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MÅNEDENS TWEET
@skolelederOrg: Tillykke til
Claus Hjortdal med genvalg
som formand og Dorte
Andreas som ny næstformand
#skolechat #skolepol http://
www.skolelederforeningen.
org/nyhed/2287...

X FACTORGENERALEN
I skolen følte han sig lidt ved siden af. Men han
fandt sig straks til rette på tv. Underholdningschef
i DR Jan Lagermand Lundme har stået i spidsen for
Melodi Grand Prix og X Factor – og at få tv-maskinen til at spille kræver både, at han er i øjenhøjde
med medarbejderne og tør tage imod tæv.
s. 10

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 certiﬁcerede 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 afholdes 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

Læs mere på ucc.dk/ggl

INDHOLD
s. 6

S. 6: Alt sat i system. Nyt medlemssystem med let adgang og
opdaterede data er klar. Gå selv
ind og kik!
s. 10: Underholdningschefen.
I DR er der højt til loftet, men også
smalle steder, så man må sno sig
mellem spøg og alvor ...
S. 20: Storm over Europa.
Ikke kun realkreditdirektører, men
også skoleledere får sig en tur i
Facebook-møllen

s. 10

S. 24: Repræsentantskabsmøde I. Der er ﬂyttet rundt på
næstformandsposten og i HB
S. 28: Repræsentantskabsmøde II. Skolernes økonomi og
skoleledernes arbejdsvilkår gi’r
bekymring!
S. 36: Forskelligheder. I Gentofte arbejdes der med inkluderende pædagogik allerede fra
vuggestuen

NR. 3

s. 24

S. 44: Kursus for nye skoleledere. Reserver allerede nu
plads på det meget eftertragtede
hold til september!
S. 46: Det er også ledelse. For
at få ro og retning på arbejder
skole i Haderslev med klasseledelse
S. 52: Bag godt og ondt. Dobbeltinterview om at være skoleleder, om sejre og nederlag, visioner og mål

•

APR 2016

s. 52

S. 8, 34, 43 og 66: Noter. Om
mangt og meget, dette og hint
S. 32: Har fået nyt job. På
større skole med mere ledelse.
S. 43: En god karakter? Årsmødet 2016 er i Aalborg. Kom!
S. 57: Hverdagsledelse. Denne
gang om skolechefer
S. 58: Klumme. Mette With
Hagensen har ordet …

S. 40: Klar-parat-skarp. Skolelederforeningen har nyindrettet
hjemmesiden, håber du kan li’ det

ILLUSTRATION: OTTO DICKMEISS

S. 20
Sociale medier er gode
til at dele oplevelser og
inspiration, men kan også
føre meget shit med sig …
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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 super redskab, som også skaber en
”ny” og mere speciﬁk sproglighed kolleger
imellem” Britta Langdahl, lærer

•

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

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

•

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

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.
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Skolelederforeningen har flere gange og igen i forbindelse
med repræsentantskabsmødet søgt at sætte politisk og mediemæssigt
fokus på en skolereform, der er på vej, men også er under alvorligt
pres på tid, opgaver, resurser og økonomi.
Implementeringen af reformen er et stort arbejde. Oveni kommer
som bekendt arbejdet med inklusion, modtagelsen af flygtningebørn
mv. Og at der ikke er tvivl om, at skoen trykker, fik vi bekræftet i debatten på mødet, hvor der blev nikket fra repræsentanterne. De kunne
genkende billedet. Læs reportagen herfra inde i bladet.
På repræsentantskabsmødet var der valg til formandskab og HB,
og vi har nu et nyt hold, som med erfarne, men netop også nye friske
kræfter fortsætter arbejdet med at sikre vores ledelsesvilkår.
Samtidig blev resultaterne fra en ny undersøgelse, hvor foreningen
har spurgt jer som medlemmer om jeres vilkår, fremlagt på repræsentantskabsmødet. Denne nye undersøgelse viser med al tydelighed det
samme som, da vi for et år siden spurgte medlemmerne: Arbejdsforholdene er for pressede, og økonomien til at drive skolerne og realisere reformen er i langt de fleste kommuner utilstrækkelig.
I forskellige medier har vi fået bragt en kronik og omtalt vores vilkårsundersøgelse, hver gang med budskabet om, at rammerne, økonomien og arbejdsvilkårene skal være i orden, før reformen og den gode
skole lykkes. Et budskab, der flittigt er blevet spredt på Facebook og
Twitter – det må alle gerne bidrage til, hvis I ellers er enige …
Vi skal undgå en tung fagforeningsretorik, men vi må også sige fra og
ikke kun til. Og vi må konstatere, at de økonomiske forhandlinger mellem stat og kommuner halter. Ikke mindst det meget omtalte omprioriteringsbidrag er gift for skolerne. Vi må stå op for skolen, når det besluttes, hvor og hvordan pengene skal bruges. Og det kræver en fælles
indsats i hele foreningen.
Skoleledernes arbejdsvilkår må og skal forbedres. Det
indebærer, at de lokale skolelederforeninger skal endnu
mere på banen i dialogen med politikere og forvaltninger. Det indebærer, at foreningen centralt bedre støtter
op om og rammesætter den fælles indsats. Og det
vil jeg sammen med vores nye næstformand Dorte
Andreas og nye hovedbestyrelse arbejde hårdt på.

MÅNEDENS TWEET
@skolelederOrg: Tillykke til
Claus Hjortdal med genvalg
som formand og Dorte
Andreas som ny næstformand
#skolechat #skolepol http://
www.skolelederforeningen.
org/nyhed/2287...
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I skolen følte han sig lidt ved siden af. Men han
fandt sig straks til rette på tv. Underholdningschef
i DR Jan Lagermand Lundme har stået i spidsen for
Melodi Grand Prix og X Factor – og at få tv-maskinen til at spille kræver både, at han er i øjenhøjde
med medarbejderne og tør tage imod tæv.
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MEDLEMSSYSTEM
LC-LEDERFORUM ER KLAR MED ET NYT MEDLEMSSYSTEM FOR
MEDLEMMERNE I SKOLELEDERFORENINGEN OG FRIE SKOLERS LEDERE,
SOM FORENINGEN HAR ET SEKRETARIATSSAMARBEJDE MED.
Af Katrine Thomsen • Skærmdumps
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Der har længe været et ønske i Skolelederforeningen om at lette tilgangen til foreningens
medlemssystem og sikre, at medlemsoplysningerne
er så opdaterede som muligt. Nu opfyldes ønsket!
Fra april måned er udviklet en ny brugervenlig
elektronisk platform, der giver medlemmerne mulighed for selv at indberette jobskifte, arbejdsplads,
adresseændring m.m. Med det nye system kan foreningens lokalformænd desuden få et overblik over,
hvad medlemsstatus er lokalt.

det er selvfølgelig vores store håb, at du som medlem løbende vil opdatere dine oplysninger, når der
sker ændringer i din mail, dit job, din adresse mv.,
så vi altid har de rigtige oplysninger.
I systemet er der også en oversigt over dine kontingentbetalinger og en historik over dine ansættelser. Der er mulighed for at hakke af, om man vil
modtage Plenum og/eller Folkeskolen samt valgmuligheder for stillingskategorier m.m. i forbindelse med opdateringen af ens stamoplysninger.

Nem adgang til at tjekke og rette
Ud over målet om at kvalitetssikre oplysningerne
i medlemssystemet er der som nævnt arbejdet på
at sikre en let tilgængelighed i forbindelse med opdateringen, der sker via indgangen ”Min side”, der
ligger øverst i højre side på den nye hjemmeside
www.skolelederforeningen.org.
Bemærk at ”Min Side” har fået nyt design med
logo fra LC Lederforum, da det nye system er blevet
til i samarbejde med Frie Skolers Ledere. Læs mere
om LC-Lederforum på www.lc-lederforum.org.
Første gang, du går ind på det nye medlemssystem, opretter du dig med mail og et kodeord, og

Hjælp os med at komme tæt på
Skolelederforeningen vil af flere grunde gerne have
en tæt kontakt til medlemmerne, så vi hurtigt og
sikkert kan kontakte alle medlemmer pr. mail, målrette information til særlige grupper og udarbejde
statistikker om antal medlemmer, medlemskategorier etc.
Også lokalforeningerne og foreningens lokalformænd har stor gavn af korrekte medlemsoplysninger for netop at kunne kontakte medlemmerne i
eget lokalområde let og ubesværet.
Katrine Thomsen er sekretariatschef

KOM FREM OG VIND!
For at få så mange medlemmer
til at opdatere deres oplysninger,
vil vi frem til 1. juni 2016 trække
lod om 2 Ipads blandt de medlemmer, som har opdateret deres
medlemsoplysninger.
Klik allerede NU ind på ”Min side”
via hjemmesiden og opdater dine
oplysninger.
Der er også adgang til medlemssystemet via dette link:
https://webapp.dlf.org/
lclederforum/login.aspx

plenum – apr 2016
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NOTER

Færre dropper ud af læreruddannelsen, og samtidig stiger antallet af ansøgere. Så gode nyheder
har man snart ikke hørt i mange år …
En ny evaluering foretaget af Danske Professionshøjskoler og UVM viser, at optagelsessamtaler
til læreruddannelsen for ansøgere med karaktergennemsnit under 7 er med til at sænke frafaldet.
Dette er faldet fra 17 % i 2012 for de studerende på første studieår til 13 % i 2014.
Samtidig viser nye tal, at der er en stigning i antallet af kvote-2 ansøgere til læreruddannelsen.
På landsplan er stigningen til uddannelsen på 19,4 % blandt første prioritetsansøgere, og samlet
har uddannelsen i år fået 4.893 ansøgninger mod 4.193 i 2015.

TIL
VÅBEN
Brugen af våbenskjolde udviklede sig i
11-1200 tallet med fremkomsten af det
feudale system i Europa, men har så at
sige haft sin storhedstid.
Nu har Skolelederforeningen imidlertid
fået udarbejdet sit våbenskjold. Eller
snarere et forslag til et sådant, der
foreløbig ikke tænkes at have anden
praktisk-konkret anvendelse end at
se ﬂot ud. Fornylig er det kommet op
på væggen i Snaregade.

Lærerne genvinder lokalt, hvad de har tabt nationalt. Det er nu en realitet ca. 1 år efter indgåelsen af OK’15 aftalens 15 punkters passus om
fælles forståelse af arbejdstilrettelæggelsen,
tid til forberedelse mv.
Pt. har over 2/3-del af landets kommuner indgået aftaler med de lokale lærerforeninger om
deres arbejdstid. Det giver om end ikke andet
et bedre samarbejdsklima og luft til reformen,
forlyder det.

Som inﬂuenza, men også depression, er ’langvarig sorg’ på vej til at komme på WHO’s liste
over internationale sygdomsdiagnoser.

Lidt forklaring til symbolikken: Et træ,
der gror op, associerer til skolen og
børnene, men også til foreningen.
Et sværd omgivet af mønter henviser
til kampen for ordentlige arbejdsog lønforhold. Skjoldet holdes af
visdommens og lærdommens ugle.

Den nye sorg-diagnose baserer sig på symptomer som følelse af meningsløshed og tab, der
igen kan betyde, at man har svært ved at spise,
sove eller isolerer sig socialt. Ofte forbundet
med et nærtstående dødsfald, men også skilsmisse eller ulykke. Diagnosen omfatter såvel
voksne som børn.
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En godbid til hjernen kalder nogen
skoleskak. Men et systematisk arbejde
med skoleskak baseret på høj kvalitet
er mere end det.
Skak kan fx ifølge en dansk undersøgelse øge elevernes læringsudbytte
i matematik med op til 40 %.

Hvordan er det sket? Jo, under et animeret aftenindslag på et sekretariatsseminar kom en heraldikekspert forbi
og lagde op til gruppearbejde. Efter input fra sekretariatet arbejdede eksperten videre og har siden kreeret og rentegnet værket.
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GODBIDDER

Med skoleskak kan teamsamarbejdet
mellem lærer og pædagog desuden
styrkes i arbejdet med elevernes faglige og sociale udvikling.
Kom til gratis vidensdag om skoleskak
i Vejle 27. maj, hvor forskere, aktører og
praktikere giver deres bud på, hvordan
skak fremmer målet om at gøre alle
elever lærings- og uddannelsesparate.
Se mere på skoleskak.dk
> nationalvidensdag

SANSESTIMULERING
-skaber trygge læringsmiljøer for
elever med særlige behov

stimulerende
produkter
- kan indgå naturligt i
børns dagligdag
- indeholder plastikkugler med tyngde, som
stimulerer muskel-led
sansen og følesansen
- giver ro til krop og
hjerne.

Vi tilbyder gratis oplæg
om sanseintegration,
terapeutisk vejledning
og tilbud på klassesæt.

”Hun finder ro til at lave aktiviteter ved bordet, når hun får lov til at bruge
fødderne på gulvpuden. Meget af den kropslige uro er flyttet derned,
hvilket hjælper hende og forstyrrer omgivelserne langt mindre”
10-årig skolepige med dårlig koncentration og motorisk uro

www.protac.dk

interview
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MAVEN
VINDER
TIT OVER
HOVEDET
SOM UNDERHOLDNINGSCHEF PÅ DR ER JAN LAGERMAND LUNDME
ANSVARLIG FOR STORE SATSNINGER SOM X FACTOR OG MGP.
KÆRLIGHEDEN TIL AT LAVE FJERNSYN HAR VÆRET HANS VEJ IND
I LEDELSE, OG DET ER STADIG DEN, DER BESTEMMER RETNINGEN.
Af Tommy Heisz • Foto Jacob Nielsen

plenum – apr 2016

11

interview

Jeg følte mig altid
anderledes. Det
var ikke sådan, at jeg blev
mobbet, men jeg var bare
ikke det rigtige sted. Jeg
spillede ikke fodbold ligesom de andre drenge.

Han kigger på sit armbåndsur.
56 timer til den store finale. To et halvt
døgn til halvanden million danskere vil
sidde klinet til tv-skærmene og afgørelsen i X Factor 2016. Sådan en aften, hvor
alting skal klappe. Intet må gå galt. Det
er Jan Lagermand Lundmes ansvar.
”Jeg nyder det der kick. De store shows,
hvor det føles som om alt er på spil. At
stå midt i det hele, mens man sender
live, og pulsen er helt oppe. Det er det
bedste.”
Han er forbavsende rolig, selvom den
store dag – her for et par uger siden, hvor
interviewet fandt sted – er nært forestående. Tilbagelænet sidder han i en stol
i DR-byen og fortæller med en stemme,
der veksler mellem afslappet og tændt:
”Det er passion, det handler om for
mig. Kort og godt elsker jeg at lave fjernsyn. Det var det, der satte mig i gang i sin
tid, og det er det, der har drevet mig lige
siden. Og det er også det, der har gjort
mig til leder.”
Et par meter fra ham ligger en af de i
disse dage vigtigste livliner for det store
hold omkring X Factor: chefens mobiltelefon. Lige nu ligger den til opladning,

12 plenum – apr 2016

men den kan ikke rigtig få ro på sig. Med
jævne mellemrum lyder en hidsig brummen ovre fra hjørnet. Et signal om, at
der er endnu en ting, han skal tage sig af.
Han er rolig, fordi han har prøvet det
før. Mange gange endda. De seneste ni
år har Jan Lagermand Lundme været underholdningschef på DR. Det er hans niende omgang af X Factor, og herudover
har han gennem tiden haft ansvaret for
en lang række andre underholdningsprogrammer. Den største opgave fik han, da
han i 2014 på DR’s vegne stod i spidsen
for det internationale Melodi Grand Prix,
Eurovision Song Contest.
Med erfaringen har han lært, at man
lige så godt kan tage det roligt. Trække
vejret helt ned i lungerne og tænke grundigt over den bedste løsning i stedet for
at stresse rundt:
”Op til sådan en stor aften, kan der
godt dukke problemer op, som virker
meget store. Men de løser sig jo altid.
Det lærer man med tiden. Det står jo
klart i den her tv-verden, at vi skal altså
sende uanset hvad. Det er sat på programmet, så vi må bare finde de bedst
mulige løsninger inden da.”

Han har selv prøvet at få
sin jakke stjålet af en fan,
dengang han var ’Jan fra
Zig Zag’ og han er ikke
bange for at erkende, at
han som vært var meget
optaget af det med at
være kendt.
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interview
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BLÅ BOG
• Jan Lagermand Lundme
• Født 1969 i Østbirk ved
Horsens.
• Blev vært på ungdomsprogrammet Zig Zag
som 18-årig. Herefter
var han vært på Børne1eren. Senere blev han
tilrettelægger og redaktionschef på TV 2 og
Metronome.
• Efter at have været programchef hos Metronome rykkede han til
DR, hvor han i dag er
underholdningschef.
Han har bl.a. haft ansvar for X Factor, MGP,
Eurovision Song Contest, Talent og Maestro.
• Han er gift med Tomas
Lagermand Lundme,
der er dramatiker, forfatter og billedkunstner.

Ned i materien
Ansvaret er til at tage og føle på. Som underholdningschef er det ganske vist kun et begrænset antal programmer, der sorterer under
ham, men det er til gengæld nogle af de største
satsninger overhovedet for DR. Programmerne
indkøbes hos eksterne produktionsselskaber,
og derfor er Jan Lagermand Lundme på papiret chef uden personaleansvar.
”Jeg leder gennem andre. Det er mit ansvar at
kvalitetssikre programmerne og sørge for, at de
lever op DR’s standarder og den overordnede
strategi. For eksempel er det vigtigt for os, at
det ikke kun er underholdning. At der også er
noget andet på spil. Et eksempel er, at vi for tiden arbejder meget med begrebet mangfoldighed. Det er et meget stort og bredt begreb, men
også et sindssygt vigtigt begreb, der har stor betydning for dig og mig og os alle sammen. Men
hvordan får man det ned på jorden? Hvordan
får man implementeret det så mange steder
som muligt i et program som X Factor? Det er
sådan nogle overvejelser, jeg skal gøre mig, og
derefter skal jeg sørge for, at det sker.”
Det kan være i alle led i processen, at Jan
Lagermand Lundme som underholdningschef
går ind og sætter sit præg. Derfor tilbringer
han ikke meget tid ved sit skrivebord, men
søger i stedet ud hvor programmet bliver til.
”Det betyder meget for mig at være tæt på
og have føling med det hele. I det daglige arbejde vil jeg allerhelst bare være en del af holdet som en ligeværdig holdkammerat. Der er
mange bolde, der skal spilles op ad mig hele
tiden, og som sparringspartner er jeg bedst,
hvis jeg selv kommer helt ned i materien. Der
tager jeg simpelthen bedre beslutninger, og jeg
bliver sværere at løbe om hjørner med. Nu det
er jo selvfølgelig ikke sådan, at der render en
masse folk rundt og forsøger at løbe om hjørner med mig konstant, men … det er jo alligevel lidt det, vi gør i sådan en proces. Der er
mange hensyn at tage. Mange forskellige dags-

ordener. Det en verden af kompromiser, man
befinder sig i, når man laver fjernsyn.”
I øjenhøjde
Et par forvaskede jeans, en løs, grå T-shirt og en
slidt hættetrøje. Sådan ser Jan Lagermand Lundmes chefuniform ud denne onsdag formiddag.
Han gør en dyd ud af at fremstå i øjenhøjde.
”Det er faktisk noget, jeg bruger en del
energi på. Jeg kæmper med at få folk omkring
mig til at forstå, at jeg ikke er underholdningschefen hele tiden. Det er jeg jo selvfølgelig i
officiel forstand, men vi kan bare ikke nå det
rigtige sted hen sammen, hvis jeg hele tiden
skal behandles som en chef.”
En af de store udfordringer her er netop den
specielle konstruktion, hvor han er leder for et
stort hold uden at være direkte chef for nogen
af de ansatte.
”I Danmark er vi opdraget til, at kunden altid har ret. Og i den her forstand er det mig,
der er kunden, fordi jeg har købt et tv-program
af produktionsselskabet. Men vi skal have en
stor og kraftfuld mekanisme op at køre sammen, og det kan vi kun, hvis vi mødes i øjenhøjde. Det kan godt være, at det lyder lidt hippieagtigt, men det er sådan, det fungerer, når
man skal have en kreativ proces til at spille rigtigt. Der dur det ikke, at ingen siger mig imod.
Der ikke noget værre end altid at få ret. For jeg
har jo ikke altid ret, det er der ingen, der har.
Vi er nødt til at få modstanden i spil, hvis det
vi laver sammen skal blive rigtig godt.”
En anden vej
Scenen står stadig helt klar i hans erindring:
Smeden, der griber sin knibtang og niver ham i
låret med den, mens han brøler ham ind i hovedet, at nu må han kraftedeme tage sig sammen.
”Dér gik min verden helt i sort. Jeg var 16 år
og lige flyttet hjemmefra. Det eneste job jeg
kunne få var hos den her smed. I dag kan jeg
jo godt se, at det var dødsdømt lige fra starten.

At begrebet mangfoldighed er
vigtigt, er alle enige om. Men
det er Jan Lagermand Lundmes
opgave at sørge for, at det får
et konkret udtryk i et program
som X Factor.
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NÅR DET SPIDSER TIL …

Tre metoder Jan Lagermand Lundme
benytter sig af, når han er under pres:
1) Stol på intuitionen
Min mavefølelse hænger sammen
med min store erfaring. Jeg synes
ofte, at den intuition jeg har om
hvilken beslutning der er rigtig,
viser sig at holde vand. Overlader
man det hele til tankerne, kan man
nogle gange ende i en blindgyde.

Jeg var virkelig en blød dreng, og så kom
jeg ind i den her benhårde gammeldags
verden. Det var slet ikke mig.”
Han holdt kun to dage hos smeden.
Efter episoden med knibtangen pakkede
Jan Lagermand Lundme sine ting og forlod stedet med det samme.
”Jeg kan huske den her meget opgivende følelse, da jeg gik derfra. Hvordan
skulle jeg nogensinde komme til at fungere i den her verden, hvis det var sådan
her, det var? Jeg ville aldrig få en chance.”
Der var heldigvis andre veje at gå for
den unge mand. Men først skulle han lige
få øje på dem. Følelsen af ikke at passe
ind var ikke ny for ham. Den havde fulgt
ham det meste af barndommen i den lille
by Østbirk i nærheden af Horsens.
”Jeg følte mig altid anderledes. Det var
ikke sådan, at jeg blev mobbet, men jeg
var bare ikke det rigtige sted. Jeg spillede
ikke fodbold ligesom de andre drenge.
Jeg fandt også ud af, at jeg var homoseksuel, og det var man bare ikke i sådan en
by i 1980’erne.”
For at komme derfra, havde han brug
for at se en anden vej. Den fik han nogle
glimt af, hver gang han var på besøg hos
sin onkel, som var skolelærer i Skive:
”Min onkel blev et meget vigtigt forbillede for mig i de år. Alting var så anderledes, når man var på besøg hos ham.
Han fik altid alle mulige skøre ideer om
ting, han skulle lave, og som jeg skulle
være med til. Måske var han i gang med
at lave en plakat i linoleumstryk nede på
sit seminarium, eller også skulle han måske ud at spille med sit band. Der skete
altid et eller andet spændende, og det
var altid styret af, hvad han havde lyst
til at lave. Det der med at opleve en voksen, der var så passioneret omkring det
han lavede, det var vigtigt for mig. Jeg
så, at man også kunne være voksen på
den måde.”
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Det var også onklen, der forærede Jan
Lagermand Lundme en guitar og fik ham
i gang med musikken. Noget, der skulle
vise sig at blive endnu en vigtig nøgle i
jagten på en anden vej.
”Et helt afgørende skridt for mig, var
da jeg kom på efterskole. Her kunne jeg
endelig gøre alle de ting, jeg havde allermest lyst til. Jeg gik rundt med en kreativ
åre, som jeg bare aldrig rigtig havde fået
hul på, fordi jeg voksede op, hvor jeg
gjorde. Nu kunne jeg spille musik, synge
og optræde. Og så var jeg omgivet af
kammerater, der interesserede sig for
de samme ting som mig. Det var en stor
befrielse endelig at føle, at jeg hørte til et
sted. Et sted, hvor der var plads til, at jeg
kunne være mig.”
I dag stiller horder af danskere sig i kø,
når der afholdes auditions til X Factor.
På en måde begyndte Jan Lagermand
Lundmes lange og snoede karrierevej
frem mod nutidens chefstilling også i
sådan en kø. Da Danmarks Radio i slutningen af 1980’erne søgte værter til ungdomsprogrammet Zig Zag, investerede
han som 18-årig i en ny cowboyjakke og
tog håbefuldt plads i audition-køen.
Og de tog ham. Snart var hans kække,
drengede smil kendt hos en hel dansk
ungdomsgeneration. Hans medvirken i
det populære tv-program satte så stort
et aftryk, at mange i dag ikke genkender
hans fulde navn, men lige så mange nikker indforstået, hvis man omtaler ham
som ”Jan fra Zig Zag”.
Efter at have forladt værtsrollen fortsatte han med at lave tv. Men ambitionerne blev ikke mindre. Drømmen om
at blive tv-vært havde han haft, siden
han var ti år, nu erstattede han drømmen med en ny: at være med til at forme
landets bedste underholdnings-tv.
”Det har altid faldet mig naturligt at
række ud efter indflydelse. Jeg vil så

2) Bed om hjælp
En gang om ugen har vi redaktørmøde, hvor jeg kan drøfte de problemer jeg har med mine chefkolleger.
Det er tit en meget stor hjælp for
mig at få andres øjne på en svær problemstilling. Hvis det er mere presserende, har jeg i de samme folk et godt
netværk at trække på i hverdagen. En
presset leder, der samtidig står meget
alene, er ikke en god cocktail.
3) Giv helt slip
Træningscenteret er måske min allerbedste ven, når jeg står i en presset
situation. Det der med at give sig hen
til noget helt andet og give slip på bekymringerne, gør en kæmpe forskel.
Når jeg vender tilbage fra sådan et
afbræk, kan jeg bedre træffe en stille
og rolig beslutning, som i øvrigt bliver
meget bedre, end hvis det var med
hjertet helt oppe i halsen.

gerne sætte mit præg på tingene, og efterhånden som jeg har fået tilranet mig
noget erfaring, har det så bare ført mig
højere og højere op.”
I første omgang var han tilrettelægger,
idemager og redaktionschef hos produktionsselskaber. Dernæst førte vejen tilbage
til DR, hvor han tiltrådte sin nuværende
stilling som underholdningschef. Det er
ikke tilfældigt, at tiden førte Jan Lagermand Lundme sammen med DR igen efter nogle års adskillelse. For motivationen
i hans egen karriere hænger godt sammen
men den overordnede strategi, public service-kanalen opererer med:
”Grundfølelsen af at være i folkets tjeneste virker som en stor motivationsfaktor for mig. Det lyder så højtravende,
men det betyder noget for mig, at den tvkanal jeg er ansat hos er med til at skabe

Jeg ser ikke mig
selv som en blød
leder. Når der skal tages
hårde beslutninger,
finder jeg det faktisk
meget nemt.

inspiration og sammenhængskraft i vores
samfund. Det handler ikke kun om at
lave et godt produkt, men også om at
lave et produkt, der gør en forskel.”
Maven vinder over hovedet
Han har fået lektier for hjemmefra. Dagen før vores møde i DR-Byen har jeg
sendt Jan Lagermand Lundme en mail
med et spørgsmål, han godt må tygge
lidt på. ”Hvem har inspireret dig som
leder?”, spurgte jeg om. Men selv efter
lidt betænkningstid må han skuffe mig:
”Jeg er nødt til at være fuldstændig
ærlig og sige, at det er der ingen, der har.
Jeg læser aldrig bøger om ledelse, og jeg
kan ikke pege på en, som jeg forsøger
at være ligesom. De bedste ledere, jeg
selv har haft, har egentlig været dem, der
bare var sig selv. Og det forsøger jeg også

at være i alt, hvad jeg foretager mig. Jeg
kan dog se det mønster, at jeg generelt
har det supergodt med kvindelige chefer.
Måske er det fordi jeg ikke fungerer i sådan et machospil, der nogle gange kan
køre om hvem der bestemmer mest, og
hvem der kan puste sig mest op. Jeg har
brug for at blive set og accepteret som
præcis det menneske, jeg selv er. Være
den, jeg er.”
Selvom der ikke er nogen konkret inspirationskilde eller bestemt skole, Jan
Lagermand Lundme følger som leder,
finder han det ikke svært at sætte ord
på, hvad der definerer ham som leder:
”Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg er et meget emotionelt menneske. Maven vinder tit over hovedet.
Det betyder ikke, at jeg bare render
rundt og tager tilfældige beslutninger,

for jeg har jo samtidig en kæmpe erfaring
med at lave fjernsyn. Men jeg er nødt til at
tage det væsen, jeg er i den virkelige verden med ind i min ledelse, ellers hænger
det ikke sammen. Det er den eneste måde,
jeg kan gøre det på.”
Sådan en leder ville af mange blive
betegnet som en blød leder. En menneskeleder. Men så enkel er virkeligheden
ikke i Jan Lagermand Lundmes optik.
”Jeg ser ikke mig selv som en blød leder.
Når der skal tages hårde beslutninger, finder jeg det faktisk meget nemt at tage den
rolle på mig. Jeg har intet imod konflikter
og trives godt med at være ham, der skal
få dem løst. Jeg synes også, det er forkert
at se så firkantet på det, at man på den
ene side kan være rationel og hård og på
den anden side emotionel og blød. Man
kan sagtens tage hårde beslutninger med
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maven. I maven er der for eksempel også
mavesyre, man kan bringe i spil. Det kan
være rigtig godt en gang i mellem.”
Begrænsninger styrker
Alle har en holdning til DR. Tv-kanalen
med det store public service-ansvar er
konstant genstand for debat. Jan Lagermand Lundme er som andre DR-chefer
ansat i en virksomhed, hvor ydre omstændigheder godt kan vende og ned på hans
arbejdsvilkår. Fra politisk hold eller fra de
højere luftlag i DR kan der pludselig blæse
vinde, som han må rette ind efter.
”Det er noget, man skal vænne sig til.
Det kan godt være svært, når der andre
steder i systemet træffes beslutninger,
som man ikke selv er enig i, men som
man bare skal følge. Det er noget, man
skal lære at håndtere som leder. I værste
fald kan det jo tage ens motivation og arbejdsglæde, og det må ikke ske. Jeg synes, jeg er blevet bedre til den del af arbejdet. De første gange var jeg rasende
og kunne råbe til himlen: ”Hvad er det
for noget? Hvad har de gang i? Kan de
da ikke se, at det er helt hen i vejret?”
Men man må se at komme videre derfra
og holde sig til de ting, man selv har indflydelse på. Uanset om sådan nogle beslutninger virker meningsløse eller ej,
kan man jo som leder ikke rigtig gøre
andet end at håndtere dem bedst muligt.
Det tror jeg er meget vigtigt at få på plads
som leder. At man lærer at sige, ”okay,
det er cool nok, så er det sådan, det er,
og hvad kan jeg så gøre ud fra det? hvordan får jeg det bedste ud af det?”.
I sådan en situation må en leder forholde sig til budgettets begrænsninger og
det muliges kunst. Det er noget, han efterhånden har fået stor erfaring i. Og nøgleordet her er netop muligheder – for de er
der altid, ifølge Jan Lagermand Lundme:
”Uanset hvad der bliver besluttet, har
man som leder alligevel altid et stort
spillerum inden for de linjer, man får
udstukket. Jeg tror mere og mere på, at
man faktisk kan blive en bedre leder af at
få nogle begrænsninger eller nogle klare
retningslinjer ovenfra. Det giver nogle
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Han begyndte som underholdningschef få dage før optagelserne til det første X Factor program. Nu skal han
i gang med sæson 10.

klarere definerede rammer at arbejde
inden for frem for en virkelighed, hvor
alt kan lade sig gøre. Når man møder
nogle begrænsninger, er det jo et benspænd. Og virkeligheden består af begrænsninger og kompromiser. Det stiller
krav til en, og det eneste man kan gøre
er at levere det bedst mulige inden for
de givne rammer. Det må man acceptere.
Så kan man stå der og sige: ”Man kan godt
se på det her program, at det er lavet billigere end sidst.” Ja, det kan man godt, men
det er nok fordi det rent faktisk har været
billigere at lave. Så hænger det jo alligevel sammen.
Som chef for Eurovision Song Contest
2014 blev Jan Lagermand Lundmes navn
kædet sammen med den såkaldte Eurovision-sag. Arrangementet vil ikke kun blive
husket for sin storhed, men også for en
massiv budgetoverskridelse på omkring
100 mio. kr., primært på grund af ombygningen af B&W-hallerne på Refshaleøen i
København.
Ansvaret for overskridelsen lå dog
alene hos Wonderful Copenhagen og
Københavns Kommune, der tilsyneladende havde budt over evne i forsøget
på at få den prestigefyldte begivenhed
til hovedstaden.
”Det var ikke rart at være vidne til det
stormvejr, men den del af det havde jeg

ikke noget med at gøre. Mit ansvar var at
holde et storslået show, og DR’s budget
blev overholdt til punkt og prikke.”
Uret på hans arm tikker videre. Frem
mod X Factor-finalen og endnu et af de
store øjeblikke, han sætter så stor pris
på. Men før han når derhen, er der en
hel bunke af små og store problemer,
der lige skal ryddes af vejen. Det kunne
give anledning til dybe panderynker,
men dem skal man lede længe efter
hos Jan Lagermand Lundme:
”Det er vigtigt at kunne sænke skuldrene. Man skal altså huske også at have
det sjovt. Det tror jeg mange ledere kommer til at glemme lidt på grund af det
pres, der hviler på dem. Det er som om,
det at være leder for mange kommer til at
hænge sammen med en meget voksen og
ordentlig måde at opføre sig på. Jeg elsker
at bryde med det billede, og jeg gør det
hver eneste gang, jeg kan slippe af sted
med det. Jeg kan ikke gå rundt med den
chefmaske på hele tiden. Nogle gange skal
man lade den falde og bare være et menneske. Vi er jo for pokker bare mennesker, og så går vi rundt og bruger så meget
energi på at puste os op over for hinanden. Det synes jeg er fjollet.”
Tommy Heisz er freelancejournalist

Skoleledelse og skolereform

SAMSPIL
ELLER
MODSPIL?
Folkeskolen er under pres! Skolereformen stiller høje krav til den enkelte skoles performance, styring og
resultater. Samtidig skal klasserne rumme stadigt flere elever. Hvordan tackler du skolereformen?
Master of Public Governance udbyder nu to moduler indenfor skoleledelse, der er rettet mod skoleledere
og andre ledere, der arbejder med ansvar for den pædagogiske udvikling i folkeskolen.
Modulerne kan stå alene, men kan efterfølgende udbygges med en række andre moduler på Master of
Public Governance og indenfor en seksårig periode lede til en mastergrad indenfor offentlig ledelse.

DIN PLAN. DIT INDHOLD. DIT LEDERSKAB.

Ansøgningsfrist 1. maj 2016
Læs mere på cbs.dk/mpg

sociale medier
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SKOLELEDER KOM I VANSKELIGHEDER, DA EN SAG OM MOBNING
UDLØSTE EN SHITSTORM MOD SKOLEN. GÅ I DIALOG OG KOM
KRITIKKEN I MØDE PÅ FACEBOOK, LYDER RÅDET FRA EN EKSPERT.
Af Marie Bille og Anne Anthon Andersen • Illustration Otto Dickmeiss

En vred forælder med en sag
og et par opslag på Facebook. Og så 217
motorcykler. Den cocktail blev højeksplosivt sprængstof og katalysator for
en shitstorm, der spredte dårlig omtale
og hængte lærere og ledere til tørre i de
sociale mediers offentlige gabestok og i
landsdækkende medier.
Det mærkede ledelsen på Hampelandskolen i Ølstykke november sidste år.
”Jo mere, vi kom i medierne, desto
værre blev sagen. Jeg kan se fjernsyn og
høre, at der er sket nogle ting, som vi slet
ikke har hørt tidligere. Det går stærkt,”
fortæller afdelingsleder Mia Gerzymisch
Ilsøe om den shitstorm, der i en periode
”fyldte 90 % af arbejdstiden” for hende
selv og daglig pædagogisk leder på skolen Mik Fallesen.
Et godt tilbud?
Sagen starter en dag i september, da leder
Mik Fallesen bliver ringet op af en talskvinde for MC mod mobning, der spørger,
om Mik Fallesen vil støtte en motorcykelparade for en af skolens elever. MC mod
mobning er en sammenslutning af bikere
på Facebook, der vil hjælpe mobbeofre,
ved blandt andet at give dem en tur på
motorcykel i parade og ”prøve at lave så
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meget larm, at dem, der burde hjælpe
dig, kan høre det,” som gruppen beskriver deres formål på Facebook.
”Hun siger, at hun har et rigtigt godt
tilbud til mig. For hun er, af en forælder,
blevet gjort opmærksom på, at vi har et
barn på skolen, som bliver mobbet voldsomt. De har en forening, som hjælper
de her børn. Og de vil komme og hente
ham”, fortæller skolelederen.
Mik Fallesen vil ikke støtte motorcykelparaden. Han mener, at det kan få negative konsekvenser, både for den dreng,
som skolen allerede er opmærksom på
har det svært, og for de andre børn på
skolen.
”Vi går ikke med på præmissen om, at
her har vi ét barn, vi skal koncentrere os
om som mobbeoffer, mens resten er mobbere. Hvis vi har nogle børn, som er udsat
for mobberi, så er det mere komplekst.
Vi kan ikke bare pille én ud, og sætte ham
op på en motorcykel og dermed tro, at vi
løser problemet,” siger Mik Fallesen, der
dermed tror, at sagen er lagt ned.
Bikere foran skolen
Et par uger efter holder bikerne fra MC
mod mobning med deres motorcykler på
parkeringspladsen foran skolen. Mik Fal-

lesen holder sig væk og undgår dialog
med de læderklædte bikere.
”Jeg ville ikke vise dem særlig interesse,
for de skal ikke tro, at de har vores accept,” siger han.
Men historien om mobning på Hampelandskolen begynder af fylde i lokalavisen
og får også sit eget i liv på Facebook, hvor
moren til den dreng, der føler sig mobbet,
og Susanne Friis Ejlersen, talskvinden fra
MC mod mobning, lægger statusopdateringer ud om sagen, hvor de kritiserer
skoleledelsens håndtering af sagen.
”Jeg kan blive SÅ rasende over at det er
VOKSNE mennesker, som varetager vores
børn på DEN måde!!!!!” skriver Susanne
Friis Ejlersen i et opslag, der får 105 kommentarer fra facebookbrugere, der sympatiserer med familien og fordømmer
manglende handling fra skoleledelsen.
På trods af de mange negative kommentarer til skolens rolle, tager skoleledelsen
ikke tråden op: ”Overhovedet ikke. Vi er
ikke-eksisterende på Facebook. Og hvis vi
først går ind i sagen, går vi med på deres
præmis,” argumenterer Mik Fallesen.
Til overvejelse
Manglende tilstedeværelse og deltagelse
på Facebook kan få en shitstorm på de
sociale medier til at eskalere, vurderer
Peter Svarre, der har gjort det til sit speciale at rådgive virksomheder i, hvordan
de håndterer såkaldte shitstorms på de
sociale medier.
Når først en shitstorm raser, kan den
være svær at stoppe. Og for at dæmpe
den, er det vigtigt, at man er til stede
på Facebook for at møde de vrede kommentarer, mener han. Derfor bør enhver

KLIP FRA FB-GRUPPEN
MC MOD MOBNING
”Der er da noget helt galt i toppen på den skoleleder – han
burde meldes for pligt forsømmelse, sådan en klaphat”

skoleledelse også være til stede på sociale
medier som FB, for at lytte og dermed
skabe mulighed for at reagere hurtigt og
imødekomme kritikken, hvis det trækker
op til storm.
”Hvis man ikke som skoleledelse er til
stede på sociale medier, er det svært. Det
bedste, man kan gøre for at dæmpe stormen, er at være imødekommende, fortælle, at man lytter til kritikken og vil
gøre, hvad man kan for at komme kritikken i møde”, siger Peter Svarre.
Det er desuden vigtigt, at man kommunikerer som mennesker og undgår et for
formelt eller juridisk sprog, vurderer han.
”Det får folk til at føle, at de bliver talt
ned til. Det er den sikre vej til at blive slagtet på de sociale medier, for det tænder
folk af. På sociale medier forventer folk,
at det er mennesker, der svarer. Hvis man
viser omsorg og omtanke, står man stærkere i forhold til at styre stormen i retning
af dialog”, siger Peter Svarre.

Sætter ind med handleplan
Mens kritikken vokser på Facebook, sætter skoleledelsen på Hampelandskolen
ind med en handleplan, der skal hjælpe
klassen til trivsel og hjælpe skolens ansatte med at forstå, hvad der egentlig
foregår. For de genkender ikke det billede, de kan læse om i medierne, som
bliver fremlagt af moren til den dreng,
der føler sig mobbet.
”For at skabe validitet i historiefortællingen sætter vi mandskab på for mere
præcist at observere, hvad der sker”, siger
Mik Fallesen. Planen omfatter også samtaler med det barn, der føler sig mobbet
og et øget forældresamarbejde med moren, som afdelingsleder Mia Gerzymisch
Ilsøe har fast kontakt til. De taler om,
hvordan det går i klassen og med barnet,
men ikke om den parallelle historie på
Facebook.
”Mens tonen er god på overfladen, foregår der en ganske anden kommunikation

”Den skoleleder skal ud og det
kan kun gå for langsomt”
”Også altid nemmest a benægte
ting frem for a forholde sig til
virkeligheden sørgeligt skolens
ledelse ik er opgaven voksen.
Og endnu mere sørgeligt de
fratager sig ansvaret ved a sige
barnet lyver håber de har dårlig
smag i munden”
”Smagsløs sagsbehandling fra
en skoleleders side. Uanset
hvad der er hold i, er han ikke
sit ansvar/job bevidst. Der er en
skoleledelse og nogen forældre,
der trænger til at kigge indad.”
”Hold Kæft en lallende idiot!
Fy for helvede! Stakkels knægt.
Nogen burde give den skoleleder
og visse forældre en røvfuld!”
”Hvad sker der for den skoleleder han kan da ik ﬁnde ud af
at tage ansvar og tage affære ....
en anelse konﬂiktsky ... det er en
barnlig opførsel at påstå at det
hele er noget, der er opdigtet …”
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viralt. Den handler om initiativer, moren vil
tage, og om trusler,” fortæller Mik Fallesen
med henvisning til facebookkommentarer, der
blandt andet opfordrer til at ’give skolelederen
en røvfuld’.
Tæt på sammenbrud
En efterårsdag kører 217 motorcykler i parade
gennem byen med drengen, der føler sig mobbet. Historien om mobning på Hampelandskolen kører både i Tv2 Nyhederne og Go’ morgen
Danmark. Skolen bliver ikke kontaktet af journalisterne for at fortælle deres version. Mik Fallesen er lettet over ikke at skulle stille op i tv og
aviser, men sagen holder ham vågen om natten.
Han holder sig fra Facebook, hvor kritikken af
skolen er massiv.
”Jeg har sjældent været så presset. Hvis jeg
kendte til alle detaljer om, hvad der blev skrevet og sagt derude, ville jeg måske gå ned. Helt
basalt føler jeg, at det er uretfærdigt, og den
følelse er svært at håndtere. Fordi den er så
primitiv,” siger han.
Omvendt følger Mia Gerzymisch Ilsøe med
i historiens udvikling i både medierne og på
Facebook: ”Jeg havde brug for at vide, hvad
der sker, hvem der siger hvad hvorhenne, hvor
vi er på vej hen, for sådan en shitstorm kan jo
blive rigtig grim,” siger hun

NÅR SHITSTORMEN
RAMMER ...
1. Vær til stede på Facebook og andre sociale
medier, så du kan lytte
med og opfange optræk til stormen, før
den for alvor raser.
2. Vær lyttende og imødekommende ved at
gøre opmærksom på,
at du tager kritikken
alvorligt.
3. Hold dig fra et formelt
sprog. På sociale medier forventer folk, at
der holdes en menneskelig tone, hvilket kan
styre stormen mod
konstruktiv dialog.
4. Husk at selv om en
shitstorm kan være
barsk, så kan man også
lære af den, hvis man
lytter – til holdninger,
kritik, vurderinger m.m.
Kilde: Peter Svarre,
ekspert i sociale medier
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Underlødigt medie
Hos kommunen får skolechef Egon Agerlin
kendskab til stormen, da moren til den mobbede dreng kontakter ham og klager over skoleledelsen, umiddelbart før de 217 motorcykler
kører parade gennem byen.
På trods af den massive kritik af skolen på
Facebook, mener heller ikke han, at skoleledelsen skal diskutere sagen offentligt på
de sociale medier.
”Vi skal ikke begynde at diskutere med folk
på Facebook. Vi kan på skolens Forældreintra
forsøge at informere om situationen og i et
klart sprog forklare, hvad der er op og ned i
sagen uden at gå ind i den personlige sag”,
siger Egon Agerlin.
Selv om kommunen er kommet på Facebook,
finder han, at det i mange sammenhænge er et
underlødigt medie, hvor folk skriver, hvad det
passer dem og uden at blive stillet til ansvar,
men han erkender, at der kan komme et tidspunkt, hvor det bliver nødvendigt.
”Det kan da være, at vi på sigt bliver tvunget
til at gå ind i sager på Facebook. Jeg synes bare,
at det er mere målrettet at sende et brev ud. Så
er vi sikre på, at alle forældre får den samme

information – ikke bare dem, der ser eller deltager i debatten på Facebook”.
Såkaldte shitstorms på de sociale medier er
ved at blive mere almindelige. Alligevel har de
færreste folkeskoler og kommuner et beredskab
klar, når stormen rammer, vurderer ekspert i
sociale medier Peter Svarre.
”Det typiske problem er, at virksomheder og
institutioner ikke er til stede på de sociale medier, fordi de er lidt bange for dem og tror, at
de kan undgå shitstorms ved ikke at være til
stede ud fra logikken: Hvis ikke vi er der, kan
vi heller ikke blive ramt”, siger han.
Men selv om man er nødt til at prioritere
resurserne, er det måske alligevel værd som
skoleleder at bruge tid på de sociale medier,
opfordrer Peter Svarre. Det gælder også, når
stormen har lagt sig.
”Der er flere ting, en skoleleder kan bruge de
sociale medier til. Skoler er et emne, folk taler
utroligt meget om på de sociale medier. Hvor
skal mit barn gå i skole? Og andre samtaler,
som må være vældig interessante for en skoleledelse. Det er en form for gratis meningsmåling, det er en moderne kontaktflade og mange
ting kan kommunikeres den vej.”
Har sat sig spor
På Hampelandskolen tror Mik Fallesen og Mia
Gerzymisch Ilsøe ikke, at de kunne have undgået stormen ved at handle anderledes og gå
ind i debatten på Facebook. De koncentrerer
sig fortsat om direkte, personlig kommunikation med de involverede børn og forældre.
”Det har sat sig spor, også hos de børn, der
har oplevet sagen på afstand. Der er opstået
utryghed omkring, hvad man kan og tør sige,
og hvis jeg siger sådan, kommer jeg så i fjernsynet? Det har vi og lærerne brugt mange resurser
på at samle op på,” siger Mia Gerzymisch Ilsøe.
Men stormen har også givet noget på den positive side, er de to skoleledere enige om
”Det har skabt et sammenhold og en oplevelse af, at vi kan noget sammen,” siger Mik
Fallesen, og Mia Gerzymisch Ilsøe tilføjer: ”Det
har skabt en anden form for kommunikation og
et fokus på at bedre nå frem til alle forældre fra
start af. Hvordan får vi anerkendt alle? Det er
der stor bevågenhed omkring på en god måde.”
Historien ender ikke her. Foråret er i gang,
og MC mod mobning er på udkig efter flere
mobbeofre, som de kan køre tur med. De har
taget kontakt til en anden dreng på skolen, så
både han og skolen står med et nyt dilemma.
Marie Bille og Anne Anthon Andersen er freelancejournalister

Læringsplatformen MoMo

MoMo er den nyeste læringsplatform på
markedet. Den er opbygget efter de nyeste
krav fra KL og er udviklet, efter folkeskolereformen trådte i kraft.
MoMo er tilpasset og klargjort til elevers og
det pædagogiske personales nye hverdag,
og med den meget enkle og intuitive
brugergrænseﬂade inddrages forældrene
nemt i deres barns læringsproces, hvad
enten det er på pc, tablet eller smartphone.
Systematic vil gøre en forskel. Med MoMo
præsenterer Systematic en helt ny og
visionær læringsplatform, der realiserer
en ny generation af it-understøttelse af
læringsområdet.

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 kan løbende
følge med i deres barns læring og progression
• Skoleledelser får meningsfulde data, som passer ind i deres
kontekst samt fuld udnyttelse af investeringen i læremidler.
www.systematic.com/momo
Facebook: Systematic Library & Learning
Tel: 8943 2000

Kort om MoMo:
• Det nyeste system i markedet og opbygget efter kravene fra KL
• Smart og intuitiv funktionalitet i æstetisk design,
der højner brugervenligheden
• Optimerer brugen af eksisterende systemer med nem
integration – sparer brugerne tid og giver overblik
• Udviklet i samarbejde med fagfolk, der har indgående
kendskab til praksis.
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Nyt formandskab: Claus
Hjortdal og Dorte Andreas
står nu i spidsen for Skolelederforeningen og dens
ca. 3650 medlemmer.

KONTINUITET
OG FORNYELSE
DETTE ÅRS REPRÆSENTANTSKABSMØDE BØD PÅ GENVALG AF
FORMANDEN, MEN OGSÅ NYVALG AF NÆSTFORMAND OG EN
RÆKKE NYE ANSIGTER I HOVEDBESTYRELSEN
Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen • Foto Hung Tien Vu

H. C. Andersen Hotel i
Odense dannede torsdag den 31.
marts 2016 rammen om foreningens
ordinære repræsentantskabsmøde
med debat om foreningens virke nu
og fremover (se s. 28 ff ).
Det var så den mere ordinære del.
For med valg til formand, næstformand og bestyrelse var der i år derudover lagt op til en vis dramatik,
da der både med hensyn til næstformandsposten og de seks menige
pladser (der fra denne valgperiode
er reduceret med to) i HB var flere
kandidater, end der var plads til.
Så spændende og lidt nervepirrende var det. I denne omgang var
det besluttet, at kun kandidaterne til
formandskabet havde mulighed for
at præsentere sig kort mundtligt, ud
over de skriftlige valgoplæg og valgvideoer, som i de sidste par måneder
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er lagt ud på foreningens medier. Læs
alle kandidaters valgoplæg og se valgvideoerne i oplægget ”Valget er i
gang” på hjemmesiden.
Kandidaterne til de menige HBpladser var der altså ingen mundtlig
præsentation af, men derimod var der
mulighed for at gå i dialog med dem
i en pause forud for valghandlingen.
Valg til formandskab
Den fungerende formand Claus Hjortdal fik lejlighed til at holde en kombineret valg- og takketale, idet han blev
genvalgt uden modkandidat og uden
afstemning, men til gengæld med
stor applaus. Hjortdal, der kommer
fra det nordvestjyske, har en lang organisatorisk erfaring som foreningens
formand gennem de sidste to år, seks
år som næstformand og førhen lokalformand m.m. Tillykke til ham!

VALGOPLÆG OG
VALGVIDEOER
Som noget nyt ﬁk en del,
men ikke alle kandidater,
der stillede op til formands-,
næstformands- og/eller
bestyrelsesvalget, produceret en kort valgvideo på
2½-3 minutter.
De blev set fra ca. 50 og
op til 400 gange inden
valget, og både skriftlige
oplæg, videoer og valgkampen som sådan spredte sig hurtigt fra de traditionelle medieplatforme
til Facebook og Twitter.
Er man nysgerrig på, hvad
de nye og selvfølgelig også
de mere garvede HB-medlemmer mener har prioritet i foreningsarbejdet,
så ligger alt valgmaterialet
på hjemmesiden og foreningens FB.

DEN NYE
HOVEDBESTYRELSE

Lene Burchardt Jensen
– AALB ORG –

Peter Nellemann
– RANDERS –

Lars Nyborg

–

FREDENSB ORG

–

Peter Hansen
– REBILD –

–

–

Lars Aaberg
K Ø B E N H AV N

–

Brian Brodersen
GULDB ORG SUND
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Jeg vil arbejde hårdt på,
at skoleledernes arbejdsvilkår bliver forbedret. Som det
er nu, er mange alt for pressede.
Dorte Andreas, ny næstformand i Skolelederforeningen

NY NÆSTFORMAND
Med Dorte Andreas får foreningen en ny næstformand
med lang ledererfaring fra skoler i Odense samt organisatorisk erfaring, senest som formand for Odense Skolelederforening.
Formandskabet og den nye bestyrelse skal samles til
et todages visionsseminar medio maj, hvor linjerne for
de kommende to års valgperiode skal fastlægges, men
Dorte Andreas ved allerede godt nu, hvilke prioriteringer hun har – ja, er gået til valg på.
”Jeg vil selvfølgelig arbejde hårdt på, at skoleledernes
arbejdsvilkår bliver forbedret. Som det er nu, er mange
alt for pressede. Et eksempel: Da jeg skrev ud til alle lokalformænd, at nu stillede jeg op, så ﬁk jeg 5 autosvar,
at man var sygemeldt… det vækker til eftertanke”.
Dorte Andreas vil bl.a. bruge sin næstformandsposition
til at styrke båndene mellem den centrale skolelederforening og de lokale foreninger. Hun ﬁnder det meget vigtigt, at hovedforeningen har ﬁngeren på pulsen med hensyn til, hvad der sker og hvad man tænker lokalt.
”Vi skal blive bedre til at lytte og være i dialog. Vi skal
have føling med medlemmerne og deres oplevelser af
deres arbejde og af vores fælles forening og bringe det
ind. Omvendt skal den viden og den slagkraft, vi har
centralt, omsættes og bruges bedre lokalt, så vi står
stærkt i dialogen med de lokale politikere og den lokale
forvaltning”, siger Dorte Andreas.
Hun vil styrke ledernes – medlemmernes og lokalforeningernes – robusthed. For som leder er man vant til at
stille op for sagen, men alligevel er mange i disse foranderlige tider også bange for fx at gå i medierne og for
alvor gå på banen, når det gælder vilkår og økonomi.
”Den robusthed skal vi opbygge eller snarere samskabe i foreningen centralt/lokalt. Det handler meget
om at turde at sige fra. Men også at sige til. Det handler
om at skabe gode relationer med beslutningstagere og
medier. Det handler om at ville gå nye veje og også selv
foreslå løsninger”, siger foreningens nye næstformand.
Skiftet på næstformandsposten betød også et farvel til
Jørgen Mandrup Nielsen. Han har haft posten i en meget travl periode med reform, med masser af forandringer, og hvor foreningen som følge af nedskæringerne af
personalet i folkeskolen har oplevet medlemsnedgang
og dårlig økonomi.
Formanden Claus Hjortdal har været glad for samarbejdet og roser Jørgen Mandrups store indsats med
prædikater som ﬂittig, ihærdig, engageret, loyal og ikke
mindst et godt humør trods knivskarpe prioriteringer og
et stort arbejdspres. Held og lykke til Jørgen, der vender
tilbage som skoleleder i Aarhus.

26 plenum – apr 2016

SMÅT OG STORT
Inden repræsentantskabsmødet havde de lokale formænd om
formiddagen haft møde i foreningens 10 tværkommunale netværksgrupper med bl.a. det formål at styrke samarbejdet på
tværs af de 98 lokale skolelederforeninger om forbedringer af
arbejdsvilkår og andre forhold af fælles interesse.

Derefter fulgte et kampvalg mellem to kandidater til
næstformandsposten i foreningen. En tillidspost i
HB, der ligesom formandens er fuldtidsfrikøbt.
Den siddende formand Jørgen Mandrup Nielsen
(Aarhus) fremhævede i sin valgtale, at han havde
fokus på komme tættere på det lokale arbejde og
styrke interessevaretagelsen over for både landsog lokalpolitikere, der alt ofte glider af på problemenerne. Lige så meget, som vi siger til, skal vi
sige fra”, sagde han bl.a., der også har haft et stort
arbejde og held med at genoprette foreningens økonomi.
Udfordreren Dorte Andreas (Odense), ville på
samme måde sikre et velfungerende lokalt arbejde.
Det er ikke mindst nedefra, at vi for alvor får skabt
skaber en stærk forening. Og der er brug for en stærk
skolelederforening!, sagde hun. En skarp og innovativ
fagforening, der byder ind med nye måder at drive
og lede folkeskolen på, og som også tør lære af hinanden, dele erfaringer og viden.
Dorte Andreas havde taget en lysegrøn tale med –
håbets farve, og det viste sig at bære hele vejen igennem. Med et klart flertal til Dorte Andreas fik Skolelederforeningen ny næstformand. Tillykke til hende!
Valg til hovedbestyrelse
Ni kandidater havde meldt deres kandidatur til de
seks menige pladser i HB.
Efter en længere optælling af stemmer, da der i år
blev brugt en metode, hvor de foretrukne seks kandidater tildeltes 6, 5 etc. point, kunne det konstateres, at følgende opnåede valg til den nye HB, her
nævnt efter stemmetal: Lene Burchardt Jensen
(Aalborg), Peter Nellemann (Randers), Lars Nyborg
(Fredensborg), Peter Hansen (Rebild), Lars Aaberg
(København) og Brian Brodersen (Guldborgsund).
Halvdelen af den nye bestyrelse er nye folk. Som
suppleanter til bestyrelsen blev valgt: 1. suppl.
Dan Gert Kristensen (Nordfyn) og 2. suppl. Michael
Schmidt (Hillerød). Som kritiske revisorer blev valgt:
Lene Jeppesen (Kalundborg) og Lisbeth Schmidt
Andersen (Aarhus). Og som revisorsuppleant: Torben
Mørup (Esbjerg). Alle ønskes tillykke med valget!
Malene Lieberknecht er journalist og Michael Diepeveen er redaktør

Efter en fælles orientering om de foreløbige resultater af den nye
undersøgelse af skoleledernes vilkår, som foreningen er ved at
gennemføre, drøftede lokalformændene opfølgningen på dette
samt vidensdelte, hvad der sker aktuelt for skoler, ledelser og
reform. For at sikre input centralt deltog også repræsentanter
fra HB og fra sekretariatet i netværksdrøftelserne.
I den nye undersøgelse har Skolelederforeningen spurgt medlemmerne om deres vilkår – i forlængelse af sidste års store medlemsundersøgelse ”Skoleledelse i det røde, gule og grønne felt”
med samme fokus. Indtrykket var dengang og er også nu klart:
Alt for mange skoleledere har for travlt. Ledelserne er underbemandet og har særdeles lange arbejdsdage.
Der er overordnet set ikke tid, økonomi og bemanding nok til, at
reformen bringes gennem med succes – er desværre hovedindtrykket. Samtidig er der områder, hvor det går værre eller bedre
alt efter kommune, og endelig er der områder, hvor skolelederjobbet heldigvis stadig opleves som meningsfyldt og positivt.
Knapt 900 skoleledere fra 39 kommuner har deltaget i den nye
vilkårsundersøgelse, svarende til over 1/4 af skolelederne i folkeskolen, så den er absolut repræsentativ. Foreningen analyserer
lige nu resultaterne, der først og fremmest er lavet for, at den
enkelte lokalforening kan benchmarke med andre og arbejde –
også politisk – med resultaterne på kommuneniveau.
Undersøgelsens resultater på landsplan er selvfølgelig også interessante, og foreningen har derfor fået disse offentliggjort via en
omtale i Politiken, der er blevet spredt videre via sociale medier.

Desuden ﬁk foreningens formand Claus Hjortdal samme dag som
repræsentantskabsmødet bragt en kronik om skolens, reformens
og skoleledelsernes vilkår i Jyllands-Posten.
Nu kan der i højere grad sættes ord og tal på hvor det er, ’skoen
trykker’ og ikke blot, at den trykker, når det gælder skoleledernes
arbejdsvilkår. Hvordan det mere konkret skal gøres blev drøftet i
de tværkommunale netværk. Her blev bl.a. dette dilemma vendt:
Hvordan kan skolelederne blive skarpere i lokale og nationale
medier uden at fremstå klynkende?
Der blev på formiddagens møde for lokalformændene også givet
en orientering om det nye medlemssystem og den nye hjemmeside. Begge dele skulle være i luften her medio april.
Via medlemssystemet (se s. 6 ff.) vil det nu være meget lettere
for medlemmer at opdatere sine data direkte, og for foreningens
lokalformænd at have et opdateret overblik over den lokale medlemsstatus. Også den nye hjemmeside (se s. 40 ff.) har som mål
via en ny opbygning og nyt design at lette adgang og overblik.
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TWEETS
@claushjortdal: Dagens kronik i
JP. Vores rep-møde følger op på
tema #skolepol Kronik: Forsøg på
modreform i folkeskolen http://
jp.dk/d?id=8546750
@MetteWithH @SkoleForaeldre
banker gerne i bordet sammen
med @skolelederOrg i forsøget på
at råbe de ansvarlige politikere op
#skolechat

28 plenum – apr 2016

REFORM
OG RESURSER
REPRÆSENTANTSKABET, HB, SEKRETARIAT OG GÆSTER MØDTES I SLUTNINGEN
AF MARTS I ODENSE FOR AT DRØFTE, HVOR SKOLELEDERNE OG SKOLELEDERFORENINGEN BEFINDER SIG NU OG – IKKE MINDST – ER PÅ VEJ HEN.
Af Malene Lieberknecht og Michael Diepeveen • Foto Hung Tien Vu

De lokale formænd i Skolelederforeningen samt formændene for foreningens særlige ledergrupper var samlet
med foreningens hovedbestyrelse til den
årlige evaluering af foreningens aktiviteter
og politik samt til et kig i krystalkuglen om,
hvad der kan ske, og hvad foreningen bør
foretage sig. Til at styre løjerne blev sekretariatsleder i LC Mariann Skovgaard valgt
som dirigent.
Hvor den på forhånd udsendte skriftlige
beretning gav et detaljeret overblik over,
hvad foreningen og medlemmerne har
været optaget af – ja, har haft hænderne
fulde af – siden sidste års repræsentantskabsmøde, causerede Claus Hjortdal mere
frit i sin mundtlige beretning. Her kombinerede han det bagudskuende med det fremadrettede og lagde således op til debat.
”Foreningen skal realisere de idéer, som
foreningens HB, lokale bestyrelser og formænd sætter på skinner. Det sker som i dag
ved at lytte og være i dialog med hinanden”,
sagde formanden, der pegede frem mod
næste valgperiode – de kommende to år,
hvor der vil være nok at tage fat på.
Hjortdal kom hurtigt ind på lederjobbet
i den reformerede folkeskole. Danmarks
måske vigtigste og sværeste job, der kræver mange kompetencer, fx åbenhed, at
man opfanger omverdenens krav og kan

oversætte og omsætte kravene. At man
kan gå fra kontekst til konkret handling.
At man har evne og engagement til at
skabe en fortælling om skolens værdi
og opgavernes vigtighed og omfang.
”Men det er svært at skabe autoritet i
forhold til omverdenen og autoritet i hverdagen, når der så mange steder er pressede arbejdsforhold og en utilstrækkelig
økonomi. Det er som at skulle slå bro over
to kyster, der til stadighed flytter sig i forhold til hinanden eller som den lille bro
fra Holmen til Nyhavn, der som bekendt
stadig mangler 10 cm for at nå sammen”,
sagde formanden.
Magt og indflydelse
På de indre linjer har foreningens HB sammen med formandsskabet, og sekretariatet
i de seneste to år arbejdet med visioner og
målopfyldelse under overskriften ”Stærk,
synlig og attraktiv”.
”Vi søger at få indflydelse på de politiske
beslutninger om organisering og økonomi,
og det har vi også succes med. Men hvordan når vores styrke på foreningsniveau
hen til det lokale, kommunale niveau, hvor
det oftest er der, de vigtigste, konkrete beslutninger tages”, spurgte formanden.
Han pegede på, at foreningen skal gå på
banen på både centralt og lokalt niveau i

REGNSKAB, BUDGET M.M.
Den fungerende næstformand
Jørgen Mandrup Nielsen fremlagde regnskabet for Skolelederforeningens aktiviteter i 2015 til
repræsentantskabets godkendelse.
Regnskabet for 2015 viser et overskud på ca. 2 mio. kr., hvilket er
resultatet af en stram økonomisk
styring kombineret med en kontingentstigning på 30 kr. månedligt
samt indeholdelse af lokalmidler,
besluttet på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde sidste efterår. Dette stabiliserer økonomien
i forhold til et dårligt resultat i
2014. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Samlet set er Skolelederforeningens økonomi god med en ﬁn
egenkapital – men driften har i de
senere år også været presset, særligt på grund af et faldende medlemstal. Dette synes dog efterhånden at stabilisere sig igen, og med
Jørgen Mandrups fremlæggelse af
budgettet for 2017 til orientering,
forventes der et overskud i omegnen af 600.000 kr.
Jørgen Mandrup bekræftede, at de
faglige lederklubber, der ekstraordinært er ramt af sidste års indeholdelse af lokalmidler, fortsat
kan søge støtte centralt. Også en
anmodning om, at skoleledernes
kontingentandel til DLF tydeligere
skal fremgå af regnskab og budget,
blev taget til efterretning.
Fastsættelsen af ydelser til HBmedlemmerne i 2017, tildelingen
af midler i 2017 til de lokale afdelinger og medlemskontingentet
for 2017 forbliver uændret.
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spørgsmål om færre ledere, besparelser
og indskrænkelse af ledelsesrum, hvor
politikere er langt inde i driften. Og det
lykkes at ændre udviklingen til det positive, men der også er barrierer. Så målet
er at understøtte og sikre interessevaretagelsen, mediekontakten og slagkraften
i alle decentrale led.
”Det vil ske ved at skabe stærkere forbindelseslinjer i foreningen. Vi skal have
en næstformand tættere på, mulighed
for øget samarbejde mellem mindre
kommuner, understøtte kommunikationen og via en styrkelse af de tværkommunale netværk og foreningens lederTR/lokalformænd”, sagde formanden.
Foreningen arbejder allerede og vil
endnu mere målrettet arbejde med at
øge den direkte kommunikation centralt/
lokalt, sikre bedre medlemslister, forny
sine medier, have tæt kontakt til traditionelle nyhedsmedier og være aktive på de
sociale medier som Facebook og Twitter.
LC-Lederforum
Claus Hjortdal kom ind på det styrkede
samarbejde i LC-Lederforum. Det handler om at stå stærkere samlet som undervisningsledere og om at fremstå med en
skarp selvstændig lederidentitet. Men
det handler også om at fastholde forhandlingsretten, sagde han.
”Inden for rammerne af et fællesskab
har vi fundet et ståsted, som kan udbygges. LC-LF er gået fra at være kaffeklub
til at være et egentligt sekretariatssamarbejde i første omgang med Frie Skolers
Ledere, med et fælles konsulentkorps
og potentiale til yderligere samarbejde”.
Det er et politisk mål at knytte alle LClederne tættere sammen organisatorisk.
Både for at stå stærkere i sagsbehand-

ling/medlemsbetjening med fokus på
OK-forhold, løn, rådgivning mv., men
også i forhold til en øget frisættelse af
ledergrupperne.
Perspektiverne er store, sagde Claus
Hjortdal. For udviklingen går klart den
retning, at ledergrupperne både skiller
sig ud fra medarbejdergrupperne og søger samarbejde med hinanden. Et markant eksempel er, at det nu efter adskillige år er lykkedes at få skabt et Lederråd i FTF med det formål, at alle de ca.
27.000 ledere i FTF’s organisationer har
en stærk stemme.
Den kommende tid
Reformen og resurserne, det ene du’r
ikke rigtigt uden det andet. Det gælder
skolerne, skolevæsnerne og skoleledelserne. Skolelederforeningen bliver derfor nødt til i klarere vendinger at pege
på, at det koster at levere de kvalitetsforbedringer, der er hele meningen de
ændringer, der implementeres.
”Som skoleledere tager vi ansvar for
at gennemføre forandringer, og vi ønsker
på ingen måde reformen rullet tilbage.
Men det holder ikke, at hver 6. skoleleder
er forsvundet de sidste 6 år, hvor opgavemængden i den grad er vokset”, lød det
formandens beretning. Tværtimod er der
for at nå i mål brug for frihed til ledelse
og for at udvise kreativitet i samspil med
alle, der vil være med.
”Vi skal have styrket kommunikationen,
på dobbelt vis. Vi må kæmpe for opbakning til hele reformen – økonomisk og indholdsmæssigt. Og vi skal fortælle de gode
historier, og informere om alt det gode,
der sker på skolen – til forældre, befolkning, politikere og medier. Men vi skal
også have tid til ledelse, ordentlige ar-

bejdsvilkår og en målrettet national skolelederuddannelse”.
Efterfølgende var beretningen til debat
i repræsentantskabet. Der var flere kommentarer til nødvendigheden af, at foreningen sætter dagsordenen i medierne.
Især i en tid, hvor det ofte lykkes for andre at få et budskab i medierne om, at
reformen ikke dur.
Der blev spurgt til, hvor langt foreningen er i forhandlingerne med BUPL i forhold til at få SFO-lederne med i Skolelederforeningen: ”Vi er i dialog med BUPL
om en konstruktion med et dobbeltmedlemskab, men det er en proces, hvor
begge parter skal være klar”, svarede
Claus Hjortdal.
Skal vi være bekymrede for, hvordan
det går i hovedbestyrelsen, siden der kun
er så få af HB’s medlemmer, som genopstiller? Det mente formanden ikke: ”Generelt har vi haft et rigtig godt samarbejde,
vi har haft gode diskussioner og er nået
til enighed om hvilke opgaver, der skulle
tages fat på, så jeg mener ikke, at der er
grund til bekymring”.
”Det er vigtigt, at vi holder politikerne
fast på reformen – de har selv været med
til at beslutte den”, lød et indlæg. Netop
det tema havde formanden behandlet i
en kronik, der på dagen for afholdelsen
af repræsentantskabsmødet blev bragt
i Jyllands-Posten. Beretningerne – den
mundtlige og skriftlige – blev enstemmigt
vedtaget. Og der var ikke indkommet forslag til beslutning i år.
Formandens mundtlige beretning og
den skriftlige beretning 2015-16 ligger på
hjemmesiden.
Malene Lieberknecht er journalist og
Michael Diepeveen er redaktør

Som skoleledere tager vi
ansvar for at gennemføre
forandringer, og vi ønsker på ingen
måde reformen rullet tilbage.
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
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FORSPILD IKKE CHANCEN
Målene i skolereformen om, at ﬂere
børn skal blive dygtigere, trives bedre,
og at vi skal bryde den negative sociale
arv, kan ingen være uenig i. Skolelederne bakker derfor op om reformprojektet – det skal der ikke herske tvivl
om – men gør politikerne?
Det har formanden for Skolelederforeningen Claus Hjortdal spurgt om i en
kronik i Jyllands-Posten og havde selv
sine tvivl. Reformen er på vej ind i sit
tredje år og burde bide sig fast, men i
for i mange kommuner lukker dårlig
økonomi og dårlige vilkår luften ud af
forandringer, der ellers skulle give de
kommende generationer et løft.
”Vi oplever, at det går den gale vej.
Arbejdsforholdene i folkeskolen er for
pressede. Vi har som ledere ikke fået
den frihed og mulighed for at forandre,
der skal til for at drive skolen optimalt.
Økonomien til at drive skolerne og realisere reformen er langt de ﬂeste steder
utilstrækkelig. Endelig ser vi, at helt
centrale elementer i reformen rulles
tilbage”.
”Så politikere: I kan ikke bare skrue op
for ambitionerne og ned for økonomien. Hvis ikke I kan gå helhjertet ind
for skolen og den reform, I selv har
vedtaget, kan I ikke vente, at vi andre
gør det. Folkeskolen er afgørende for
landets fremtid, og skolereformen er
chancen for at gøre det bedre – forspild
ikke den chance”, opfordrer Hjortdal i
kronikken, der på foreningens FB pt. er
nået videre til 5000 følgere.
Læs kronikken ”Reform og modreform” på jp.dk eller foreningens
hjemmeside.
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JEG HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

CARSTEN BAUN
47 år, skoleleder på
Birkelundskolen/Nørre
Boulevard Skolen, Holstebro
Kommune fra 1. februar.

Link til beskrivelsen af
”Ny skoleordning i Holstebro”:
http://www.holstebro.dk/
Ny-skoleordning-for-Holstebro
-by-9851.aspx
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Som skoleleder på en skole, der bliver nedlagt og genopstår, får Carsten Baun hænderne fulde i sin nye stilling. Han blev konstitueret skoleleder på Birkelundskolen i juni 2015.
I Holstebro Kommune er der en større omstrukturering i gang af skolerne i den indre by.
Fem skoler bliver lukket, og der bliver lavet et
fælles skoledistrikt med tre undervisningssteder. I praksis bliver det til tre skoler, fordi hver
skole har sin egen skoleleder, som indgår i et
fælles skolelederteam. Alle tre skoler refererer
til én og samme bestyrelse, men samtidig vil
der være et profilråd hvert sted i stedet for en
skolebestyrelse.
”Fordi man skulle i gang med strukturændringerne i kommunen, og den daværende
skoleleder havde meddelt, at han ville trække
sig tilbage, gav det ikke mening at skulle skifte
skoleleder midt i en proces, der løber helt til
2018. Så man valgte at konstituere mig fra Birkelundskolen og en anden leder på en af de andre
skoler, hvor der også var naturlig udskiftning af
skolelederen,” forklarer Carsten Baun.
Stillingen blev slået op internt i kommunen
blandt alle skoleledere. Carsten Baun søgte på
lige fod med andre og fik jobbet. Nu skal han
sammen med skolelederne på de to andre skoler få omstruktureringen til at glide. Når Birkelundskolen er udbygget og renoveret, skifter
den navn til Nørre Boulevard Skolen og går
fra 500 elever til 1.000.
Da Carsten Baun sagde ja til at blive konstitueret leder, forventede han gedigne udfordringer. Nu da han har fået jobbet permanent, er
han glad for at kunne trække på seks gode år
som skoleleder på Vemb Skole.
”Jeg trivedes på skolen, men måske var det
blevet lidt dagligdag. Nu har jeg fået både nye
og spændende udfordringer af store dimensioner. Det var det, der gjorde, at jeg sagde ja. Jeg
besluttede for mig at søge, på trods af at efteråret udviklede sig meget anderledes, end jeg
havde fået stillet i udsigt,” siger Carsten Baun.
Han kom fra en skole, hvor han selv underviste og var leder for 10-11 lærere. Nu skal han
være øverste leder på en skole med flere ledere.
”Det er selvfølgelig nyt for mig at være leder
for ledere. Desuden er der også en helt anden
strategisk rolle i teamet med os tre sidestillede
skoleledere. Vi er stadig skoleledere ligesom andre skoleledere i kommunen, men har et team

for os selv. Vi arbejder på at få lavet en ny aftale
med bestyrelsen. F.eks. har vi haft fælles indskrivning på alle tre skoler til næste skoleår og
har været sammen om at fordele de nye elever,”
siger han og kalder konstellationen ret unik.
”Det vil helt sikkert trække på helt nye sider
af mig som leder. Lige pludselig skal vi tre skoleledere arbejde meget tæt sammen. Jeg er nødt
til også at tænke mig selv som en del af et fælles skoledistrikt med tre skoler. Vi skal se det
hele som en samlet butik og ikke kun som vores egen.”
Carsten Baun fortæller, at den største udfordring helt klart er at være på en skole, der siden
lockouten har oplevet en stribe af forandringer,
som både ledelse og medarbejdere har måttet
forholde sig til. Strukturændringerne i kommunen blev meldt ud i foråret 2015.
”Det skabte selvfølgelig en usikkerhed om,
hvad ville ske. Lukker skolen? Skal der bygges
en ny osv.? Og så kommer jeg ind fra højre som
ny leder efter en beslutning i forvaltningen.
Også en omvæltning i sig selv. Så fulgte en økonomisk opbremsning i efteråret, som gjorde,
at jeg blev nødt til at afskedige seks lærere midt
i et skoleår. Og inden sommerferien bliver det
afklaret, hvor medarbejderne på de implicerede skoler bliver placeret. Alle er garanteret
job, men ikke på en bestemt skole,” fortæller
Carsten Baun.
”Mit job bliver at få medarbejderne til at
arbejde med på at skabe den nye skole. Birkelundskolen/Nørre Boulevard Skolen vokser
voldsomt i forhold til de andre skoler. Det betyder en stor ny medarbejdergruppe. Hvis det
skal lykkes, skal alle have en oplevelse af, at det
ér en ny skole. Jeg skal være med til at sikre, at
selv om ikke alle flytter fysisk, skal alle mentalt
tænke, at vi sammen laver noget helt nyt”.
BIRKELUNDSKOLEN har 500 elever, og når
Nørre Boulevard Skolen er implementeret i 2018,
er der omkring 1.000 elever. Skoleledelsen består
af en skoleleder, en viceskoleleder, en afdelingsleder for en mindre specialafdeling samt en SFOleder. Lige nu er der 41 lærere og 7 pædagoger.
Skolen har desuden to ekstra klasser på 7., 8.
og 9. klassetrin til sportsklasser i samarbejde
med Holstebro Elitesport og Team Danmark.
Helle Kjærulff er freelancejournalist
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NOTER

BONUS

En ny undersøgelse viser, at 650.000 danskere lønmodtagere får
en bonus med hjem – hvis der er noget at dele ud af.
Det er der i Lego, der for nylig og for 10. år i træk kunne præsentere et overskud. Denne gang rekordstort på ni milliarder kroner,
som Legos ca. 17.000 medarbejdere har fået del i form af den
største lønbonus nogensinde!
Lego oplyser ikke konkrete beløb. Men alle medarbejderne har
fået minimum 5 % af deres årsløn i bonus. Mange har fået en
ekstra månedsløn. Enkelte har modtaget op til 35 % af årslønnen
i bonus. Bonussen fastsættes efter koncernmål, gruppemål for
afdelinger og individuelle mål.

Der er sammenhæng mellem skoleelevernes trivsel og deres
testresultater i de nationale test.
Sammenhængen er påvist fra 4. klasse og til og med 9. klasse
i UVM’s første trivselsmåling fra 2015.
Den mest tydelige sammenhæng mellem trivsel og faglige
resultater ses i dansk læsning og matematik.

Undersøgelsen viser, at det herhjemme er ret almindeligt, at ansatte får del i et eventuelt overskud. Som en incitamentsordning,
men også som en belønning – en tak for indsatsen, der både kan
fremme fastholdelse og rekruttering.

BRANCHER MED BONUS

PROCENT

Industri, produktion, energi og affald

44 %

Medier, information og kommunikation

39 %

Handel, butik, transport, hotel og restaurant

31 %

Byggeri, anlæg og håndværk

28 %

Ejendomshandel/administration og udlejning

28 %

Finansiel sektor, bank og forsikring

20 %

Landbrug, skovbrug og ﬁskeri

10 %

Offentlig sektor, stat, kommune

8%

Undersøgelsen er baseret på 2086 interviews med udvalgte
danskere i arbejde og er gennemført af Epinion for Deloitte.

Flygtningebørn er en styrke for fællesskabet i folkeskolen og bør
ikke undervises på specialskoler eller væk fra andre børn. Desuden
skal det økonomiske grundlag være i orden for at kunne integrere
det stigende antal ﬂygtningebørn, mener Skolelederforeningen.
Antallet af ﬂygtningebørn der får opholdstilladelse er næsten
20-doblet på syv år. I 2009 ﬁk 375 børn opholdstilladelse, mens
det i 2015 var 7.448, og i 2016 kan der være tale om 15.000 børn.
”Folkeskolen har i forvejen en opgave med inklusion. Det er en
stor opgave at integrere ﬂygtningebørn, nogle af børnene har
ikke gået i skole i mange år, mens andre har psykiske traumer.
Det kræver, at lærere og pædagoger har kompetencerne til at
løfte opgaven, og at kommunerne er økonomisk gearet til opgaven. Vi kan se omprioriteringsbidraget rumle og frygter, at der
ikke er resurser nok til at klare opgaven,” siger Claus Hjortdal.
Lige nu er der store ændringer på vej på området. Således har
regeringen og KL aftalt at lempe reglerne for modtageklasser.
Klasseloftet hæves fra 12 til 15 elever, i særlige tilfælde 18, samt
en ændring af kravet om at klassen højst må spænde over tre
klassetrin til fem klassetrin.
Desuden er et nyt lovforslag fra regeringen pt. i høring, som åbner
for særlige undervisningstilbud som alternativ til modtageklasserne – uden de kendte krav til klasseloft, timetal eller lærerkvaliﬁkationer. Undervisningen skal stå mål med de krav, som man
stiller i folkeskolen, men uden nogen sikkerhed for at det vil være
sådan, uden faglighed, uden overenskomster ...
Lovforslaget skal førstebehandles i maj. Skolelederforeningen og
en lang række andre organisationer har protesteret. Følg med på
foreningens hjemmeside samt platforme på FB og Twitter.
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BLIV BEDRE TIL AT
OBSERVERE OG
GIVE FEEDBACK
Styrk din kommunikation og gør læring mere synlig som
underviser, pædagog eller skoleleder. Tag en Marte Meo uddannelse

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

Nyt hold
starter til
septembe
r

forskellighed er en styrke

ALLE

SKAL MED

I GENTOFTES SKOLEVISION OG ALLE SKOLERS VÆRDIGRUNDLAG ER BEGREBET
FÆLLESSKAB ESSENTIELT. ETHVERT BARN OG ENHVER UNG SKAL KUNNE
DELTAGE I FÆLLESSKABER, PRÆGET AF ACCEPT OG ANERKENDELSE
Af Michael Diepeveen • Foto Camilla Schiøler

Blandt store villaer med tilgroede haver
ligger Gentofte kommunes specialskole Søgårdsskolen med 130 elever, der ud af i alt 8.000 skolesøgende
børn og unge ikke har deres daglige gang i almenskolen. Et bredt spektrum af elever med særlige behov
er det, og kun 1-2 specialelever visiteres videre årligt.
Vejen ind til skolens kontor går gennem døre, der
let lader sig åbne udefra, men med sine dobbeltgreb
på indersiden straks er sværere at passere – vi vil
gerne have, du bliver lidt længere, som de siger i
Fakta. I spidsen for skolens ledelsesteam på i alt
fem, finder vi skolens leder Knud Nordentoft, som
også er koordinator for hele kommunens fælleskabsindsats. Den er som i resten af landet totalt omlagt,
og det går godt – ikke uden udfordringer, men måske
bedre end man turde håbe.
Hvad er erfaringerne, og hvilken strategi har man
fulgt? Jo, i visionerne har det politiske niveau bl.a.
formuleret det således: ’I Gentofte ser vi forskellighed som en styrke. Børn og unge oplever glæde ved
at indgå i fællesskaber, præget af anerkendelse, deltagelse og stærke relationer. Alle har brug for og har
ret til at være del af et fællesskab’. Og så skal de fine
ord bare omsættes til handling …
En strategisk, koordineret indsats
Ser man på inklusionsprocenten ligger Gentofte
højt. Med i dag 97 % inkluderede børn og unge er
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man nr. 4-5 i landet og ligger over det nationale mål.
Det er efter eget udsagn især, fordi satsningen omfatter hele børne- og ungeområdet 0-18 år. Samtlige
dag- og fritidstilbud, alle kommunens skoler er forpligtet i et tæt samarbejde og med social-, sundheds-, special-, SSP og PPR-områderne.
”Vores initiativer og indsatser koordineres tæt, og
målet er at tilpasse vores strukturer og organisation,
så børnene kan forblive i de almene tilbud. For børn
i sårbare positioner med særlige behov, der har behov for mere specialiserede tilbud, skaber vi skærmede miljøer, men her er ambitionen samtidig at få
øget deres deltagelsesmuligheder så tæt på den almindelige skolegang som muligt”.
”Samtidig skal børnenes trivsel og udvikling hele
tiden være i centrum. Vi er glade for, at det ser ud
til, at vores indsats lykkes, men inklusionsprocenter
i sig selv er ikke så afgørende. Det er kvaliteten i tilbuddene, der tæller. Er et barn inkluderet bare for
at være med og er reelt ikke en del af fællesskabet,
så er det ikke det fedeste i denne verden”, understreger Knud Nordentoft.
Godt begyndt er som bekendt halvt fuldendt. Allerede fra vuggestuen arbejdes der med inkluderende
pædagogik. Både daginstitutioner og skoler støttes
af medarbejdere med specialiseret viden og en udgående funktion, forankret i kommunens kompetencecentre. De støtter (og underviser) børnene og de

INKLUSIONSSPILLET
Et nyt brætspil ’Fællesskabet’,
der er udviklet til Gentofte
kommune sammen med UVM’s
taskforce for inklusion samt
DLF, BUPL og KL, giver mulighed for at drøfte faglige problemstillinger og i fællesskab
at få udviklet samarbejdet om
inklusion.
Spillet er ikke alene til fornøjelse, men er et specialiseret
læringsværktøj til hjælp for
lærere og pædagoger med bl.a.
at etablere et fælles sprog om
skolens inklusionsstrategi. Herudover er det spillet et meget
relevant anvendeligt ledelsesværktøj.
Se mere om spillet på www.
cphgamelab.dk/inklusion

INKLUSIONSEFTERSYNET
Som bekendt gennemføres der
et eftersyn af den store inklusionsopgave, som skolerne og
skoleledelserne har. Regeringen
har i den forbindelse nedsat
en ekspertgruppe, som Claus
Hjortdal er udpeget af ministeren til at stå i spidsen for.
Der er også nedsat en referencegruppe bestående af
folkeskolens parter, relevante
aktører og forskere. Endelig
har Skolelederforeningen nedsat en intern inklusions-netværksgruppe til sparring med
foreningens repræsentanter.
Sammen med de øvrige medlemmer af ekspertgruppen har
Claus Hjortdal været på tur
gennem landet for at indsamle
eksempler på inklusion – med
fokus på bl.a. overgangen mellem indskoling og mellemtrin,
skoleskift, forældreinvolvering
samt på ledelse og økonomi.
Dernæst er fulgt en runde med
høringer blandt organisationer,
praktikere og forskere, og indsatsen herhjemme er sammenlignet med andre lande. Lige
omkring udgivelsen af dette
blad vil arbejdet munde ud i en
række anbefalinger til, hvordan
inklusionsindsatsen kan løftes
endnu bedre.
Følg med på hjemmeside,
nyhedsbrev, FB og Twitter.
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unge, faciliterer samarbejdet med børnenes forældre/familier, med idrætsklubber
og foreninger, de vejleder det faste personale og nødvendige kompetencer.
I de seneste år har alle dagtilbudsledere
og et stort antal pædagoger gennemført en
videreuddannelse i inkluderende processer med fokus på fællesskab, deltagelsesmuligheder og tidligt at kunne identificere
børn med særlige behov. På samme vis har
både skolepædagoger og lærere taget moduler på diplom- eller AKT-uddannelsen.
En uddannelse på for skoleledelserne er
på vej med bl.a. fokus på ledelsens kompetencer til at sætte AKT-vejledernes kompetencer endnu bedre i spil.
”Sammenhængen i overgangen mellem
dagtilbud og skole, på tværs af skolerne og
mellem almenområdet og det specialiserede område er afgørende for succes. Det
handler om at dele viden, men også om
større fleksibilitet og mobilitet mellem områderne. Det understøttes nu også digitalt
med et nyt it-værktøj ’Kvalitet i børnehøjde/hjernen og hjertet’, der sikrer skriftlighed, og at detaljerne er med i den overlevering af viden om det enkelte barn, der
finder sted”, fortæller Knud Nordentoft.
Der er nedsat et fast udvalg for fællesskab med ledelseskontaktpersoner fra skolerne med ham selv i spidsen. Udvalget
mødes en gang om måneden, rapporterer
til FU og PSS (kommunens platform for
strategisk skoleledelse), har løbende kontakt til PPR, skolernes ledelsesteam og
skolechef. Ja, for at sikre sammenhæng
og kvalitet på alle niveauer er inklusionsarbejdet simpelthen sat i system.
Kvantitet, kvalitet og økonomi
Selv om Gentofte er en af landets større
og allerrigeste kommuner, er resurser også
her et issue. Det er snart nogen tid siden,
at et kommunalt elselskab blev solgt til
DONG, og der var en milliard ekstra til nybyg og skoleudvikling. De penge er brugt –
godt – men i dag er der ingen særbevillinger, ud over at kommunen er med i et stort
generelt skoleudviklingsprojekt ’Synlig
Læring’ støttet af A. P. Møller. Men er det
sådan i Gentofte, som man hører rundt i
landet, at pengene ikke rigtig følger med
fra special- til almenområdet?
”Der er en politisk vilje til i vores kommune, at dem, der har det svært, skal vi
hjælpe. Men også at de, der har evnen, har
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STRATEGI FOR FÆLLESKAB
En ny strategi for fællesskab er på vej i
Gentofte. Den skal sætte endnu tydeligere
retning for forældre, medarbejdere og
ledere. Strategien indeholder fokusområder, der som tandhjul driver udviklingen
af fællesskaber:

Værdigrundlag

Gode
overgange

Handlinger
Børn og unge
oplever glæden
ved at indgå
fælleskaber

Miljøer med
deltagelsesmuligheder

Kompetencer

Værdier: Værdigrundlaget i strategien
deﬁnerer en kultur, hvor fællesskaber er
et potentiale og hvor forskellighed er en
styrke.
Handlinger: Strategien angiver en samarbejdsmodel for fællesskaber, der understøtter kulturen. I denne samarbejdsmodel
tydeliggøres børn, unge, forældre, professionelle og lederes ansvar, roller og relationer.
Kompetenceudvikling: Strategien sikrer,
at professionelle og ledere får mulighed
for at tage ansvar og indgå i relationer efter
samarbejdsmodellen, ved at angive retning
for kompetenceudvikling.
Miljøer med deltagelsesmuligheder:
ællesskaber handler om deltagelsesmuligheder. Det handler om at udvikle miljøer,
der fremmer fællesskaber som potentiale
og forskellighed som styrke.
Gode overgange: Alle børn og unge oplever overgange i deres liv, og gode overgange indeholder potentielt udviklingsmuligheder for børn og unge.

Skal inklusion og et øget fællesskab lykkes, er alfa og omega,
at ledelsen fra øverste til nederste
dæk holder fast mål, strategier,
værdier, udvikling af kompetencer
samt sikre en økonomi i balance
Knud Nordentoft, koordinator for inklusion og fællesskab for børn og unge, Gentofte kommune

forpligtelsen. En social-konservativ tankegang, som betyder, at folkeskolen skal tage
inklusionsopgaven på sig, men som også
betyder, at vi pt. har en af landets højeste
klassekvotienter. Så når jeg som formand
for visitationen har et barn, der skal i
udsluses til normalskolen, er der knapt
plads, når barnet kommer ind som nr. 2425. Det er en vanskelig situation”, fortæller
Knud Nordentoft.
Han peger på, at arbejdet i almenskolerne med at øge fællesskabet giver nogle
kvantitative og kvalitative udfordringer
med som nævnt klassestørrelse, men
også om skolerne kan holde kadencen
på det faglige udbytte. Og om kvaliteten
kan holde på det specialiserede område.
På spørgsmålet om, hvad 1-2 ekstra børn
med særlige behov pr. klasse betyder
for resultater i test og om nogle år i afgangsprøverne, er meldingen dog, at
det ikke har haft nogen målelig betydning – endnu da.
Økonomien i Gentofte levner ikke
plads til at halvere klasser eller andre
bekostelige tiltag. Også her giver det økonomisk pres et kvalitativt pres. Og når
det tidligere var sådan, at der kunne visiteres resurser til den enkelte skole i op
til 12 timer om ugen, er det nu lagt ud
til skolerne og ledelserne at skabe skærmede miljøer, sikre kompetencer m.m.
og få økonomien til balancere.

Selv har Knud Nordentoft undersøgt
de muligheder, der er for at beholde alle
kommunens børn og unge med specielle
behov på den specialskole, han er daglig
leder for. Som det er nu, sendes et antal
børn med særlige socio-emotionelle vanskeligheder stadig til tilbud uden for kommunen – og det millionbeløb, der bruges
til det, kunne måske anvendes endnu
bedre, hvis kompetencerne og tilbuddet
var til stede lokalt. Derfor har Søgårdsskolen pr. 1. april åbnet et nyt kompetencecenter til 2016 til disse børn.
Forældrene skal være med
Som i mange af de andre dele af inklusionsprocessen eller etableringen af et nye
og større fælleskaber, er det vigtigt med
ledelse ind over. Helt grundlæggende i
den forandring, der sker i kultur og sprogbrug, når man netop går væk fra det mere
kliniske begreb inklusion og taler om fællesskab. Ændres det, er det ikke sikkert,
at resursetabet er så føleligt eller reelt.
Det gælder i forhold til personalet, men
ikke mindst også forældregruppen i kommunen, der her på godt og ondt er resursestærke.
”Vi oplever, at de fleste forældre mener, at selvfølgelig skal vi have børn inkluderet, men at nogle også der siger, at
det bare ikke lige skal være her. Det kan
være ovre i naboklassen eller må løses

på anden måde. Det er derfor en ledelsesopgave at få flyttet inklusionsdagsordenen til en fællesskabsdagsorden, som
jo er mere ’politisk korrekt’ og sværere
at hægte sig af. Og så handler det om at
inddrage forældrene mest muligt i det
det arbejde, der foregår i institutioner
og på skoler”, siger Knud Nordentoft.
Det handler om at gøre alle forældre
medansvarlige for fællesskabet, give dem
indsigt i metoder og mål, så de arbejder
med og ikke imod. Ja, forældrene skal
helst opleve, at de har en forpligtelse til
at deltage aktivt i fællesskabet, og frem
for alt forstår, at de selv har det bedst
mulige udgangspunkt for at støtte op om
deres børns udvikling, uanset om de går
i normalskole eller specialskole.
”Den tilgang er lykkedes. I kun få situationer har der været dramatiske opgør
med forældre, der har taget deres børn
ud af skolen. Og hver gang er det jo ulykkelige situationer uden vindere, men kun
tabere”, siger Nordentoft. Han peger igen
på den store opgave for ikke mindst ledelserne på alle niveauer: Det, kommunens institutioner og skoler tilbyder, skal
kunne noget og skal give mening. Og det
gør den lange skoledag med UU og åben
skole fortsat i Gentofte …
Michael Diepeveen er redaktør
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ny hjemmeside

FLOTTERE
SKARPERE
OG BEDRE
Så er vi klar med et nyt skolelederforeningen.org, som gør det nemmere at gå i dybden med de mange gode
informationer om skoleledelse, foreningen og hvervet som tillidsmand, som
findes på hjemmesiden. Formålet med
det nye site er først og fremmest at give
dig et større og bedre overblik over indholdet samt at sikre, at Skolelederforeningens holdninger fremstår klart og
tydeligt.
Sekretariatet og foreningens Mediepolitiske Udvalg har arbejdet med både indhold, struktur og design, og vi håber, at
det nye indhold og de nye til-tag vil falde
i din smag. Hjemmesiden er blevet til
med vores brugere som inspirationskilde
og i samarbejde med foreningens mediepolitiske udvalg.
Da indholdet på vores tidligere hjemmeside efterhånden var så omfattende,
at hjemmesidens struktur ikke længere
gav et fornuftigt overblik, har vi især fokuseret på, at menuen er overskuelig,
og at alt indhold er nemt at finde. Succeskriteriet er, at du som besøgende hjælpes
gnidningsløst igennem fra forside til lige
nøjagtig den underside, som du søger.
For medlemmer, tillidsvalgte og
holdningssøgere
Du vil opleve, at vi har ryddet op i indholdet, omstruktureret og givet siden nyt
udtryk med friske farver og design. Det
har vi gjort på baggrund af vores tre
overordnede målgrupper:

40
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DER ER RYDDET OP, LAGT OM, SKREVET TIL
OG TÆNKT I NYE FARVER, FORMER OG DESIGN.
FORENINGENS HJEMMESIDE SKOLELEDERFORENINGEN.ORG ER DIN GENVEJ TIL DIT
MEDLEMSKAB SAMT TIL NYESTE VIDEN OM
SKOLELEDELSE OG MASSER AF NYTTIG
INFORMATION TIL DE TILLIDSVALGTE.
Af Malene Lieberknecht • Illustrationer www.skolelederforeningen.org

• Vores medlemmer
• Vores tillidsvalgte/vores lokale afdelinger
• Samarbejdspartnere, interessenter,
presse og alle andre, som er interesseret i foreningens holdninger

nemt at klikke sig frem til relevante informationer, og er brugervenlig, logisk
og intuitiv. Som en konsekvens af det,
har vi bl.a. sorteret alt indhold i fem nye
overskrifter:

De tre målgrupper er præsenteret både
på forsiden og på de underliggende sider.
Sitet er tilpasset, så det fungerer på både
desktop, iPad eller andre tablets samt
smartphone. For at få det til at fungere
optimalt på de meget forskellige skærmstørrelser, er der mindre forskelle, så du
også har et godt overblik på din telefon.

•
•
•
•
•

Fem nye overskrifter
Vores mål er, at sitet i opbygning, indhold og design på alle måder gør det

For medlemmer
For tillidsvalgte
Om foreningen
Nyheder og medier
Nyt job

Som medlem finder du under ’For medlemmer’ alle informationer om dit medlemskab, vores rådgivning, nye medlemstiltag og fordele samt vores pjecer,
som er målrettet dig som skoleleder. Under ’For tillidsvalgte’ finder du overens-

komster og aftaler, vores drejebog til vilkårsforhandlinger samt et arkiv over vores
SL-udsendelser. Det er også her, vi har placeret TR-håndbogen med 19 nyttige kapitler om det organisatoriske arbejde og om
skoleledernes løn- og ansættelsesforhold.
Ud over vores mange skolerelaterede
nyheder rummer ’Nyheder og medier’
også de holdninger, debatindlæg, kronikker og politikpapirer, som formanden og
Skolelederforeningen står bag. Her kan
du blandt andet læse alle ledere og se
videoer, hvor formanden tager aktuelle
emner op.
’Om foreningen’ giver detaljeret viden
om repræsentantskabet, formandskabet,
hovedbestyrelsen og sekretariatet samt
om foreningens faglige klubber og tværkommunale formandsnetværk. Ikke
mindst giver dette menupunkt nem
adgang til de 98 lokale foreninger.
’Nyt job’, vores jobportal, er et populært
område på siden, som har fået en fremtrædende plads i menuen. Det giver en hurtig
genvej til aktuelle jobopslag på siden.

nemt at finde de oplysninger, man søger,
om den enkelte afdeling. Med et enkelt
klik kan du nu finde en ønsket lokalafdeling enten fra forsiden eller under ’Om
foreningen’. Dermed er det blevet en del
enklere at se, hvem der er med i bestyrelsen og finde deres kontaktinformationer.
Samtidig har vi tilstræbt, at det er noget
nemmere at vedligeholde og opdatere siderne for de webansvarlige i de lokale afdelinger.

For overblikkets skyld folder der sig
en overskuelig liste ud, når du holder
musen hen over et af de fem menupunkter. Her kan du se, og hurtigt klikke dig
videre til det underliggende indhold.
Det sparer dig for at bruge mange klik
på at finde det, du leder efter.
På forsiden www.skolelederforeningen.org har vi valgt at fremhæve både vores nyheder, lokale afdelinger, holdninger og synspunkter samt vores jobportal.

Skyd genvej til din lokale afdeling
Foreningens 98 lokale afdelinger har fået
en fremtrædende placering. Det skal være
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ny hjemmeside

Med vores nye social media wall kan du
følge med i foreningens og formandens
opdateringer på Facebook og Twitter.
Hvis du fra forsiden klikker dig videre
for at se alle opdateringer fra de sociale
medier, præsenteres du for en liste over,
hvad også andre skriver om #skolepol,
#uddpol og #skolechat. Blander du dig i
debatten, vises dine opdateringer med
samme # også her.
Ingen skal være i tvivl om Skolelederforeningens holdninger, så de er naturligvis også fremhævet på forsiden. Vi oplever en stadig stigende interesse og opmærksomhed på vores standpunkter –
og det vil vi gerne understøtte med sitet.
I 2015 fik dette magasin ny visuel identitet, og den har vi forsøgt at føre videre
til hjemmeside. Du vil derfor kunne genkende nogle af farverne og designet i en
særligt tilpasset webløsning.

Nyhedsbrevet følger med
Hjemmesiden er tæt forbundet med vores
øvrige medier; Facebook, Twitter, magasinet plenum og vores elektroniske nyhedsbrev plenum+. Derfor har nyhedsbrevet
også undergået en større forvandling – og
udkommer nu i en flottere og mere moderne udgave. Har du tidligere været tilmeldt nyhedsbrevet, bør du stadig modtage den nye version. Ellers kan du til-

melde dig via hjemmesiden, hvor der
automatisk dukker en boks op med tilmeldingsmulighed, når du besøger siden.
Hjemmesiden er til for dig, og vi er afhængige af dine input, gode råd og kritik.
Skriv meget gerne til os med dine kommentarer. Vi ser frem til at møde dig på
siden og håber, du vil gøre brug af de nye
funktioner.
Malene Lieberknecht er journalist

FIND DIT NYE JOB PÅ

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

Et ﬁreårigt barn sidder ved et bord og stirrer på en vingummi: »Du må spise den nu,
hvis du vil,« siger en venlig forsøgsassistent. »Eller vente til jeg kommer tilbage
om lidt, og så får du en vingummi mere.«

ciale succes som både intelligens og social
arv, og måske til forskel herfra kan selvkontrol trænes.

Så efterlades barnet alene med det søde
slik og et svært valg – og efter 15 minutter
gav ca. 1/3 efter, mens 2/3 satsede på belønningen. Forsøget er fra 60’erne.

Freud talte om behovsudskydelse og sublimering. Weber om kapitalisme, protestantisk arbejdsmoral og produktivitetsforbedring. Og det er svært populært i dag.

Vi ved det jo godt.

På ny i dag viser forskning, at selvkontrol
er lige så vigtigt for børns faglige og so-

ANBEFALES
Teach First arbejder for, at alle børn i Danmark skal have en god
uddannelse. Et af initiativerne er at hjælpe skoler med at ﬁnde kandidater til at blive dygtige lærere i fag, som skolerne efterspørger.
Skolerne benytter sig i stort omfang af linje- og holdinddeling,
viser en ny EVA-undersøgelse. Således arbejder mere end
hver tredje af landets skoler med en organisering af udskolingen
i enten linjer eller hold.

På basis af optagelsesprøver i samråd med erfarne skolefolk og
Professionshøjskolen Metropol udvælges proﬁler med stærke med
universitets- eller andre former for videreuddannelse med sigte på
at undervise i folkeskolen i fag med lærermangel.

En stor del af skolelederne, der arbejder med linjer, vurderer,
at både de fagligt stærke og de fagligt svage elevers udbytte
af undervisningen i høj eller nogen grad er øget.

Kandidaterne er ansat i over to år i fuldt skema med forventet undervisningskompetence i tre fag og gennemfører sideløbende en
særligt tilrettelagt meritlæreruddannelse. Pt. har Teach First 30
kandidater i forløb på 20 skoler i det storkøbenhavnske område.

Med erfaringer fra tre skoler, som på hver sin måde har arbejdet
med linjer og hold i undervisningen, indeholder undersøgelsen
inspiration til andre skoler og kommuner.
EVA peger blandt andet på vigtigheden af:
• At skolerne tager udgangspunkt i elevernes interesser, fx i
forbindelse med elevernes valg af linjer og hold.
• At skolerne udfordrer eleverne alt efter deres forudsætninger,
fx ved holddeling efter fagligt niveau, arbejdsformer mv.
• At eleverne understøttes i at få nye relationer med både lærere
og andre elever, fx når der dannes nye hold og linjer

Skolerne betaler 24.000 kr. pr. år, og alle kandidater får tilknyttet en
lærerfaglig mentor, som løbende besøger hver enkelt kandidat for at
overvære undervisning, observere og drøfte kandidaternes udvikling
praktisk, pædagogisk og didaktisk.
En survey viser, at der til nu er 0 % frafald på ordningen, og at alle de
skoleledere, der har og har haft kandidater via Teach First er meget
tilfredse og anbefaler ordningen til andre skoler. I år står ca. 40 nye
kandidater klar, som er screenet og udvalgt blandt 640 ansøgere.
Se mere på www.teachﬁrst.dk

• At eleverne får indﬂydelse på deres skoledag, fx ved valg af
linjer baseret på faglige interesser, særlige arbejdsformer mv.
Undersøgelsen peger også på udfordringer med hold og linjer,
bl.a. at der kan være en tendens til, at de fagligt svage elever
vælger den samme linje.
Læs mere om ‘Linjer og hold i udskolingen’ på www.eva.dk
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kursus

KURSUS FOR
NYE LEDERE I
FOLKESKOLEN
2016
VELKOMMEN TIL ÅRETS KURSUS FOR NYE LEDERE DEN 19.9.

PROGRAM
MANDAG DEN 19. SEPTEMBER 2016
09.30–10.00
10.00–12.00:
12.00–13.00:
13.00–14.00:
14.00–16.15:

16.30–18.00:

TIL 21.9.2016SINATUR HOTEL FREDERIKSDAL, KGS. LYNGBY
19.00:

Er du nyudnævnt leder? Vil du
gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et nyt netværk? Så er
dette kursus noget for dig.
Skolelederforeningen tilbyder
nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden
om ledelse af folkeskoler og på
mellemlederens særlige udfordringer.
Arbejdsformen veksler mellem
oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give
mulighed for networking, idet vi
udover det ledelsesfaglige fokus
lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring.
Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen, Søren Teglskov og Dorrit Bamberger
Oplægsholdere
• Skoleleder Jens Bernhardt og
souschef Susanne Bremer,
Fredensborg Skole
• Skoleleder Martin Gredal,
Skovlunde Skole
• Formand for Skolelederforeningen,
Claus Hjortdal
Tid
19.–21. september 2016
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udfordringer møder man som ny
i jobbet? Hvilke forventninger har
folkeskolens mange interessenter
til skoleledelsen? Hvad betyder
folkeskolereformen for ledelsesrollen? Hvad er god skoleledelse?
Med meget mere.
Deltagernes eget erfaringsgrundlag inddrages, når typiske cases
sættes under lup, og Skolelederforeningens konsulenter stiller
deres viden og erfaring til rådighed, når der gives deltagerne lejlighed til at præsentere aktuelle
problemstillinger fra deres dagligdag.
To aktive skoleledere vil ligeledes
dele deres viden og personlige erfaringer med deltagerne – og foreningens formand kommer forbi
og giver en aktuel orientering.

Sted
Hotel Frederiksdal,
Frederiksdalsvej 360
2800 Kgs. Lyngby
Frederiksdal ligger direkte ned til Mølleåen, midt i den smukke natur mellem
Furesø og Bagsværd Sø.
Pris
4895 kr.

Ankomst, morgenkaffe
Velkomst, præsentation og indledende
reﬂeksioner over lederrollen. Opstilling
af læringsmål for forløbet.
Frokost
Walk and Talk. Parvise drøftelser af en
case.
Skoleledelse–rammer og vilkår: Om forvaltningslov og offentlighedslov. Om afgørelser og personalesager. Om specialundervisning, god orden og
magtanvendelse.
v/ konsulent Dorrit Bamberger
Ledelse-mellem-ledelse: Om at have lederkasketten på. Om at arbejde i et ledelsesteam. Om dilemmaer og loyalitetskonﬂikter. Om ansvar og medansvar.
v/ kursusledelsen
Middag

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2016
09.00–10.15:

10.30–12.00:

Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen. Praktiske øvelser med reﬂekterende
team.
v/ konsulent Dorrit Bamberger
Skoleledelse i praksis I: Om forandringsledelse. Om at skabe ejerskab hos medarbejderne. Om at lede på mål eller lede
på indhold. Om at træffe beslutninger,
der gør medarbejderne gode til deres
arbejde. Om at skabe resultater gennem
andre. Om ”Vivian and me J..”
v/ skoleleder Martin Gredal, Skovlunde
Skole

12.00–13.00:

Frokost

13.00–14.00:
14.00–16.00:

Walk and talk–tid til reﬂeksion
Skoleledelse i praksis II: Om at arbejde i
en politisk styret organisation. Om økonomistyring. Om samarbejdet i ledelsesteamet. Om mellemlederens særlige
position … og meget mere.
v/ skoleleder Jens Bernhardt og souschef
Susanne Bremer, Fredensborg Skole
Pause
”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne
og kursuslederne danner et panel, som
reﬂekterer over dilemmaer, som kursusdeltagerne præsenterer dem for.
v/ konsulent Søren Teglskov
Middag

16.00–16.30
16.30–17.30:

19.00:

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2016
09.00–10.15:
10.30–12.00:

12.00–13.00:

OBS! Tilmelding på
www.skolelederforeningen.org
13.00:

Morgensang, bakspejlet, reﬂeksion,
selvledelse mv.
v/ konsulent Søren Teglskov
Nyt fra foreningen. Aktuel orientering
og dialog med formanden.
v/ formand for Skolelederforeningen,
Claus Hjortdal
Kursusevaluering. Evaluering af læringsmål, opstilling af handleplan og plan for
videndeling.
v/ kursuslederne
Frokost, herefter afrejse

J O E Y M O E E R O F F I C I E L A M B A S S A D Ø R F O R C O O L U D E N R Ø G , S O M X : I T E R E N D E L A F. F O T O : S Ø R E N S O L K Æ R

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

klasseledelse og arbejdsro
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FÆLLESSKOLEN HAMMELEV SCT. SEVERIN I HADERSLEV ARBEJDER
GENNEMGRIBENDE MED KLASSELEDELSE. EFFEKTEN ER POSITIV, MEN INDSATSEN
FOR STØRRE ENSARTETHED KRÆVER VEDHOLDENHED OG HAR OGSÅ ÅBENBARET,
AT INGEN SYSTEMER VIRKER UDEN PERSONLIGE RELATIONER.
Af Peter Rewers • Foto Frederik Maj

Uden for 3. klasses stamlokale står rækken af spraglede sko imponerende retlinet ind til væggen.
Blikket vandrer videre. Oven over knagerækken smiler en stribe laminerede
sole med budskaber som ”En god morgen er, når vi tegner eller læser eller skriver”. På opslagstavlen indenfor giver en
papirhånd High Five til fem udsagn om
tolerance og gensidig respekt og fra hvert
eneste bordhjørne formaner et påklistret
lille digt:
Klokken ringer, skynd dig ind
Du skal sidde på din pind
Skoene på række står
Før du ind i klassen går
Munden lukket
Penalhuset på bordet
Nu tager læreren ordet
Alt sammen synlige beviser på, at de
gamle, smukke bygninger på Fællesskolen Hammelev Sct. Severin også har skik
på de indre rammer. Nærmere bestemt
ved at have fast fokus på klasseledelse.
Indsatsen opstod af nødvendighed, da
man oplevede vedvarende udfordringer
med uro i en klasse, der i en længere pe-

riode havde været under vikardækning.
Det fik ledelsen i skikkelse af pædagogisk
leder Dorthe Berg til at tænke over, hvad
det vil sige, at der er ro i klassen. Uundgåeligt gled overvejelserne over i, hvordan man opbygger et optimalt læringsmiljø og arbejdskultur, og her trådte begreber som ensartethed og genkendelighed frem som hjørnestene.
”For os betyder klasseledelse, at det
er den voksne der leder klassen. At de
har nogle tydelige signaler til eleverne
og afstemmer forventningen om ro, når
der fx skiftes aktivitet. Hvilken form for
arbejdsro forventes der, når vi går i gang
med en bestemt opgave,” forklarer Dorthe Berg.
”Vi ved, at rigtig mange elever profiterer af forudsigelighed, tryghed og ro, og
vi ved også, at der sidder nogle elever,
der ikke ret godt tåler de omstillinger fra
en lærer til en anden. Derfor skal vi som
skole understøtte en ydrestyret ensartethed – i særdeleshed i indskolingen.”
Resultatet blev et ganske konkret dokument, en slags manual til hverdagen i
klassen, hvor læreren for eksempel klapper tre gange, når der skal være ro, og
først går i gang med undervisningen, når
eleverne har klappet tre gange tilbage.

Effekten var påfaldende: Allerede i løbet af den første måned kom der mere ro
på klassen, vikaren følte sig anderledes
rustet og forældrene udtrykte tilfredshed
med udviklingen. Derfor har indsatsen
spredt sig til hele skolen.
”Det har betydet et skift i fokus. I dag
ser vi ikke længere så meget på eleverne,
men mere på læreren, når vi har sparringsforløb.”
Metodefrihed eller metodeansvar
Indsatsen startede op til dette skoleår,
og for at styrke implementeringen besluttede ledelsen sig for at være til stede på
alle teammøder, hvor man præsenterede
klasseledelsesdokumentet og dets principper og pålagde medarbejderne opgaven at arbejde med det. Det sidste var en
vigtig pointe, forklarer Dorthe Berg.
”Vi bestemte at det skulle være en skalopgave, ellers tvivlede vi på, at det ville
have gennemslagskraft nok. Det var vigtigt, at det skulle være en konkret fælles
opgave i teamet.”
Modtagelsen var som ventet lidt blandet, en del lærere følte, at det var en
unødvendig indgriben i deres praksis,
der fratog dem deres personlige præg.
Ledelsen gjorde derfor noget ud af at
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klasseledelse og arbejdsro

KLASSELEDELSE: HVEM-HVAD-HVOR
Eksempel på klasseledelsesdokument
i indskolingen:
Ro i undervisningen
• Underviseren klapper 3 gange og afventer –
gentages om nødvendigt.
• Underviseren går først i gang med undervisningen, beskeder m.m., når der er fuldstændig ro.
• Underviseren er vedholdende i forhold til at
fastholde ro. imens der undervises.
• Underviseren er bevidst om ikke at hæve
stemmen væsentligt for at få ro.
Ved selvstændigt arbejde
• Der skal være ro, når eleverne arbejder med
selvstændige opgaver.
• Forventningerne til arbejdsro opsummeres
for eleverne før de går i gang.
• Eleverne markerer brug for hjælp ved at
række hånden op.
• Underviseren er vedholdende i forhold til
at fastholde ro.
Ved makkerarbejde
• Eleverne hvisker sammen.
• Elever der kan koncentrere sig om opgaverne
uden voksenstyring kan arbejde i grupperum
el. lign.
• Forventningerne til arbejdsro opsummeres for
eleverne. før de går i gang.
• Eleverne markerer brug for hjælp ved at
række hånden op.
• Underviseren er vedholdende i forhold til at
fastholde hviskelejet.
Ved gruppearbejde
• Opgavefordeling afstemmes med og i gruppen.
• Eleverne taler sammen i et fornuftigt leje.
• Elever der kan koncentrere sig om opgaverne
uden voksenstyring kan arbejde i grupperum
el. lign.
• Forventningerne til gruppearbejdet og læringsmål opsummeres for eleverne, før de
går i gang.
• Eleverne markerer brug for hjælp ved at
række hånden op.
Ved spil eller andre aktiviteter
• Lidt højere snak accepteres – dog under hensyntagen til de andre.
• Elever der kan koncentrere sig om opgaverne
uden voksenstyring kan arbejde i grupperum
el. lign.
• Forventningerne til samarbejdet og læringsmål
opsummeres for eleverne, før de går i gang.
• Eleverne markerer brug for hjælp ved at
række hånden op.
I spisepausen
• Spisepausen i 12 frikvarteret er også klassens
”summepause”.
• Der spises i stilhed – (der bliver ikke snakket,
set ﬁlm el. lign).
• Det er væsentligt, at eleverne får ro til at
spise.
• Underviseren er vedholdende i forhold til at
fastholde ro i spisepausen.
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fremhæve forholdet mellem metodefrihed og metodeansvar. For at belyse
det overordnede formål.
”Det er vigtigt, at de lærere, der
føler, at de kan i forvejen også får
øjnene op for det fælles ansvar. Ligesom det er vigtigt, at eleverne ved,
hvorfor der skal være ro i klassen; at
det er noget, der hjælper dem, så det
ikke bare bliver en tom regel,” uddyber Dorthe Berg.
Dokumentet fra ledelsen var et oplæg, ud fra hvilket det var meningen,
at de enkelte teams skulle udarbejde
deres egne klasseledelsesdokumenter. Klasseledelsesdokumentet blev
også sendt hjem til forældrene på skolens intranet, ligesom ledelsen også
præsenterede de nye tiltag på alle forældremøder.
”Vi ønskede at opfordre forældrene
til at gennemgå dokumentet med deres børn derhjemme. For at sikre opbakning til indsatsen og som led i et
tydeligere samarbejde med forældrene,” forklarer Dorthe Berg.
Mod til at holde fast
I dag, trekvart år inde i forløbet, følger
den pædagogiske ledelse op ved at deltage på teammøder, og er i direkte kontakt med alle teams mindst en gang om
måneden.
Blandt medarbejderne kan Dorthe
Berg konstatere, at ordet klasseledelse
bliver brugt rigtig meget, og hun vil
gerne driste sig til at kalde det en kulturændring. Reglerne er efterhånden
blevet rutine. Som da en lærer forleden gjorde hende opmærksom på,
hvor fint børnene nu stiller sig op på
række efter morgensang. En anden
lærer formulerede det som at skolen
havde fået ”pædagogisk disciplin”.
”Den betegnelse kan jeg egentlig
godt lide,” siger Dorthe Berg.
”Disciplin har sammen med opdragelse haft en negativ klang, men med
det pædagogiske fortegn kommer der
fokus på den konstruktive retning.”
På Fællesskolen Hammelev Sct. Severin er der stadig nogle, der tænker,
at tiltagene ændrer for meget ved en
ellers velfungerende praksis, men
antallet, der synes, at det er gavnligt
med et fælles fodslag vokser, fortæller

Dorthe Berg. Derudover har den pædagogiske leder også noteret sig, at
drøftelserne om klasseledelse og klasseledelsesdokumenterne hjælper pædagoger og pædagogmedhjælpere ind
i deres nye rolle i skolen.
Den største udfordring lader til at
evne at være vedholdende, at turde
blive i formen.
”Nogle har svært ved at blive i det.
Jeg har været til sparring i klasser,
hvor læreren korrekt klapper i hænderne for at signalere ro, men ikke
gentager det tilstrækkeligt, og derfor
ender med selv at bryde formen –
hæver stemmen, skælder ud eller
lignende – i stedet for at blive ved og
måske klappe fem gange. Man skal
turde holde fast, men jeg tror, at læreren når mere undervisning i sidste
ende, end ved at gå for tidligt i gang.”
Balance til tiden
Klasseledelsesindsatsen henter næring i tiden. Behovet for ro og nærvær
fylder stigende hos forældre, medier
og medarbejdere, vurderer Dorthe
Berg. Hun viderebringer også psykologers oplevelser af, at de store udfordringer blandt skolebørn lige nu er
koncentrationsbesvær og lav arbejdshukommelse.
”Jeg tror, det hænger sammen med,
at børn er meget vant til at zappe,
kommentere på hinanden, når de
gamer sammen og generelt kommunikerer kort og intenst, ofte med flere
samtidig,” siger Dorthe Berg.
Alting behøver ikke flimre afsted
i høj fart, mener den pædagogiske
leder. iPads er gode til motivation,
men de bidrager måske ikke ligefrem
til den dybere koncentration.
”Også derfor er der behov for, at vi
som skole leverer en ro og en entydighed. Det er godt, at børn opdager stilheden, at de oplever, at man kan få
noget ud af at arbejde alene eller roligt sammen med en makker,” understreger hun.
Ingen systemer uden personer
Endnu er målsætningen med klasseledelsesforløbet på Fællesskolen Sct.
Severin Hammelev kun, at alle skal
arbejde med det.

”Det er en proces, der er nødt
til at vokse, fra os og fra medarbejderne, så de kan se, at det giver
mening, ” siger Dorthe Berg.
Ambitionen er, at når kulturen er
skabt, skal resultaterne nok vise sig.
I forbindelse med et stort fireårigt
tværkommunalt læringsledelsesforløb om at blive mere datainformerede har man valgt at vurdere alle
de mange indhentede informationer
fra lærere, forældre og elever ud fra
klasseledelsesperspektivet. For at
få et indtryk af, hvordan indsatsen
kommer til udtryk i arbejds- og læringsmiljøet. Forventningerne er,
ifølge Dorthe Berg, positive, men
der er også en erkendelsen af opgavens omfang.
”Jeg tror, at vi er nået så langt, at
de enkelte lærere kan se behovet for
at få implementeret det her, men vi
tænker ikke, at vi bare kan det, når
vi har været igennem det her år. Det
er en proces over flere år, og vi skal
holde fokus og ikke brede os yderligere.”
Dorthe Berg er positivt overrasket
over, at klasseledelse er blevet så
stort et fokus, men samtidig har den
systematiske praksis også kastet lys
på sin modsætning. Skolen har stadig klasser, hvor der er udfordringer
med undervisningsmiljøet, selv om
klasseledelsen udleves efter princippet, og det taler et tydeligt sprog for
den pædagogiske leder.
”Det fortæller mig, at det uanset
rammer er vigtigt med relationen.
Man kan godt komme ind som lærer
og være meget tydelig og bedrive
god klasseledelse, men hvis ikke
man har øje for sine elever, og sørger for at opbygge en relation, kan
man klappe nok så meget i hænderne uden at der sker noget, fordi
eleverne alligevel ikke er trygge eller
respekterer én. Derfor skal vi også
fokusere på de personlige relationer,
og fx skrotte skemaet i en uge og
bare gå en tur i skoven med henblik
på, at elever og lærere lærer hinanden bedre at kende,” slutter Dorthe
Berg.
Peter Rewers er freelancejournalist

OVERRASKENDE ENIGHED
LÆRER BRITTA FREHR SØRENSEN KUNNE EGENTLIG SELV, MEN HILSTE
KLASSELEDELSENS FÆLLES FODSLAG VELKOMMEN. DET MÅLRETTEDE
FOKUS PÅ FORM HAR ÅBENBARET EN STØRRE ENIGHED I LÆRERGRUPPEN
END FORVENTET OG ER ALLEREDE INDLEJRET I DAGLIGDAGEN.
Da ledelsen på Fællesskolen
Hammelev Sct. Severin pålagde lærere
og pædagoger at udarbejde et klasseledelsesdokument og indføre faste adfærdsmønstre i undervisningen, vidste
Britta Frehr Sørensen ikke helt, hvordan
armene skulle placeres; i åben omfavnelse eller korslagt afvisning.
”Det provokerede mig lidt. Jeg har altid
syntes, at jeg har været struktureret. Omvendt er jeg enig i nødvendigheden af et
fælles pædagogisk fodslag, men med plads
til hver enkelt personlighed,” siger Britta
Frehr Sørensen, der underviser skolens
3. klasse i dansk, engelsk og natur og teknologi.
Som sådan repræsenterer den rutinerede lærer mange af sine kollegaer, der
møder klasseledelsens krav om bestemt
form med en vis skepsis. Var de krav om
regler, eller var det en tiltrængt klarhed
over normer og værdier? Klasseledelsesbegrebet kan udlægges på begge måder,
synes hun.
Hurtigt fik den konstruktive tilgang
dog overtaget, ikke mindst da det viste
sig, at lærergruppen var mere harmonisk, end hun troede.
”Da vi kom i gang med at definere vores ønsker til arbejds- og undervisningsmiljø fandt vi ud af, at vi var ret så enige.
Grundlæggende ville vi det samme,
havde samme værdier og ønsker om undervisningsparathed, klare strukturer
og konsekvens. Det var dejligt at mærke,
og det gav et godt udgangspunkt,” siger
Britta Frehr Sørensen.
I Britta Frehr Sørensens team er klasseledelsesbegrebet allerede en
indlejret del af arbejdet. Reglerne er blevet til klare normer og værdier, for at besvare hendes indledende
tvivl.
”Vi bruger ikke klasseledelsesdokumentet som en

tjekliste, men indirekte snakker vi meget
om de forskellige elementer i vores læringsmiljø. Det fælles fokus ligger implicit i vores tilgang nu,” forklarer Britta
Frehr Sørensen.
Også for elever og forældre
På skolen har man ikke klasselærere i traditionel forstand, men kontaktpersoner.
Det betyder, at ansvaret er bredere fordelt, og derfor blev klasseledelse et ekstra
vigtigt redskab til at styrke den fælles indsats, mener Britta Frehr Sørensen. Også
som brobrygningsværktøj, når en klasse
skal overgå fra indskoling til mellemtrin,
har det vist sig gavnligt. Lærerne kan konkret videregive klassens vaner og kultur.
Et andet vigtigt aspekt for Britta Frehr
Sørensen og hendes team er, at eleverne
er klar over, hvorfor rutinerne skal læres, at det også er af hensyn deres trivsel
og indlæring. I fællesskab med eleverne
er klasseledelsesdokumentet derfor omformuleret til et sprog i børnehøjde, så
det på opslagstavlen hedder, at samarbejde betyder ”at man arbejder sammen” og ”at man lytter til hinanden”.
Også relationen til forældrene er tænkt
ind. Derfor er læreren nu i klassen ti minutter før lektionsstart for udover at sikre
en rolig start på dagen for eleverne også
at kunne snakke med forældre og møde
dem tidligere og mere individuelt end
ved skole/hjem-samtalen, der først finder
sted ud på efteråret. Og forældregruppen
var positive fra starten.
”Vi fremlagde projektet for 75-80 fremmødte forældre,” husker Britta Frehr Sørensen.
”Jeg tror, der var to der opponerede, resten nikkede. Der
var generelt stor forståelse og
opbakning, og det er vigtigt
for indsatsen, at der er sammenhæng hele vejen rundt,”
slutter skolelæreren.
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Fysisk aktive elever har
brug for frisk koldt vand
Øget aktivitet og lange skoledage betyder, at eleverne
skal drikke mere vand for ikke at dehydere, miste
koncentrationen og få hovedpine.
Erfaringer viser, at en drikkevandskøler får
eleverne til at drikke mere vand.
Besøg aqualine.dk og se hvilken
drikkevandskøler der passer til jeres skole.

Tlf. 46 48 03 90

aqualine.dk

En drikkevandskøler
giver rent, frisk, iskoldt
vand til alle
Du kan med fordel lease din drikkevandskøler
- gennem Kommuneleasing.

Leasing

460 kr.
/mdr.

Fontemagna 150 drikkevandskøler

Leasing 460 kr./ måned

*

Kontantpris kr. 27.670
Fontemagna
- iskoldt vand til 250 elever

Wall udskænkningstation inkl. Wave Box 60

Leasing kr. 390,- kr./ måned*
Kontantpris kr. 23.600

*Installeret og klar til brug. Med service. Leasingperiode 60 måneder.
Bemærk: Ingen depositum og scrapværdi kr. 1000,-

Leasing

390 kr.
/mdr.

Ring på tlf. 46 48 03 90 og få råd og vejledning til hvilken drikkevandskøler
I skal vælge. Eller besøg aqualine.dk.

Wall
- iskoldt vand til 100 elever

Alle angivne priser er ekskl. moms.

RING

på tlf. 46 48 03 90 eller send en mail på info@aqualine.dk

lederrollen

CV
MADS
INGVARDSEN
2014
Skoleleder på Lillerød Skole,
Allerød Kommune
2011-2014
Souschef på Snekkersten
Skole, Helsingør kommune
2008 – 2011
Direktør for Dansk
Orienterings-forbund
2006-2008
Lærer på Himmelbjergegnens Idræts- og Naturskole
2005
Privatskolelærer for
udsatte unge. Rejseskolen,
Frederiksberg
2004
Læreruddannet fra
Blaagaard Seminarium
Desuden:
• Master of Public
• Governance, CBS
• Cand. Pæd. i Pædagogisk
psykologi ved DPU,
København med speciale
i skoleledelse og lærerkompetencer

DET KAN VÆRE VANSKELIGT IKKE AT BLIVE BLÆST OMKULD, NÅR
ALLES ØJNE HVILER PÅ DIG. I SIDSTE ENDE ER DET DIG, DER BESTEMMER,
MEN SAMTIDIG SKAL DU VÆRE RUMMELIG OG TILLIDSVÆKKENDE.
DET ER BÅDE DET BEDSTE OG DET MEST UDFORDRENDE VED AT VÆRE
SKOLELEDER, FORTÆLLER EN ERFAREN OG EN NY SKOLELEDER
Af Maria Stove • Foto Jacob Nielsen

Plenum har inviteret to
skoleledere til et dobbeltinterview
eller måske snarere en samtale om
rollen som leder.
Vi lagde 12 spørgsmål på bordet,
og lod de to ledere trække på skift …
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CV
HELLE
POSTHOLM
2011
Skoleleder på Sankt Helene Skole
2007-2011
Skoleleder på Ramløse Skole,
Gribskov kommune
1993-2007
Skoleleder på Skolen ved
Vierdiget, Dragør kommune
1987-1993
Viceskoleleder på
Sakskjøbing Skole
1976-1987
Lærer på Lynge Skole
1976
Læreruddannet fra
Jonstrup Seminarium
Desuden:
• Skolelederuddannelsen.
• Den kommunale Højskole
• Diplomuddannelse i ledelse
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lederrollen

Ledelse er ikke noget, man
gør alene. Du kan ikke
være leder, hvis der ikke er nogen,
der accepterer dit lederskab.
Helle Postholm, skoleleder, Gribskov

1. Husker du første gang, det gik op
for dig, at du var chefen?
Mads: Som souschef skulle jeg sammen
med skolelederen holde oplæg for medarbejderne om, hvad der skulle ske på
tre matrikler i vores nye skoledistrikt. At
stille sig ind i dét rum og mærke, at 300
øjne hviler på én, og at hvert et ord bliver vægtet, det er noget, der giver svedperler på overlæben.
Helle: Kort tid efter at jeg var begyndt
som skoleleder, var det nødvendigt med
strukturelle ændringer, og der gik det
for alvor op for mig, at det var mig, der
havde ansvaret for at få det til at ske – og
at jeg kun ville få det til at fungere, hvis
jeg kunne få de andre med på det, jeg
ville.
2. Hvad er det bedste råd, du har
fået som leder?
Helle: Jeg er meget opmærksom på at
fortælle, hvad der kommer til at ske lige
om lidt, og hvordan vi skal gøre det, fordi
andre har fortalt mig, at de jo ikke kan
høre, hvor jeg er på vej hen, hvis jeg nøjes med at tænke det.
Mads: Jeg skal turde være i proces. Det
er hvad, jeg har fået at vide. Selvom jeg
mener, at jeg let kan klare mellemregningerne over en løbetur i skoven, så skal
jeg stadig sørge for, at alle er med.
3. Har du en ledelsesfilosofi
eller strategi?
Mads: Det skal være let at gå på arbejde.
Ikke ligegyldighedslet. Men det skal føles
let – med et hej og et smil på læben. Selvom vi bokser med besværlige elever og
trængt økonomi. Derudover handler det
for mig om åbenhed. Der skal ikke være
skjulte dagsordenener.
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Helle: Jeg er helt enig med Mads i, at det
man gør, skal være gennemskueligt. Det
er vigtigt at lytte til de input medarbejderne, kommer med, men det er ikke
muligt at nå til 100 pct. enighed, og i den
sidste ende skal lederen skære igennem.
Det er dog vigtigt at lade de forskellige
holdninger komme frem.
4. Fortæl om din værste dag
som leder?
Helle: Det var den dag, det stod klart,
at der skulle være skolesammenlægninger i kommune, og det samtidig var lige
så uklart, hvordan det skulle ske. Otte
skoler skulle blive til fem, og det eneste
vi vidste var, at vores skole ikke skulle
fortsætte som selvstændig skole. Der var
ingen klarhed om, hvor skoleledere eller
lærere skulle placeres. Folk var frygtelig
usikre, og det var rigtig svært at holde
personalet i ro.
Mads: Den dag, man er nødt til at prikke
på en skulder for at afskedige en medarbejder. Det er en nødvendig dag – men
det er ikke en god dag, og der er man
rigtig træt, når man kommer hjem.
5. Hvad har du lært af at være leder?
Har noget overrasket dig?
Mads: Det har overrasket mig, hvor forskellige vi mennesker er, når man kratter
lidt i overfladen – vi er enormt forskellige.
Hvis man kommunikerer noget ud i én
mening, kan det blive opfattet på en helt
anden måde.
Helle: Som Mads er inde på, kan det, man
siger, blive opfattet på 1000 forskellige måder, så man lærer at være mere nuanceret
eller mere simpel, alt efter budskabet.
Mads: Og det har overrasket mig, hvor
meget det betyder, at man forstår at

skabe tillid. Hvis medarbejderne har tillid til dig, kan du nå langt – på kort tid.
Hvis de har mistillid, når du ingenting.
6. Hvad er det bedste ved at være
leder?
Helle: At sætte retningen. Det kan jeg
bedre som leder end som lærer. Det
skulle gerne gøre en forskel, at det er
mig, og ikke en anden, der er leder.
Mads: At kunne præge mennesker og
diversiteten i jobbet. Som skoleleder
har du både et pædagogisk, et strategisk,
et administrativt og et økonomisk ansvar.
Den ene dag kan du sidde med budgetter, og den næste dag til pædagogisk
møde og tale understøttende undervisning – det tror jeg ikke, du møder ret
mange andre steder.
Helle: Nu har jeg været med så længe,
at jeg kan huske dengang, det handlede
mere om at kunne tælle end at lede.
Råderummet som skoleleder er større
i dag – det er ikke længere primært en
administrativ rolle. Der er en langt større
pædagogisk vision.
7. Fortæl om en afgørende ledelsesmæssig beslutning, du har truffet.
Mads: Da jeg havde været ansat som
skoleleder i to måneder, var vi nødt til
at redefinere skemaer og fagfordeling,
så det hang sammen med folkeskolereformen. Det var en afgørende beslutning,
og det var ikke let, for skoleåret var allerede i gang, da vi gjorde det – men vi fik
landet det fint.
Helle: Vi har været hele processen igennem med uddeling af iPads til mellemtrinnet. Vi har uddannet lærerne og forklaret eleverne, at det ikke er gratis, og
har nu 250 iPads ude. Det er en beslut-

ning med stor betydning for skolens
hverdag og skolens indhold, for her griber du ind i selve kerneydelsen – i undervisningen, så man skal virkelig overveje,
hvad man vil bruge det til.
8. Oplever du at din alder, eller dit
køn har betydning for din lederrolle?
Helle: Nogle af lærerne foretrækker måske at tale med en af samme køn som dem
selv, hvis der privat er noget, de går og
tumler med, men generelt har jeg ikke
oplevet, at køn eller alder har haft den
store betydning. Det er mere erfaringen,
der er afgørende.
Mads: Jeg ved ikke om alder betyder
noget. Jeg er 40 år – når pedellen på 60+
kalder mig for knægt, så kalder jeg ham
bedstefar. Som Helle siger, er det mere
erfaring, der betyder noget. Jeg har
otte- ti års ledererfaring, men jeg har
kun være skoleleder i to år, så jeg møder
oftere end Helle episoder, jeg ikke har
stået i før.
Helle: Fordi jeg har været leder i mange
år, har det en betydning for, hvad kollegaerne forventer af mig. Der er en respekt for, at det har jeg nok prøvet før,
eller at jeg læst mig til det, så det kan
jeg nok svare på.
Mads: I ledergruppen er vi lige nu fire
mænd, og der savner vi de kvindelige
indspark.
9. Færdiggør sætningen: En god
leder, skal altid …
Mads: Kommunikere åbent og forsøge at
være så tydelig som mulig. Du kan aldrig
kommunikere for lidt. Jo flere mellemregninger, der kommer ud, desto bedre.
Medarbejderne skal altid være klar over,
hvor du står som leder.

Helle: Kunne skelne stort fra småt. Selvfølgelig skal man sige til folk, hvis noget
ikke er godt nok, men en god leder er
ikke en fejlfinder. Det er vigtigt at lægge
mærke til dét, der lykkes, og at kommunikere de gode hensigter ud.
10. Har du et godt råd til dem, der
har en leder i maven?
Helle: Du skal have en stærk vilje og
vide, hvorfor du vil være leder. Samtidig
skal du være ydmyg. Det lykkes kun, hvis
der er nogen, der vil det samme som dig.
Ledelse er ikke noget, man gør alene. Du
kan ikke være leder, hvis der ikke er nogen, der accepterer dit lederskab.
Mads: Teflon – og en pyt-knap. Du vil ende
i situationer, hvor du kommer til at lave
fejl, eller hvor det kunne have været bedre.
De ledere, der er perfektionister, har det
hårdt. Man er simpelthen nødt til at kunne
sige ’pyt’, for man får det langt fra altid
præcis lige sådan, som man havde tænkt
sig – specielt ikke når man uddelegerer.
Helle: Det er vigtigt, at du ikke tager kritik personligt. Det kan ikke nytte, at vi
går nedbøjede hjem. Og så skal du kunne
lægge skolelederrollen fra dig. Du kan
ikke være leder i 24 timer – 7 dage om
ugen. Træk vejret, og gør noget andet.
11. Hvad ville du gerne have vidst, før
du startede som leder?
Helle: Det kunne have været en hjælp,
hvis jeg havde haft et større administrativt og juridisk kendskab. Hvis jeg skulle
søge i dag, ville jeg undersøge, hvor
stort det økonomiske råderum er. Det
ville handle meget om økonomi, og om
de ressourcer, der er sat af i forhold til
opgaverne. Ellers er der ikke så meget,
jeg gerne ville have vidst.

Mads: En relativ klar arbejdsbeskrivelse,
vil man jo gerne have på enhver arbejdsplads, men jobbet som skoleleder er så
mangfoldigt, at det ville være vanskeligt.
Helle: Hvis man havde set opgavelisten
inden man begyndte, var man muligvis
gået hjem. Jeg tror, det er vigtigt at vide,
hvad folkeskolen er – og jeg er personligt
glad for at have prøvet at være souschef,
før jeg blev skoleleder. At have haft en at
dele ledelsesansvaret med, så man ikke
gik fra 0 til 100.
12. Hvad vil du gerne opnå som
leder?
Mads: Jeg vil skabe en god arbejdsplads
og et godt sted for børn at gå i skole –
trivselsmæssigt og fagligt. Det er derfor,
jeg står op om morgenen og går på arbejde. Den sætning er også let at huske,
når man står i en svær situation.
Helle: Der er altid nye sider af sig selv,
man kan dyrke i jobbet, og det er fascinerende. Men grundlæggende vil jeg gerne
opnå en god skole for elever og medarbejdere. Det er ikke for at underkende det
faglige, men jeg har flere gange sagt, at vi
i evalueringer burde tælle de små børns
smil, når de møder ind om morgenen, og
når de går hjem, så ville vi være nået langt.
Mads: Vi måles mest på det faglige, men
jeg vil hellere måle på børnenes medborgeregenskaber. Vi skal ikke kun skabe en
faglig skole, men en demokratisk forståelse.
Helle: Folkeskolen er sindssyg vigtig i vores samfund. Det er her vi lægger grundstenen, her vi ser forskellighederne og
lærer at være ansvarlige for hinanden og
os selv.
Maria Stove er freelancejournalist

De ledere, der er
perfektionister, har
det hårdt. Man er simpelthen
nødt til at kunne sige ’pyt’.
Mads Ingvardsen, skoleleder, Allerød
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KOMPETENCEHUSET HECKMANN
TILBYDER FOREDRAG, KURSER OG
KOMPETENCEUDVIKLINGSFORLØB
· ER TIMERNE TYDELIGE OG MED
GOD STRUKTUR?
· KAN I OPSTILLE GODE LÆRINGSMÅL?
· HAR SKOLEN EN GOD
VURDERINGSPRAKSIS?
· TRÆNER I ELEVERNE I SELV AT LÆRE?
· SAMARBEJDER TEAMET MED FOKUS
PÅ ELEVERNES LÆRING?
Vi brænder for læring, og vi udmærker os ved at
være autentiske og kunne omsætte den nyeste
forskning til praksis.

KOMPETENCEHUSETHECKMANN.DK

OM

HVERDAGSLEDELSE

En skoleleder skriver her om sine tanker, tro og tvivl om stort
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen anno 2016.

SKOLECHEFEN
Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for mig
selv, og lade tankerne flyde. Denne eftermiddag ledte min tanker mig hen på en
ophidset snak, vi havde på kontoret idag.
Min vicer kom flyvende ind på mit kontor. “Har du set det?” spurgte han, mens han viftede
med et stykke papir. “Nu har skolechefen igen fået en af sine tåbelige idéer, som vi så her på
skolerne skal have til at fungere”.
Jeg kender udmærket min vicers holdning til skolechefen. Han mener grundlæggende, at
skolechefen er sat i verden for at genere skolerne mest muligt. Denne gang drejede det sig om,
at skolechefen ville have en fælles kommunal elevplan, så forældrene fik samme kvalitet overalt i kommunen.
“Hvad har han forestillet sig?” nærmest råbte min vicer. “Nu har vi lige brugt så mange timer
på at udvikle Strandskolens egen elevplan, og nu skal det hele laves om”. Jeg kunne mærke
vreden boble ved tanken om, at arbejdet ville være spildt. “Nu stopper han”, råbte jeg. ”Nu
må det være slut med hans centraliseringsmani. Jeg skriver til ham i utvetydige vendinger,
at han kan lave alle de elevplaner, han vil, men han kan glemme at få Strandskolen med”.
Jeg skulle til at kaste mig over tasterne, da min afdelingsleder kom ind. Hun havde hørt de
ophidsede stemmer og tænkte, at snakken nok var faldet på skolechefen.
Min vicer fortalte kort om problematikken. “Det er da en fantastisk mulighed”, sagde hun.
Vi kiggede begge noget måbende. “Vi har udviklet en velfungerende og gennemtestet elevplan.
Du skriver op til skolechefen og inviterer ham – så præsenterer vi den for ham”. Idéen fik os til
at falde lidt ned, og jeg opgav at skrive til skolechefen med det samme.
Jeg sidder denne eftermiddag og nikker til min afdelingsleders forslag. I morgen sætter vi os
sammen og skriver en mail, hvor vi inviterer skolechefen på kaffe og elevplans snak. Han plejer altid at være åben for gennemarbejdede idéer, så han siger 100% ja tak.
For når vreden har lagt sig, og sandheden skal frem, arbejder skolechefen på at skabe så gode
skoler som muligt her i kommunen. Han har bare et andet perspektiv i en lidt anden virkelighed end os på Strandskolen.
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.
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klumme

HØJESTE FÆLLESNÆVNER
AF METTE WITH HAGENSEN
landsformand, Skole og Forældre

Gensidig respekt, en
fælles forståelse af opgaven, en klar
rollefordeling og en professionalisering af samarbejdet mellem skolebestyrelse og skoleleder er vejen til
at nå vores fælles mål: At skabe den
bedste skole for lokalområdets børn.
Blandt skolebestyrelsernes hovedopgaver er formulering af principper
og at føre tilsyn. Derfor undrer det
mig, når skolebestyrelsesformænd
fortæller mig, at de har alt for travlt
med hasteopgaver til at nå at lave
principper. Principper, som skal
sætte retning for skolens virke og
fungere som pejlemærker for skolens
daglige ledelse.
Lige nu, i implementeringen af
folkeskolereformen, er disse principper afgørende for at skabe retning og sammenhæng mellem de
mange initiativer, som er i gang ude
på skolerne. Gode principper giver
retning og rum for ledelse, og retningen skal selvfølgelig være i overensstemmelse med skolens værdier
og det der er vigtigt på vores skole.
Skolebestyrelsen skal ikke stå i
4b’s klasselokale mandag morgen
og diktere, at børnene skal arbejde
i grupper i matematik inddelt efter
niveau, men skolebestyrelsen både
kan og skal fastsætte principper for
understøttende undervisning, skoledagens længde og samarbejdet mellem skole og hjem.
Det er skolebestyrelsens ansvar at
fastsætte principperne, mens det er
skolelederens ansvar, at principperne

58 plenum – apr 2016

bliver implementeret efter hensigten – ved at formidle principperne
til medarbejdere, elever og forældre
så alle relevante parter kender principperne og arbejder efter dem.
Det er hensigtsmæssigt, at skolens
daglige ledelse udarbejder en handlingsplan for implementeringen af
nye principper, så man sikrer sig, at
principperne er synlige for alle og
bliver til hverdag i skolens arbejde.
Ud over principperne skal skolebestyrelsen føre tilsyn med skolens
virke. Tilsyn har en negativ klang.
Mange skoleledere opfatter tilsyn
som kontrol og fejlfinding, men
godt tilsyn er alt andet end kontrol
og fejlfinding.
Godt tilsyn er opmærksomhed omkring skolens arbejde og udvikling,
og en oplagt mulighed for skolelederen til at få talt med bestyrelsen om
skolens udfordringer og overveje løsninger. Godt tilsyn kræver vilje til
gennemsigtighed fra skolelederens
side.
Skolebestyrelsen kan med udgangspunkt i en konkret hændelse
på skolen føre tilsyn på et generelt
niveau. Oplever man på skolen, at
der er mange elever, som flytter fra
skolen, kan det være oplagt at tage
det op på et skolebestyrelsesmøde
og få en redegørelse fra skolelederen
om de årsager forældrene nævner
som begrundelse for skoleskiftet.
Er det trivsel, fagligheden eller
noget helt andet, der ligger til grund
for skoleskiftet. Med den viden kan

skolebestyrelsen vurdere, om der
skal ændres i skolens principper
eller om der måske skal laves et nyt
princip for et givent område.
Tilsyn er altså ikke fejlfinding og
kontrol. Tilsyn er kvalitetsudvikling,
kvalitetssikring og en oplagt mulighed for skolelederen til at få sparring på vanskelige problemstillinger
på skolen.
Skolebestyrelsen er et politisk organ. Her skal skolelederen se mulighederne for at arbejde sammen med
bestyrelsen i forhold til de kommunale beslutninger om eksempelvis
budgetter og skolestruktur.
Skolebestyrelserne har mulighed
for at rejse nogle politiske dagsordener i en kommune, som skolelederen har sværere ved på baggrund
af jobbeskrivelsen som kommunal
embedsmand. Og et frugtbart samarbejde mellem skoleleder og skolebestyrelse er muligt, uden at skolelederen optræder illoyalt over for
sin arbejdsgiver i kommunen.
Folkeskolen har det lidt ligesom
fodboldlandsholdet. Alle har en
mening om folkeskolen. Det er sikkert både en gave og en plage for
en skoleleder. Det kræver meget
mod at være skoleleder. Det ved
vi godt, os, der sidder i skolebestyrelsen.
Min opfordring er, at vi alle stræber mod højeste fællesnævner. Til
glæde for eleverne.

gocook smagekassen
gratis madrejse til din skole
1E 61.0

00

LEVE
R DE
I 2015 LTOG

Lad eleverne lave sund mad fra hele
verden og følg GoCook-ambassadør
Mikkel Wejdemann på hans modige
madrejse i undervisningsforløbet
’GoCook til verdens ende’.
Læreren modtager et GRATIS undervisningsforløb til 4-8 undervisningsgange
i efteråret. I uge 43, 44 eller 45 kan
læreren desuden hente en GRATIS*
smagekasse med råvarer og opskrifter
til 24 elever i den lokale Coop-butik.
Forløbet er målrettet 4.-7. klasse i
madkundskab, samt egnet til tværfaglig og understøttende undervisning.
DER ER ÅBENT FOR TILMELDING
PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

TIINSGSGRERA
VISN

OG
UND
RIALE
MATE KASSE!
E
SMAG

*NB: Læreren må påregne max 150 kr. til enkelte ekstra råvarer.

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
HURTIG
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
KONTAKT
• godtgørelse for merarbejde
Brug ved alle
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
henvendelser venligst:
• SU/MED-samarbejdet
• Hovedtelefonen:
• personaleledelse
7025 1008 eller
• udviklingssamtaler og konﬂikthåndtering
• Hovedmail:
• arbejdsskader
skolelederne@
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
skolelederne.org
• 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

MEDLEMSRÅDGIVNING
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org

Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org

Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org

ADMINISTRATION OG DRIFT

Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org

Gitte Nielsen
Administrativ medarbejder
gn@skolelederne.org

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

Karsten Steen Hansen
Konsulent
ksha@skolelederne.org

OM MED PÅ DE
KOM
CIALE MEDI
SOCIALE
MEDIER!

Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org
Søren Teglskov (delvist)
Konsulent
sote@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
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OG PÅ
TWITTER >
#SKOLELEDERORG

Helene Grarup Smidt
Konsulent
hgs@skolelederne.org

Dorrit Bamberger
Konsulent
dbam@skolelederne.org

Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Peter Hansen

FØLG MED PÅ
FACEBOOK >
SKOLELEDERFORENINGEN

Søren Teglskov (delvist)
Konsulent
sote@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE

Merethe S. Erbs
Administrativ medarbejder
mse@skolelederne.org

MØD DE
ANDRE
SKOLELEDERE

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Lars Aaberg

OG KOM I ØVRIGT
IND I KAMPEN …

Kontorartikler

Elektronik

Møbler

Lager

Køkken & catering

Rengøring

Storltg
udvleamøbler

af sko ntar
& inve

ler

Kun til sko

Ring

0

4736800
Tito balancestole og bord

Ring ind og få
en gratis prøve

Stol kun

295,-

Lomax søger
25 skoler som ønsker
at teste vores nye
Tito balancestol til børn

SPAR 25%
Online
www.lomax.dk

Ring

E-mail

Lomax

Gratis levering

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

salg@lomax.dk

Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

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.

ANMELDELSER

LEDELSE
HER-OG-NU
Digitale indfødte på job
Søren Schultz Hansen
Gyldendal Business
216 sider, 300 kr.

Ikke bare eleverne, men også de yngre
medarbejdere og på sigt ledere er på vej frem – og med
dem følger nye normer for
nærvær, anerkendelse, arbejde og samarbejde.
De såkaldt digitalt indfødte
udgør pt. 10 % af arbejdsstyr-

ken, men allerede om fem
år kan prædikatet hæftes på
hver fjerde medarbejder, altså
25 %. Fælles for dem er, at de
kom til verden sammen med
eller efter opkomsten af world
wide web, og at de vokset op
i en tid, hvor mobiltelefoner
og tablets er hvermandseje.
Hvor menneske og maskine
vokser sammen.
Et af hovedbudskaberne i
denne bog, skrevet af en erhvervsforsker med speciale i
effekterne af digitaliseringen
af samfundet, er, at de nye generationer kræver en anden
form for ledelse.
Fx betyder den naturlige
brug af sociale medier i teenageårene, at de unge er vant
til meget at få hurtigt feedback og anerkendelse. Her
bliver der klikket og liket virtuelt hele tiden, og derfor må
man som leder være klar til at
kunne honorere dette.
Ledere af digitale indfødte
skal lære at anerkende, nærmest blot for anerkendelsens
skyld. Følger man faste planer
for, hvornår man giver feed-

back, fx ved 14-dages mødet
eller den årlige MUS, sender
det faktisk et negativt, demotiverende signal. Så hellere to
minutters kontakt hver dag.
Forfatteren har fulgt et antal
unge mellem 18-28 år og deres
ledere. Fx hvad angår begrebet tilstedeværelse ser verden
anderledes ud. Når de unge
kollegaer kigger på deres mobil konstant, handler det ikke
om mangel på respekt. Det er
blot vigtigere for dem at svare
sms’er med det samme.
Det er til gengæld for dem
udtryk for respekt at være til
tide frem for til stede. Og det
gælder også ledelsen, som
ikke behøver at være tilgængelig rent fysisk, men blot være i
dialog fx pr. mail eller sms.
De unges store styrke i
denne sammenhæng er, at de
har levet hele livet med, at
det eneste konstante er forandring. De har om nogle kompetencer i forandringsparathed. De har også i højere grad
en trial-and-error tilgang,
hvor det giver større mening
for dem at jonglere sig frem,

end fra starten af at skulle
analysere og dokumentere
alt, lægge strategier m.m.
Det kan opleves som manglende respekt for erfaring og
viden. Det er også en udfordring i et skolevæsen, der
netop skal være mere målog vidensstyret. Men de unge
er simpelthen bange for at
bruge tid på at dvæle ved
tingene, endsige specialisere
sig, da deres erfaring er, at
det høje forandringstempo
når at gøre deres viden forældet, inden de skal bruge den.
I denne bog gøres der op
med myten, om at de unge
kollegaer er superindividualistiske og selvcentrede. Nej,
de er bestemt med på vognen, bare på deres måde. Så
som leder er vigtigt at få skabt
bro imellem generationerne –
og som en hjælp har forfatteren skrevet et ’ledelsesmanifest’ med konkrete bud på,
hvordan man udfylder den
ny lederrolle.

VI ER JO
LIGE HER

betingelse for at lykkes med
folkeskolens kerneopgaver.
Succesen er betinget af kompetencer og kvalitet hos alle
medarbejdere, men også et
tydeligt kendskab til udfordringer og muligheder. Lærerne bliver kompetenceudviklet med krav om høj
faglighed, men hvad med pædagogerne?
Bogen er en guldgrube for
enhver pædagog, men sandelig også for lærere og ikke
mindst skoleledere, der har en
interesse i at udnytte mulighe-

derne og potentialet optimalt.
Pædagogen er helt væsentlig for, at vi kan udmønte intentionerne i skolereformen,
så bogen bør være en væsentlig grundbog i fremtidige pædagogers uddannelse og læses
af alle andre!
Her får vi en værdifuld
værktøjskasse, som tager udgangspunkt i skolens rammer
og vilkår, men især giver bud
på konkrete værktøjer – lige
til at anvende. Alle beskrevet
med udgangspunkt i en letforståelig teoretisk ramme.

Pædagogen i skolen
En værktøjskasse i
trivsel og læring
Lone Fredensborg (red) m.ﬂ.
Akademisk Forlag
296 sider, 299 kr.

Sæt samarbejdet
om kerneopgaven i fokus …
Samarbejde mellem folkeskolens medarbejdere er en

62 plenum – apr 2016

Michael Diepeveen
Redaktør

Bogens kapitler giver indlæg til stort set alt, hvad der
er relevant for en medarbejder, der vil gøres klogere på
og få præciseret de mange opgaver og aspekter, der er i
skolen i dag. F.eks. læring,
trivsel og inkluderende miljøer, positiv psykologi og styrker, didaktik og målsætning,
læreprocesser, klasse- og læringsledelse, læringsstile, ja
selv bud på omtænkning af
skolestrukturer er der.

TYNGET AF
OMSORG
Vær professionel
på jobbet
Lad følelserne blive hjemme
Charlotte Mandrup
Peoples Press
225 sider, 220 kr.

Arbejdspladsen
har i alt for høj grad erstattet
hjemmet som et sted, hvor vi
forventer at finde kærlighed,
sikkerhed og meningen med
livet. Det har ført til øget
stress og – delvist som kompensation – til en omsorgstynget retorik, der ender med at
bidrage til problemerne ved
at tvinge os tilbage til infantil

Især vægtningen af trivselsvinklen er særdeles relevant.
Afsnittet om positiv psykologi
og styrker giver en for mange
lidt utraditionel, men meget
anvendelig indgang: Menneskets styrker er ”selve kernen
af det, der sætter os i stand
til at leve et blomstrende liv”.
Det er jo det, det hele handler
om. Lad os finde og dyrke
styrkerne, både hos os selv,
pædagogen, læreren og skolelederen, men ikke mindst hos

børnene. Den anerkendende
tilgang bør være udgangspunktet for enhver pædagogisk medarbejder.
Efter gennemlæsning af bogen, som efterfølgende er et
fremragende opslagsværk, står
man tilbage med en klar oplevelse af at være blevet beriget
og være klar til at tage udfordringerne i folkeskolen op.
Nu er der ikke flere undskyldninger. Pædagogerne er
fuldgyldige samarbejdspart-

nere i folkeskolen. Bogen giver os alle de gode og vigtige
argumenter.
En særdeles læseværdig
bog, som i eller på trods af
en travl hverdag, giver stor
værditilvækst. Den er langtidsholdbar!

sårbarhed og hjælpeløshed.
Resultatet er nærmest epidemisk stress og sygemeldinger.
Det er nogle af hovedbudskaberne i denne nye bog af Charlotte Mandrup, coach og dansk
pioner i mindfulness, som efter
den noget dystre indledning
kortlægger de underliggende
eksistentielle spørgsmål og psykologiske processer.
Første del af bogen ”Vi er
blevet svagere” er en udviklingshistorie fra vores bedsteforældres tid til i dag. Vi har
vundet friheden gennem et
opgør med tidligere tiders
storfamilier, kønsrollemønstre
og tilknytning til kirken. Men
samtidig har vi tabt den tryghed, der var at finde i de faste
strukturer – og vi har mistet
fornemmelsen af pligten og
ansvaret overfor fællesskabet.
Da mennesket ikke kan leve
uden mening, kærlighed og
fællesskab, har vi derfor vendt
os mod vores arbejdspladser
og søger der mere, end arbejdspladsen kan tilbyde.
Det er skidt. For arbejdspladsens (man kan også læse
Folkeskolens) primære formål
er ikke at varetage vores livs-

glæde. Men så længe den
er storleverandør af anerkendelse, fællesskab og mening,
så er det svært at ændre på
de nære (og meget skæve)
relationer, der er i forholdet
medarbejder/arbejdsplads.
Vi frygter meget i vores del
af verden, selvom der reelt
ikke længere er så meget at
være bange for. Vi frygter
konfrontation med livsvilkår
som sorg, vrede og frygten
selv. Vi har mistet accepten
af, at livet indeholder disse
ting, og vi har derfor vældig
svært ved at håndtere dem.
Frygten forklares med de
forventninger, vi har til livet,
og forventningerne stammer
fra vores grundantagelser.
Mandrup laver en fin kobling
fra den eksistentielle frygt til
forsvarsmekanismer og arketypiske reaktionsmønstre.
Sidste halvdel af bogen ”Vi
kan blive stærkere” er en slags
selvhjælpsbog i at håndtere
frygten. I en – her stærkt forenklet udgave – giver Mandrup værktøjer til sindet
(træn evnen til at genkende
og stoppe de tanker, der skaber frygt), til angsten (træn

åndedrættet, så frygten har
mindre negativ fysiologisk
og følelsesmæssigt effekt),
til følelserne (bliv en hjertets
kriger, der besejrer frygten
og bruger den konstruktivt),
til sjælen (kom overens med
basale vilkår som døden, ensomheden og meningsløsheden) og endelig viljen (lev et
overskudsliv ved at sende signaler til hjerne og krop om,
at der ikke er fare på færde).
Selv hvis man ikke personligt kan genkende frygten og
svagheden, er bogen værd
at læse for medarbejdernes
skyld. Det kan være, at forventningerne om anerkendelse og mening er høje på
din skole – det er de på min.
For at understrege pointerne
suppleres bogen med interviews af tyve såkaldt videnarbejdere, der fortæller om deres
forhold til arbejdet. Dertil er
der skemaer over og forklaringer af de psykologiske processer og kognitive mønstre.

Bjarne Tønnies
Skoleleder
Dybbøl-Skolen
Sønderborg

Karen Buhl Johannsen
Skoleleder
Vinding Skole
Vejle
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Vil du sammenligne med andre udbydere, så tjek ÅOP’en – de årlige
omkostninger i procenter. Kig også på de samlede omkostninger,
så får du et overblik over, hvad lånet i sidste ende koster dig.

Ring:

Ring 3378 1992 hvis du vil tale
billån med en personlig rådgiver

Online: Gå på lsb.dk/skolelederne og ’vælg
book’ møde. Så kontakter vi dig.
* Betingelser og eksempel på billån med medlemsfordele (min. 20%
udbetaling): Bilen koster 200.000 kr. Du har selv 40.000 kr. (20%)
til udbetalingen. Oprettelse af lån koster 4.500 kr. Tinglysning og
ﬁnansieringsdeklaration koster i alt 4.710 kr. Din månedlige ydelse
i 84 måneder er 2.231 kr. før skat. Variabel rente er 2,95% p.a.
Debitorrente er 2,98%. ÅOP er 4,70%. Samlede omkostninger er
187.443 kr. Billån med medlemsfordele kræver almindelig kreditgodkendelse. Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er
ikke medregnet. Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt
ved overførsel af billån fra andre banker/ﬁnansieringsselskaber.
Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2016.

Lån & Spar Bank A/S, Højbro
H
Plads 9-11, 1200 København K, Cvr.nr. 13 53 85 30. Forbehold for trykfejl.

Er du medlem af Skolelederforeningen,
kolelederforeningen, kan du
nu låne til en ny bil på ekstra gode betingelser.
Her er ingen skjulte gebyrer eller ekstraordinære
omkostninger – du betaler for oprettelse, og får
en lav variabel rente på 2,95 % p.a.

NOTER

L Æ R I NG
BKF, Skolelederforeningen og KL har sammen udarbejdet inspirationsmaterialet ‘Læring i en varieret skoledag – Ny praksis i folkeskolen II’, som skal
inspirere og understøtte ledelsernes arbejde med at omstille folkeskolen.
En vigtig pointe er, at der er ﬂere veje til målet gennem tilrettelæggelse af
skoledagen, kommunikation eller fx bevægelse i undervisningen. Det nye
inspirationsmateriale er en bearbejdning af 25 skolelederes og forvaltningschefers drøftelser af eksempler på vellykket læring.
Materialet indeholder eksempler med links, så læseren kan søge mere viden
og er inddelt i ﬁre temaer:
•
•
•
•

NE
EDT
TUR

ÅBEN
N SKOLLE

Lærerforeningen har gennemført en større undersøgelse af medlemmernes
tilfredshed med DLF. Og
medlemstilfredsheden er
over de sidste tre år faldet
markant.

Et godt samarbejde mellem
skole og ungdomsskole øger
elevernes motivation for
læring. Det viser en ny evaluering af et forsøgsprojekt
’Samarbejde om Læring’,
som UVM har støttet.

I 2013 var således knapt 90
% tilfredse med udbyttet af
deres medlemskab, i dag er
det kun ca. 72 %.

Projektet har afdækket, at
ungdomsskolerne bidrager til,
at eleverne oplever en mere
virkelighedsnær og motiverende undervisning. Samarbejdet bidrager til at variere
skoledagen og gør undervisningen mere virkelighedsnær,
anvendelsesorienteret og understøtter læring.

I de mellemliggende år har
der dog også været en lockout, en L 409, en reform m.m.,
hvilket kan forklare noget,
men måske ikke hele faldet.
DLF er lige nu ved at dykke
ned i tallene.

Læs mere på uvm.dk

Tilrettelæg og organiser skoledagen.
Varier skoledagen.
Skab praksis i læring.
Kommuniker og skab dialog.

Herudover inviterer BKF, Skolelederforeningen og KL skoleledere og forvaltningschefer til en fælles inspirations- og arbejdsdag under titlen ‘En mere
varieret skoledag – Ny praksis i folkeskolen’.
Temadagen ﬁnder sted 11. maj 2016 i Aarhus som en kombination af forsker/
ekspertoplæg i plenum og mange korte praksisoplæg i mindre grupper med
efterfølgende reﬂeksion inden for ﬁre temaer:

Et studie af forskning på området
viser, at det betaler sig at gøre en
indsats i skolen for at forebygge
radikalisering, viser en ny rapport
udarbejdet af Rambøll for UVM.

Se programmet for konferencen og tilmeld dig på hjemmesiden!

De måske egnede
Regeringens gymnasieudspil for stx, hhx og htx indeholder som
bekendt skærpede karakterkrav i dansk og matematik fra grundskolen for at kunne optages. Således vil:
• Gymnasieelever fremover skulle have karakteren 4 i dansk og
matematik fra skolen. Men med mulighed for optagelsessamtaler for elever, der ikke lever op til kravene.
• Stort set alle gymnasieelever skulle have matematik på B-niveau.
• Antallet af studieretninger blive reduceret fra 209 til samlet
cirka 50 på stx, hhx, htx og hf.
• Karakterer fra gymnasiale suppleringskurser taget efter studentereksamen trække ned på snittet, når studenter søger
optagelse på videregående uddannelser.
Det seneste er, at regeringen ønsker et tilsvarende skærpet krav
for adgang til HF, dog med mulighed for også at kunne komme ind
via en samtale.

66 plenum – apr 2016

Rapporten peger bl.a.
på, at det på kort sigt
har betydning, at der i
undervisningen arbejdes
med at sikre kompetence
til at deltage i samfundet
på demokratisk vis og skabe
forståelse og tolerance for andre
synspunkter.
Der foreslås forskellige aktiviteter:
• En temauge om fællesskab, demokrati og medborgerskab i
det danske undervisningssystem, hvor eleverne får konkrete
erfaringer med demokratiet i praksis.
• Materiale til EMU’en om forebyggelse af radikalisering og
ekstremisme.
• Opkvaliﬁceringsforløb til udvalgte læringskonsulenter i forhold
til at rådgive og vejlede om radikalisering og ekstremisme.
• Formidling af eksisterende materiale fra Styrelsen for International Rekruttering og Integration på EMU’en, så lærere og
øvrige aktører rundt om skolen kan anvende det.
• En opdatering af den eksisterende vejledning om sikkerhed
og kriseberedskab.
Litteraturstudiet ”Forebyggelse af radikalisering i skoleregi’
ligger på hjemmesiden.
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Sådan får du bevægelse ind i alle fag og trin
PRIS
kr. 1.490,PR. MDR.

Med Active Floor får du:
1. bevægelse ind i alle fag og trin
2. større motivation til læring på en sjov og engagerende måde
3. færdige læringsspil klar til brug og mulighed for selv at lave nye spil
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Se om vi kommer forbi nær
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