelse. Vi bygger en platform. Og 
på den platform står partiet og bevægel-
sen. Men der kan også stå en tænketank 
eller et medie. Der kan stå alt muligt på 
platformen, så længe aktiviteterne tager 
udgangspunkt i vores grundlæggende 
værdier og vores politiske manifest. Lige 
nu har vi et enormt højt ambitionsniveau, 
både i forhold til det kommende kommu-
nalvalg og det næste folketingsvalg. Vi 
går efter at blive dobbelt så store, som  
vi er nu. Vi vil være det største, grønne 
parti her i landet.” 

Det involverende demokrati
At dømme ud fra medlemstilgangen har 
Uffe og hans folk fat i den lange ende. 
Men da de præsenterede Alternativet 
den 27. november 2013, var kommenta-
torernes dom hård.  

”Der gik ikke fem sekunder, før folk 
dømte det ude. Der var ingen, der tro -
ede på det, og vi blev også selv nervøse. 
Hold da op, hele verden siger, at det, vi 
har præsenteret, slet ikke holder. Det var  
rimelig heftigt,” siger Uffe Elbæk. 

Kort efter tog Alternativet ud på lande-
vejene for at snakke med danskerne. Det 
første møde var på en café i Aalborg. Uffe 
og co. ankom til et rungende tomt lokale. 
Kun en enkelt ansat gik rundt og pudsede 
glas og tørrede borde af. 

”Vi tænkte, nej, nej, nej, det er jo helt 
ad helvede til. Men klokken fire var der 
stopfyldt. Og det var det samme billede 
hele den næste halvanden måned, hvor 
vi besøgte Randers og Aarhus og Sønder-

borg og Odense og København og Rønne. 
Der var mennesker overalt!”

Og selvom partiformanden og de 3-4 
medstiftere mente, at de havde stukket 
fingeren i jorden og tænkt tanker, som  
de troede var generelle, kom det bag på 
dem, at det overalt var de samme to ting, 
som folk tog op på møderne. Folk øn-
skede noget andet end den gængse måde 
at tale velfærdssamfund og politik på.  

”Folk var frustrerede. Jeg har det  
dårligt med at nævne Bjarne Corydon, 
for jeg tror, at han er blevet misforstået.  
Men han sagde, at konkurrencestaten  
var den nye vision for velfærdssamfun-
det. Og dermed talte han ind i det med, 
at vi skal være endnu mere effektive, 
endnu mere public management, endnu 
hurtigere og bla-bla-bla. Og de folk, som 
kom til de informationsmøder, var dybt 
kritiske overfor, hvordan hamsterhjulet 
vil udvikle sig. Så der var et oprigtigt øn-
ske om at udvikle et andet vækstbegreb.” 
Det andet, der kom op på møderne 

Folk er dødtrætte af blokpolitik 
og mudderkastning og konflikt-

fokusering. Derfor er vores overskrift  
at lave et involverende demokrati
fremfor et repræsentativt demokrati.

BLÅ BOG

• Uffe Elbæk
• Født 1954 i Ry
•  Student fra Aalborg 

Katedralskole 1975
•  Uddannet social-

pædagog 1982
•  Grundlægger af  

og rektor for Kaos-
piloterne 1991-
2006

•  Medlem af Aarhus 
Byråd 2001-07 for 
Radikale Venstre

•  Ridder af Danne-
brog 2001

•  Medlem af Folke-
tinget fra 2011 for 
Radikale Venstre

•  Forfatter til bogen 
’Ledelse på kanten’ 
2011. 

•  Kulturminister 
2011-12

•  Stifter af partiet  
Alternativet i 2013

•  Partiet kom i Folke-
tinget som liste Å  
i 2015. 
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rundt omkring i Danmark, var ønsket  
om at udvikle en ny politisk kultur. 

”Folk er dødtrætte af blokpolitik og 
mudderkastning og konfliktfokusering. 
Derfor er vores overskrift at lave et in-
volverende demokrati fremfor et repræ-
sentativt demokrati.” 

Mellem Al-Qaeda og Mærsk
Den politiske leder spiller flere roller  
i Alternativet. På landsplan er det en 
bevægelse, som har sin egen struktur 
med en hovedbestyrelse. Her sidder Uffe  
Elbæk ikke, men han bidrager med sine 
visioner til bestyrelsen. Som initiativta-
ger er han også den, som udstikker ret-
ningen. I folketingsgrup pen er han chef 
for de ni mandater og 25 medarbejdere. 
Men også her udfolder hans trang til eks-
perimenter sig. Han har lagt en utraditi-
onel struktur ned over gruppen, som be-
tyder, at man udefra ikke kan se, hvem 
der leder gruppen. 

Uffe Elbæk rejser sig fra stolen i møde-
lokalet, tager en notesblok fra reolen  
og tegner først et pyramide, dernæst en 
klynge af cirkler og til sidst et fiskenet. 
Samtidig forklarer han de tre arketypis ke 
organisationsmodeller. Han skitserer først 
den hierarkiske model, kaldet pyramiden. 
Som også er den, flest organisationer be-
nytter. 

”I pyramidemodellen ved man, at den, 
der har allermest magt, bor i det største 
rum og har det største hjørnevindue. 
Her er ledelsen top-down. I den anden 
ende af spektret er en celledrevet orga-
nisation. Det kunne fx være Al-Qaeda. 
Her er værdierne så stærke, at hver en-
kelt celle ikke behøver ringe hjem til  
hovedkontoret for at vide, hvad de skal 
gøre. Men vi er hverken den ene eller 
den anden.” 

Uffe Elbæk kalder den organisationskul-
tur, der præger Christiansborggruppen 
og til dels også landsorganisationen, for 
fiskenet-organisation. Når der ikke er  
kriser og store beslutninger, der skal 
træffes, er hierarkiet opløst. Fiskenettet 
ligger fladt. 

”Men i det øjeblik, der opstår en kon-
flikt eller en beslutningssituation, hiver 
du fiskenettet op, så der kommer et hie-
rarki. Hvis der er en mediesag, så ved  
vi alle sammen, at pressechefen Magnus 
står øverst oppe og tager beslutningerne. 
Når sagen er færdig, lægger nettet sig 
ned, og så bliver det fladt igen. De fleste 
journalister kigger ind i Alternativet og 
forsøger at finde hierarkiet. Men fordi de 
ikke kan se det, kommer alle deres fanta-
sier om urtete og rundkredse og pendu-
ler. Men vi har helt klart hierarkier. Og 
vores folk ved godt, hvornår jeg bestem-
mer og hvornår jeg sidder for enden af 
bordet og hiver op i nettet.”

Den 61-årige partiformands ideer om  
ledelse er baseret på omfattende erfaring. 
Han var rektor for uddannelsen Kaospilo-
terne i 15 år og skrev bogen ’Ledelse på 
kanten’ i 2011. Han startede Frontløberne 
og var med til at bygge World Outgames 
op fra bunden. Og selvom det at bygge 
nyt efterhånden sidder på rygraden, er 
der ingen metaltræthed at spore. 

”Både landsorganisationen og Christi-
ansborggruppen er jo vokset helt vildt. 
Så vi bygger en organisation op, mens  
vi agerer på et politisk niveau. Det har  
ledelsesmæssigt været en enormt inte-
ressant udfordring. Og jeg elsker det. 
 Jeg synes, det er det sjoveste i verden,” 
siger Uffe Elbæk med et stort smil. 

Slip skolerne fri
Nogle af de tanker, som partiet har ud-
klækket, er 30 timers arbejdsuge til alle, 
hundrede procent økologisk landbrug og 
total omlægning til vedvarende energi. 
Folkeskolen og den offentlige sektor skal 
tænkes helt om. Ideen er at lade skolerne 
være selvstyrende i størst mulig grad – 
endnu et eksperiment udtænkt af Uffe 
Elbæk.  

”Vi tror ikke nødvendigvis på en stør-
 re, offentlig sektor. Vi synes, at det of-
fentlige skal slippes fri, og at skolerne 
skal slippes fri. Forstået på den måde,  

3 HURTIGE

Når I kommer i regering 
og får mandat til at  
bestemme … 

Er folkeskolen så fortsat  
en heldagsskole? 
”Det tror jeg ikke. Vi er me-
get kritiske over for folkesko-
lereformen. Rent indholds-
mæssigt er der gode takter  
i den, men måden, den blev 
besluttet på, var helt skæv. 
Du kan ikke lave så stor en 
reform og samtidig forringe 
arbejdsvilkårene. Vi vil slippe 
den offentlige sektor løs,  
og vi tror på en langt mere 
mangfoldig folkeskole, hvor 
man gør det på forskellige 
måder, afhængig af elever, 
skole og område.” 

Vil der være karakter-
givning i folkeskolen? 
”Vi tror på mange forskellige 
måder at give feedback på. 
Karakterer kan ikke stå alene, 
man er nødt til at supplere 
med minimum en skriftlig  
tilbagemelding og – helst 
også en mundtlig. En karak-
ter er kun interessant, hvis 
eleven bliver klogere.” 

Kommer der flere res-
sourcer til skolerne? 
”Det har jeg svært ved at 
svare på. Nogle skoler får 
flere ressourcer, andre ikke. 
Ressourcerne må kanaliseres 
derhen, hvor der er behov. 
Hvis man giver skolerne en 
højere grad af selvforvaltning 
og selvstyre, så kan nogle af 
de ressourcer, der er bundet  
i dokumentation, bruges til 
noget andet. Vi vil gerne gøre 
op med hele den dokumenta-
tions- og evalueringskultur, 
der har gået hånd i hånd 
med new management.” 
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at der skal være nogle nationale kvalitets-
krav til, hvad folk skal kunne, når de for-
lader folkeskolen. Men vejen derhen må 
hver enkelt skole selv prøve at finde ud  
af og udvikle”.

Ideen er at droppe en form, som lægges 
ned over samtlige skoler. I stedet vil Alter-
nativet lade de ansatte udvikle form og 
indhold, så det passer til de lokale elever 
og det lokalmiljø, skolen er en del af. 

”Der er pokkers til forskel på, om man 
er en folkeskole i Ringkøbing eller i Kø-
benhavns Nordvest-kvarter. Der er ikke 
noget, der hedder one size fits all. Hvis 
det stod til os, ville vi sige til skolerne,  
at vi har klare ambitioner om, hvor I skal 
være, når eleverne forlader skolen. Men 
vi har fuld tillid til, at I selv finder ud af, 
hvordan I kommer derhen,” siger Uffe  
Elbæk. Han afviser, at modellen er en  
invitation til kaos. 

”Vi har fuld tillid til de ansatte – med-
arbejdere såvel som ledere – og til deres 
faglige viden. Selvfølgelig vil der være 
større eller mindre kvalitetsjusteringer 
undervejs. Men vi tror på, at de ansatte 
er kloge og dygtige, og hvis målet er de-
fineret, skal de nok finde den rigtige vej. 
Og der kan man sige: Har vi tillid til det? 
Ja, for vi tør godt. Vi skal have en meget 
mere eksperimentel tilgang til det.” 

Partilederen ved godt, at nogle vil kalde 
ham en gammel hippie, når han i den 
grad vil slippe skolerne fri. Men han peger 
på, at der er strømninger i andre lande, 
som på samme måde bruger den ekspe-
rimentelle tilgang til politik. 

”Tankerne er ikke mere hippie-agtige, 
end at Finlands centrumhøjre-regering 
bruger eksperimentet som en måde at 

udvikle politik på. Det samme sker i Østrig 
for øjeblikket. Selv i meget borgerlige 
dele af Europa begynder man at forstå, 
at man ikke kan sidde i et departement 
eller i en styrelse og slå nogle store stre-
ger og tro, at de passer til den virkelig-
hed, der er i den anden ende af landet. 
Så lad os slippe den offentlige sektor løs 
og have tillid til de medarbejdere, der  
er der. Lad os tro på det og bruge det 
eksperimenterende som en strategisk, 
ledelsesmæssig metode.”

I Uffes stol 
Uffe Elbæk fortæller videre om ledelses-
metoder og om de internationale samar-
bejder, Alternativet er undervejs med i 
Tyskland og Nordamerika. Efter godt en 
time rejser han sig og går ud i den lange 
gang med dueblå løber og ind i det lille 
sekretariat. 34-årige Heval Yildirim, som 
sidder på Uffes stol og ved Uffes bord, har 
travlt ved computeren. Den universitets-

uddannede medarbejders ansættelse var 
til at begynde med også et eksperiment. 
For manden med de kurdiske rødder er 
en anden, men lige så vigtig grund til,  
at Uffe Elbæk ikke har sin egen kontor-
plads. 

”For flere måneder siden sagde jeg  
ja til at drikke en kop kaffe med Heval. 
Han var hjemløs og bad om et møde  
med mig, fordi alt var gået skævt. Han 
havde gjort alt det, samfundet sagde,  
han skulle, men han stod uden job og 
uden noget sted at bo. Jeg var hans sidste 
håb, men jeg anede jo ikke, hvem man-
den var. Det viste sig under samtalen,  
at Heval er super bright og talentfuld,  
så jeg fandt en praktikplads til ham inde 
hos os. Da den var færdig, var jeg nødt  
til at ansætte ham. Og han skulle jo sidde 
et sted. Nu sidder han i min stol.”  

Cathrine Huus er freelancejournalist

Uffe Elbæk arbejder  
fra sin telefon og fra 
sofaen i sekretariatet 
på Christiansborg. 
Skrivebordet er over-
ladt til en tidligere 
hjemløs.
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TAG KREATIVITETEN 
TIL NYE HØJDER

Kom til iPad inspirationsdag med fokus på faglighed,
kreativitet, læringsmål og samarbejde.

Mød en række dygtige praktikere og eksperter, der giver
eksempler fra deres dagligdag på, hvordan arbejdet med
iPad har åbnet for helt nye muligheder for at rammesætte

og understøtte elevernes læringsprocesser.

www.tilmeld.dk/edutour2016

iPad inspirationsdage med fokus på kreativitet,
faglighed, mobilitet og samarbejde.  



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

k t Klasse for 6 – 77 klklklklassese

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

jd t

 √ Læringsmålstyret undervisning

 √ Inklusion og trivsel

 √ Normer, værdier, relationer og idrætskultur

√√√√ Læringsmålstyret undervisning

 √ Musklernes arbejde og leddenes bevægelser

 √ Videoanalyse

 √ Stafet og samarbejde



Frøkenerne 113

KAPITEL 6

Frøkenerne
Min mor var med. Jeg var i en fin nystrøget, ternet bomuldskjole 
med flæser. Min far fotograferede mig i kolonihaven, før vi tog af 
sted. Det var i begyndelsen af august, og solen skinnede. Endelig 
skulle jeg i skole. Vi cyklede fra kolonihaven i Hvidovre til Engha-
ve Plads Skole. Jeg havde min røde cykel med en metalsaddel, som 
jeg var vældig glad for. Jeg havde ikke set nogen magen til, og jeg 
kunne godt lide at have noget, der var anderledes. Den brune skoletaske i plastik indeholdt et penalhus med spid-
sede blyanter, en lineal, et viskelæder og en blyantspidser. Det var 
nu, alt det spændende begyndte. Det havde jeg glædet mig til hele 
sommeren.
 Vi var 36 små piger, og vores lærer, som vi bare kaldte frøken, 
hed frøken Erna Petersen. Hun var gammel, syntes jeg. I en kjole 
som dem, min mormor gik med – mønstret og med bælte, knap-
per ned foran og en lille hvid indsats, og så gik den næsten ned 
til skoene, der var praktiske og med snører. Hun lignede slet ikke 
min kønne mor, der kun var 28 år og den smukkeste af dem alle 
sammen. Men frøken Petersen skulle blive den væsentligste del af 
mit liv i de følgende fem år – forgudet og elsket, som hun blev af 
os piger, og for mig en klar rollemodel.

... FRA RITT 

BJERREGAARDS 

NYE ERINDRINGSBOG, 

LÆS ANMELDELSEN S. 61
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 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. Om formiddagen inden 
vil der blive afholdt møde mellem HB og 
foreningens tværkommunale netværk.

På selve repræsentantskabsmødet vil 
det traditionen tro blive drøftet, hvad  
foreningen og medlemmerne står med  
af udfordringer, og ikke mindst lægge 
linjerne for hvad der skal sættes i værk.

I år vil der desuden blive afholdt valg 
til formand, næstformand og seks med-
lemmer af foreningens hovedbestyrelse 
samt valg til suppleanter m.m. 

Valgoplæg og video
I forbindelse med valghandlingen bliver 
de kandidater, der opstiller til formands-, 
næstformands- og/eller bestyrelsesvalget, 
præsenteret her i bladet og sideløbende i 
foreningens elektroniske medier med bil-
lede, navn, CV og et kortfattet valgoplæg.

Som noget nyt er alle kandidater, der 
stiller op til formands-, næstformands- 
og/eller bestyrelsesvalget, blevet tilbudt 
at få bragt en kort valgvideo på 2½-3  
minutter. Valgvideoen kan uploades  

via QR-kode og bringes på samme måde 
på foreningens hjemmeside, nyheds-
breve og sociale medier. 

Kandidaternes valgoplæg bringes i  
alfabetisk rækkefølge efter efternavn i 
det omfang, de er nået frem inden for  
redaktionens afslutning. Valgoplæg,  
der er indkommet efterfølgende, tages 
løbende med i den elektroniske udgave.  
Find det hele på hjemmesiden.

Debatten om, hvor Skolelederforenin-
gen skal hen, hvad der skal prioriteres, 
og hvad der skal gøres for at sikre skole-
lederne rimelige arbejdsvilkår breder  
sig med al sandsynlighed på de sociale 
medier. Så følg også med på foreningens 
Facebook-platform og på Twitter!

Skiftedag
Valghandlingen finder som nævnt sted 
på det ordinære repræsentantskabsmøde 
31. marts 2016, og som følge af præsenta-
tioner med valgoplæg og video i forenin-
gens 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 

PÅ NÆSTE REPRÆSENTANTSKABSMØDE VIL DER BL.A. BLIVE AFHOLDT 

VALG TIL FORMAND, NÆSTFORMAND, HOVEDBESTYRELSE M.FL. LÆS 

KANDIDATERNES PRÆSENTATIONER!

Af Michael Diepeveen  •  Grafik Datagraf

VALGET ER I   
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 Jeg genopstiller som formand for Skoleleder-
foreningen.
 HB har i denne periode haft en vision om, at vi skulle blive 
en stærk, synlig og attraktiv forening. Det har vi i høj grad op-
nået på det centrale plan. Vores forening og jeg selv som for-
mand er blandt de allermest citerede i medierne. 

Vi er inviteret ind i en lang række udvalg, jeg er blevet  
udpeget til formand for inklusionseftersynet samt valgt 
som formand for FTF’s lederråd, hvor ca. 27.000 ledere  
er samlet. Der er pres på, men vi bliver set og hørt. 

På det decentrale plan er presset efterhånden større, end 
hvad godt er. Dagligdagen er fyldt op af arbejde, og en dår-
lig kommunal økonomi sammen med struk turændringer 
gør, at der er behov for at styrke det lokale arbejde. Det er  
i gang, men foreningen har brug for at udvikles endnu mere 
i samarbejde med jer.

Vi skal sikre, at hvert eneste medlem har optimale løn- og 
arbejdsvilkår. Vi skal styrke de lokale foreninger og formænd 
gennem kurser og netværk. Og vi skal have et sekretariat, 
som hurtigt og effektivt rykker ud tættere på jer. Det arbejde 
vil jeg gerne være med til at sikre at det lykkes.

Jeg har i snart mange år arbejdet for at selvstændiggøre 
os som forening, og løbende har vi flyttet os i den rigtige 
retning. Efter OK13 blev behovet for at tage et ryk imidlertid 
igen meget synligt, og det er nu lykkedes gennem forhand-
linger i LC at kunne skabe en klar og tydelig selvstændig 
platform for skolelederne. 

Det er centralt for mig, at vi på den ene side er med i den 
etablerede fagbevægelse, med hvad den indeholder af aftale 
og lovgivning. Og på den anden side fremstår som en selv-
stændig lederforening. Dette arbejde vil jeg også gerne ar-
bejde videre med til styrke og gavn for vores medlemmer. 

Sammen med de øvrige LC-ledere har vi nu muligheden for 
at samle os i arbejdet med vores specifikke løn- og arbejds-
vilkår. Vi er i fuld gang med at opbygge et fælles sekretariat 
med vores eget nye medlemssystem også. På den måde vil  
vi fremadrettet kunne fremstå stærkere i servicen over for 
både det enkelte medlem og lokalforeningen. 

Vi skal være en fagforening i tiden, der via kommunikation 
på Twitter og Facebook hele tiden styrker vores position og 
italesætter vores budskaber –og hvis blad, web og medier 
hele tiden bringes op til en høj standard med hensyn til 
form og indhold. 

På den baggrund vi jeg gerne stille mig til rådighed i den 
kommende valgperiode.  

VALG TIL FORMAND

2015- Formand for FTF’s Lederråd.
2014- Formand Skolelederforeningen og LC-Lederforum.
2008-2014 Næstformand i Skolelederforeningen.
2007 Formand for Danmarks Skolelederforening i fusionsperioden.
1997-2007 Danmarks Skolelederforening, lønrådgiver og  
amtskredsformand.
1992- 2007 Skoleleder på tre forskellige skoler.
1986 -92 Lærer.

Se valgvideo  

Claus Hjortdal 

 GANG 

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. 

Ifølge foreningens vedtægter § 8, stk. 
5, pkt. 7 samt § 9, stk. 1 skal der 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 formandskab/
hovedbestyrelse. Og der kan opstilles 
kandidater både før repræsentant skabs-
mødet og på selve mødet helt frem til 
valghandlingen.

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

Micheal Diepeveen er redaktør

d
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  Vores fælles forening har gennem de sidste år 
stået ansigt til ansigt med store udfordringer. 

Jeg har som ny næstformand sat mig i spidsen for genopret-
ningen af foreningens økonomi. Den er der nu styr på. En hård 
opbremsning var nødvendig for at rette op på foreningens 
økonomi og bringe den i balance. Oveni er der lavet en lang-
sigtet plan, der tager højde for et muligt faldende medlemstal.

Medlemssystemet har jeg sat på dagsordenen, og vi er nu 
klar med et nyt system, der endeligt gør op med DLF-logoet 
på indbetalingen og sikrer helt opdaterede medlemslisterne 
til gavn for de lokale afdelinger.

På vores rundtur til de lokale bestyrelser sidste år stod det 
soleklart, at vi skulle sikre sammenhængskraften mellem det 
centrale led og det lokale led, og ikke mindst mellem ledelses-
lagene. For mange mellemledere føler sig afkoblet i det kom-
munale ledelsessystem. 

Velfungerende lokale foreninger er en del af løsningen. Og 
her vil min opgave som næstformand fremover i højere grad 
være bindeleddet mellem den centrale politiske ledelse og de 
decentrale led – fysisk tæt på de lokale led. Det er en opgave, 
jeg glæder mig til. 

På de netværksmøder, medlemsmøder og vinterkurser, jeg 
har deltaget i, er meldingen, at vilkårene for at løse ledelses-
opgaven har nået grænsen. Tiden og økonomien er ikke til-
strækkelig i alt for mange kommuner. 

Skolelederne tager ansvaret og gør det fremragende. Men 
selv om reformen er et godt svar på skolens udfordringer,  
kan vi ikke garantere for kvaliteten, når besparelser, ledelses-
reduktion, omstruktureringer mv. er virkeligheden i mange 
kommuner. Så vi skal skærpe retorikken. Lige så meget vi  
siger til, skal vi kunne sige fra!

Igennem de seneste år har jeg opbygget et stort netværk or-
ganisatorisk såvel som politisk – til gavn for ledelsesvilkårene 
på skolerne, men også til at fastholde de mange reformer af 
den danske folkeskole.

Vi har i formandskabet en ambition om at være en stærk, 
synlig og attraktiv forening. Det er vi blevet, og det har jeg  
bidraget meget aktivt til. Jeg vil arbejde for, at foreningens 
styrke skal foldes fuldt ud for at forbedre ledelsesvilkårene i 
folkeskolen, som er altafgørende for fortsat at have en stærk 
dansk folkeskole.

VALG TIL NÆSTFORMAND

2014- Næstformand i Skolelederforeningen.
2010- Hovedbestyrelsesmedlem i Skolelederforeningen.
2010-14 Bestyrelsesmedlem, Aarhus Skolelederforening.
2008-14 Skolelederrepræsentant i Aarhus (Leder-TR).
2008-10 Formand for Skolelederne, Aarhus Afdeling.
2006-08 Formand i lokal Lederforening, Aarhus.
2004-06 Bestyrelsesmedlem i Lederforeningen, Aarhus.
1999- Viceskoleleder/pæd. leder Sødalskolen, Aarhus.

Se valgvideo  Se valgvideo  

Jørgen Mandrup Nielsen Dorte Andreas

  Skolelederne har mere end nogensinde før brug 
for en stærk forening. Folkeskolen står midt i et paradigme-
skifte, og at være leder i den danske folkeskole er en kom pleks 
og stor opgave. Ud over reformen, lov 409, struktur ændringer 
og færre ledere, står vi overfor en værdi debat om folkeskolens 
pædagogiske sjæl og det særlige danske børnesyn. 

Skolelederne er garanterne for, at det hele implementeres 
og føres ud i livet! Og jeg vil arbejde for at styrke foreningen 
med fokus på følgende: 1) Samskabelse, 2) En klar stemme og  
3) Balance mellem drift og udvikling.

Stærke lokale foreninger giver en stærk skolelederforening! 
Det er vigtigt, at vi finder nye måder at styrke de lokale afde-
linger af Skolelederforeningen på. Det er dem, der får forenin-
gen til at leve og til at være en stærk forening. Det lokale ar-
bejde skal støttes. 

Jeg har stor erfaring fra mit erhverv som leder, TR og formand 
i Odense Kommune, hvor jeg har håndteret mange komplekse 
situationer. Gennem etablering af netværk på tværs af kommu-
nen og med mange forskellige samarbejdspartnere har jeg op-
nået, at Skolelederforeningen har haft en tydelig stemme i den 
skolepolitiske debat og i forhold til forvaltningen. Vi bliver invi-
teret med, fordi man kan regne med os. 

Jeg har arbejdet for at styrke ledernes robusthed i en foran-
derlig tid. Til det har vi fået bevilliget fem mio. kr. fra A.P. Møl-
ler fonden til kvalificering af skoleledelserne i Odense. Jeg vil 
arbejde for gode muligheder for at udøve stærk og kvalificeret 
skoleledelse. Det er vigtigt at:

• Vi er vedholdende.
• Vi har en klar stemme.
• Vi er resultatsøgende
• Ord skaber handling. 

Som næstformand vil jeg være garant for en klar stemme mel-
lem de lokale afdelinger og den centrale skolelederforening. 

Vi skal udvikle os som en skarp og innovativ fagforening,  
der ikke blot har fokus på det fagpolitiske. Vi skal også være 
nysgerrige og åbne over for nye måder at organisere os på, 
nye måder at drive og lede skole på. Foreningen skal være en 
uundværlig samarbejdspartner til skolens mange interessen-
ter, og vi skal fortsat vise, at vi er en medspiller, der er stærk 
fagligt og kommunikativt.

Formand/TR Odense Skolelederforening 2013-.
Bestyrelsesmedlem Odense skolelederforening 2003-13.
Skoleleder Tingkærskolen 2008-.
Viceskoleinspektør, Højmeskolen 2003-08.
Lærer, Højmeskolen 2001-03.
Formand for børnemiljøet HPS/Tingkær 2014-.
Bestyrelsesmedlem Odense Katedralskole 2009-.
Medlem af uddannelsesudvalget UCL 2013-.
Master i offentlig ledelse, SDU 2014.
Diplom i ledelse, SDU 2007.
Tidligere TR og AMR i anden offentlig arbejdsplads.
Lokalformand i politisk ungdomsorganisation 1988-1991.
44 år. To døtre på 20 og 23 år.  
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VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

Brian Brodersen

  Jeg har siden foreningens start talt for, at der 
burde være en bedre kobling mellem hovedbestyrelse og  
de lokale foreninger – nu prøver jeg at tage sagen i egen hånd.

Jeg mener det er vigtigt, at hovedbestyrelsen har tæt kon-
takt til baglandet, så der sikres en gensidig dialog om hold-
ninger, og hvad der optager foreningens medlemmer.

Skolelederforeningen er for mig først og fremmest en fagfor-
ening - det betyder i min optik, at løn- og arbejdsvilkår skal 
stå højt på prioriteringslisten. For mig bør de – som tiderne er 
– dog stå i omvendt rækkefølge. 

I den periode jeg har været leder i folkeskolen, har jeg op-
levet drastiske forandringer i de vilkår, der er for at bedrive  
ordentlig ledelse, og jeg kan frygte, at det bliver overordentlig 
vanskeligt at rekruttere ledere i fremtiden, hvis ikke forhold-
ene forbedres.  

Det er ikke nok, at vores modpart i KL m.fl. roser lederne 
ved skåltalerne, der skal ske forandringer i hverdagen – det  
vil jeg arbejde for.

Forandringerne siden kommunesammenlægningen og de 
stadigt større skoler medfører nye problemstillinger internt  
i foreningen, som vi må forholde os til. 

Når nogen af foreningens medlemmer er ledere af andre  
i det omfang vi kender nu – udfordrer det foreningens sam-
menhængskraft. Jeg har ikke løsningen, men ser udfordringen.

Skal Skolelederforeningen gøre sig fri af DLF? Selvfølgelig 
skal den det, men uden forhandlingsret ingen fagforening.  
Jeg støtter således den kurs, der har været lagt af formand-
skab og hovedbestyrelse indtil nu.

Formand for skolelederforeningen i Guldborgsund  
siden foreningens start.
Skoleleder ved Nysted Skole aug. 2011-.
Skoleleder ved Eskilstrup Skole okt. 2006-juli 2011.
viceskoleleder på Sakskøbing Skole okt2000- sep. 2006.
Lærer ved Lindeskovskolen i Nykøbing F. 1999- sep. 2000.
2. viceskoleinspektør ved Mathias Storch Skolen i Jakobshavn 1997/98.
Lærer i Grønland (Upernavik, Tasiilaq) 1993-1997.
Dimitteret fra Vordingborg Seminarium 1993.

Ingen valgvideo  

  Jeg ønsker at kandidere til hovedstyrelsen, og 
jeg vil medvirke til at fastholde den involverende og åbne for-
ening, der har fokus på vilkår og rammer samt løn og ansæt-
telsesforhold.

Jeg oplever, at der er et stort behov for at få skabt arbejdsro 
og stabilitet på skolerne. Der er behov for at få sænket tem-
poet, så skolen udvikles velovervejet. I foreningens under-
søgelse af ledelsesvilkårene er det tydeligt, at der er behov 
for, at foreningen følger op på resultatet. Der er behov for at 
få kikket på arbejdsbelastningen, og på opgaver der ikke giver 
mening. 

Skoleledelserne er fra flere sider fremhævet som afgørende 
for en skole med motiverende læringsmiljø, solide faglige re-
sultater, og attraktive for kommende forældres valg af skole, 
samt attraktive som arbejdspladser.

Foreningen skal arbejde på, at få politikerne til at leve op 
til dette. Der er brug for politisk velvilje til at få prioriteret,  
at skoleledelserne gives muligheden for at få den afgørende 
rolle.

Vi anvender en stadig større del af skoleledernes ledelses-
kraft på administrative opgaver. Opgaver som er udløst af en 
politisk panik for resultaterne og mistillid til skolernes perso-
naler herunder skoleledelserne. Tænk på hvor meget tid, der 
samlet går til planlægning og gennemførelse af 9. kl. prøverne? 
Tænk hvis alle elever var tilmeldt, og så var det udelukkende 
de få, der skulle have særlige vilkår, som skoleledelserne 
skulle håndtere. Statistikker til UVM som grundet tekniske 
løsninger med mangler skal indsendes individuelt.

Jeg ville foretrække, at der var tillid til, at skolerne løftede  
de opgaver, som de er os pålagt. Hvis der er bekymring om 
det sker, så lad det ske som en stikprøve – det ville frigøre tid 
til at være tættere på den fortsatte udvikling af den enkelte 
skole. Og netop skoleudvikling burde have sit udgangspunkt  
i den enkelte skole. Vi kender alle det overordnede mål med 
skolegangen, så selvfølgelig er visionen for den lokale udvik-
ling båret af denne hensigt.

Jeg vil arbejde for, at Skolelederforeningen vil sikre gode vil-
kår og rammer for skoleledelsernes arbejde. Kravene og for-
ventninger med mange forskellige interessenter gør opgaven 
kompleks – det skal fællesskabet i foreningen medvirke til at 
gøre håndterbart.

Skoleleder Lykkebo Skole 2015-.
Viceskoleleder Lergravsparkens Skole aug. 2008-juli 2015.
Viceskoleinspektør Sundpark Skole marts 2006-juli 2008.
Viceskoleinspektør Hillerødgades Skole februar 2003-marts 2006.
Lærer Peder Lykke Skolen august 1995-jan. 2003.
Læreruddannelse på N. Zahles Seminarium 1991-95.
Systemisk leder – og konsulentuddannelse 2009.
Diplom i Ledelse KLEO 2004-06.
 

Søren Friis

Ingen valgvideo  
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  Indledningsvis vil jeg gerne anerkende den nu-
værende hovedbestyrelse og foreningens formandskab for 
god ledelse i en vanskelig forandringstid. 

Når jeg vælger at stille op til foreningens hovedbestyrelse, 
er det fordi, der altid kan opstilles et ”men” omkring forenin-
gens virke. 

Undervisningsministre, ordførere, lokale politikere, elever-
nes dygtige formand, forældreforeningen ”Skole og forældre”, 
Danmarks lærerforening m.fl. peger alle entydigt på, at afde-
lingslederne, viceinspektørerne og skolelederne er de afgø-
rende personer for børn og medarbejderes trivsel samt udvik-
ling og implementeringen af skolereformen og lov 409, men …

Hvor kan den enkelte leder mærke og se anerkendelsen for 
de markante og store forventninger? 

På sin lønseddel – har den store opgave omkring skolerefor-
men betydet en bedre løn? 

På sin arbejdsbelastning, antallet af ledere i folkeskolen er 
blevet betydelig færre i en tid med større og flere arbejdsop-
gaver? 

Skolelederforeningen har været dygtige til at placere orga-
nisationen i de offentlige medier, været deltagende i diverse 
ministerielle udvalg, fået formanden ind på en national me-
die-hitliste, men … 

Skolelederforeningen bør i højere grad have fokus på leder-
nes løn- og arbejdsforhold, sikre at anciennitet og viden også 
er en kvalitet, som den enkelte leder skal have betaling for – 
tid og eller penge. 

Danmarks skoleledere skal medvirke til, at vi holder fokus på, 
at børn lærer og udvikler sig til demokratiske medborgere, der 
tager ansvar for eget liv og ikke ledere for konkurrencer i natio-
nale rankingssystemer. Skolelederforeningen bør ændre sit 
strategiske udgangspunkt, primært fagpolitik og sekundært 
skolepolitiske forhold. Det er ikke enten-eller, men både-og! 

Jeg tilhører den store gruppe af ledere, som befinder sig i 
den sidste tredjedel af vores arbejdsliv, på en arbejdsplads, 
som jeg er utrolig glad for. Jeg har mod på at arbejde for, at 
alle skolelederes arbejdsforhold honoreres i pagt med de  
forventninger og krav, som samfundet stiller. 

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN

Ansat som skoleleder i Faaborg Midtfyn Kommune på  
Carl Nielsen-skolen, tosporet overbygningsskole. 
25 års erfaring som skoleleder, heraf på en mindre landsbyskole,  
leder af en skole på to matrikler og nu på Carl Nielsen-skolen i  
Nr. Lyndelse (mail: jak@fmk.dk). 
Deltaget i organisatorisk arbejde gennem en lang årrække,  
lokalt, regionalt. 
Gift, 3 voksne børn

John Jakobsen 

Se valgvideo  Se valgvideo  

Peter Hansen

  Jeg stiller op til hovedbestyrelsesvalget, fordi  
jeg meget gerne vil være med til at arbejde for en endnu  
stærkere, mere nærværende og synlig skolelederforening.  
Det er der brug for – mere end nogensinde, fordi folkeskolen 
for tiden oplever store forandringer i et tempo, hvor det kan 
være svært at følge med. 

Det giver udfordringer i ledelsesarbejdet, hvor der i stigende 
grad ikke er overensstemmelse mellem de resurser, skolerne 
har til rådighed, og de krav, lovgivning, aftaler og kommunale 
mål stiller. Eksempler på disse udfordringer er forventninger ne 
til inklusionsarbejdet og implementering af skolereformen, 
der flere steder sætter kommunerne under økonomisk pres.

Derfor har vi brug for en stærk, nærværende og synlig skole-
lederforening, der kan sætte mål og retning i interessekampen 
om folkeskolen og være med til at skabe gode arbejdsvilkår for 
skolelederne.

Der er brug for et stærkt formandskab, der kan agere på den 
store politiske scene. Og der er brug for en stærk hovedbesty-
relse, der kan hjælpe formandskabet og i samarbejde med 
næstformanden binde de lokale afdelinger sammen, så både 
afdelinger, og ikke mindst det enkelte medlem, får oplevelsen 
af, at Skolelederforeningen er tæt på. 

Med andre ord handler det om sammenhængskraft!
Med mig som nyt hovedbestyrelsesmedlem får Skoleleder-

foreningen et bestyrelsesmedlem med erfaring. Jeg har en 
mangeårig skoleledererfaring, og i det fagpolitiske felt har  
jeg også været med i flere år som kommunerepræsentant,  
leder-TR og formand i det tværkommunale formandsnetværk.

Jeg er en nysgerrig skoleleder med gode kommunikative ev-
ner, og jeg har interesse for og erfaring med skoleudvikling. 
Derfor kan jeg tilføre hovedbestyrelsen både erfaring og visio-
ner – noget der er brug for i en tid med mange forandringer  
og udfordringer. 

En tid – hvor Skolelederforeningen fortsat skal være i offen-
siven og præge fremtiden, hvor foreningen fortsat er stærk, 
nærværende og synlig!

Formand i det nordjyske tværkommunale formandsnetværk 
siden 2012. 
Formand og leder-TR i Skolelederforeningens Rebild  
Afdeling siden 2010.
Kommunerepræsentant i Danmarks Skolelederforening fra sidst i 
90’erne og frem til 2004.
2007-> Skoleleder på Skørping Skole.
2004-2007 Skoleleder for skolerne i Suldrup, Kirketerp og Sønderup.
1996-2004 Skoleleder på Suldrup Skole.
1993-1996 Viceskoleleder på Bavnebakkeskolen i Støvring.
1992-1993 Daghøjskoleleder på Støvring Højskole.
1983-1992 Lærer på Sild, i Upernavik i Grønland og  
Bavnebakkeskolen i Støvring.
1979-1983 Læreruddannelse på Ribe Statsseminarium.
Født i København 1958 og opvokset i Brøndbyvester.
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  I Skolelederforeningen står vi nu og i de kom-
mende år over for store og svære udfordringer. Det er des-
værre ikke blevet lettere at være skoleleder – det er heller  
ikke blevet lettere at være skolelederforening. De op gaver,  
der ligger foran os, vil jeg gerne være med til at løfte.

Vi står alle midt i arbejdet med implementering af en folke-
skolereform. En reform, vi som skoleledere fra starten har 
bakket op og stadig bakker op. Vi oplever desværre, at der 
ikke er sammenhæng mellem de politiske ønsker og den  
økonomi, der afsættes til gennemførelse af reformen. Når  
der ønskes ledelse tæt på, og man samtidig fjerner hver 6. 
skoleleder, får det alle alarmklokker til at ringe. 

Det er bl.a. derfor, vi skal styrke sammenhængskraften  
og opruste i foreningen. Konsulentbistand, næstformand og 
hovedbestyrelsesmedlemmer skal tættere på de lokale for-
eninger og regionale formandsnetværk. De lokale tillidsfolk 
skal klædes på til at forhandle vores arbejdsforhold ude lokalt. 
Vi skal også centralt søge maksimal indflydelse i alle de sam-
menhænge, det er muligt. 

Vi skulle gerne være lidt flere til at løse de mange vigtige 
opgaver – det vil også sikre større succes med implemente-
ring af folkeskolereformen. 

Vi skal i Skolelederforeningen arbejde på at få skabt et for-
pligtende fællesskab med de øvrige undervisningslederfor-
eninger. Vi er på vej, men slet ikke færdige endnu. 

Vores tilknytning til Lærerforeningen vil i 2016 finde et leje, 
vi bør stille os tilfredse med, da vi reelt set får fuld selvstæn-
dighed. Vi hænger stadig sammen på få punkter, som er nød-
vendige for at bevare medlemskabet af LC, KTO og Forhand-
lingsfælleskabet og dermed bevare vores forhandlingsret 
vedrørende egne løn- og ansættelsesvilkår.

Med de forventninger og det tryk, der hviler på skoleledere, 
bliver vi også nødt til at fokusere på vores eget arbejdsmiljø. 
Jeg vil derfor anbefale, at vi periode arbejder på, at vi får eta-
bleret nogle ledelsesfaglige netværk på tværs af kommune-
grænser, hvor man ved fælles hjælp og hjælp fra coaches kan 
blive endnu skarpere på opgaven. 

Ønsker I en dedikeret og troværdig indsats i hovedbestyrel-
sen, så stem på mig!

  Jeg har valgt at genopstille til Skolelederforenin-
gens hovedbestyrelse. Jeg har været skoleleder siden 2001, 
på skoler fra 100 elever til 1100 elever. 

At være skoleleder i den danske folkeskole er et fantastisk 
spændende job. Man skal bl.a. være taktiker, kommunikator, 
diplomat, viljefast og omstillingsparat. 

I de to år jeg har siddet i hovedbestyrelsen har vi taget ini-
tiativ til et samarbejde med Børne- og kulturchefforeningen, 
for vi er afhængige af hinanden. Vi skal i fællesskab etablere 
realistiske mål – også med de kommunale politikere. Skole-
lederne kan ikke stå alene med at gennemføre de mange  
store forandringer af folkeskolen.

Lige nu oplever vi en resultathunger fra lokalpolitisk side – 
man vil se resultater … allerede efter 1 ½ år. Eleverne skal  
trives bedre, og de skal allerede nu klare sig mærkbart bedre  
i de nationale test. Samtidig oplever vi en reduktion i ledelses-
tiden og ressourcerne til folkeskolen – for kommunernes øko-
nomi er trængt – det hænger ikke sammen!

Jeg vil arbejde for en skolelederforening, med mere kant – 
reformerne i folkeskolen kan nemlig ikke gennemføres uden 
vores store arbejde og opbakning. Så vi skal have løn i forhold 
til ansvar og tid i forhold til arbejdsmængde. 

Når kommuner overvejer at indføre nye skolestrukturer, hvor 
flere skoler sammenlægges til en større distriktsskole – skal 
skolelederforeningen kæmpe for ordentlige arbejdsvilkår, så 
den enkelte afdelingsleder ikke blot bliver en ”dårligere betalt 
skoleleder”.

Jeg vil arbejde for, at hovedbestyrelsen vil holde fokus på  
at styrke de lokale medlemmer i det rimelige krav om tid til 
arbejdet og løn for ansvaret.

Med mig i hovedbestyrelsen vil I få et medlem, der vil arbejde 
for en skolelederforening, som stiller betingelser for at løfte de 
mange store forandringer – uden os kan det ikke lade sig gøre. 

Medlem af Danmarks Skolelederforenings hovedbestyrelse  
siden november 2013-. 
Sidder i arbejdsgrupperne: Mediepolitisk udvalg og årsmødeudvalg. 
Formand for Skolelederforeningen i Randers Kommune fra  
2006 til april 2014.
Arbejdet med skoleledelse på Søndermarkskolen i Randers  
fra 1995-2015.
Skoleleder på Østervangsskolen i Randers fra 2015.
54 år.

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse 2014-.
Bestyrelsen i Aalborg Skolelederforening.
Foreningsarbejde (tidl): 
Næstformand i amtsbestyrelsen.
Formand i Jammerbugt.
Fokus på bl.a. kommunesammenlægninger, skolestruktur-
ændringer, lønforhandlinger og bisidder for skolechef m.m.
Skoleleder siden 2001 i flere nordjyske kommuner
Nu på Nøvling Skole i Aalborg 
Fokus på fælles skoleledelse, skolesammenlægninger, 
skolerenoveringer, skolebyggeri, opstart af ny skole m.m.

Peter Nellemann Lene Burchardt Jensen 

Se valgvideo  Se valgvideo  
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  De sidste to års arbejde i hovedbestyrelsen har 
givet mig mod på og lyst til at fortsætte. 

Skolelederforeningen er inde i en forandringsperiode og står 
overfor en række udfordringer, som jeg gerne vil bidrage til at 
løse. Nogle af udfordringerne peger indad i organisationen, 
andre peger udad.

Indadtil skal vi forsat arbejde på at opnå størst mulig selv-
stændighed i forhold til DLF. Vi er kommet et stykke ad vejen, 
bl.a. gennem et øget samarbejde og fællesskab med andre le-
dergrupper, lavere centralt kontingent, egen medlemsstyring 
mv., men der er plads til forbedringer.

Vi skal tilpasse vores organisation økonomisk og strukturelt til 
den aktuelle virkelighed. Vi skal have fokus på de problemstillin-
ger der er i, at vi organiserer alle skoleledere, og at der derfor er 
en leder/medarbejder-relation medlemmerne imellem. 

Vi skal forholde os til et faldende medlemstal, samtidig med 
at der i kommunerne er et stigende behov for hjælp lokalt. Vi 
har taget de første spæde skridt i den rigtige retning, men  
arbejdet med at skabe en bæredygtig og mere sammenhæn-
gende forening skal fortsætte.   

Et stigende antal skoleledere føler sig pressede. De seneste 
års økonomiske reduktioner betyder, at det for mange er svært 
at levere den vare man ønsker, og at lederkræfterne bruges på 
at styre økonomien fremfor at udvikle skolen.

Vi skal fortsat støtte op om reformen, men det er nødven-
digt, at vi meget tydeligere tilkendegiver, at skal vi lykkes med 
opgaven, skal de økonomiske og strukturelle vilkår være i  
orden.

Skoleledernes vilkår er derfor overskriften for de kommende 
års arbejde. Udarbejdelse af en drejebog til det lokale arbejde 
og en APV for skoleledere kan være vigtige værktøjer i den lo-
kale dialog, men det er også vigtigt, at vi som forening hæver 
stemmen.

Udadtil har vi i mange situationer fremstået som klassens 
artige dreng. Jeg mener, det er vigtigt, at vi nedtoner artig-
heden. Sagt med andre ord skal vi udtrykke os tydeligere og 
hvæsse pennen, når det gælder skoleledernes vilkår.  

Jeg føler mig overbevist om, at jeg med min erfaring som 
skoleleder og mangeårig aktiv i det fagpolitiske, kan medvirke 
til at tage de rette beslutninger i det fortsatte arbejde med  
at udvikle vores forening!

Medlem af Skolelederforeningens hovedbestyrelse 2014-.
Formand for skolelederne i Fredensborg 2006-.
Medlem af lokalbestyrelsen i Danmarks Skolelederforening 1999-2006.
UVM-arbejdsgrupper vedr. inklusion, inklusionseftersyn, registreringer 
og dokumentation.
Bidragsyder til bogen: ”Forskellig Ledelse”, DJØF Forlag 2014
KL-arbejdsgrupper vedr. nye lærerarbejdstidsregler, overenskomster, 
skolereform, ny lederrolle.
Skoleleder på Langebjergskolen 1998- 2015.
Skoleleder på Nivå Skole 2015-.
Lærer i Helsingør Kommune 1983-97.
Masteruddannelse MBC 2014.
Uddannet lærer i 1982 fra Hellerup Seminarium.

Lars Nyborg

Se valgvideo  

VALG TIL HOVEDBESTYRELSEN
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FACEBOOK > 
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SC100 Gulvvasker
 
Nilfisk SC100 er en kompakt gulvvasker  
til grundig rengøring af mindre arealer

Kun 

1999,-
Inkl. moms 2499,-

SPAR 1900,-

GD 930 S110
Professionel støvsuger
En førsteklasses støvsuger - brugt af millioner verden over!

• Sugeeffekt ved mundstykket: 270W
• Nominel effekt: 800W

• 15 meter orange ledning
• HEPA H13 filter

Se mere på m

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

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.                                                                                                                                              
                                                   

Vaskebredde    Rent-/snavsevandstank    Produktivitet

Varenr. Beskrivelse Førpris TILBUD
700098 Nilfisk GD 930 S110 Støvsuger 3899,- 1999,-
700121 Nilfisk Støvposer, 10 stk 119,- 99,-

T
1

Førpris T
3899,- 1
119,-

Varenr Beskrivelse Førpris TILBUD
320117 Nilfisk SC100E Gulvvasker 8999,- 6999,-

maxx GGGGr t

Kun 

6999,-
Inkl. moms 8749,-

SPAR 2000,-



HVERDAGEN PÅ BOGENSE SKOLE ER SOM MANGE ANDRE STEDER 

PRÆGET AF BØRN, LIV, KONFLIKTER OG SUCCESER, LARM OG LÆRING. 

ET FORSKNINGS PROJEKT OM LÆRINGS LEDELSE FÅR SAT FOKUS PÅ 

EVALUERING, PÆDAGOGISK UDVIKLING OG KOLLEGIAL SPARRING

Af Anna Pia Holmgaard  •  Foto Nils Lund
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 Folkeskolen står midt i store 
opgaver – med helhedsskolen er bl.a.  
inklusionsopgaven for skolerne blevet 
nær værende, og kravet er bedre resul-
tater og mere effekt for de investerede 
midler, såvel personalemæssigt som  
økonomiske. 

Nøglen til at få de høje ambitioner til  
at give mening og konkrete resultater i  
en travl hverdag rundt om på skolerne er 
ledelse. Det er et af de bærende princip-
per i arbejdet for 13 kommuner landet 
over, der sammen med UCL og Aalborg 
Universitet er med i projektet ’Program 
for læringsledelse’.

Visionen er at samle alle de pædagogi-
ske, ledelsesmæssige, forvaltningsmæs-
sige og forskningsmæssige kræfter i en 
fælles, målrettet og værdibaseret og ud-
viklingsorienteret løsning, der skaber de 

bedste rammer for såvel lærere, ledelse, 
forældre, børn og øvrigt personale for at 
skabe den bedste læring i folkeskolen. 

Det har vi lært i dag
I lederteamet på Bogense Skole har man 
i indeværende skoleår brugt meget tid  
og arbejde på at skabe en udviklingsplan, 
der tilgodeser alle parter i den proces, 
hvor paradigmet skifter fra ’ledelse af  
undervisning’ til ’læringsledelse’, hvor 
man altså har fokus på at lede læringen 
hos den enkelte elev i samarbejde med 
alle relevante grupper som ovenfor nævnt. 
Som leder af indskolingen og ressource-
centeret Jane Cortsen siger:

”Vi øver os hele tiden i at gå fra at sige, 
hvad skal vi lave til hvad skal vi lære. Det 
kan lyde meget banalt, men det er sådan 
set det, alting handler om”. 

At gå fra ’lave’ til ’lære’ er en mange- 
facetteret opgave. Når det skal løses, så  
er der behov for planer. Mange planer, 
mange møder, meget debat af indholdet  
i og værdien af den tværfaglige opgave 
ligger forud for den udviklingsplan, der 
er fundamentet og drejebogen til den 
pædagogiske udvikling, kollegiale spar-
ring og evaluering. 

”Vi er optaget af at skabe de bedste  
resultater for børnene. Det er det, vi er 
her for, den kerneopgave, vi skal holde  
øjnene på. Men det er naturligvis også 
meget krævende, fordi man reelt skal 
skabe lige så mange individuelle forløb, 
som der er børn i klassen. Når vi lægger 
inklusionsopgaven oveni, arbejder vi med 
et meget, meget bredt felt af opgaver”, 
som Anette Jespersen siger. Hun er lærer 
på mellemtrinnet og tillidsrepræsentant. 

Travlhed er hverdagen, 
og det kræver gensidig 
tillid og tro på kollega-
ernes vurdering at få 
ting til at rulle, for der 
er ikke tid til at vende 
alt med alle.

FAKTA OM UDVIKLINGSARBEJDET
I samarbejde med Aalborg Universitet og UCL delta-
ger Bogense Skole/Nordfyns Kommune sammen med 
en række andre kommuner i Danmark i ’Program for 
Læringsledelse’ samt ’Læringsfællesskaber, der vir-
ker’. Begge de treårige kompetenceudviklings- og 
forskningsprojekter er støttet med 35 mio. kr. af A.P. 
Møller Fondet.

Målet er at skabe viden om og evidens for, hvad der 
løfter læringen bedst på skoler set i perspektiv af re-
formen og helhedsskolen. Dataindsamling, målstyring 
og effektmålinger er nogle af redskaberne. Disse fire 
indsatser følges der op på således:

• Arbejdet tilrettelægges efter lærings- og
 kom petencemål.  
• Den pædagogiske indsats skal baseres på
 forskningsbaseret viden om, hvad der virker bedst. 
• Indsatsen skal ske på grundlag af data om lærings-  
 og udviklings resultater på den enkelte skole.  
• Forandringen skal bæres af en omfattende kompe- 
 tenceudvikling for alle, der er tilknyttet folkeskolen. 

Læringsledelse defineres ved, at der skal sættes læ-
ringsmål, og elevers læring, trivsel og udvikling skal 
gøres synlig. Læringsledelsen foregår i undervisnin-
gen, i samarbejdsteam og i skoleledelse. 

Fokus er at udvikle den pædagogiske praksis, medar-
bejdernes kompetencer og skolernes måde at fungere 
på, så alle bliver professionelle læringsledere samt at 
elever, forældre, politikere anerkender lærere og pæ-
dagoger som dem, der med professionelle indsatser 
sikrer, at eleverne stimuleres til at lære, trives og ud-
vikle sig bedst muligt.

Kilde: Program for Læringsledelse, maj 2015. 
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At skabe forståelse for opgavens omfang 
og karakter er nærværende ledelse ikke 
bare noget, man siger og skriver i diverse 
planer og strategier. Det er på Bogense 
Skole – ligesom det er skrevet tæt ind i 
det overordnede, nationale program for 
læringsledelse – også blevet til helt kon-
kret hverdag. 

Ledelse tæt på 
Lederteamet og skoleleder Charlotte Juhl 
Andersen har gjort det til fast arbejdsgang 
at deltage i timerne to gange om ugen i 
alle klassetrin på skolen. Det betyder både, 
at hun som leder finder ud af, hvordan 
klasserne og læringen foregår – men det 
betyder også en langt højere grad af for-
ståelse mellem undervisere og lederteam 
for, hvad det egentlig er for en opgave, 
man er i gang med at løfte i praksis. 

Når en klasse f.eks. har svært ved at 
finde ro eller er udfordret socialt, bl.a. 
som følge af den udvidede inklusions op-
gave, så kan det være svært at beskrive 
med ord: At se det med egne øjne er en 
helt anden og vigtig dimension:

”En væsentlig del af at få udviklet vores 
læring og ledelse handler om, at vi bliver 
dygtige til at dele vores viden og finde ud 
af, hvad der virker, her og nu – men også 
på sigt og med gode resultater som følge. 
Vi skal samle den evidens op, som opstår 
ud fra vores arbejde og vores resultater og 
give den videre – både i hverdagen, men 
også helt struktureret via vores deltagelse 
i Program for Læringsledelse. Vi skal hele 
tiden være sikre på, at vi ikke går glip af 
det, der virker bedst. Vi skal basere vores 

arbejde på det, vi ved og kan måle på – 
ikke blot det vi synes og det vi tror, vi  
ved. Åbenheden om, hvad vi gør og ikke 
mindst, hvorfor vi gør det er afgørende.  
Også selv om det kan være udfordrende  
at have kolleger tættere på ens under-
visning, end man er vant til”, siger hun.

Læringsledelse handler bl.a. om at 
bryde barrierer ned og nå til en fordoms-
fri tværfaglighed, hvor den ligeværdige 
samtale kan trives. 

At nå en fælles forståelse af, hvad kol-
legial sparring vil sige, har taget tid. F.eks. 
var det vigtigt, at ingen skulle føle at de 
var til vurdering eller ’test’ hos deres 
egne kolleger. Derfor bruger man ordet 
kollegial inspiration – der er på den måde 
skabt en forståelse af, at man kan få hjælp 
og input, hvis man ønsker det på en lige-
værdig måde. Det sker bl.a. ved hjælp af 
skemaer – hvor man vælger dagens fokus:

”Vi sikrer, at vi snakker om det, der  
er vigtigt lige nu og her og hele tiden er 
tæt på hverdagen i vores arbejde – både 
som ledere og som undervisere, frem-
hæver Jane Cortsen, der er afdelingsle-
der for indskoling og ressourcecenteret”.

Endemålet er naturligvis, kan man næ-
sten fristes til at sige – god undervisning, 
der skaber de bedste resultater for det 
enkelte barn. 

Ny praksis, ny organisation
Det kommende år byder bl.a. på en ny 
organisationsplan, der inddrager det 
tværfaglige perspektiv i det daglige ar-
bejde. En stor udfordring, men også en 
rigtig god mulighed – også for at få det 

At implementere læringsledelse 
er lidt mere end en fuldtids-

opgave. Til gengæld er jeg helt sikker 
på at det er fremtidens skole vi bygger 
på denne måde.
Skoleleder Charlotte Juhl Andersen, Bogense Skole
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Fundamentet for at arbejde med projektet om 
læringsledelse og læringsfællesskaber er formet 
som tre trin, der skal skabe de bedste rammer 
for læring hos eleverne:

1. Hvorfor – hvad vil vi med Bogense  
skole, og hvad er skolens værdier?
Her klarlægges skolens værdisæt, altså skolens 
ståsted og de strategiske målsætninger. Her skal 
man spørge sig selv som ledelse, om skolens 
værdigrundlag skal re- eller nytænkes for at leve 
op til de kommende forandringer. Med spørgs-
målene ’Hvor er vi nu?’ og ’Hvor skal vi hen?’  
arbejdes med hele skolen, hvor bestyrelse, le-
delse, lærere og pædagoger får ejerskab over 
skolens fælles værdier og mål. Øvrige spørgs - 
mål til debatten er:

• Hvad står vi for? 
• Hvilke principper danner grundlaget  
 for synlig ledelse? 
• Hvordan forstår vi de faktuelle vilkår 
 som folkeskolereformen og arbejds-  
 tidsaftalen medfører? 

2. Hvordan – måden hvorpå vi  
kommer derhen?
Med udgangspunkt i Bogense skoles værdi-
grundlag udarbejdes der en lang række  
redskaber, der skal bane vej til målene.  
Det sker ved at arbejde med spørgsmålene:
• Hvordan skaber vi ejerskab? 
• Hvornår, hvordan og hvem skal 
 vi informere? 
• Hvad er vilkår og hvad er til dialog?
• Hvilken struktur skal vi have på skolen i 
 forhold til reformen, læringsfællesskab  
 (anvendelse af data), arbejdstidsregler 
 og inklusion? 

Her er det væsentligt, at ledelsen sørger for 
at udvikle de redskaber, der skal bruges for at 
udmønte værdigrundlaget. De mest markante 
arbejdsområder er: 

De nye arbejdstidsregler 
• Fordeling af ressourcer.
• Forhandlinger med den enkelte lærer. 
• Udmelding af den samlede fordeling.

Folkeskolereformen 
• Hold.
• Linjer.
• Lokaler.
• Skema.

Samarbejde og kommunikation 
• Ledelsen internt.
• Ledelsen og forvaltningen.
• Ledelsen og bestyrelsen.
• Ledelsen og lærerne.
• Ledelsen og pædagogerne.
• Ledelsen og TAP’erne. 
• Ledelse og forældrene.
• Ledelsen og eleverne.

Særlige indsatsområder 
• Læringsfællesskaber – kompetent 
 klasseledelse (classroom management).
• Inklusion – alle elever skal blive så dygtige 
 som de kan! 
• Udvikling af teamsamarbejde 
 (fra team tovholder/teamkoordinator  
 til teamleder)
• Afholdelse af møder – hvordan og hvor 
 mange? 
• Udvikling af lederteamet – den kollektive 
 selvforståelse.

Dette arbejde skaber udgangspunktet for sko-
lens hverdag, helt ned i det lavpraktiske. Præ-
missen er, at hver eneste beslutning, der tages, 
får betydning for alle på skolen. 

Ledelsen skal hele tiden sikre, at alle beslut-
ninger fra hvordan har fodfæste i skolens hvorfor.

3. Sådan kommer hverdagen til at se ud.
Medarbejderne vil træde ind i klasselokalet  
med de redskaber, der skal til (og tilvejebragt  
af ledel sen) for at skabe det bedste grundlag  
for eleverne i hverdagen.

Det betyder, at medarbejdernes undervisning 
kan føre til de ønskede resultater, fordi de er  
en refleksion af skolens fælles værdier. De giver 
mulighed for, at alle føler, at de lykkes med de-
res undervisning og aktiviteter.

Denne tredje sten er: udmøntningen i hverda-
gen på Bogense skole, når værdier og handling 
stemmer overens. Når alle har fået redskaber, 
struktur, viden, materialer og fysiske rammer,  
så vil skolen overfor brugerne (forældrene/ele-
verne) fremstå med et positivt samlet indtryk, 
hvor man får de ønskede udbytte. 

Det samlede billede af Bogense Skole: 
• Stor tryghed i hverdagen. 
• Maksimalt udbytte af undervisningen. 
• Maksimal udnyttelse af ressourcerne.
• Motiveret ledelse.
• Motiverede lærere/pædagoger. 
• Motiverede elever.

Bogense Skole er én ud af seks folkeskoler i 
Nordfyns Kommune. Skolen er indgangsopdelt i 
indskoling, mellemtrin og udskoling med elever 
fra 0.-9. klasse. Bogense Skole har to afdelinger, 
afdeling Bogense og afdeling Kongslund med ca. 
550 elever.

TRE TRIN I SKOLENS UDVIKLINGSPLAN

maksimale ud af de nye arbejdstidsreg-
ler, hvor flere lærer- og lederkræfter, pæ-
dagoger og ressourcepersoner er til stede 
hele dagen, og man derfor lettere kan 
inddrage og supervisere i løbet af dagen, 
når der er spørgsmål, opgaver eller be-
hov for støtte. Igen, en mulighed for at 
samle viden og ny læring op til gavn for 
slutmålet, når man kan afprøve, evaluere 
og justere løbende og i praksis, vurderer 
leder- og lærerteamet:

”Hver eneste gang, vi sætter noget nyt  
i gang og arbejder med at forbedre vores 
arbejde, vores effekt og læringen generelt, 

så skal vi se på præcis den kontekst, vi ar-
bejder i. Vi skal skabe de bedste løsninger 
for præcis Bogense Skole – ligesom børn 
er individuelle, er skoler individuelle. Det 
synes jeg er en vigtig pointe, fordi det her 
netop ikke handler om at ensrette”, siger 
viceskoleleder Dan Gert Christensen.

At skabe de individuelle løsninger lig-
ger tæt beskrevet i både ’Program for  
Læringsledelse’ og i projektet ’Lærings-
fællesskaber, der virker’. 

”Måske kan det virke omfattende, at  
vi oven i en skolereform kaster os ud  
i et stort projekt om læringsledelse og 

-fællesskaber. Men det er ikke noget ’eks-
tra’ – det er for at understøtte det gene-
relle formål og visionen bag reformen,” 
siger Charlotte Juhl Anderen og Dan Gert 
Christensen samstemmende”. 

Anna Pia Holmgaard er freelancejournalist
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 Med 15 års erfaring som skole-
leder er Kim Funk Johannesen godt rustet 
til sin nye opgave på Havrehedskolen. Han 
kommer fra en stilling som skoleleder på 
Ølsted Skole i Hedensted Kommune, der er 
en folkeskole med 0.-6. klasse og en børne-
have i samdrift. Nu skal han bl.a. favne 
hele skolens virksomhed fra børnehave til 
udskoling.

”Generelt er udfordringen for skole-
lederne lige nu at få reformen implemente-
ret i de rigtige tempi, alt efter hvilken kul-
tur, der er på skolen. Og få gjort det klart 
og forståeligt for medarbejderne, hvor vi 
er på vej hen. Vi kan sætte retningen, men 
skolelederne går også på jomfruelige stier 
hver dag, for vi har ikke været der før. På 
vej mod det ukendte skal vi sørge for at få 
følgeskab af lærere og pædagoger,” siger 
Kim Funk Johannesen, der siden lærer-
seminariet har vidst, at han ville være  
skoleleder.

Han pointerer, at folkeskolereformen 
kun har halvandet år på bagen. 

”Vi skal skabe en platform, som er bær-
bar for personalet, så alle er med på vejen. 
Det er den største udfordring, at medarbej-
derne har tillid til os, så de kan koncen-
trere sig om kerneopgaven, mens vi sætter 
retningen”.

Kim Funk Johannesen er overbevist om, 
at alle gør det, de overhovedet kan. Men 
med så store forandringer, som reformen 
har medført, går der nok tre-fire år, før alle 
har fået den ind under huden. 

”Personaleansvaret er utrolig vigtigt i 
disse år. Vi kan sætte retning og tage initia-
tiver, men hvis vi ikke har følgeskab af 
medarbejderne, er det lige meget”. 

Da Kim Funk Johannesen var skoleleder 
i Fredericia i 2007, var han med til at bygge 
skolen op omkring aldersblandede klasser 
og rullende skolestart i godt samarbejde 
med forældre og personale. 

”Skolen blev lukket i forbindelse med 
strukturændringer. Ikke at det præger mit 
arbejdsliv i dag, men jeg har det med mig. 
Det kan ske, at noget, man har bygget op, 

bliver lukket ned. Det gør ikke ondt, men 
det har givet en konkret forståelse for, at 
intet er givet i denne verden. Jo dygtigere 
man er til at udstikke retningen, des svæ-
rere er det også”.

Det er en læring, der forplanter sig ned 
gennem hele organisationen, påpeger han. 

”Vi er politisk ledede. Tidligere fik vi i 
højere grad lov til at passe os selv. Som  
skoleleder i dag er man blevet meget mere 
politisk bevidst i ens strategier. I sidste 
ende er der nogle andre end os, der be-
stemmer”.

I sit nye job får Kim Funk Johannesen 
mere fokus på taktik og strategi, fordi han 
får en distriktslederfunktion. 

”Det betyder, at jeg både skal lede nedad 
og opad. Vi sidder seks skoleledere i Nord-
fyns Kommune og leder opad til forvaltnin-
gen, så opgaven er væsentlig forskellig fra 
mit gamle job. Det var meget det, der til-
trak mig i det nye job”. 

Han glæder sig over, at Nordfyns Kom-
mune ligesom hans tidligere kommune 
Hedensted er med i ”Projekt for lærings-
ledelse”, som 13 kommuner landet over 
deltager i de næste fire år. 

”Det er et unikt skoleprojekt, som er sty-
ret af evidens. Man ser på, hvilken virkning 
undervisningen har. Vi kan godt gå og ob-
servere noget i hverdagen, men er det re-
elt? Her får vi konkrete ting fra både lærere 
og elever. Det er fantastisk spændende, at 
man fokuserer på, hvornår læring virker. 
Jeg er sikker på, at skolerne bliver løftet 
gennem projektet”. 

HAVREHEDSKOLEN har 620 elever fordelt 
på to afdelinger, afdeling Morud og afdeling 
Veflinge. Eleverne er fordelt på 28 klasser fra 
0. til 9. klasse. Skolen har 82 medarbejdere, 
heraf 50 lærere og 25 pædagoger. Ledelses-
teamet består af skoleleder, en viceskoleleder, 
en afdelingsleder, en SFO-leder samt en leder 
af børnehuset.

Helle Kjærulff er freelancejournalist

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

KIM FUNK JOHANNESEN 
48 år, skoleleder på Havrehedskolen, 
Nordfyns Kommune fra 4. januar.

Personale-
ansvaret 

er utrolig vigtigt i 
disse år. Vi kan 
sætte retning og 
tage initiativer, 
men hvis vi ikke 
har følgeskab af 
medarbejderne, 
er det lige meget.
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 Kan man i løbet af fem minutter fornem-
 me, hvilken gænge en skole er i? I så fald er her nog-
 le førstehåndsindtryk fra Ikast Østre Skole.

Inden for døren går tre elever fra 9. klasse hurtigt 
forbi. De snakker om en nylig overstået prøve og om 
det retfærdige i en præstation, der udløste karakteren 
7.  I et rum med vindue i døren er en 4. klasse med 
røde kinder i gang med en øvelse, der omfatter noget 
med at flytte stole og borde. En lærer i et forberedel-
seslokale indrettet efter cleandisk-modellen og med 
blandede bløde og hårde møbler er godt tilfreds med 
ikke at have eget arbejdssted, og roser spontant ind-
retningen. I et mødelokale fortæller opslag på hele 
den ene langvæg om skolens pædagogiske og faglige 
udvikling, og kaffen fra maskinen smager godt.

”For få måneder siden var der en helt anden væg. 
Dengang var det en procesvæg, nu er det den fær-
dige væg. Da vi alle havde drøftet tingene, kunne vi 
opstille det, vi gerne vil i mål med, og de logikker, 
som vi er enige om. Overordnet handler det om, at 
skolen har faglige ambitioner, der skal indløses på et 
trivselsfremmende grundlag,” siger Thomas Garsdal.

Han er skoleleder og deltager i interviewet til Ple-
num sammen med vice skoleleder Peter Hatting.

”Begge dele skal læres,” fortsætter skole lederen, 
og peger på henholdsvis højre og venstre side af sko-
lereformens tre overordnede mål, der er anbragt 

midt på væggen. Trivslen her til venstre 
har vi været i gang med i otte år under  
det, der kaldes PALS. Her til højre har vi  
en retning, der peger mod det fagligt, altså 
læringsmålstyret undervisning, PLC. Det er 
nyere for os, men vi er dog kommet et 
stykke vej.”

Læring i alle handlinger
PALS er en proaktiv og forebyggende skole-
udviklingsmodel, der har til hensigt at ud-
vikle og styrke en positiv, inkluderende og 

pro aktiv skolekultur. Målet er at etablere et støttende 
læringsmiljø, som styrker elevernes sociale og skole-
faglige kompetencer og dermed forebygger adfærds-
problematikker. Modellen stammer fra USA, og i Dan-
mark arbejder 42 skoler med udviklingsmodellen.

PLC, forkortelse for Professionel Læringscirkel,  
er inspireret fra Ontario i Canada.

”Det er en metodik, som ikke kun er et svar på  
læringsmålsstyret undervisning,” siger Peter Hatting. 
”Men også et svar på, hvordan vi på alle planer gene-
rerer læring i de handlinger, vi er i, og som styrker 
praksis og kapacitet til at løse opgaver.”

På Ikast Østre Skole er PALS-modellen og lærings-
målsmetoden smeltet sammen.

”Den kollektive mestring, opbygget gennem arbej-
det med PALS, er grundlaget for, hvordan vi arbejder  
med læringsmålsstyring. Vi anvender også erfarin-
gerne fra PALS som ledelsesværktøj,” siger Thomas 
Garsdal og Peter Hatting fortsætter:

”Forudsætningen for at lykkes ledelsesmæssigt 
handler også om at opbygge en fælles begrebsdan-
nelse, kombineret med at bruge metoder og logikker 
ens. Som følge af PALS stod vi på frugtbar grund, da 
vi skulle i gang med læringsmålstyret undervisning. 
Alle lærere har den samme tilgang til undervisnin-
gen. Det gør det meget nemmere for eleverne at af-
kode, hvad der foregår.”

IKAST ØSTRE SKOLE HAR GENNEM ET OMFATTENDE 

TRIVSELSPROGRAM FÅET EN GOD BASIS FOR AT SATSE 

MÅLRETTET PÅ AT INDFØRE LÆRINGSMÅLSTYRET  

UNDERVISNING, HVOR ALLE ELEVER FÅR PASSENDE 

UDFORDRINGER – OG SKOLENS ARBEJDSMILJØ ER 

OGSÅ I TOP.

Af Jan Kaare   •  Foto Frederik Maj
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APV’een ffrra 22015 viseer, at 
91 pctt. aff meedarbejdderne 

ssvarer,  at de eer ssærddeles goodt  
ttilfredss med sskollen ssom hellhed 
rresten er i kategoorieen lige uunder. 
DDet bettyder ikkkee, at vi har eet  
pperfektt arbejddsmmiljøø, men aat 
mmedarrbejderrne acceeptererr,,  
hhårdt aarbejdee, ogg att de opleever, 
aat tingeene funngeerer ggodt.
SSkoleleder Thomas Garsdal, Ikast ØØstre Skole
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Vi ggørr meeget udd  
af aat ttydeeliggørre, 

hvadd vilkåårsrrummmet err på 
skoolen. DDet ggør det meeget 
nemmt forr meedaarbejdeerne 
at vide, hhvaad dde har med 
aat gøre,, ogg omm de vil 

vvære een ddel aaf projjektet. 
Det hhar allee villet.
Viceskoleleder Peter HHatting, IIkast Østre Skole
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Ledere er undervisere
PLF, forkortelse for Professionel Læringsfælles-
skab, anvendes på Ikast Østre Skole på grund-
lag af de seks taksonomitrin: Skabe, vurdere, 
analysere, anvende, forstå og huske. Det er de 
samme trin, ledelsen anvender for at opfylde 
skolens mål.

”Nogle gange er der blandt ledere en berø-
ringsangst for at ville undervise personalet, 
men det er præcis, sådan vi gør,” siger Peter 
Hatting. ”Vi stiller os op og vil vores medarbej-
dere noget. Ved at gøre det, kan vi sikre, at det 
vi vil, fører til handling, og at skolen bevæger 
sig mod de opstillede mål.”

Paroleagtigt? Der ligger sammenhængende 
overvejelser bag, og tingene fungerer i praksis.

Tag for eksempel undervisningskapacitet. 
Traditionelt har opgaveløsning i skoleverdenen 
været bundet til den enkelte medarbejders indi-
viduelle viden. På Ikast Østre Skole er ’samspil’ 
ved at træde i stedet. Lærerne ved hvem, der 
kan hvad og trækker på hinandens kompeten-
cer, når der planlægges undervisning.

”Det er også derfor, indretter vi os, som vi 
gør,” siger viceskolelederen. ”Der er brug for 
sparring og fællesskab i alle former for forbe-
redelse og evaluering. Lærerne skal derfor 
ikke have faste arbejdssteder, men kunne for-
berede sig i åbne miljøer, hvor de kan være 
sammen i de konstellationer og teams, som  
de har behov for.” 

Klar dagsorden
For et lille års tid siden blev opgaverne i alle 
teams gennemgået, og deres kerneopgaver  
tydeligt defineret. De er nu nedsat omkring  
specifikke opgaver og med klare dags ordener 
og møder af kun halv times varighed. Det ska-
ber fokus og udbytte.

”På den måde kan teammøderne træde i  
stedet for en del af den forberedelse, som 
tidlige re mere foregik individuelt. Vi må lige-
som alle andre skoler acceptere ydre rammer, 
men man kan nytænke, hvordan ressourcerne 
bruges,” siger skolelederen.

Målet med læringsmålstyret undervisning 
er, at alle elever skal blive så dygtige, som de 
kan, og at betydningen af socialøkonomiske 
forhold begrænses mest muligt.

Historisk set har folkeskolen hoved sagelig 
været god til at undervise elever, der havde 
forstået hvad tingene gik ud på. Det har øget 
spændet, fordi elever med andre forudsætnin-
ger blev tabt.

”Målet er derfor at løfte bunden uden at tabe 
toppen,” siger Peter Hatting. ”Konkret gør vi det 
ved at sikre, at læringsmålene er forståelige for 
eleverne gennem en forudsætningsvurdering. 
På den måde finder læreren ud af, hvor den  
enkelte elev konkret befinder sig fagligt. Først 
når det er tilfældet, kan læreren sikre, at der 
kommer det rigtige ud af undervisningen.”

Forudsætninger i orden
Når målene var opstillede, gik man tidligere 
bare i gang med at undervise uden at være  
opmærksom på at en gruppe af elever ikke 
kunne koble sig på undervisningen, fordi de 
ikke havde forudsætningerne.

”Vi har i samarbejde med en tidligere lektor 
ved VIA UC kørt et pilotforløb, lærere har ud-
viklet et it-værktøj, der understøtter metodik-
ken. I år har alle pædagogiske medarbejdere 
på kommunens skoler deltaget i praksisudvik-
ling, så de kan bruge det. Værktøjet er afprøvet 
i undervisningsforløb, så vi ved at det fungerer 
i praksis,” siger viceskolelederen.

”Ledelsen har opstillet det krav, at det er så-
dan, der skal arbejdes med læringsmål. Resten 
handler så om at vi skal supportere lærerne i 
at gøre det. Pyramiden er således vendt om,  
så det er lærernes undervisningspraksis og  
elevernes udbytte, der er i top,” siger Thomas 
Garsdal.

Smukt og højtsvingende lyder det, men hvad 
med resultaterne? Er der evidens for at PLC, 
PLF og læringsstyrede mål virker?

”Ikast Østre Skole ekskluderer kun 1,8 pro-
cent af eleverne, hvor man i forhold til de natio-
nale tal ekskluderer langt flere. Skolen løser ved 
siden af entreprenøropgaver for andre skoler.  
I Dansk Center for undervisningsmiljøs Termo-
meterundersøgelse ligger skolen markant over 
gennemsnittet med hensyn til elevernes trivsel. 
Den befinder sig i den øverste femtedel i CE-
POS-målingerne af faglighed og ligger højt  
i de nationale test.

”Det vi gerne vil måles på er, om vi laver 
skole for alle børn, og at tilfredsheden blandt 
elever og forældre er i top. Det er vi overbevist 
om at vores tilgang kan hjælpe os med. Vi kan 
vi ikke komme med præcise tal, men byens 
ejendomsmæglere fortæller, at de møder flere 
og flere købere, der gerne vil se på hus i Østre  
Skoles distrikt. Det tager vi som et godt tegn,” 
siger Thomas Garsdal.  

Jan Kaare er freelancejournalist

ARBEJDSMILJØ I TOP
Da Arbejdsmiljøprisen 2015 
blev uddelt, var Ikast Østre 
Skole i top tre i samarbejde 
om strategisk arbejdsmiljø.

Skolen kunne ifølge arbejds-
tilsynets konsulent også 
være indstillet i kategorien 
psykisk arbejdsmiljø.

I indstillingen står der, at 
samarbejds- og involve-
ringsprocessen har skabt 
resultaterne og at arbejds-
processen i forbindelse  
med implementering af 
folke skoleloven har været 
eksemplarisk. Skolens  
arbejdsmiljø- og MED- 
system kan noget ganske 
særligt og arbejdsmiljøar-
bejdet på skolen spiller  
fint sammen med kerne-
opgaven. 

En arbejdspladsvurdering 
fra 2016 viser, at skolen  
ligger 30 pct. højre end  
skolevæsenet generelt  
på mening i arbejdet. Det 
udslagsgiv ende er udvik-
lingsmuligheder og invol-
vering, forudsigelighed og  
rolleklarhed, belønning i  
arbejdet, ledelseskvalitet, 
social støtte og tilfredshed 
blandt medarbejderne.
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 De store lukkede vir-
tual reality-briller finder deres 
komfortable plads foran øjnene, 
mens hovedtelefonerne lukker de 
umiddelbare omgivelser ude. Et 
kort øjeblik er verden et ugennem-
trængeligt mørke, inden brillernes 
indbyggede skærme vækkes til 
live, og en rejse ind i en virtuel vir-
kelighed tager sin begyndelse.

”Virtual reality kan skabe en helt 
anden indlevelse, end vi kender 
det fra for eksempel almindelige 
computerspil. Oplevelsen kan føles 
enorm virkelig – hjernen burde 
vide bedre, men den bliver nar-
ret,” fortæller VR-spiludvikleren 
Julie Heyde, der er en af de dan-
skere, som har størst erfaring med 
både at skabe og forbruge indhold 
i virtual reality.

Hun beskriver en virtuel virkelig-
hed, der langt bedre end andre 
digitale oplevelser, forstærker  
empati og følelser. Et par dage for-
inden havde hun således mulighed 
for at give sin kammerat, der befin-

der sig i England, et ordentligt 
kram i den virtuelle verden.

”Den virkelig vare havde selvføl-
gelig været at foretrække, men jeg 
bliver fascineret af, at et kram i vir-
tual reality kan imitere den samme 
følelse,” siger spiludvikleren.

VR er gammel teknologi
Den grundlæggende teknologi bag 
virtual reality har eksisteret i mange 
år. Men det er først inden for de se-
neste par år, at den er blevet kom-
merciel tilgængelig og anvendelig  
til forskel fra de store, meget klod-
sede virtual reality-maskiner,  
som dukkede op i computerspils-
arkaderne for cirka 25 år siden.

Gennembruddet hænger blandt 
andet sammen med den teknologi-
ske udvikling inden for skærme og 
sensorer til mobiltelefoner, som i 
2012 dannede grundlag for en me-
get succesfuld crowfunding-kam-
pagne for VR-headsettet Oculus 
Rift. Siden er både andre hard-
wareudviklere og en meget lang 

DEN VIRTUELLE
VIRKELIGHED

Virtual reality dukkede op i spillearkaderne i 
starten af 1990’erne – systemerne var store, 
klodsede og meget dyre.

VIRTUAL REALITY ÅBNER IKKE BLOT OP FOR HELT NYE UNDER-

HOLDNINGSOPLEVELSER, MEN OGSÅ FOR NYE MÅDER AT VÆRE 

SAMMEN PÅ – OGSÅ NÅR VI IKKE FYSISK KAN VÆRE TIL STEDE.

Af Thomas Berger  •  Foto Producenter
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række indholdsproducenter hoppet med 
på virtual reality-trenden.

”Der er allerede nu en del indholds-
udviklere, som har en god forståelse for, 
hvad der virker i virtual reality, og hvad 
der ikke gør. Og de er blevet skarpere på 
at skabe en balance mellem grafisk design 
og teknisk ydelse,” mener Julie Heyde.

Hun forventer, at de virkelig innova-
tive virtual reality-oplevelser i starten 
især vil komme fra mindre indholdsud-
viklere, der, modsat de store selskaber, 
har modet og muligheden for at tage 
chancer. 

Mens vi venter på hardware
Før virtual reality for alvor får et bredere 
gennembrud kræver det selvfølgelig, at 
hardwaren bliver tilgængelig i butik-
kerne, hvilket ser ud til at ske for alvor 
nu her i første halvdel af 2016.

Julie Heyde mener imidlertid ikke, at 
VR-headset som Oculus Rift og HTC Vive 
bliver allemandseje lige med det samme. 
Dels bliver selve udstyret relativt kostbart, 
men det kræver også en temmelig potent 
computer at afvikle spil og indhold.

Det betyder imidlertid også, at når bru-
gerne skal deles om VR-headset, vil det 
være de mere sociale virtual reality-ople-
velser, der bliver de foretrukne. Spil, 
hvor deltager efter tur kan kæmpe om at 
score flest point, eller hvor andre spillere 
via den almindelige skærm kan kommu-
nikere med eller udfordre spilleren med 
vr-headsettet.

”Virtual reality er en disciplin, hvor  
der endnu ikke er nogle fasttømrede  
designprincipper, og det er oplagt at 
tænke ud af boksen – og det er børn 
gode til,” siger Julie Heyde, der har op-
levet at børn helt ned til ti år godt kan 
finde ud af at designe spiloplevelser til 
virtual reality.

Nye undervisningsmuligheder  
Spiludvikleren ser også et stort potentiale 
i forhold til virtual reality og e-learning, 
hvor brillerne vil kunne føje det sociale 
element til et undervisningsforløb, hvor 
eleverne ikke befinder sig fysisk sammen.

”Vi kan med virtual reality skabe nogle 
simulationer, som føles langt mere virke-
lige, fordi brugeren ikke skal omsætte det, 
der sædvanligvis ville udfolde sig på en 
2D-skærm, til en virtuel oplevelse. Det vil 
føles mere virkelig, og indlevelsen vil være 
bedre,” mener Julie Heyde.

Hun forestiller sig både virtuelle skade-
stuer til medicinstuderende og kemiloka-
ler, hvor folkeskoleelever kan få lov at 

lave de forsøg, der ellers ville være alt for 
farlige i virkeligheden.

”Det er vigtigt at fejle for at lære noget. 
Men i virtual reality er der færre konse-
kvenser,” slutter Julie Heyde.  

Thomas Berger er freelancejournalist 
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 På væggen i skoleleder René 
Arnold Knudsens kontor hænger en stor 
indrammet plakat af en flok børn med 
påskriften: ”Når alle er forskellige, er  
ingen anderledes”. Teksten udtrykker  
en holdning, der også er skolelederens, 
nemlig at skolens fællesskab skal inklu-
dere alle elever. Og med alle menes der 
alle. Det er en smuk tanke, men på Sofi-
endalskolen i Aalborg arbejdes der hver 
dag på at gøre den til en realitet. 

”Det er et område, jeg er enormt op-
taget af, men som også er meget kom-
plekst,” siger René Knudsen. 

Han kom til Sofiendalskolen som skole-
leder 1. august sidste år efter 10 år som 
leder af Herningvej Skole i Aalborg. Det 
syn på inklusion, der prægede indsatsen 
på Herningvej Skole, har han taget med 
sig til Sofiendalskolen. Desuden har han 
siddet i en kommunal styregruppe og her 
været med til at udforme anbefalinger for 

Aalborg Kommunes inklusionsstrategi, 
der har fået overskriften ”Fællesskab  
for alle”. 

René Arnold Knudsen foretrækker  
at bruge ordet ”fællesskab” frem for 
”inklusion”. 

”Der er rigtig mange aktører i at forstå 
de lag, der er i inklusion. Derfor holder 
jeg meget af begrebet fællesskab. Med 
fællesskabstanken flytter vi os væk fra  
at sige, at nogle skal tilpasse sig et fælles-
skab eller skal tilpasse sig andre. Når vi 
siger fællesskab, har jeg en helt anden 
forståelse af, at der er plads til os alle.” 

Et dannelsesprojekt
René Arnold Knudsen kalder det et dan-
nelsesprojekt at få alle skolens aktører – 
forældre, elever, ledelse, lærere og pæ-
dagoger – til at arbejde for fællesskabet. 

”Men det er et langt sejt træk, og det  
er en påvirkning, der skal foregå altid,” 

”FÆLLESSKAB FOR ALLE” HEDDER AALBORG KOMMUNES NYE 

INKLUSIONSSTRATEGI. OG PÅ SOFIENDALSKOLEN I AALBORG  

ER FÆLLESKAB NØGLEORDET FOR INKLUSIONSINDSATSEN – ET 

FÆLLESSKAB SOM IKKE KUN SKOLELEDELSE OG LÆRERE, MEN 

ALLE SKOLENS AKTØRER SKAL BIDRAGE TIL. 

 
Af Karen Lindegaard  •  Foto Lars Horn

NY INKLUSIONSSTRATEGI 
FOR AALBORG KOMMUNE
Aalborg Kommune har for nylig 
udarbejdet og vedtaget en inklu-
sionsstrategi for alle kommunens 
skoler: ”Fællesskaber for alle” –  
et arbejde, som skoleleder René 
Arnold Knudsen, Sofiendalskolen, 
har deltaget i. 

Strategien er fælles for kommu-
nens skoler, men hvordan den  
udarbejdes og udmøntes på den 
enkelte skole, afgøres lokalt.  

”Her på Sofiendalskolen vil det 
være sådan, at vi skal have strate-
gien indført på alle niveauer – be-
styrelse, forældre, lærere, pæda-
goger,” siger René Arnold Knudsen. 

”Vi skal tale om det på alle foræl-
dremøder i 0. -9. klasse, således  
at der bliver sagt det samme om-
kring fællesskaber og inklusion på 
alle forældremøderne. På samme 
måde vil vi tage det op blandt per-
sonalet: Hvad betyder det, når vi 
taler inklusion på Sofiendalskolen? 
Hvad er fællesskaber for os? Også 
elevrådet skal arbejde med det. 
Hvad betyder det at være kam-
merat for hinanden, og at alle skal 
have en ven?” 

Fra skoleforvaltningens side vil 
man følge op på indførelsen af  
den nye strategi og tage rundt på 
skolerne for at indsamle erfaringer 
og ikke mindst gode eksempler på, 
hvordan strategien bliver imple-
menteret.
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siger han. ”Hele tilgangen til at forstå sig 
som fællesskab handler om, at man er for-
pligtet på at rumme hinanden. Når man 
starter på den skole, jeg driver, er man  
forpligtet til at være en del af et fælles - 
skab – elever og forældre siger ja til en 
pakke. Man er som elev og forældre for-
pligtet til at være omsorgsfuld, forstående 
og rummende i forhold til andre, så man 
kan give noget til andre – og man skal også 
have noget af andre.” 

På Sofiendalskolen vil man gå meget 
langt for at fastholde en elev i klassen,  
og det hører absolut til undtagelsen, at  
en elev tages ud af sin klasse. 

”Målet er, at eleven fasthol-
der sin relation til de voksne  
i klassen, og at eleven bliver i 
klassen. Det er ret væsentligt 
for mig. Man kan godt i et 
nødstilfælde tage en elev ud  
i en kort periode, hvis der er  
et forløb, man skal gennemgå, 
men udgangspunktet er, at  
eleven skal blive i relationen, 
for det er den, der er bærende. 
Som udgangspunkt har vi ikke 
nogen børn, vi tager ud.”

Skolen har dog en special-
klasse for ADHD-børn. Bør-
nene går dels i deres egen 
klasse, dels i almenklasserne, 
og de lærere, der har timer i 
ADHD-klassen, tilstræber man 
også har timer i almenskolen. 

”De bevæger sig ud og ind 
af almen- og specialområdet. 
Det tror jeg er rigtig godt,”  
siger René Arnold Knudsen.

Eget vejlederkorps
På Sofiendalskolen lægges alle 
midler til inklusionsopgaven 
ud i teamene. Men samtidig 
kan teamene trække på sko-
lens egne vejledere, hvis de  

føler, de har brug for ekstra hjælp og eks-
pertbistand. Skolen har et af kommunens 
største vejlederkorps, 17 vejledere inden 
for trivsel, inklusion, læsevejledning, ma-
tematik mm. Derudover har skolen seks 
medarbejdere, der er inklusionsvejledere  
i det kommunale korps og ude at vejlede 
lærere og pædagoger på kommunens an-
dre skoler, men som er ansatte på Sofien-
dalskolen, så man altså har denne eksper-
tise i huset.

”Det er vigtigt, der er nogle her, der ved 
mere end andre, som kan gå ind og hjælpe 
kolleger, for det er ude i det led, det bliver 
svært, og der skal vi have nogle, der kan gå 

Det er vigtigt, at alle i og omkring  
skolen arbejder for øget inklusion og 
fællesskab: ledere og medarbejdere, 
men ikke mindst elever og forældre, 
siger skoleleder René Arnold Knudsen.
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INKLUSIONSTJEK

PLADS TIL FORBEDRING
 Regeringen har nedsat en 

ekspertgruppe, som skal give inklusions-
indsatsen et helbredstjek og komme med 
anbefalinger til forbedringer. Skoleleder-
nes formand Claus Hjortdal står i spidsen 
for eftersynet, der både skal afdække 
problemer og gode eksempler inden for 
området med henblik på at udarbejde en 
række anbefalinger for den praktiske im-
plementering og justeringer af indsatsen.

Sammen med de øvrige medlemmer af 
gruppen har Claus Hjortdal været på en 
tur gennem landet fra Aalborg til Køben-
havn for at indsamle eksempler på in-
klusion. Dernæst er fulgt en runde med  
høringer blandt organisationer og vi-

denspersoner, både praktikere og for-
skere. Hvad anbefalingerne kommer til  
at lyde på, kan Claus Hjortdal endnu ikke 
afsløre, men det har ikke været svært  
for forskere og praktikere at blive enige, 
fortæller han. En af de ting, gruppen  
ønsker, er et opgør med ordet inklusion:

”Der er helt klart et ønske om enten at 
fjerne ordet inklusion i den proces, vi skal 
over i nu, eller at afdæmonisere det, for 
det har fået en negativ klang,” siger Claus 
Hjortdal. ”Når man siger ordet inklusion, 
tænker alle på urolige drenge, og inklu-
sion handler om mange, mange flere ting. 
Det handler dybest set om alle børn, så 
det prøver vi at italesætte. Det bliver hele 

vores tilgang til det. Og kunne vi selv  
bestemme, ville vi nok gerne afmontere 
ordet inklusion og i stedet tale om inklu-
derende fællesskaber, det brede optag  
og en fælles folkeskole for alle børn. Det 
er en vældig optimistisk idé at have, men 
vi fortsætter med den,” siger han.

Claus Hjortdal forventer, at gruppens 
arbejde afsluttes i april.  

Ekspertgruppen, der foretager inklusions-
eftersynet, består foruden af Claus Hjort-
dal som formand af tre repræsentanter for 
kommunerne, to lærere, en pædagog, en 
repræsentant fra PPR og to repræsentanter 
for eleverne.

INKLUSIONSØKONOMI
I Aalborg Kommune følger pengene 
barnet, så da man gik fra specialunder-
visning til inklusion, blev de ca. 50 mio. 
kroner, man havde brugt på området, 
sendt ud til kommunens skoler. 

Der har siden været en konstant ned-
gang i indstillinger af elever til special-
tilbud i Aalborg. Det har imidlertid vist 
sig, at tallet nu er begyndt at stige igen. 
Det har fået politikerne til at igangsæt  te 
en undersøgelse af, hvordan penge  ne 
bliver brugt på skolerne, og af om sko-
lerne er i stand til at rumme alle de 
børn, de har i deres distrikt. Undersøg-
elsen forventes klar i løbet af marts.

ud og observere, give sparring og vej-
ledning,” siger René Arnold Knudsen.

Men også de almindelige lærere og  
pædagoger kan blive opkvalificeret til  
inklusionsopgaven. 

”Hvor der konkret er et team, der  
bli ver udfordret, tror jeg, det kan gavne 
at lave et lille kompetenceforløb. Man 
kan ikke bare strø kompetenceudvikling 
ud generelt – det hjælper ikke. Man skal 
have nogle målrettede redskaber, når  
man står i det, for hver eneste situation 
omkring inklusion er forskellig.”

Forældrene skal tage ansvar
René Arnold Knudsen ser dog ikke kun 
inklusion som en opgave for professio-
nelle – lærere og pædagoger. Han ser 
i lige så høj grad forældrene som en  
vigtig aktør. På hans tidligere arbejds-
sted, Herningvej Skole, var forældre-  
og elevgruppen komplekst sammensat 
med børn, der er vokset op i udford - 
rede familier, men også mange ressour-
ce stærke familier og mange tosprogede 
børn. Der var i forældregruppen en 
stærk fællesskabsfølelse – en indstilling, 
han også kan genkende på Sofiendalsko-
len, der dog har en del flere ressource-
stærke forældre. Dem vil René Arnold 

Knudsen have mobiliseret, når det drejer 
sig om at skabe et rummeligt og inklude-
rende miljø på skolen. På forældremøder 
informerer han forældrene om deres an-
svar i forhold til skolens fællesskab.

”F.eks. til informationsmøde for 0. 
klasser siger jeg til forældrene, at det 
menneskesyn, jeg lægger til grund, er,  
at forældre skal påtage sig et ansvar. Hvis 
der er en periode i en klasse, hvor der er 
en eller to elever, der har det svært, så 
har jeg en forventning om, at man som 
forældre i den klasse også tager sig af den 
elev – at man rummer hinanden. Klassen 
er jo et spejl af forældrene. Det er vigtigt 
at få det til at fungere fra skolestart.”

Ligeledes elevrådet ser han som en  
vigtig part i at få inklusionen til at lykkes:

”Man skal sørge for at lave nogle triv-
selsfremmende aktiviteter, og her skal 
man have elevrådet rigtig meget på ba-
nen. I hele arbejdet med inklusion skal 
elevrådet være enormt aktivt. De skal  
udmønte og implementere skolens vær-
dier,” siger René Arnold Knudsen. ”Det 
er ikke nok, at jeg taler om dem igen og 
igen – vi skal have nogle til at løfte disse 
værdier ud i organisationen.”  

Karen Lindegaard er freelancejournalist
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Kom til gratis foredrag om
”Sansestimulering til urolige børn”

 Danmarks Læringsfestival, 15. marts kl. 10.30

 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.



ET LØFT TIL SKOLE/
HJEM-SAMARBEJDET?

Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for  
mig selv og lade tankerne flyde.

Tankerne fører mig til et kontaktforældremøde i sidste uge. Jeg fortalte om det nye kommu-
nale tiltag, som betyder, at lærerne hver uge skal notere deres elevers udvikling i en database, 
så forældrene får en løbende tilbagemelding på deres barns skolegang. Jeg fortalte om tiltaget 
med stor entusiasme, da jeg havde tænkt, at det virkelig kunne være et løft for skole/hjem-
samarbejdet. 

Da mit oplæg var færdigt var det tid til spørgsmål. Først kom der et par spørgsmål om det  
tekniske, som jeg fik besvaret uden problemer. 

Derefter tog en far ordet. “Jeg er temmelig overrasket over dette tiltag,” indledte han. “Det har 
altid været mit indtryk, at du har haft dyb tillid til dine dygtige medarbejdere her på skolen. 
Den tillid har vi delt hjemme hos os. Men den tillid må være væk nu, siden det skal være nød-
vendigt at indføre et så voldsomt system, så du og vi kan følge præcist med i hvert enkelt af 
mine børns udvikling på ugentlig basis. Jeg har indtil nu gået ud fra, at hvis der har været pro-
blemer med mine børn, ville jeg få det at vide. Jeg frygter, at lærerne kommer til at bruge alt 
for meget tid på at melde tilbage til alle os forældre, som har elever, der klarer sig godt, mens 
der til gengæld ikke er tid til at tage sig af de elever, der virkelig har behov”.

Mens faren talte, fik jeg det varmt. Jeg havde hele tiden tænkt, at forældrene ville blive lykke-
lige for dette nye tiltag. I mit svar rodede jeg mig ud i en længere forklaring om, at det var et 
løft til skole/hjem-samarbejdet, og vi nu ville få et helt nyt fokus på eleverne. Samtidig med at 
jeg talte, kunne jeg godt høre, at han havde en pointe, som mit svar ikke imødekom. 

Nu sidder jeg her og overvejer farens indlæg. Jeg har selvfølgelig tillid til, at mine medarbej-
dere er opmærksomme på deres elever og tager fat i forældrene og mig, hvis de oplever, at et 
barn mistrives socialt eller fagligt. Det har de altid gjort. Men i et forsøg på at løfte skole/hjem- 
samarbejdet, kommer man måske til sænke kvaliteten af det for de elever, som har allermest 
brug for det. Det er ikke altid nemt at gøre det rigtige. 

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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 Der hamres og bankes og 
bores på den 59 år gamle Holmegård-
skole i Hjørring. Skolen er for nylig 
blevet forhenværende som folke-
skole, den havde sidste skoledag i 
sommer, og er nu i fuld gang med  
at blive ombygget, så den kan huse 
Hjørring Ungdomscenter (HUC), der 
både omfatter 10-klassecentret Hjør-
ring Ny 10., Hjørring Ungdomsskole, 
Hjørring Skolen (Hjørring Kommunes 
specialskole) og Ungdommens Ud-
dannelsesvejledning i Hjørring. 

Indenfor på skolen sidder lederen 
af det samlede nye ungdomscenter, 
Anni Stilling, og tager imod på sit 
kontor. Hun indrømmer, at den sid-
ste tid har været stormomsust, ikke 
kun på grund af den friske vind, der 
blæser i Vendsyssel, men også fordi 
skolevæsenet i Hjørring netop har 
undergået sin anden store omstruk-
turering inden for få år. En af føl-
gerne heraf har været skolelukninger 

eller omlægninger til nye formål, 
hvilket har betydet, at kommunens 
10 skoledistriktsledere er blevet redu-
ceret til seks. En anden følge er af en 
mere opløftende slags. Det har været 
udviklingen af den såkaldte 4F-model 
for Hjørrings skolevæsen – en særlig 
tilgang til teamsamarbejde eller pro-
fessionelle læringsfællesskaber (PLF), 
som nu er gældende i kommunen. 

Arbejdet med modellen startede i 
februar 2015 og udsprang af den om-
strukturering, skolevæsnet stod over-
for. En gruppe på 20 faglige pædago-
giske ledere i kommunen gik i gang 
med at udvikle modellen. 

”Egentlig handlede det om, at vi 
stod foran en omstrukturering i Hjør-
ring Kommune, og vi vidste, at det 
var et stort arbejde, vi skulle i gang 
med. Så hvordan kunne vi drage kol-
legial omsorg for hinanden i forhold 
til at komme igennem den her peri-
ode? Tillid, trivsel og faglighed – det 

LÆRERNE SKAL I TÆT SAMARBEJDE OM ELEVERNE FOR AT NÅ I 

LAND MED SKOLEREFORMENS MÅL. MEN HVORDAN UDVIKLER 

MAN LÆRERTEAM, DER ER I TOPFORM OG YDER DERES YPPERSTE? 

DET SATTE MAN SIG I HJØRRING KOMMUNE FOR AT UDFORME  

EN MODEL FOR – EN OPSKRIFT PÅ PROFESSIONELLE LÆRINGS -

FÆLLESSKABER.

Af Karen Lindegaard   •  Foto Lars Horn

ROBERT MARZANO OG
DE PROFESSIONELLE 
LÆRINGSFÆLLESSKABER 
Den amerikanske uddannelsesfor-
sker og forfatter Robert J. Marzano 
har gæstet Danmark for bl.a. at 
holde foredrag for ledere i skole-
væsenet i Hjørring Kommune  
på en konference arrangeret af 
forl aget Dafolo. 

Robert Marzano er en af ophavs-
mændene bag begrebet professio-
nelle læringsfællesskaber (PLF).
På konferencen fortalte han, hvor-
dan læringsfællesskaber er et mid-
del til at opnå bedre resultater for 
eleverne. Som et samarbejdende 
team eller læringsfællesskab kan 
lærerne nå længere end som indi-
viduelt arbejdende lærere i forhold 
til elevernes læring og trivsel. 
Dette kræver en kulturændring, 
hvor lærerne går sammen om at 
sætte sig fælles mål for eleverne, 
påpegede Marzano.

Også skoleledelse er iflg. Marzano 
et fælles ansvar og en opgave, der 
kræver en kollektiv indsats: ”En 
skoleleder har 21 ansvarsom råder, 
hvilket er mere end et enkelt men-
neske kan klare,” sagde han, ”så 
opgaverne må fordeles på flere 
personer.” Desuden er det vigtigt, 
at en skoleleder har situationsfor-
nemmelse. ”Man skal som leder 
lægge øret til jorden,” sagde Mar-
zano. 
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var noget af det, det handlede om,” fortæller 
Anni Stilling, der også er lokalformand for  
Skolelederforeningen i Hjørring. 

Teamsamarbejde en nødvendighed
4F-modellen tager udgangspunkt i de natio-
nale mål for folkeskolen – og desuden i fem 
skolepolitiske mål, som Hjørring Kommune 
har formuleret for kommunens skoler. 

”Vi har arbejdet en del ledelsesmæssigt med 
vores skolepolitiske mål,” siger Anni Stilling.

”En af de ting, som går igen i vores mål, er 
teamsamarbejde. Der er ikke så meget nyt i  
ordet teamsamarbejde – det har vi sagt i rigtig 
mange år – men hånden på hjertet, så er der 
nok noget forskel på, hvordan man egentlig 
har arbejdet med teamordningen, både på 
landsplan og i Hjørring Kommune.”

Anne Stilling har, siden hun startede som  
leder af 10. klasses-ordningen i 2001, haft fo-
kus på selvstyrende team. 

”Hvordan bliver man et højtydende team? 
Hvad er det for nogle opgaver, der skal løses i 
teamet? Hvad er det, man ikke selv kan løse, 
men som skaber kvalitet i teamets arbejde i 
forhold til eleverne? Det er nogle af de punk-
ter, vi arbejder med,” siger hun. 

Ikke mindst i forhold til folkeskolereformens 
nationale mål mener hun, at teamsamarbejdet 
er en nødvendighed.

”Jeg er af den opfattelse, at for at komme i 
land med skolereformen og lykkes med de ting, 
som er skitseret i folkeskolereformen, så er 
teamsamarbejde totalt afgørende. Den privat-
praktiserende lærer med X antal elever og en 
lukket dør kan ikke løse opgaven i folkeskolen. 
Det er så stor en opgave, at den er man nødt til 
at sidde flere omkring bordet med.”

Ser forskellige sider af eleverne
Den videnskabelige inspiration til 4F-modellen 
er bl.a. kommet fra den amerikanske uddan-
nelsesforsker Robert J. Marzano, der står bag 
begrebet professionelle læringsfællesskaber. 
Han var i oktober inviteret til at holde oplæg 
for alle kommunens uddannelsesledere. I sin 
introduktion til Marzano og sin præsentation 
af 4F-modellen sagde skoledirektør i Hjørring 
Kommune, Jesper Carlsen, at modellen ikke 
skal ses som en facitliste eller en ensretning af 
skolelederne og lærerne, men som en ramme 
for teamsamarbejdet – en ramme, som er fæl-
les for alle og ikke står til diskussion. 

Anni Stilling mener også, at det er vigtigt, at 
modellen for teamsamarbejdet ligger fast, så 
der er enighed om de fire F’er: fokus, forplig-
telse, fagligt sprog og forandring.

”Det er vigtigt at skabe en fælles forståelse – 
de fire F’er, vi er inde at arbejde med i et pro-
fessionelt læringsfællesskab. Vi er nødt til at 
have fokus på, hvad det er for en opgave, vi 
skal løse, og teamet er forpligtet ind i det fag-
lige fællesskab på selve opgaveløsningen. Det 
betyder, at vi også er nødt til at bruge tid på at 
et fælles fagligt sprog: hvad forstår vi egentlig, 
når vi siger sådan? Der skal skabes en forank-
ring i det – det er der ikke så meget nyt i – men 
det er systematikken i arbejdet med det, der er 
ny,” siger hun. 

Noget af det, Anni Stilling fremhæver som 
en stor værdi ved teamsamarbejdet, er team-
ets mulighed for at se forskellige sider af ele-
verne og bidrage med forskellige perspektiver 
på undervisningen.

”Det har vist sig, også her i huset, at være 
rigtig godt, at lærere ser forskellige muligheder 
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Jeg ved, det virker! Og jeg  
er ikke et sekund i tvivl om,  

at arbejdet bliver sjovere og lettere,
og fagligheden bliver højere. Men det 
er hårdt arbejde at nå frem dertil
Anni Stilling, skoleleder og lokalformand for Skolelederforeningen i Hjørring



i forhold til elevernes udvikling. I og med 
at man planlægger undervisningen sam-
men og kender eleverne, så får man mu-
lighed for at ramme eleverne der, hvor 
de er. For det er ikke kun de øjne, jeg kik-
ker med, der er med til at skabe lærings-
fundamentet. Det er teamets øjne, og vi 
ser forskelligt på tingene. Når vi sætter 
fælles fagligheder og fælles måder at se 
tingene på i spil sammen, så rykker vi.” 

Fra skoleleder til skoleudvikler
Teamsamarbejdet efter 4F-modellen i 
Hjørring fungerer ikke kun på lærerplan, 
men også på lederplan. F.eks. arbejder 
skoledistriktslederne i kommunen som et 
team, og på alle niveauer i skolevæsnet 
er man forpligtet på modellen.

”Der er en forpligtigelse på, at forvalt-
ningen, chefteamet, direktionen, skole-
distriktslederne, skoleledere, lærerteam-
ene, altså alle er med til at arbejde ind 
over den samme tænkning,” siger Anni 
Stilling. ”Det er noget af det nye i det – at 
vi er i gang med et fælles stykke arbejde 
om, hvad et godt teamsamarbejde er. 
Hvad er det, der skal til, for at lederteam 
også har høj kvalitet i deres arbejde? Det 

er vi som ledere jo nødt til at arbejde 
med, for at det også kan smitte af i resten 
af organisationen. Og vi er afhængige af, 
at vores chefer også gør det.”

Med udviklingen af teamsamarbejdet, 
skolereformen og omstruktureringen af 
kommunens skolevæsen har skolelede-
rens rolle også undergået store foran-
dringer.

”Lederopgaven har ændret sig, da  
lederen nu skal spille opgaverne tilbage 
til lærerteamet. Teamet skal kunne spille 
bold med lederen, og vi skal sammen 
skabe et fælles fundament. Skolelederen 
er blevet skoleudvikler,” siger hun.

Både for Anni Stilling og for skolevæse-
net i Hjørring er teamsamarbejdet og de 
professionelle læringsfællesskaber kom-
met for at blive. 

”Jeg ved, det virker! Og jeg er ikke et 
sekund i tvivl om, at arbejdet bliver sjo-
vere og lettere, og fagligheden bliver hø-
jere. Men det er hårdt arbejde frem til, 
man når dertil.” 

Karen Lindegaard er freelancejournalist
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4F-MODELLEN
Med inspiration fra den amerikanske 
uddannelsesforsker Robert Marzano 
har Hjørring Kommune udviklet 4F-
modellen, der betegner en tilgang til 
teamsamarbejde eller det professio-
nelle læringsfællesskab. 

Den er nu gældende på alle niveauer
i skolevæsenet i Hjørring, de fire F’er, 
som teamene er forpligtede på at  
arbejde udfra, er:

Fokus - på de mest relevante team-
opgaver i forhold til elevernes læring 
og trivsel

Forpligtelse - så alle teamressour-
cerne anvendes med henblik på ele-
vernes læring og trivsel

Fagligt sprog - som grundlag for kva-
litative drøftelser af undervisningstil-
tag, der kan understøtte elevernes 
læring og trivsel

Forandring - ved at skolevæsenets 
lærere og ledere udvikler og deler  
viden på tværs af forvaltningen,  
skolerne og distrikter med henblik  
på at fastholde fokus på elevernes 
læring og trivsel



BEVÆGELSE ER IKKE  
BARE BEVÆGELSE

 Et hovedbudskab i rap-
porten ”Børn og unges mentale hel-
bred” udgivet af Vidensråd for Fore-
byggelse sep. 2014 er, at: ”Flere børn 
skal trives og have god mental sund-
hed”. Ja, det er pinlige fakta, når 
rapportens statistikker viser, at der 
gennem de seneste 20 år er sket en 
negativ udvikling hos børnene, når 
det handler om alvorlige områder 
som livstilfredshed, stress og søvn …

Alligevel ser det ud som om vi 
ikke rigtigt har pejlet os ind på hvad 
der skal til for at knække kurven. Og 
forståeligt nok, for med den nye sko-
lereform har både lærere og ledere 
nok at se til – ikke mindst med at få 
bevægelse på skoleskemaet og ind i 
undervisningen. Derfor er det posi-
tivt at læse i Politiken 12/1-16, at be-
vægelse er ved at vinde fodfæste i 
landets folkeskoler. 

Så langt så godt. Artiklen viser 
dog også tydeligt, at formålet med 
bevægelse i skolen først og frem-
mest er, at den skal understøtte og 
øge den boglige læring. Samtidig  
viser artiklen, at bevægelse oftest 
bliver udmøntet i form af idræt og 
motion. Her skal man blot være op-
mærksom på, at idræt oftest inde-
holder et konkurrenceelement, som 
kan gøre det vanskeligere at få ele-
ver, som ikke er specielt kropslige til 
at deltage, og motion bliver en akti-

vitet der skal få pulsen op og ”bræn-
de krudt af”. 

Faktisk indeholder bevægelse et 
endnu større potentiale, hvis vi ser 
på begrebet på en anderledes og 
mere utraditionel måde. Bevægelse 
er også en sansning af kroppen, en 
refleksion over kropslige fornem-
melser. 

Konkret kan det være en guidet af-
spænding, hvor børnene bliver op-
mærksomme på tyngden i kroppen 
og kvaliteten af deres vejtrækning 
(er jeg rolig eller urolig?). Javist ”be-
vægelse” kan også være at ligge 
stille. Eller det kan være en omgang 
avanceret ”Kongens efterfølger”, 
hvor børnene spejler hinanden ned 
til mindste detalje, og taler om, 
hvordan de oplever forskellen i hin-
andens bevægemønstre. Forståelse 
af sig selv og andre i praksis!

Min påstand er, at bevægelse for-
stået på en bredere måde kan bru-
ges til at øge den generelle trivsel, 
skabe psykisk robusthed og større 
personligt overskud. Og det er der i 
den grad brug for, hvis vi skal bryde 
statistikkerne i forhold til børns livs-
tilfredshed, stress og søvn. 

Her kan den psykomotoriske 
(utraditionelle) forståelse af bevæ-
gelse bruges. Vores skoleelever kan 
få meget ud af at lære at undersøge 
kroppens muligheder og tyde og 

tolke fysiske signaler. De vil have 
nemmere ved at navigere i ”krop-
pens beskeder”, definere grænser 
og sige fra. De vil lære at sætte ord 
på tanker og følelser og blive bedre 
til at manøvrere i sociale sammen-
hænge. Samtidig vil de være bedre 
rustet til at møde og overkomme 
angst, stress og søvnproblemer som 
rammer flere og flere børn og unge.

Så tænker du måske: ”Ro på, vi er 
jo kun lige begyndt med bevægelse i 
folkeskolen”. Men tænk på de poten-
tielle fordele, der kan være ved at 
supplere den ”almindelige” bevæ-
gelse med den psykomotoriske. Hvad 
siger du til bedre trivsel og færre kon-
flikter i klasserne? Dét vil da gøre 
hverdagen lettere på skolerne! 

Folkeskolen har efterhånden 
mange forskelligartede opgaver, og 
en forventning om at lærerne skal 
kunne dække alle er måske ikke fair. 
Men du har som skoleleder magten 
til at bringe andre faglige kompeten-
cer ind på din skole. Lad det være 
min opfordring til at I bruger tvær-
faglighed og andre kompetencer i 
endnu højere grad, end I gør i dag.

Kald det bare lovligt langhåret… 
men vi kommer ikke udenom, at vi 
er nødt til at gribe til nye metoder, 
hvis vi skal vende de sørgelige stati-
stikker.  

AF ROLF AUHAGEN 
formand for Danske Psykomotoriske Terapeuter
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RØGFRI
ELEVER?

X:IT er en forebyggende indsats, der via undervisning, rygepolitik på skolen  

og forældreinddragelse ruster eleverne til et liv uden røg. Og det virker!  

Forskning viser nemlig, at X:IT skoler har 25 % færre rygere end andre skoler.

Læs mere om hvordan din skole kan bruge X:IT  

og hør andres erfaringer på xit-web.dk
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 Forestil dig to ansøgninger til 
et job som skoleleder. Den ene ansøger 
lægger vægt på: stabilitet, kontinuitet, ro, 
regelmæssighed og stabile værdier. Den 
anden ansøger lægger vægt på: radikal 
innovation, udvikling, håndtering af tran-
sitionsprocesser, strategi og fokus på en 
fremtid i konstant forandring. 

Gad vide, hvem der bliver indkaldt til 
samtale? Hvad vil effekten på modtage-
ren af de to ansøgninger mon være, med 
brug af de forskellige begreber? Hvem 
mon får jobbet? Hvilke tanker gør ansæt-
telsesudvalget sig? 

Det kan man reflektere nogen tid over … 
så først lige et blik på det, vi her vil be-

HANDLE

DET ER ALMINDELIGT KENDT, AT SKOLERNE I DISSE ÅR ER UNDER ET 

VOLDSOMT PRES FOR AT LEVERE RESULTATER PÅ ALLE PLANER, OG SOM 

LEDER KAN MAN MISTE RETNING OG OVERBLIK. HVORDAN GÅR DU FRA 

HANDLETVANG TIL NÆRVÆR OG FOKUS I DIN LEDELSESPRAKSIS?

Af Kristina Mølgaard og Palle Isbrandt   •  Tegning Otto Dickmeiss
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TVANG
skrive som et tidstypisk problem i skole-
ledernes psykiske arbejdsmiljø – ledelse 
drevet af udviklings- og handletvang!

Vi skal videre …
Vi mener, at der i dag er en oplevelse af 
konstant handletvang. Alle skal handle, 
og man siger ”vi skal videre”, eller vi skal 
”blive bedre til”, eller vi skal ”være mere 
bevidste om”, eller vi ”bør gøre noget  
andet end det vi gør”. 

Det har en negativ effekt på medarbej-
dernes og på ledernes eget psykiske ar-
bejdsmiljø at være spændt op i sådanne 
tempo- og handlekrav, der ofte er fyldt 
med polariseringer og paradokser, som 

man ikke får tid til/ eller giver sig tid til  
at undersøge og forstå til bunds?

Frigørelse fra tidens handletvang  
kræver drøftelser i bæredygtige feed-
back- systemer, hvor ledelsesteamet kan 
forbinde sig balanceret og indsigtsfuldt 
til hinanden og til medarbejderne og 
skabe et professionelt råderum for valg 
af handlinger, der bygger på professionel 
dømmekraft. Lad os kigge på nogle mu-
lige indfaldsvinkler til en drøftelse af, 
hvad der sker omkring os:

Undersøg og forstå problemet
Oplevelsen af handletvang kan blive de-
struktiv, da den medfører, at man ikke  

giver sig tid til at undersøge fortiden og 
den konkrete nutid man står i. 

Bliv i stedet – med nærvær – ved proble-
met for at finde ud af, hvad problemet be-
står af og hvilke problemstillinger, I skal 
forholde jer til. Hvis I ikke får undersøgt 
hvad problemet er, bliver det vanskeligt  
at løse det. Hvis problemer ikke kan be-
nævnes, men kun må ses som udfordrin-
ger, kan det skabe dissonans i systemet og 
skabe oplevelsen af handle tvang … vi skal 
jo bare drøne videre uden helt at få skabt 
løsninger, der reelt løser noget.

Handletvangen skaber afstand mellem 
mennesker; man får ikke forbundet sig til 
hinanden i forhold til krop og sjæl, i for-
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hold til mening, men forbinder sig kun 
med hinanden på de ydre handlinger. 
Tvangen skaber fravær af nærvær. Tvan - 
g  en til handling kan gøre det vanskeligt  
at bruge tid på nærværet, og nærværet  
er et bærende element i løsningen af ker-
neopgaven i skolen. Nærvær er at sanse 
det, der sker her og nu og være bevidst 
om det man sanser. Nærværet er der, 
hvor man forbinder sig med hinanden, 
får kontakt, spejler hinanden i forhold  
til løsningen af kerneopgaven. 

Pas derfor på forestillingen om, at nær-
vær og kontakt er meget tidskrævende; 
det er en illusion i det samlede regnskab. 
Hvis nærværet er fraværende, kan opga-
veløsninger komme til at virke som løs-

gående raketter ud i den blå luft – uden 
den tilsigtede effekt.

Hvornår er godt, godt nok 
Hvis vi drives af handletvangen kommer 
der konstant pres på præstationen, som 
gør, at intet er ”godt nok”. Når intet er 
godt nok, bliver det nemt at devaluere 
sig selv og skolens arbejde, fordi alt kan 
blive bedre. Når man er drevet af ende-
løse forbedringskrav kan man miste for-
bindelsen til den konkrete kerneopgave. 

Forestillingen om den endeløse forbed-
ring er en illusion, der ingen positiv effekt 
har på kerneopgaven. Lederes psykiske 
arbejdsmiljø bliver desuden ofte presset 
ved, at intet er godt nok. Og når det kom-

bineres med høj ansvarlighed, kan det 
blive vanskeligt. Så både ledelse og med-
arbejdere har brug for – i fællesskab – at 
definere hvornår godt, er godt nok. 

Arbejdet bliver grænseløst, når alt er 
muligt, alt kan være anderledes, og alt 
kan gøres på bedre måder. Der skal der-
for sættes rammer og prioriteres for ikke 
at blive grænseløs – men at prioritere kan 
skabe irritation eller vække angst, for sæt 
nu man prioriterer forkert. Samtidig bli-
ver det på en måde trygt at prioritere det 
hele, for så er man jo sikker på, at ramme 
et eller andet der er relevant. Hvis dette 
sker, stiger handlepresset og trivslen da-
ler – både for ledere og medarbejdere.

Forbindelsen til hinanden og til kerne-
opgaven kan forsvinde, når spændings-
feltet mellem stabilitet og udvikling 
kommer ud af balance. Presset og angst-
niveauet stiger, og intet er godt nok. Og 
endnu værre: ens realitetsevne og profes-
sionelle dømmekraft kan risikere at blive 
sat ud af kraft. Det kræver en god reali-
tetsevne at kunne vurdere, at noget er 
godt nok, og det er afgørende, at ledel-
sesteamet giver sig tid til at realitetsteste 
det der foregår og det der skal foregå. 

Nedbryd kompleksiteten
At prioritere kræver, at man ”presser”. 
Presser sig selv og hinanden til at foku-
sere, skabe enkelthed og være konkret. 
Hvis enkelthed og konkretisering kalder 
på destruktive udsagn kan det lyde så-
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dan: ”Men er det ikke bare lavpraksis?” 
Jo, det er at turde oversætte og nedbryde 
kompleksiteten og sætte mål og retning 
for skolens arbejde, og følge op på det i 
praksis. Mødes med lærerne og pædago-
gerne om deres praksis. Men hvad er 
mon højpraksis?

Det kan opleves irriterende og ubeha-
geligt når man presser og bliver presset 
til at være konkret, enkel og fokusere på 
kerneopgaven, men selv det mest vildt-
voksende de-fokuserede tankemylder  
falder til ro, når det presses og støttes i 
fokusering. Ledelsesteamet er et centralt 
anker for trivsel og værdiskabende ar-
bejde med kerneopgaverne, når teamet 
kan prioritere og støtte medarbejderne 
til de rigtige prioriteringer. Hvad er vig-
tigt – hvor skal vi hen? hvad giver mening 
i forhold til elevernes læringsmål og triv-
sel? hvad skal vi og hvad skal vi ikke?

Find potentialerne
For at stabilisere både medarbejdernes 
og egen trivsel og det psykiske arbejds-
miljø er man nødt til at tage denne her 
type drøftelser i ledelsesteamet, for det 
er jo ikke et enten-eller. 

Et væsentligt spørgsmål er: Hvordan 
kan ledelsesteamet arbejde integrativt 
med både udvikling og stabilitet? Et inte-
grativt arbejde er, når ledelsesteamet kan 
integrere og balancere både udvikling og 
stabilitet i arbejdet, kan integrere medar-
bejderne i samskabende dialogprocesser 

og integrere en forståelse for sammen-
hængene i både fortid, nutid og fremtid. 
At man kan arbejde med paradokser og 
modsætninger, undersøger dem og lader 
dem give næring til dialogerne og den 
konkrete praksis. Der er ikke noget, der 
er kun skidt eller godt, eller rigtigt eller 
forkert, find potentialerne i begge poler 
og integrer dem i god ledelsespraksis.  
Og den integration kræver professionel 
dømmekraft.

Vores forståelse af udviklingsprocesser 
baserer sig på, at man inden for de vilkår 
og krav, der former mulighedsfeltet, ar-
bejder med: ”det der er sket, for at ud-
vikle det man vil skabe, og det man som 
leder stræber efter skal komme og vise 
sig i praksis”. 

Det kræver omhyggelighed, det kræver 
nærhed og det kræver en drøftelse i le-
dergruppen om dobbelthederne således, 
at man giver sig tid til både at være i det 
stabile og i forandringerne. Det kræver, 
at man fortæller, at man ikke ændrer det 
der virker, men samtidig kan stille krav 
om ændringer til sig selv og til medarbej-
derne, når kvaliteten skal sikres. 

Tilbage til ansøgerne 
Hvem fik jobbet? Det gjorde ingen af de  
to. En tredje ansøger fik jobbet. Vedkom-
mende ville ifølge ansættelsesudvalget  
arbejde balanceret med og bevidst lægge 
vægt på både stabilitet og udvikling på 
skolen som en praktisk lederperformance. 

Som bestyrelsesformanden sagde: 
”Den ansøger, der fik jobbet, er nærvæ-
rende og vil involvere medarbejderne i 
spændingsfeltet mellem stabilitet og for-
andring. For det er nonsens at forestille 
sig, at man kan udvikle en skole, hvis 
man ikke samtidig prioriterer det stabile 
på skolen og som leder prioriterer, at  
involvere medarbejderne i opgaveløsnin-
gen. Vi har valgt en leder, der har viljen 
til at autorisere sine medarbejdere og  
deres ressourcer til løsning af kerneop-
gaven. En leder der kan sætte sig selv og 
medarbejderne fri af tidens handletvang, 
og være til stede med nærvær i samskab-
ende processer”.

Lederen ville arbejde med dynamisk 
stabilisering i skolens processer af både 
kaos (det nye, uforudsete, forstyrrelser 
…) og orden (kendte rutiner, stabilitet, 
overskuelige forbindelser...). Lederen 
ville kommunikere værdier og retning 
for skolen og gennem design af feed -
back-systemer fremme den professio-
nelle dømmekraft i ledergruppen og i 
medarbejdernes arbejde. Lederen turde 
vedkende sig sin autoritet til at ”presse” 
for at fokusere, skabe resultater og eva-
luere effekten af indsatsen. 

Kristina Mølgaard er autoriseret psykolog, cand. pæd. psych 

og Palle Isbrandt er cand.mag og cand.pæd.psych.  

Begge arbejder med skole- og ledelsesudvikling i Isbrandt  

Erhvervspsykologi, tlf. 86 76 15 25, se mere på www.isbrandt.dk

Arbejdet bliver grænseløst, når alt 
er muligt, alt kan være anderledes, 

og alt kan gøres på bedre måder.
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LØGNEN  
OM HALV-
DANNELSE

Løgnen om dannelse
Opgør med  

halvdannelsen
Peter Kemp
Tiderne Skifter

132 sider, 199 kr. 

 Professor emeri-
tus Peter Kemp har skrevet en 
kort, men indholdsrig og slag-
kraftig bog om dannelsesbegre-
bet i skoletraditionen både her-
hjemme og i udlandet. 

Samtidig er bogen et an-
greb på den ”halvdannelse” 
som Peter Kemp mener ud-
spiller sig i den nye danske 
skole- og uddannelsesverden. 
Han italesætter selv bogen 
som en pamflet, hvilket ifølge 
’Ordbog over det danske 
sprog’ betyder ”lille skrift, 
navnlig af satirisk indhold  
ofte (brugt som) nidskrift  
eller smædeskrift”.

I pamfletten gennemgår 
han på bedste vis dannelses-
idealerne gennem tiderne. 
Det giver læseren et godt blik 
på, hvad det er Kemp mener 

er det rette ideal. Der er ingen 
tvivl om, at Humboldt står 
stærkt i dette billede. Kemp 
fortsætter med at give eksem-
pler på, hvordan forskellige 
forskere og politikere har vre-
det og drejet dannelsesbegre-
bet, så det ifølge ham har ef-
terladt større forvirring end 
afklaring. 

Kemp påviser også, hvor-
dan denne halvdannelse har 
bredt sig ind i de danske uni-
versiteter og folkeskolen og 
slutter pamfletten af med i 2 
sætninger, der rammer hans 
syn på dannelse ind: ”Dan-
nelse må helt igennem være 
almen (… og) fordrer social 
ansvarlighed” samt: ”Hvad er 
dannelse i dag? Den må, som 
vi har hævdet, være social”.

Pamfletten er absolut læs-
værdig, selvom jeg ikke er 
enig med Kemp. Det, at han 
har vedstået sig pamflettens 
ramme, gør også i mine øjne, 
at han harcelerer for meget 
og skyder for meget med 
spredehagl undervejs. Qvor-
trup og Jens Rasmussen får 
ustandselig med krabasken.

Kemp forbigår fuldstændig 
den refleksion, der kunne 
være interessant, nemlig 
hvorfor bevæger vi os den 
vej? Hvad er det i samfundet, 
der initierer de bevægelser? 
Humboldt kunne jo – selv om 
hans dannelsesideal har væ-
ret visionært og fremsynet – 
ikke se den globale landsby, 
vidensrevolutionen, mobilite-
ten for den enkelte verdens-
borger mv. 

Kemp nedgør også hele den 
digitale verden i forhold til 
skolens virke. Som om maski-
ner kunne lære nogen noget. 
Her mangler jeg også mere  
refleksion over, hvordan man 

ANMELDELSER

KOLLABO-
RATIV
KULTUR

Ledere af læring
Hvordan ledere i forvalt-

ning, skole og klasseværelse  
fremmer elevernes læring
Richard DuFour og  
Robert J. Marzano
Dafolo Forlag

202 sider, 435 kr. 

 Med reformen er 
underviserens rolle ændret 
fra “blot” at undervise til at 
lede den enkelte elevs læring 
samt sikre, at eleven når de 
læringsmål, der er stillet op. 

Dermed kommer elevens læ-
ringsudbytte i centrum: hvor 
godt på vej er eleven, og hvad 
skal der til for, at hun kom-
mer i mål? Det er således ikke 
nok at undervise i sit pensum; 
den enkelte underviser skal 
løbende reflektere over sin 
undervisning og om, hvorvidt 
eleverne rent faktisk gives 
mulighed for at lære det, de 
skal. En sådan refleksion kræ-
ver flere øjne, da man som 
bekendt ikke kan forholde sig 
til sin egen praksis i et anden-
ordens perspektiv.

En grundlæggende anta-
gelse i ’Ledere af læring’ er, at 
“Skoler kun kan være så gode 
som de mennesker, der befin-
der sig i den,” og at der på en 
skole både er effektive lærere 
samt knap så effektive lærere. 
Derfor er den bedste strategi, 
i følge DuFour og Marzano,  
at udvikle professionelle  
læringsfællesskaber, når vi 
skal forbedre en skoles under-
visning og elevernes mulig-
hed for at nå de opstillede 
mål. Det er i de professionelle 
læringsfællesskaber, at man 
kan lære sammen, hvor man 
låne hinandens øjne, reflek-
tere over såvel sin egen som 
de andres undervisningen og 

både er ansvarlig borger og 
vidende menneske. Kemp 
mener næsten, at det eneste, 
der tæller, er den ansvarlige 
borger. 

Kemp rører også kun over-
fladisk den dobbelthed, der 
ligger i folkeskolens formåls-
paragraf og de reformmål, 
der er opsat. Han italesætter 

ofte ”den gode lærer”. Jeg tror 
stadig på, at den gode lærer 
formår at balancere mellem 
ansvarlighed og viden, mel-
lem dannelse og uddannelse. 
Det er stadig vigtigt, og der er 
stadig mulighed for det!

Claus Hjortdal
Formand

60 plenum – mar 2016



ANMELDELSER

FARVEL 
TIL FÆLLES-
SKABET

Ritt
Erindringer

Politikens Forlag

344 sider, 300 kr.

 Som en fra de store 
årgange omkring 2. verdens -
krig får Ritt Bjerregaard ad-
gang til den vækst og utrolige 
forandring, der skete i årti-
erne efter. Der er plads til 
alle, der vil og kan, og om  
nogen griber hun de mange 
nye muligheder. Som det 
kloge, videbegærlige, ambi-
tiøse, ja kønne og selvsikre, 
men også vagtsomme og  
på visse om råder følsomme 
væ sen, den unge Ritt er, går 
hun foran. 

Som bekendt tager hun i en 
tidlig voksen alder selv ansvar 
og lederskab for udviklingen 
ved at gå ind i politik. En  
nærmere beskrivelse af det 
politis ke engagement må vi 
imid lertid vente på i bind II. 
Dette selvbiografiske værk 
koncentrerer sig om hendes 
familie  baggrund og opvækst 

på Vesterbro, men er til gen-
gæld en rigtig godt skrevet per-
sonlig historie, der fletter ind  
i den store danmarkshistorie.

Ritts bedsteforældres tid om-
kring starten af 1900-tallet var 
hård og rå. Ikke uden kærlig-
hed og humor heldigvis, men 
med fattigdom, sygdom og død 
tæt på. Det præger Ritts foræl-
dre, det præger hende. Hun   
arbejder hårdt – er flittig – lek-
tierne i skolen bliver læst, hun 
møder op, holder aftaler, og 
den arbejdsomme, discipline-
rede tilgang tager hun med. 
Hele vejen.

Af nok særlig interesse for 
skolefolket hører vi om hen-
des egen skolegang på først 
Enghave Plads Skole, hvor  
36 små piger starter op, siden 
mellemskole og så realen  
på Chr. havns Gymnasium. 
Skolen er generelt en meget 
po sitiv oplevelse for Ritt, og  
hun går selv lærervejen på 
Emdrupborg Seminarium. 

Lærer er hun i en 5-6 år i 
Rødovre og på Fyn, hvor hun 
bliver lærerrådsformand, aktiv 
i DLF, herunder Gruppe 13, 
Unge Pædagoger, medstifter  
af SYL og møder her tidens 
skolefolk lige fra Stinus Nielsen 
til Amdi Petersen. Herudover 
involverer hun sig i diverse lo-
kale forhold, man ved jo hvad 
der i vente, og som man siger, 
lærergerningen kan jo føre til 
alt … fx en ministerpost.

Portrættet i bogen af foræl-
drene og familien er nuance-
rede og sårbare. Hendes (til-
syneladende få nære) venner 
og forbindelser hører vi ikke 
meget om. Men når det sker, 
er Ritt er ikke bange for at 
sige sin mening, det gælder 
åbenbart lige meget i politik 
og privaten. Men vi får indblik 

i andre sider af den gennem 
medierne kendte toppolitiker 
som en cool, afmålt og til ti-
der stædig personage. 

Fx i beskrivelsen af det livs-
lange ægteskab med samme 
mand, som hun på forunder-
lig vis holder fast i, idet han 
nok har træk til fælles med 
hende, men også er en total 
modsætning. Som vi kan læse 
i bogen tager ægteskabet  
turen med gennem 60’- og 
70-ernes nye kønsroller og 
mere åbne samliv. Der er dog 
næppe tvivl om, at hun i æg-
temanden har fundet en vær-
dig med- og modspiller. At de 
ikke får børn, får vi også en 
forklaring på. 

Det er nu en aldrende Ritt, 
der ser tilbage, og ikke kun 
med glæde. Jo livet har villet 
hende det godt. Men det sam-
fund, hun har været med til at 
skabe, er efterhånden snarere 
blevet afviklet fremfor yder-
ligere udviklet og nu med for-
nyet ulighed og sociale proble-
mer. De seneste årtier er for 
hende et farvel til fællesskabet. 
Hun savner tidligere tiders 
gejst og vilje til at bygge op.

Der er lidt vi har sejret af 
helvede til … over det. Men 
trods en bitter tone i indled-
ning og afslutning, står det 
samlede billede stærkt af et 
stridbart, men yderst positivt 
sind, der vil det godt for sig 
selv og andre – især de svage-
ste. En individualist er hun 
helt sikkert, men med et kol-
lektivt-solidarisk grundsyn.

Overordnet set er det en 
medrivende, levende skild-
ring fyldt med fotos. Perfekt 
til påskeferien!

Michael Diepeveen
Redaktør

lave de fornødne justeringer, 
analysere elevernes læring, 
sætte mål for næste skridt 
osv. 

DuFour og Marzano giver 
konkrete og brugbare bud på, 
hvordan man kan etablere  
og udvikle disse læringsfæl-
lesskaber, og hvordan såvel 
forvaltningen som skolens  
ledelse kan støtte denne pro-
ces. Det slås i den forbindelse 
fast, at den lærerisolation, 
der fortsat findes blandt nogle 
lærere, er den mest hårdnak-
kede norm, der står i vejen 
for forbedringer af skoler. Og 
det diskuteres, hvad der skal 
til for, at skoleledere kan blive 
kapacitetsudviklere og skabe 
en i det professionelle læ-
ringsfællesskab.

Ledere af læring er spækket 
med forslag til, hvordan vi 
som ledere kan arbejde med 
læringsledelse, og hvordan  
vi ved at styrke de professio-
nelle læringsfællesskaber kan 
forbedre elevernes udbytte  
af undervisningen. Der gives 
ikke opskrifter på nemme løs-
ninger, for sådanne er der 
som bekendt ikke. Det drejer 
sig om det lange seje træk, 
som lederen står i spidsen 
for; hvad enten det er skole-
lederen, der leder medarbej-
dernes læring – eller undervi-
serne, der leder elevernes 
læring.

Ledere af læring kan varmt 
anbefales til alle, der er opta-
get af at fremme elevernes  
læring.

Kirsten Koudahl
Skoleleder 
Vibeholmskolen
Ishøj
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ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

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

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 

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 

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
Gyldendahl 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

Forskningsinformere
læringsledelse
Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

At lede efter læring
Ledelse og organisering i  
den reformerede skole
Helle Bjerg og Nana Vaaben (red.)
Specialtrykkeriet Viborg A/S

Vejledning og praksisteori
Vejledning & Profession
Per Lauvås, Gunnar Handal
Specialtrykkeriet Viborg A/S

Lær af de gyldne øjeblikke
En håndborg i ledelse med mening
Charlotte Larsen, Steen Hildebrandt 
og Trine Beckett
Akademisk Forlag

Ledelse mellem ledelse
Mellemledelse i organisationer
Frode Boye Andersen, Annemette 
Digmann, Birgit Ryberg, Søren
Willert
Systime

Didaktiske ambitioner
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Pædagogen i skolen
En værktøjskasse i trivsel og 
læring
Helle Fisker, Henriette Gejel Jensen, 
Lone Tang Jørgensen
Akademisk Forlag

Parentes metoden
Tænkestrategier mod mobning
Helle Rabøl Hansen
Dafolo

Medfortæller
Ask Agger
Gyldendal

SKOLELEDER-JOB.DK
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Lærerne og pædagogerne er begejstret…
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Bevægelse i læringsprocessen 
giver bedre faglige resultater

Fakta
      
        

      
   

       
    

        

        
         

  
     

LANGHØJSKOLEN I HVIDOVRE ARBEJDER BEVIDST MED BEVÆGELSE OG LÆRING. INVESTERINGEN 

I ACTIVE FLOOR ET INTERAKTIVT GULV GIVER ENDNU FLERE MULIGHEDER FOR AT FØRE DE 

PÆDAGOGISKE PRINCIPPER UD I LIVET.  
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 s nes  at e oor er antas s  
siger Peter Büchner.

Jump 'n' Learn

Jump 'n' Learn

ANNONCE

INTERAKTIVT GULV 
LÆRING PÅ EN SJOV MÅDE

V 
E Se om vi kommer forbi nær 

din skole på solutors.com

ROADSHOW



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
Dan Gert Christensen
Birgit Henriksen

Lene Burchardt Jensen
Torben Mørup
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Ole Stavngaard

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

FIND DIT 
NYE JOB PÅ 

SKOLE- 
LEDER- 
JOB.DK

SE ALLE DE 
LEDIGE JOBS PÅ 

SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN 

SMARTPHONE! 
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Billigt billån
- specielt til dig

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU

Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk 

BILLIGT BILLÅN – RING NU

Ring:  Ring 3378 2000 hvis du vil tale 

billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/medlemstilbud

Så kontakter vi dig

Er du medlem af organisation, som Lån  

samarbejder med, kan du nu låne til en ny bil på 

Her er ingen skjulte gebyrer 

eller ekstraordinære omkostninger – du betaler for 

Vil du sammenligne med andre udbydere, så tjek ÅOP’en – de årlige 

 

* Betingelser og eksempel på billån med medlemsfordele

udbetaling):  

 

Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

Rentesatserne er 

B l ll billå å l b dk

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU

B l ll billå å l b dk

du medlem af orgaganinisasatition, som Lån 

marbejder med, kan du nu låne til en ny bil på 

Kun 2,95% p.a.*



NOTER

 

Rigtig mange skoleledere har gennemført en diplom- eller  
masteruddannelse i ledelse, men fremadrettet er der behov  
for en mere ensartet, statslig modulopbygget skolelederuddan-
nelse, som kan ruste skolelederne til de mangeartede opgaver.

Det mener Skolelederforeningen, der efterlyser en uddannelse 
til skolelederjobbet, som målretter skoleledernes kompetencer 
til opgaverne – fx med skolereformen og inkludering af elever 
med særlige behov. 

Ligesom der er statsfastsatte krav til læreruddannelsen, bør 
der tilsvarende være fastsatte krav til en skolelederuddannelse. 
Det vil i sidste ende sikre et mere ensartet folkeskoletilbud til 
landets elever.

”Med alle de reformer, der er, skal skolelederne være bedre til 
alt lige fra faktuel og knastør økonomistyring til pædagogisk  
arbejde og alt det interpersonelle arbejde. Med det ansvar, vi 
har fået i den sidste reformbølge, burde der være en specifik 
uddannelse til skolelederjobbet,” mener Claus Hjortdal.

Han henviser til Norge og Ontario i Canada, hvor skoleledere 
skal igennem en obligatorisk uddannelse. 

Alle børn har ret til uddannelse– også flygtninge-
børn. Det er vigtigt, hvis de skal klare sig i vok-
senlivet.

Men det kræver en ekstra indsats, hvis 
flygtningebørn skal indsluses i landets  
skoler, lyder det fra Skolelederforeningen  
og Børne- og Kulturchefforeningen, der er 
gået sammen om fem anbefalinger: 

1. Viden fra det gode og strukturerede 
arbejde, der allerede finder sted, 
spredes.

2. Vi skal bruge anbefalingerne i den 
nye rapport fra Ministeriet for 
Børn, Undervisning og Ligestilling.

3. Der er særlig opmærksomhed på  
differentieringsbehovet i forhold til 
yngre og ældre flygtningebørn. Forud 
for dette skal være gennemført en grun-
dig visitationsproces.

4. Grænsen på 12 elever i en modtageklasse er 
ikke en hellig størrelse. Vi ser en mere fleksibel 
holddannelse, hvor sprog- og kulturundervisnin-
gen suppleres med anden undervisning og aktivi-
teter, så de enkelte elever vil være andre steder 
på skift.

5. En bedre udnyttelse af de ressourcer, der er 
tilgængelige lokalt.

Læs mere om de fem anbefalinger, der er  
offentliggjort i et debatindlæg på altinget.dk

Forvaltningerne bør, ligesom skolelederne, have fokus skarpt 
rettet på elevernes læring, mener Claus Hjortdal. Han efterly-
ser større råderum til skolelederne i et indlæg i UCC Magasin.

Samtidig med at skolelederne har fået opgaven med at være 
tættere på elevernes læring, er der et stigende krav fra forvalt-
ningerne og staten om dokumentation og indrapportering. 
Derfor har skolelederne brug for, at forvaltningerne også har  
et primært fokus på elevernes læring.

Under overskriften ‘Forvaltningen skal spise sin egen medicin’ 
efterlyser Claus Hjortdal større råderum og opbakning til at 
implementere reformen.

”Hver eneste mail og hvert eneste krav, man sender ud, burde 
understøtte vores kerneopgave med at sikre elevernes læring 
og trivsel. Det er tydeligt, at der er sket et mentalt skred i sko-
leledelserne. Vi retter os nu i langt højere grad mod det, der 
sker i mødet mellem lærer, pædagog og elev, og bedriver fag-
lig-pædagogisk ledelse tæt på den enkelte medarbejder og 
klasse,” siger Claus Hjortdal.

Konkurrenter
Først dukkede der en alternativ forældreorganisation op, nu er der 
kommet en for skoleeleverne.

Den nye elevorganisation, der kalder sig ”Alle Danmarks Folkeskole-
elever” (ADFE) er dannet primært i protest mod skolereformen, lange 
skoledage og andre reformelementer.
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S T Y R K  L Æ R I N G S M I L J Ø E T 
-  M E D  E N  F O R S K N I N G S B A S E R E T  M A S T E R U D D A N N E L S E

SPROGUNDERVISNING, 
LINGVISTIK OG IT 

 

Master i Sprogundervisning, Lingvistik og It uddanner sprog- 

undervisere i at lave motiverende, kompetent og tværfaglig sprog-

undervisning. Uddannelsen giver et højt sprogteoretisk niveau og 

nyeste viden om at anvende it som didaktisk redskab - til gavn for 

elevernes sprogforståelse og specifikke sproglige kompetencer.

Seminarer i Aalborg og København

split.aau.dk

LÆREPROCESSER 
 

Master i Læreprocesser styrker den teoretiske ballast inden for 

læring, organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. 

Uddannelsen giver kompetencer til at iværksætte, udvikle og 

vurdere mange slags læreprocesser og tilfører jobs inden for 

læring mere indhold og kvalitet. Gode muligheder for 

specialisering og enkeltfag.

Seminarer i Aalborg

mlp.evu.aau.dk

INNOVATION OG KREATIVT 
LÆRINGSDESIGN 
 

Uddannelsen giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med 

de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og entreprenør-

skab. Den giver kompetencer til at designe kreative og innovative 

læreprocesser med inddragelse af kunstens, sansernes, kroppens 

og legens virkemidler – til gavn for trivsel og inklusion.

Seminarer i Aalborg

krea.evu.aau.dk

PÆDAGOGISK LEDELSE 
 

Master i Pædagogisk Ledelse bidrager effektivt til en stærk faglig 

samarbejdskultur, der styrker læring og trivsel hos børn og unge 

– samt arbejdsglæden for lærere og pædagoger. Uddannelsen 

giver ledelsesmæssige færdigheder indenfor bl.a. teoretisk og 

metodisk indsigt i læringsledelse, pædagogisk medarbejder- 

udvikling, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.

Seminarer i Aalborg og København

mpl.evu.aau.dk

Vil du vide mere? Tlf: 9940 9408 

sj@aub.aau.dk · www.evu.aau.dk

E V U . A A U . D K



LEJRSKOLE MED BID I

PÅ MADLEJR.DK

LÆS MERE OG TILMELD DIN KLASSE

” MADlejr er en stor 
samarbejdsøvelse, 
hvor eleverne op- 
dager, at det kun  
lykkes, hvis de  
arbejder sammen. 
Det styrker klassens 
fællesskab.”

– Sagt af en lærer på MADlejr

Rammen om  
opholdet er  

nyombyggede  
faciliteter på  
Helnæs midt i  
den skønne,  

sydfynske natur.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på
madlejr.dk

6-7.
KLASSE

NEMT AT GÅ TIL


