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FORANDRING 
FRYDER
Før Bolette Christensen kom 
til, gik det ned af bakke for 
Børnefonden. De sponsorer, 
som udgjorde den økonomiske 
rygrad i organisationen, faldt 
fra i store mængder. I dag kan 
direktøren fremvise den bed-
ste omsætning nogensinde i 
fondens historie. Opskriften er 
nytænkning på alle niveauer. 
s. 10 
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ACV-borgmestre siger farvel til 

omprioriteringsbidraget nu - inden 

den lokale velfærd bliver kvalt 
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KLATREPYRAMIDER
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PARKOUR, 
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GO-KARTS

BOS A/S  ·  Mallevej 3  ·  9681 Ranum  ·  www.bos-as.dk  ·  kontor@bos-as.dk  ·  Tlf:   +45 73 64 63 20

3580 Robinia sekskantet klatretårn

  Incl. Topnet m. robinia, dobb. Glide + dobb. 

Brandmandsstang, skrånet, lodret net, 

klatreplade og balancetov. 

Før pris  44.695,-

Glide + d

dret net, 

Kampagnepris 

39.690,-
39.690,

1004 Robinia fugleredegynge 

 120Ø

  Før pris  19.995,-

290127  Berg Safari BFR

 Vægt 51 kg. L159 x H86 x B85. 

 Fra 5 år.

 Før pris  6.595,-
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 NATUR LEGEPLADSER  MULTIHUSE, STÅL LEGEPLADSER KLATREPYRAMIDER, MULTIBANER, PARKOUR, BORD/BÆNKE
GO-KARTS
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3580 Robinia sekskantet klatretårn  Incl. Topnet m. robinia, dobb. Glide + dobb. 
Brandmandsstang, skrånet, lodret net, klatreplade og balancetov. 

Før pris  44.695,-

NYHED

Kampagnepris 39.690,-

1045 Robinia gyngestativ   med ståloverligger   og redegynge
 Før pris  19.895,-

Kampagnepris 

14.996,-

Kampagnepris 21.995,-

 310128 Kids Tramp lille  150x150 cm    Mål på yderramme  
L:150 x B:150 x H:30 cm. 36 stk. fjedre. Hoppeflade L:100 x B:100 cm

 26.995,-

3656 Parkour bane
 Før pris  36.895,-

NYHED

Kampagnepris 

29.495,-

Sommeravis 2016 Skole_01-03_For- og BagsideB.indd   27

Kampagnepris 
5.276,-

Kampagnepris 
14.996,-
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S. 06: Målstyring. Det er godt 

at kende retningen, men det kan 

også være udviklende med nogle 

afstikkere ...
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Praksisvending: Hvordan 
forandre og udvikle, men
samtidig bevare fodfæstet 
og sikre kontinuiteten?

plenum – juni 2016 3



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

7 grunde til at vælge Klassetrivsel.dk

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

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

• Opsæt og gennemfør jeres egne undersøgelser på selvvalgte tidspunkter 

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

• Samarbejdet mellem forældre og lærere bygger på en fælles forståelse

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

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

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

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

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

Få en GRATIS PRØVEPERIODE på Klassetrivsel.dk 

og uden efterfølgende bindinger. Læs mere på www.klassetrivsel.dk eller ring 71 99 05 03.

50%
AF LANDETS 
SKOLER: BRUG 
KLASSETRIVSEL.DK

GØR SOM

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

ALLE SKAL TRIVES I SKOLEN
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KLAR TALE
 Skolelederforeningens hovedbestyrelse har for nylig 

været afsted på visionsseminar for sammen med sekretariatet at 
identificere de udfordringer, vi står over for og vælge hvilke indsat-
ser, vi vil prioritere at arbejde med i de kommende år.

Vi vil som forening gå foran i et samlet initiativ for folkeskolen. 
Selvfølgelig sådan, at der fortsat er alternativer, men så ALT det 
gode, folkeskolen står for, bliver kommunikeret klart. 

Det er en vigtig dagsorden, der kan samle vores egne medlem-
mer og mange andre parter i og omkring skolen, der vil tale folke-
skolen op som det naturlige valg, når der skal vælges skole. Det 
handler om mere end forældrenes valg. Det er også lærere, pæda-
goger og leder samt politikerne, der skal ville skolen og gøre den  
så attraktiv, at alle vil vælge den. 

Men selv om vi går foran og holder fast i, at reformen gør en god 
skole endnu bedre, står det klart, at buen er spændt, ikke mindst 
for os som ledere i form af pressede arbejdsvilkår og krav om hur-
tige resultater. Vi vil derfor øge kontakten mellem vores centrale  
og lokale led, helt ud til det enkelte medlem. 

Det sker ved, at vi nu med foreningens næstformand Dorte  
Andreas som tovholder starter netværk op for forskellige leder-
grupper med temaer som fx løn- og arbejdsvilkår, dialog og viden-
deling om konkrete ledelsesudfordringer, forholdet mellem øverste 
ledere/mellemledere, nye strukturer, vores indflydelse i forhold til 
kommunernes forvaltning og politikere.

Det sker også ved, at vi på flere planer styrker vores organisation. 
Det gælder forbindelsen til lokalforeningerne og til foreningens 
tværkommunale formandsnetværk, hvor fælles møder og aktivite-
ter prioriteres højt. I august vil vi desuden holde seks regionale dia-

logmøder for lokale bestyrelser og medlemmer med 
deltagelse af HB og repræsentanter fra sekretariatet. 

Her er det er vigtigt med en tæt dialog for at kunne  
koordinere vores indsatser. Vi ønsker at bygge skolen  

og vores egen forening op, og vi ønsker at være 
klare i mælet, hvad angår økonomi og vilkår, fx 
mener vi sammen med alle andre organisationer 
og KL, at omprioriteringsbidraget skal VÆK! 
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Flere perspektiver  
for de kommende 
år ved formanden.

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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UDEN 
MÅL  
OG 
MED

KORA-RAPPORT KRITISERER DEN ØGEDE CENTRALE 

STYRING AF BL.A. FOLKE SKOLERNE FOR AT SKABE 

SOCIAL SLAGSIDE OG BUREAUKRATI. MEN KAN  

VI UNDVÆRE MÅL- OG RESULTAT STYRING? NEJ 

MENER SKOLELEDERFORENINGEN …
 

Af Michael Diepeveen  •  Illustration: Datagraf

 Der var vistnok Lenin, der 
sagde ”Tillid er godt, men kontrol er 
bedre” og lagde grundstenen til et totali-
tært overvågningssamfund, som de vest-
lige demokratier i mange år havde meget 
travlt med at lægge afstand til. Øst er øst, 
men vest er bedst, lød parolen. 

Uden styring går det dog imidlertid 
ikke, og blandt de vestlige styringspara-
digmer inden for de sidste 30 år finder  
vi først og fremmest New Public Manage-
ment (NPM), der er en fælles overskrift 
på en række systematiske neoliberale for-
søg på at reformere og modernisere den 
offentlige sektor.
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NPM kan karakteriseres ved markeds-
orientering, fokus på omkostningseffekti-
visering – og delegeret kompetence, 
men ofte i kombination med feedback-
mekanismer med detaljerede mål og 
krav om rapportering fra laveste og til 
højeste led i styringshierarkiet. Det er 
ikke statsstyret, centralistisk planøko-
nomi – men måske alligevel lidt?

Uanset hvad har NPM præget de mange 
reformer i de senere år. Det er en styrings-
model, der har vist sig brugbar for politi-
kere og administratorer. Men samtidig  
er kritikken blandt de offentlige ansatte – 
især de, som arbejder med mennesker – 
af NPM for at være dehumaniserende og 
målfikseret taget til. Og nu også fra viden-
skabelig side.

Intet til overmål 
I en ny rapport fra KORA, Det Nationale  
Institut for Kommuners og Regioners  
Analyse og Forskning, påvises det, at 
NPM og resultatbaseret styring ikke altid 
fremmer produktiviteten, men tværti-
mod giver øget bureaukrati. Ikke mindst 
på skolerne i form af en ’tjeklisteadfærd’, 
hvor fokus forvrides af incitamentsstruk-
turer, og hvor monitorering skygger for 
de vigtigste opgaver. Herunder at se 
fremad og ikke bare tilbage.

Den overordnede konklusion i KORA’s 
analyse ”Review af resultatbaseret sty-
ring” er, at denne form for styring virker, 
men ikke altid efter hensigten. Og når det 
så er tilfældet, fører overdreven styring og 
krav om opfølgning faktisk til mindre kva-
litet og mindre effektivitet i den offentlige 
forvaltning. På skoleområdet opregner 
forskerne flere uhensigtsmæssigheder:  

• Målfiksering: Skolerne fokuserer for 
meget på at opfylde målene – og bort-
prioriterer andre vigtige opgaver, der 
ikke på samme måde er sat konkrete 
mål for.

• Social slagside: Målstyring og konkur-
rencementalitet har positiv effekt for 

Vi har aldrig haft en 
skole uden mål, og  

det giver ikke mening, at vi  
som fagprofessionelle i fuld 
autonomi sætter kursen. 
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

resursestærke elevers læring, men nega-
tiv effekt for resursesvage elevers læring. 

• Snæver horisont: Et for stort fokus på 
kortsigtede resultater og lavthængende 
frugter kan betyde, at skolen og ledel-
sen måske ikke prioriterer de langsig-
tede satsninger.

• Skæv resursefordeling: De bedste  
og de dårligste skoler får tilført ekstra 
resurser – den brede midte bliver over-
set. Og øget bureaukrati og dataindsam-
ling koster tid og penge.

Rapporten baserer sig på 60 forsknings-
studier fra ind- og udland, og ud over  
folkeskolen er to andre centrale velfærds-
områder undersøgt, nemlig beskæftigel-
sessystemet og det sociale område.

Alle tre områder bærer præg af en 
mangel på evidenskultur, men også  
nogle uensartede målgrupper, hvor  
det er meget svært – viser det sig – at 
styre efter ”one size fits all”-modeller. 

Kend dig selv 
Også Skolelederforeningen finder det be-
grænsende at operere efter enten gene-
relle eller meget konkrete målsætninger, 
styre på resultater i afgangsprøver og test, 
blive vurderet på fraværstal eller på hvor 
mange lærere, skolen har til at undervise 
med linjefagskompetence. Det er heller 
ingen hemmelighed, at skolelederne øn-
sker mindre bureaukrati og efterlyser til-
lid og frihed i opgaveløsningen.

Men når det er sagt, skal det tilføjes, at 
foreningen ikke mener, at det er klogt at 
droppe målstyringen i den offentlige sek-

tor, herunder på skolerne. Derimod kan 
det være godt at blive klogere på, hvor-
når og hvordan den type styring virker 
bedst og undgå faldgruberne, mener 
Claus Hjortdal.

”Vi har aldrig haft en skole uden mål, 
og det giver ikke mening, at vi som fagpro-
fessionelle i fuld autonomi sætter kursen. 
Vi må acceptere, at samfundet ønsker at 
få indsigt i, hvad vi foretager os, og at vi 
arbejder på at skabe så gode resultater  
for eleverne som muligt. Det betyder 
også, at vi skal blive klogere på os selv  
ved at bringe vores viden og arbejde i 
spil”, siger han.

Skolelederformanden peger på, at  
mål- og resultatstyring bør bruges med 
omtanke, og at man bør sikre, at fagligt-
professionelle skøn ikke erstattes af auto-
matisering. Arbejdet med mål bør ske så 
bevidst og refleksivt som muligt. Han 
erindrer om den vigtige § 1, stk. 3 i for-
målsparagraffen, og at det ikke så meget 
er et spørgsmål om at være for og imod 
målstyring, men om at balancere sin ind-
sats. 

”De forskningsstudier, KORA har gen-
nemgået, dokumenterer, at det trods alt 
er bedre at have mål end slet ikke at have 
mål. Derfor kan resultatbaseret styring 
stadig være værd at arbejde på at få til at 
fungere. Men det skal give mening i hele 
organisationen. Både så politikere og for-
ældre føler sig godt informeret, og indad-
til så de ansatte føler, de er med til at 
bygge viden op”, siger Hjortdal. 

 
Michael Diepeveen er redaktør
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NOTERNOTERNOTER

NORDEN
Skoler i hele Norden får nu fri adgang til en perlerække af 
nordiske kort- og dokumentarfilm. 

Filmene kan frit bruges i undervisningen på skolerne og 
skal være med til at styrke elevernes interesse for nabo-
landenes sprog og kultur.

Tilbuddet med de i alt 39 film ligger på læringsportalen 
Norden i Skolen.

Filmene er på sprog fra alle de nordiske lande, men i alle 
film kan man vælge undertekster på dansk, norsk, 
svensk, finsk, islandsk, færøsk, grønlandsk og samisk.

Opret dig som bruger på www.nordeniskolen.org

Skolelederforeningen søger en ny konsulent med ansæt-
telsesstart i efteråret 2016. 

Jobopslaget bliver offentliggjort inden sommerferien,  
og ansættelsen er med forventelig tiltrædelse 1. oktober 
2016. Foreningen ønsker dog allerede nu at gøre opmærk-
som på stillingen, så vi kan få så mange kvalificerede an-
søgere som muligt.

Vi søger en medarbejder, som kan indgå i sekretariatets 
faglige enhed for Medlemsrådgivning og Forhandling, og 
som har erfaring og indsigt i det ansættelses- og arbejds-
retlige område.

Endvidere skal den rette kandidat have økonomisk indsigt 
og kunne beregne alt fra pensionssager til kommunal øko-
nomi. Og det vil være en stor fordel, hvis du har kendskab 
til skolelederjobbet i folkeskolen og har indsigt i medlem-
mernes arbejdsforhold. 

Skolelederforeningen har en ambition om at komme endnu 
tættere på vores medlemmer og vores lokale afdelinger. 
Vores nye konsulent bør derfor kunne lide at have mange 
bolde i luften, være ambitiøs på foreningens vegne, fleksi-
bel og selvstændig samt have et godt humør. 

Kunne stillingen være noget for dig, eller en du kender, så 
hold øje med foreningens hjemmeside i juni-juli måned!

Skolelederforeningens nye medlemssystem er i fuld gang med at blive opdate-
ret, og allerede nu har ca. 1000, hvilket vil sige over en fjerdedel af foreningens 
medlemmer, været inde og tjekke sine personlige data, og det er flot! 

Men det er omvendt ikke nok, når målet er, at foreningen i løbet af dette år har 
tæt ved som muligt ALLE medlemmers oplysninger korrekt opdaterede. Og 
når vi ved, at der hele tiden sker ændringer med medlemmerne – nogle skifter 
job, nye ledere kommer til og andre lader sig pensionere. Det drejer sig også 
om noget så konkret som ny mail, ny adresse og telefon. 

Siden åbningen af systemet i april er hovedparten af lokalformændene des-
uden koblet på medlemssystemets administrationsdel, så vi også lokalt kan få 
fuldt opdaterede medlemslister. Det er utroligt vigtigt med korrekte medlems-
oplysninger for, at vi kan målrette information til medlemmerne, kontakte alle 
pr. mail, udarbejde statistik om antal medlemmer mv. 

Så du kan stadig nå det: gå ind på hjemmesiden under ” Min side” og i øvrigt 
vinde en iPad… så og gør det nu! PS: Logoet for ”Min side” er LC-Lederforum, 
da medlemssystemet er udviklet i samarbejde med Frie Skolers Ledere. Vi si-
ger på forhånd TAK!

AF ALLE DANSKE BØRN HAR ADGANG TIL TABLETS

OPDATÉR
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MoMo er den nyeste læringsplatform på 
markedet. Den er opbygget efter de nyeste 
krav fra KL og er udviklet, efter folkeskole-
reformen 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.

Læringsplatformen MoMo

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 god kollega og 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.

– tid til læring og trivsel



DIREKTØR BOLETTE CHRISTENSEN HAR 
TRIMMET BØRNEFONDEN OG FØRT DEN  
44 ÅR GAMLE UDVIKLINGSORGANISATION 
IND I NUTIDEN. DET HAR BETYDET FOR-
ANDRINGER FOR MEDARBEJDERNE. 
TIL GENGÆLD HAR HUN VENDT EN 
FALDENDE ØKONOMI TIL DEN BEDSTE 
OMSÆTNING NOGENSINDE. 

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen

KLÆDT
PÅ TIL 

NYE
TIDER
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 Biiip. Sekretæren taster en 
pinkode og døren går op. Plenums journa-
list får udleveret et selvklæbende mærkat 
med eget navn og titlen: gæst. Adgangsko-
den og passwordet til husets trådløse for-
bindelse står printet som en særlig service.

Der er styr på sagerne i Fondenes Hus, 
hvor bistandsorganisationen Børnefonden 
holder til. Vi bevæger os op af trapper og 
igennem korridorer i den gamle, labyrinti-
ske bygning, som for nylig blev udsmykket 
med klare farver og rene mønstre. 

Børnefondens hjerte er et storrumskon-
tor på første sal, hvor godt 45 ansatte har 
travlt med at tale med sponsorer, arbejde 
med fundraising og de tusindvis af andre 
gøremål, som skal til for at få en moderne 
bistandsorganisation til at fungere. Videre 
op af ad trapperne ligger mødelokalet, 
hvor interviewet med Børnefondens admi-
nistrerende direktør Bolette Christensen 
skal foregå. 

Direktøren stormer ind af døren med et 
stort smil. De sorte halvstøvler med høje 
hæle giver genlyd i lokalet. Et par praktiske 
bukser, som man kan bevæge sig i, vidner 
om en leder, som ikke bare gemmer sig bag 
en lukket leder-dør, fordybet i store tanker. 
Hun smider sin sorte cottoncoat over en 
stol og sætter sig med en undskyldning. 
Hun er travl, skal være i Helsingør om halv-
anden time, tjekker sin mobiltelefon og sik-
rer sig, at der er arrangeret transport. Der 

er fart over feltet hos Bolette Christensen, 
som har været direktør for Børnefonden 
de sidste fem år. 

Direktør fra de bonede gulve
Før Bolette Christensen kom til roret, gik  
det skidt for Børnefonden. De private spon-
sorer, som udgjorde den økonomiske rygrad 
i organisationen, faldt fra i store mængder- 
næsten 4.000 om året. Finanskrisen trak 
sorte spor ind i nødhjælpsorganisationen, 
som blev sat i verden for at hjælpe børn i ud-
viklingslande til et bedre liv for 44 år siden. 

Fondens bestyrelse med erhvervskvin-
den Stine Bosse i spidsen kaldte udviklin-
gen ”problematisk og utilfredsstillende.” 
Man søgte en ny direktør, som skulle få 
fonden på ret køl. Bolette Christensen 
søgte og blev ansat til at modernisere og 
professionalisere organisationen i 2011.  
Og den nye direktør havde en anderledes 
profil end den forrige. Hun er uddannet 
psykolog med speciale i ledelses- og virk-
somhedsudvikling og kom fra det private 
erhvervsliv. Igennem 17 år var hun ansat i 
Dansk Industri, herunder 10 år som direk-
tør for ledelses-og virksomhedsudvikling. 
Hun kom fra en verden, hvor man er vant 
til at kigge på bundlinjen. 

”Da jeg kom til, gik det ned af bakke, det 
er ingen hemmelighed. Sponsormarkedet 
er et hårdt marked, og der havde været fi-
nanskrise. Det påvirkede selvfølgelig også 
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BLÅ BOG 

• Bolette Christensen
• Født 1963
•  Uddannet cand.psych. fra 

Københavns Universitet 
med speciale i arbejds-  
og organisationspsykologi.

•  Ansat i forsikringssel-
skabet Baltica 1992-94

•  Executive MBA fra Scan-
dinavian International  
Institute

•  Ansat i Dansk Industri  
fra 1994–2011, herunder 
10 år som direktør med 
ansvar for leder- og virk-
somhedsudvikling. 

•  Direktør i Børnefonden  
siden 2011

•  Frivilligt arbejde for Reha-
biliteringscentret for Etni-
ske Kvinder, er i bestyrel-
sen for Dannerhuset og 
Kvinder for Indflydelse.

Det var en af de meget varme 
dage i maj, da fotografen var 
forbi – og støvlerne måtte af.
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Bolette Christensen har gjort 
organisationens skrantende 
økonomi robust. Det har bl.a. 
betydet færre mellemledere, 
nye mødestrukturer og en 
fysisk flytning til et admini-
strativt fællesskab i Fondenes 
Hus i indre København.
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Børnefonden. Og medarbejderne vidste 
det selvfølgelig godt og var kede af det. 
Men vi har fået sat en prop i hullet,” for-
tæller Bolette Christensen. 

Færre chefer i fonden
Bolette tog arbejdshandskerne på. Hun 
gennemlyste organisationen fra hoved  
til hale, både eksternt og internt. Det 
medførte ændringer på alle nivauer. 

”Jeg vendte hver en sten, jeg kiggede 
på medarbejdernes kompetencer, på  
mødestrukturen og kommunikationsgan-
gene. Rent ledelsesmæssigt så her ander-
ledes ud dengang. Der var flere ledelses-
lag, så jeg fjernede et af lagene. Dermed 
kom jeg tættere på det operationelle og 
medarbejderne.”

Også mødekulturen blev trimmet. Før 
Bolette kom til, blev der holdt mange fæl-
lesmøder, hvor stort set samtlige medar-
bejdere deltog. Det blev ændret, så kun 
de allermest relevante sidder med. 

”Man kan jo hurtigt regne ud hvor 
mange timer der går, hvis alle sidder med 
til møderne, og det er altså ikke værdi-
fuldt for dem, som sidder i den anden 
ende,” siger hun med henvisning til de 
børn, som fonden er sat i verden for at 
hjælpe.

Åbne kontorlandskaber
Den tredje ting, som direktøren gennem-
førte internt, var en fysisk flytning. Orga-
nisationen fik ny adresse i Fondenes Hus 

i Otto Mønstedsgade i Københavns indre 
by. Bygningen huser 12 andre fonde, og 
den fælles adresse betyder deling af ad-
ministrationsopgaver og reception og på 
sigt forhåbentlig videndeling. Men flyt-
ningen betød også nye rammer for fon-
dens i alt 45 danske ansatte.

Hvor de før arbejdede i en- og to-
mandskontorer, sidder de i dag i åbne 
kontorlandskaber. Der er såkaldt free se-
ating, så ingen ved hvilken stol de skal 
sidde på næste dag. Og det var ikke alle, 
som var lige begejstrede for de nye lokali-
teter. Storrumskontoret medfører gener 
for nogle af medarbejderne. 

”Der er forskellige opgavekategorier. Vi 
har medarbejdere, der ringer ud til spon-
sorerne, og så har vi andre, som laver 
rapporter og oplæg, så det er to vidt for-
skellige arbejdsopgaver, der skal fungere 
i samme rum. Nogle har brug for stilhed, 
mens de arbejder. De bliver generet af 
støj og uro. Andre og elsker liv og glæde. 
Så det er noget, vi stadig arbejder med at 
løse. Fx har medarbejderne mulighed for 
at gå ind i mindre rum, hvis de har behov 
for ro, eller de kan vælge at arbejde 
hjemme.” 

Omsætning i top
Også udadtil har Bolette Christensen ind-
ført nye metoder. Hvor økonomien før 
hvilede på private menneskers lyst og 
vilje til at betale til et sponsorbarn, er 
den i dag baseret på flere finansielle kil-

Du drømmer ikke om hvor trætte mine 
nærmeste ledere er af, at jeg siger de 

samme ting 30 gange. Men det er en nødvendig-
hed, hvis man vil involvere medarbejderne og 
have dem til at tage ejerskab over processen. 
Ikke fordi folk bevidst lukker ørerne, men fordi vi 
mennesker er forskellige. Hvis folk føler ejerskab, 
kan du også få succes.

SÅDAN VENDER DU  
ØKONOMISK NEDGANG

1.  Diversificering i indtægtskilder. 
Sørg for at sprede finansieringen. 
Børnefonden har fx både indtæg-
ter fra private sponsorer, virk-
somheder og fonde.  

2.  Synlighed. Vær synlig som leder 
internt i organisationen og eks-
ternt via diverse medier, herun-
der specielt sociale medier. Hold 
masser af møder med diverse in-
teressenter.

3.  Hav fokus på omstillingsparat-
hed. Hold øje med hvordan om-
verdenen ser ud, og undersøg 
hvilke ting sponsorerne vil støtte. 

Kilde: Bolette Christensen
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der. Man søger finansiering hos private 
fonde, og Bolette Christensen er i fuld 
gang med at opbygge en portefølje af pri-
vate virksomheder og institutioner, som 
støtter fondens arbejde. Til gengæld kan 
virksomhederne brande sig med at støtte 
et godt formål. 

I øjeblikket er mere end 60 virksomhe-
der og fonde med i samarbejdet, som 
tæller bredt over bl.a. Energi Nord til 
Falck og Joe & the Juice. Juicekæden støt-
ter 131 børn i Vestafrika, én for hver juice-
cafe. Falck er direkte involveret i sund-

hedsfremmende arbejde i Benin, hvor 
man uddanner jordemødre og sundheds-
plejersker. De mange ændringer har be-
tydet, at Børnefonden i 2015 fik sin bed-
ste omsætning nogensinde. 

”Det har været en konsolidering øko-
nomisk, så vi i dag ikke kun har et, men 
flere produkter. Det har altid været mu-
ligt at støtte et barn eller en familie over 
længere tid, men i dag er det også muligt 
at støtte med et engangsbeløb. Man kan 
også købe et myggenet, bidrage til en 
drikkevandsfond eller købe en fødsels-
dagsgave til en landsby. Fonden er blevet 
mere robust. For man skal tilpasse sine 
produkter og sin organisation til marke-
det. Det er en pligt, man har som leder. 
Og hvis jeg tænker ok, nå ja, problemerne 
går nok over med tiden, så svigter jeg 
både medarbejderne og sponsorerne, 
men allermest dem, vi arbejder for i 
Afrika. Derfor er forandring en af de vig-
tigste ting i mit job.”

Sæt en retning
Forandringerne finder ikke kun sted i 
Danmark. Børnefondens knap 700 med-
arbejdere i Afrika arbejder tæt sammen 
med den lokale befolkning om at bygge 
skoler og brønde, undervise i ernæring og 
meget mere. Bolette Christensen har ikke 
direkte ledelsesansvar for de 700, men 
sørger for at være i kontakt med de lokale 
ledere via Skype og hyppige rejser til lan-

Da jeg kom til, gik det ned af bakke,  
det er ingen hemmelighed. Sponsor-

markedet er et hårdt marked, og der havde  
været finanskrise. Det påvirkede selvfølgelig  
også Børnefonden. Og medarbejderne  
vidste det selvfølgelig godt og var kede af  
det. Men vi har fået sat en prop i hullet.
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dene. For uanset hvor i verden folk befin-
der sig, skal ledelsesværktøjerne være de 
samme. Det handler om gensidig tillid og 
respekt. Derfor har hun indført traditio-
nelle værktøjer som mus-samtaler og 
medarbejdertilfredshedsundersøgelser. 
For hele organisationen skal fungere, og 
de ansatte skal gerne tale samme sprog.

”Det er selvfølgelig ikke alle, der har 
været enige med mig hele vejen, så ro-
senrødt er det slet ikke. Men min erfaring 
er, at det gælder om at involvere medar-
bejderne, når man laver forandringer.  
Og det stiller krav til chefrollen.  Du skal 
angive en retning, når du leder. Du skal 
sætte en ramme og uddelegere ansvaret. 
Og du er nødt til at få medarbejderne til 
at forstå formålet og baggrunden. Og det 
kan faktisk hjælpe dem igennem foran-
dringerne, når man konstant forklarer, 
hvorfor man gør, som man gør. For hvis 
medarbejderne i en organisation ikke har 
fornemmelse for, hvor de skal hen, hvor-
for, og hvad deres rolle er, så begynder de 
at snakke. Så opstår der rygter og antagel-
ser, og det medfører en masse dårligdom. 
Så det kræver, at man påtager sig lederrol-
len for alvor. Skal man arbejde med en ny 
strategi, må man forklare hvorfor. Og man 
skal sige det igen og igen og igen.” 

Bolette Christensen smiler ved tanken:  
”Du drømmer ikke om, hvor trætte mine 
nærmeste ledere er af, at jeg siger de 
samme ting 30 gange. Men det er en nød-

FAKTA OM BØRNEFONDEN
Børnefonden blev grundlagt i 1972 
af Morten Pedersen Grymer, chef-
redaktør for BT. Forbilledet var CCF, 
Christian Children’s Fund, en ame-
rikansk organisation som støttede 
børn i Kina. 

Børnefondens formål er at skabe 
en bæredygtig fremtid for børn  
og lokalsamfund i udviklingslande. 
Metoderne er bl.a uddannelse og 
fremme af sundhed og lokale øko-
nomier. Børnefonden opererer i de 
vestafrikanske lande Benin, Togo, 
Mali, Burkina Faso og Kap Verde. 

ØKONOMI
Private og virksomheder sponsore-
rer tilsammen ca. 60.000 børns 
skolegang. Heraf udgør de danske 
private sponsorater 46.837, som 
hver betaler 220 kr. om måneden. 

Fonden bygger også børnehaver, 
uddanner skolelærere, bygger la-
triner og etablerer drikkevands-
brønde. I 2015 var omsætningen 
210 mio, hvoraf 5,8 procent gik til 
administration.
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vendighed, hvis man vil involvere medar-
bejderne og have dem til at tage ejerskab 
over processen. Ikke fordi folk bevidst 
lukker ørerne, men fordi vi mennesker er 
forskellige. Hvis folk føler ejerskab, kan 
du også få succes.”

Bolette Christensen giver selvsagt ikke 
meget for den gammeldags kæft, trit og 
retning-lederstil. Store fornyelser stiller 
nye krav til medarbejderne, og de kan 
nemt føle sig inkompetente og usikre. 
Det er en rigtig dårlig spiral, og her skal 
man være meget opmærksom som chef, 
mener hun. 

”Det gælder om at bygge så meget tillid 
og god kommunikation op, at det bliver 
naturligt, at man taler om tingene. Det  
siger jeg til mine egne chefer, fortæl, 
hvordan du ser det, så viser det sig om  
vi er enige eller uenige. Man kan jo altid 
korrigere en forkert opfattelse. Men hvis 
den ikke bliver udtalt, fortsætter det jo 
bare.”

Verden forandrer sig
Det er to år siden fonden flyttede til nye 
lokaler. Den økonomiske nedtur er stop-
pet, og mange nye skibe sat i søen. Men 
Bolette Christensen ved, hun ikke kan  
tillade sig at slappe af. De næste ti år vil 
byde på flere forandringer i fonden, men 
præcist hvilke kan være svært at spå om.   

”Der sker så meget nu og verden flytter 
sig så hurtigt. Vi vil blive ved med at ar-

bejde for børn og unge og deres familier  
i Afrika, og vi vil sætte fokus på alle tek-
nologiske platforme både i Danmark og  
i Afrika. Man vil fx i højere grad se iPads  
i undervisningen i Afrika. Og vi kommer  
til at skabe flere partnerskaber med både 
danske og internationale virksomheder. 
Men en ting, vi kan være hundrede pro-
cent sikker på, det er at verden vil foran-
dre sig.” 

Cathrine Huus er freelancejournalist

Bolette Christensen har  
indført mus-samtaler og  
tilfredshedsundersøgelser 
for Børnefondens ansatte  
i Afrika. Medarbejderne 
skal helst have de samme 
værktøjer uanset hvor i  
verden, de befinder sig.
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 FLEKSIBEL 
LEDER -

UDDANNELSE

Søger du en lederuddannelse, som er 
fl eksibel og sætter fokus på netop dine 

ledelsesudfordringer? 
 

På UCC’s diplomuddannelse i ledelse 
ved vi, at din ledelsesopgave er forskellig 
fra din nabos. Hos os bliver du hjulpet til 
at designe din uddannelse, så den bedst 
muligt løser dine ledelsesudfordringer. 

Og samtidig får du den grundlæggende 
ledelsesteori på plads.

LÆS MERE PÅ:

UCC.DK/
DIPLOMILEDELSE



FAGFORENINGS-
MEDLEMSSKAB

Poul Børge Nielsen
– 57 ÅR ·  SKOLELEDER –

Ørstedskolen · Langeland

”Det er jeg af to grunde. Den ene er,  
at foreningen er med til at forhandle løn. 
Den anden er, at foreningen sætter fokus 
på arbejdsforhold og trivsel på dagsorde-
nen. Jeg er knap så begejstret for den po-
litiske del. Den bruger man for meget 
krudt på. Jeg så gerne, at man kom mere 
ud i det lokale og hjalp med løn, arbejds-
forhold og trivsel i disse år, hvor vi er un-
der et massivt pres med nedskæringer og 
strukturforandringer.

Vi har haft konsulenter ude og hjælpe 
med løn, men jeg synes ikke, vi fik den 
støtte, der skulle til for at lægge pres på 
kommune og politikere. Jeg har været 
ude af foreningen, og så røg jeg tilbage 
tilbage, da de fusionerede. Jeg deler ikke 
DLF’s synspunkter, og det irriterer mig, 
at vi hører med her. Jeg bliver drillet af 
mine ansatte, når Bondo har været på 
skærmen. Så siger de: ”nå, har din ”for-
mand” har været på skærmen igen.”

HVORFOR ER 
DU MEDLEM AF 

SKOLELEDER-
FORENINGEN?

VOXPOP BLANDT MEDLEMMERNE FORTÆLLER 

OM DET NYTTIGE OG VÆRDIFULDE VED AT VÆRE 

MEDLEM AF SKOLELEDERFORENINGEN, MEN DER 

FALDER OGSÅ NOGLE KRITISKE BEMÆRKNINGER …

Af Torben Svane Christensen  •  Foto privat

VOXXPOP BLANDDT MEDLEEMMERNE FORTÆLLEER 

OM DDET NYTTIGGE OG VÆÆRDIFULDEE VED AT VÆVÆRE 

MEEDLEM AF SKOLELEDEERFORENINNGEN, MENN DER 

FALDER OGSÅÅ NOGLE KKRITISKE BEEMÆRKNININGER …

AAf Torben Svanene Christensen  • FFoto privat

 Stort set alle skoleledere i og omkring folke-
skolen er medlemmer i Skolelederforeningen. Alle har  
ledelse som fælles omdrejningspunkt. 

Det giver en vis styrke og homogenitet i foreningen, 
men medlemsskaren er også en mangfoldig blanding, der 
kan have forskellige forventninger til, om foreningen nu 
også opfylder ens ønsker og behov …

Plenum har spurgt 10 af foreningens ca. 3700 medlem-
mer. Tilfældigt udvalgt og alle stillet samme spørgsmål: 
Hvorfor er du medlem af Skolelederforeningen?

Vi har spurgt kvinder og mænd. Øverste ledere og mel-
lemledere. Medlemmerne er fundet i det nordjyske, midt- 
og sydjyske, på Fyn, Sjælland og i hovedstadsområdet. 

Aldersmæssigt rækker deltagerne fra 31 år til 62 år. 
Altså både helt nye ledere og ledere med mange års erfa-
ring. Der er både ros og ris i svarene. God læsning. 

Torben Svane Christensen er freelancejournalist
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Marco Anders Damgaard
– 31  ÅR ·  SOUSCHEF –  

Tingbjerg Heldagsskole · København

´”Jeg har været medlem i 3 år, og der 
er to grunde til, at jeg meldte mig ind. 
Dels for at være med i et fagligt fælles-
skab, hvor jeg kan få opbakning til mit  
arbejde som leder. Dels for at have et  
talerør i den skolepolitiske debat og for 
at have nogen, der ser på skolereformen 
fra skoleledernes perspektiv. 

Da jeg fik jobbet som souschef, så rin-
gede min TR til mig, og bagefter sendte 
hun en indmeldelsesblanket til forenin-
gen. Jeg fik også hjælp til noget med nogle 
tillæg i forbindelse med min ansættelse. 
Siden har jeg brugt foreningen til at sparre 
med i forhold til lønforhandlinger med  
de ansatte. Det har givet mig en god for-
ståelse for emnet. Det samme gælder ar-
bejdstidsaftalen for lærerne, hvor jeg har 
fået god rådgivning.

Hvert år arrangerer foreningen i Kø-
benhavn et stævne med fagligt indhold 
med oplægsholdere, gruppearbejde og 
med fokus på udvikling. Det sociale bli-
ver også dyrket med underholdning og 
gallamiddag. Det har været rigtig godt.

Den lokale forening kunne godt blive 
bedre til at informere mere om de lokale 
forhold med hensyn til løn og andet. Det 
kan jeg selv være med til at ændre, for  
i foråret blev jeg valgt ind som næstfor-
mand. Jeg synes også, at Skolelederfor-
eningen kunne blive mere tydelig i den 
skolepolitiske debat.”

Rikke Søndergaard
– 48 ÅR ·  AFDELING SLEDER –

Campusskolen · Ringsted

”Jeg har været afdelingsleder på Cam-
pusskolen i lidt over to år, og når man  
er leder her i Ringsted, så er man med-
lem af Skolelederforeningen. Sådan er 
det bare, og det er rart, at vi har det som 
et fælles forum.

Vi har en stærk lokalafdeling, der laver 
gode arrangementer, hvor der en rar 
stemning, og vi kan tage relevante dilem-
maer op, men vi har også aktiviteter, hvor 
det bare handler om at have det sjovt – for 
eksempel med gokart og minigolf. Vi har 
gode lokalformænd i foreningen, og jeg fik 
god støtte, da jeg skulle ansættes i mit job.

Der er faktisk rigtig mange gode artik-
ler i PLENUM, som jeg læser hver gang. 
Det er rart med et blad, der er vores eget. 
Jeg bliver inspireret og klogere af artik-
lerne. I vores interne lederteam har vi 
blandt andet brugt en artikel fra bladet  
i forbindelse med vores kompetenceud-
vikling”. 

Per Munksgaard Olesen
– 40 ÅR ·  SKOLELEDER –

Ramme Skole · Lemvig

”Jeg er helt ny og jeg begyndte som sko-
leder den 1. januar på en mindre skole, 
hvor der kun er mig og en SFO-leder.  
Før det var jeg lærer og tillidsmand på  
en større skole. Så jeg var orienteret om, 
at der var en forening for skoleledere.

Jeg meldte mig ind i foreningen, fordi 
jeg havde et ønske om at komme ind i et 
fagligt netværk og få et bagland til støtte 
og vejledning, hvis jeg skulle få brug for 
det. Men også for at sende et signal til  
de andre ledere i kommunen om, at jeg 
gerne vil være sammen om ledelse. Jeg 
synes allerede, at jeg har fået noget ud  
af at være medlem af foreningen. 

Jeg har oplevet et samvær i den lokale 
afdeling, hvor det handler om noget an-
det end den daglige drift, en uformel 
måde at være sammen med sin lederkol-
leger på. Det er også et forum, der kan 
give mig noget socialt. På et bestyrelses-
møde ville de gerne have en leder, der 
var ny med i bestyrelsen, og jeg blev 
valgt. Jeg er villig til at tage del i arbejdet 
lokalt. Da jeg blev ansat fik jeg rådgivning 
fra den lokale forening, hvor vi kom hele 
vejen rundt. Da jeg var blevet ansat, fik 
jeg besøg af formanden, der spurgte til, 
om jeg var kommet godt i gang. Det har 
været en god oplevelse.”

Når man er leder  
her i Ringsted, så  
er man medlem  

af Skolelederforenin-
gen. Sådan er  

det bare. 
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Frederikke Faurschou
– 36 ÅR ·  FAGLIG LEDER –

Skovbrynet Skole · Gladsaxe

”Fordi det var et naturligt valg for mig 
som ny leder at organisere mig fagligt. 
Jeg havde mange spørgsmål til min nye 
jobprofil om løn og vilkår, der skulle be-
svares hurtigt. Foreningens konsulenter 
var effektive og gav mig den ønskede  
vejledning. 

For mig er det vigtigt at være fagligt  
organiseret i en forening med fokus på  
folkeskolens udvikling, også set fra et le-
delsesperspektiv. Jeg oplever det at være 
medlem af en lokal bestyrelse som et inte-
ressant, udfordrende og givende indblik  
i, hvordan organisationen fungerer både 
på landsplan og på kommunalt plan.

Samtidig ser jeg Skolelederforeningen 
som en platform med mange muligheder 
for faglig sparring, udvikling og rådgiv-
ning, hvis man skulle have behov for  
det. Jeg tænker, at det giver fællesskab,  
at skole ledelser står sammen både kom-
munalt og på tværs af kommunale græn-
ser om det at lede folkeskolen i en stadig 
foranderlig hverdag med fokus på læring 
og ledelse.”

Peter Haldor Hansen
– 41  ÅR ·  DISTRIKT SSKOLELEDER –

Måløvhøj Skole · Ballerup

”Jeg har faktisk overvejet at melde mig 
ud. Det handler om tilhørsforholdet til 
Danmarks Lærerforening. Jeg har svært 
ved at identificere mig med de udtalelser, 
der kommer centralt. DLF taler i alt for 
høj grad lærernes profession ned og er 
med til at tegne et dårligt billede af folke-
skolen. 

Før var jeg medlem af DS, og hvis jeg 
havde tid til det, ville jeg godt være med 
til at starte en ny fagforening. Vi skal 
være os selv, og så kan vi samarbejde 
med lærerne, som vi altid har gjort og 
DLF, når det giver mening. Foreningen 
skal også være mere opmærksom på,  
at der er forskel på at være distriktsskole-
leder og skoleleder. Det er nogle helt an-
dre arbejdsopgaver, som vi står med. 

Problematikken med, at distriktsskole-
lederen skal forhandle løn med sine pæ-
dagogiske ledere og måske samtidig er TR 
bliver samtidig større og større. Det skal 
foreningen forholde sig til. Jeg bliver i for-
eningen, men jeg skal snart se nogle resul-
tater i forhold til at komme helt ud af for-
holdet med Danmarks Lærerforening – og 
naturligvis med forhandlingsretten. 

Men når det er sagt, så står man stær-
kere i et fællesskab, hvor der er mulighed 
for at få hjælp og bistand, hvis der er brug 
for det.”

Maria Frimand Andersen
– 40 ÅR ·  PÆDAG OGISK LEDER –

Ørum Skole · Viborg Kommune

”Efter et år som pædagogisk leder har 
jeg oplevet, at det til tider er udfordrende 
og meget svært at få de politiske ønsker 
og den økonomi, der afsættes til gennem-
førelse af skolereformen samt at løfte in-
klusionsopgaven, til at hænge sammen. 
Som leder ønsker jeg at udføre ledelse i 
praksis, men driftsopgaverne bliver ikke 
mindre.

Det er vigtigt for mig at være medlem 
af Skolelederforeningen for at have et ta-
lerør ud i den politiske organisation både 
lokalt og national. Jeg forventer, at for-
eningen har en finger på pulsen i forhold 
til, hvad der sker på skoleområdet og i 
forhold til ledelse. De skal være synlige  
i den offentlige debat om skolelederes  
arbejdsforhold og det krydsfelt, ledelsen 
befinder sig i.

Jeg forventer, at foreningen varetager 
mine interesser med løn, arbejdstid og 
arbejdsopgaver. De er med til at sikre or-
dentlige arbejdsforhold for ledere samt 
fokusere på arbejdsmiljøet. Lokalt har  
vi en aktiv skolelederforening, der går 
ind i samarbejdet med B&U for at vare-
tage skolelederne og skolens interesser.

Det har en betydning for mig, at der er 
en synlig og tydelig formand og forening, 
som går forrest i kampen for at løfte den 
store opgave det er at være leder i folke-
skolen i dag. Som ny leder har jeg en for-
ventning om, at foreningen er med til at 
bevare min drivkraft som leder blandt 
andet ved at skabe netværk for ledelse, 
efteruddannelse og kompetenceløft.”

Fordi det var et 
naturligt valg  

for mig som ny 
leder at organisere  

mig fagligt.
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Jeg synes, at jeg 
har fået en god 
opbakning fra 

den lokale forening.

eg synes, at jegg
har fået en go
opbakning

den lokale

Jeg
ha

John Mouridsen
– 56 ÅR ·  VICESKOLELEDER –

Strib Skole · Middelfart Kommune

”Jeg har altid været fagligt organiseret. 
Tidligere var jeg med i Frie Skolers Ledere. 
Det var en forening, der arbejdede for os 
ledere, og vi var de seneste år frie af Frie 
Skolers Lærerforening, det så jeg som en 
stor fordel. Da jeg blev ansat her på Strib 
Skole for 7 måneder siden, skulle jeg selv-
følgelig være medlem af Skolelederfor-
eningen. Jeg kendte ikke så meget til for-
eningen andet, at min tidligere forening 
og den har arbejdede sammen.

Jeg begyndte her på skolen som vice-
skoleleder, og efter tre måneder blev jeg 
konstitueret leder i to måneder. Jeg sy-
nes, at jeg har fået en god opbakning fra 
den lokale forening i Middelfart. De har 
hjulpet mig med min ansættelseskon-
trakt og andre ting. Jeg har fået det ind-
tryk, at det er en aktiv forening her i lo-
kalområdet, der laver arrangementer for 
alle leder, også viceskoleledere. Jeg var 
også med til Skolelederforeningens års-
møde i Aarhus sammen med min leder.”

Lars Rønne
– 58 ÅR ·  LEDER ·  SKOLEAFDELINGEN ·  CKU –

Specialskolen for Voksne Vendsyssel og  
rehabiliteringsstedet Klub Hjerneværket  

Hjørring Kommune

”Det er rart at være medlem i forhold 
til spørgsmål om løn og pension. Da jeg 
tiltrådte mit job som leder, fik jeg aftalen 
godkendt af den lokale afdeling af for-
eningen. Nu skal jeg snart have kigget på 
pension, og så vil jeg søge råd om det.

Da mit arbejde primært drejer sig om 
kompenserende undervisning af voksne, 
for eksempel borgere med erhvervet 
hjerneskade, så er det lidt anden verden 
end den, de fleste andre i foreningen er  
i. Derfor er det måske heller ikke altid så 
relevant at bruge foreningens arrange-
menter, da de naturligt kredser omkring 
folkeskolen. Der var også lidt udfordrin-
ger for foreningen, da jeg skulle overflyt-
tes fra DFL, fordi jeg ikke skulle være le-
der i folkeskolen. 

Jeg får sparring på min ledelse i min le-
dergruppe. Jeg er også med i et ledernet-
værk med ledere fra andre voksenspecial-
skoler i Nordjylland - et netværk, der har 
eksisteret siden amtets tid. 

For skoledelens vedkommende er jeg 
leder for speciallærere og talepædagoger. 
Vi hører under arbejdsmarkedsområdet  
i Hjørring Kommune og samarbejder tæt 
med jobcentret. Vi har ligesom på folke-
skoleområdet også store udfordringer 
med reformer og ændringer af regler.”

Kirsten Folkersen
– 62 ÅR ,  SKOLELEDER –

Spurvelundskolen · Odense Kommune

”Foreningen bakker op om mit ar-
bejde på tre fronter. Den vigtigste er, at 
foreningen er en proaktiv aktør i forhold 
til gennemførelsen af reformen. Claus er 
en god formand for os. Han er synlig og 
proaktiv. Så er der den fagfaglige front, 
hvor jeg kan regne med, at foreningen 
står bag mig, hvis jeg får brug for det, 
blandt andet i forbindelse med løn. Jeg 
har ikke selv haft brug for det, men det 
er rart at vide, at jeg har dem i ryggen.

Den lokale forening vil jeg fremhæve 
som et vigtigt energigivende netværk. 
Det er godt at have nogen at snakke med 
i daglige, at kende hinanden, og mødes i 
de de fagfaglige foraer. Der er udviklings-
potentiale i de lokale foreninger. Jeg så 
gerne flere faglige møder, hvor vi kan 
snakke om de faglige udfordringer, vi  
har i vores arbejde.” 

 Jeg så gerne flere  
faglige møder, hvor  

vi kan snakke om de 
faglige udfordringer, 

vi har i vores arbejde.
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– og 59 procent af de 15-årige 
spiller dagligt computer i deres 
fritid. Et statistisk snapshot 
af Danmark og danskerne anno
2016 kalder Danmarks Statistik 
et hæfte som de udsendte i
mandags. Her en række af 
de publicerede snapshots.
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REGERINGENS EKSPERTGRUPPE NÅEDE FREM TIL OTTE OVERORDNEDE ANBEFALINGER TIL EN BEDRE 

INKLUSIONS  PRAKSIS. FREM FOR ALT STÅR DET KLART, AT 96 % MÅLSÆTNINGEN SKAL ERSTATTES 

AF ET BREDERE FOKUS PÅ, AT ALLE BØRN SKAL HAVE EN GOD SKOLEGANG. 

Af Michael Diepeveen  •  Illustration Datagraf

 Som bekendt er der i det se-
neste halve år gennemført et eftersyn af 
den store inklusionsopgave, som sko-
lerne og skoleledelserne har. Til at fore-
stå eftersynet har regeringen nedsat en 
ekspertgruppe med deltagelse af rele-
vante aktører og med skoleledernes for-
mand Claus Hjortdal i spidsen. 

En af de centrale anbefalinger er, at 
skoler og kommuner skal fokusere mere 

på de enkelte elever, og på at elevgrup-
pen som helhed fungerer – frem for på 
en snæver politisk målsætning om, at 
mindst 96 % af alle børn skal gå i almin-
delige skoleklasser.

Der er behov for sprogligt og kulturelt 
at forlade tankegangen om inklusion for  
i stedet at arbejde med inkluderende læ-
ringsmiljøer, der retter sig mod alle ele-
ver, hedder det.

Skal væk fra ’dem og os’
Det er samlet set ekspertgruppens vurde-
ring, at folkeskolen udgør et godt funda-
ment for arbejdet med inkluderende læ-
ringsmiljøer, bredere fællesskaber og 
faglig udvikling og trivsel for eleverne.

 Gruppens kortlægning af inklusions-
indsatsen viser, at omstillingen til øget 
inklusion har betydet, at flere elever er 
blevet en del af almenundervisningen, 
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og at der overordnet set er positive ten-
denser – de inkluderede elever trives, 
idet hovedparten af eleverne oplever, at 
skolen er et godt sted at være, og det ser 
ikke ud til, at øget inklusion har påvirket 
elevernes faglighed. 

 Det vigtigste er, påpeger Claus Hjort-
dal, at der er behov for at ændre sprog-
bruget og begreberne om den inklude-
rende indsats, der er i gang, og som 
allerede nu er nået så langt.

 ”Inklusion skal fremover handle om 
alle elever. Vi skal væk fra den stigmatise-
ring, der ligger i, at de fleste børn skal gå 
i almindelige skoleklasser, mens nogle 
ikke skal. Og at nogle børn dur – og andre 
ikke. Vi skal være opmærksomme på, at 
alle børn får den støtte, de skal have og 
oplever progression. Vi skal i højere grad 
tænke på, at hvert eneste barn er unikt”, 
siger formanden for ekspertgruppen.

Claus Hjortdal mener, at der bare ved 
den sproglig-kulturelle ændring kan ind-
fris et stort potentiale på mange skoler, og 
at også snævre måltal som 96 % målsæt-
ningen presser kommunerne på en forkert 
måde. Han bakkes her op af både foræl-
dreorganisationen, DLF og af regerings-
partiet Venstre, der har meddelt, at man 
vil fjerne det bastante 96 % måltal til fordel 
for en bredere forståelse af inklusion.

Det bekræftede undervisningsministe-
ren ved offentliggørelsen af anbefalin-
gerne. Vi skal fokusere på det enkelte 
barn og ikke på tal, sagde hun. Ellen 
Trane Nørby bekræftede også, at der vil 
blive nedsat et udvalg til at implemen-
tere anbefalingerne fra ekspertgruppen.

Stadig mange udfordringer
Ekspertgruppen er bevidst om en række 
store udfordringer i inklusionsindsatsen. 
Der er nogle steder usikkerhed, om de 
elever, der har behov for støtte for at 
kunne trives og udvikle sig fagligt, får 
støtte. Der er desuden indikationer på,  
at støtten ikke i alle tilfælde imødekom-
mer elevernes behov.

Ekspertgruppen er også bevidst om,  
at sammenfaldet af omstillingen til øget 
inklusion, folkeskolereformen og æn-
dringerne i lærernes arbejdstid giver 
mange dagsordner i kommunerne og på 
skolerne – og at disse mange og indimel-
lem modsatrettede krav ofte ender hos 
lærere og pædagoger. 

1. Anbefaling: Et bedre sprog og  
begrebsbrug
Det er ekspertgruppens vurdering, at der 
mange steder i folkeskolen er et uudnyttet 
potentiale i arbejdet med inkluderende 
læringsmiljøer og skolens fællesskaber.

Det aktuelle sprogbrug om inklusion vid-
ner om, at der mangler et grundlæggende 
skift i tilgangen til inklusion som et grund-
lag for at udvikle den pædagogiske prak-
sis. Inklusion er i høj grad blevet synonym 
for at føre elever fra specialtilbud til al-
mentilbud – og har på den baggrund fået 
en vis negativ klang.

I stedet skal der være fokus på, at inklu-
sion handler om en folkeskole med en 
bred elevsammensætning, og det skal 
være langt tydeligere, hvordan almenmil-
jøet skal understøtte elevernes forskellige 
behov. 
 
2. Anbefaling: Større fokus på  
progression 
Ekspertgruppen mener, at der skal være 
større opmærksomhed på den enkelte 
elevs faglige udvikling og trivsel.

Det inkluderende læringsmiljø og sko-
lens fællesskaber er langt hen ad vejen 
den måde, skolen skal arbejde på. Elever-
nes faglige udvikling og trivsel er målet  
for skolen.

En større bevidsthed om elevernes fag-
lige udvikling og trivsel skal også under-
støtte, at alle elever med særlige behov  
får den støtte, som de har brug for. 
 
3. Anbefaling: Fokus på sociale og  
personlige kompetencer
Fokus på faglighed og trivsel skal supple-
res med fokus på elevernes sociale og  
personlige kompetencer, da forskningen 
peger på, at netop disse er centrale for, 
hvordan eleverne klarer sig i livet frem-
over.

I den sammenhæng skal elevernes eget 
perspektiv i højere grad være omdrej-
ningspunktet og en del af løsningen. 
 
4. Anbefaling: Synlig prioritering  
af indsatser/ressourcer
Ekspertgruppen fremhæver, at det er me-
get nødvendigt med en bedre prioritering 
af indsatser og ressourcer på alle niveauer.

 Ledelsen på både kommunalt og sko-
leniveau skal tage stilling til og prioritere, 
hvilke indsatser, der skal arbejdes med,  
så der skabes det nødvendige rum til at 
kunne arbejde med læringsmiljøer, og så 

det ikke er den enkelte lærer eller pæda-
gog, der i praksis kommer til at prioritere.

I den sammenhæng er det også vigtigt, 
at der i en tid med knappe ressourcer føl-
ges løbende og systematisk op på de res-
sourcer, der er – det gælder forvaltningen i 
forhold til skoleledelsen og ledelsen videre 
i forhold til medarbejderne. 
 
5. Anbefaling: Fokus på en tidlig,  
forebyggende indsats
Ekspertgruppen har særligt fokus på, at 
kommunerne i langt højere grad bør prio-
ritere en tidlig indsats, både i forhold til 
generelt at styrke almenmiljøet og i for-
hold til opsporing, forebyggelse og fore-
gribende indsatser.

Disse indsatser skal forebygge eksklu-
sion og sikre, at flere elever optages i den 
almene folkeskole. Jo tidligere der sættes 
effektivt ind, jo bedre vil det hjælpe ele-
verne, og på sigt være ressourcebespa-
rende i forhold til dyrere og mere omfat-
tende støtteindsatser eller specialtilbud.

Samtidig er det vigtigt, at man lokalt på 
skolerne støtter et ligeværdigt samarbejde 
mellem lærer og pædagog, så alle kompe-
tencer bringes i spil i arbejdet med at sikre 
inkluderende læringsmiljøer. 
 
6. Anbefaling: Bedre adgang til  
viden og hjælp
Ekspertgruppen mener, der skal være  
hurtig og kvalificeret adgang til viden  
og hjælp, når lærere og pædagoger står  
i situationer, hvor de har behov for råd-
givning, vejledning eller aflastning.

Der skal være en almenkendt struktur  
og rollefordeling, i forhold til hvordan læ-
rere og pædagoger henter viden og hjælp. 
 
7. Anbefaling: Styrket praksisnær  
kompetenceudvikling
Ekspertgruppen fremhæver, at den prak-
sisnære kompetenceudvikling skal styrkes. 
Denne direkte sparring og supervision er  
central i arbejdet med at underbygge et 
inkluderende læringsmiljø. 

8. Anbefaling: Styrket forældre-
inddragelse og -ansvar
Endelig mener ekspertgruppen, at der er 
behov for at styrke forældreinddragelse og 
-ansvar. Dette skal i høj grad underbygges 
af arbejdet med det inkluderende lærings-
miljø, så alle forældre bidrager til skolens 
fællesskab og bakker op.

DE OTTE ANBEFALINGER
Gruppens anbefalinger er rettet til forskellige niveauer - ministerier, kommuner og skolernes  
ledelser ikke mindst, men ikke direkte til lærere og pædagoger. Målet er, at anbefalingerne kan 
skabe rammerne for, at frontpersonalet kan lykkes med deres opgave fagligt, og hvad angår  
trivsel. Ekspertgruppen understreger, at der ikke er findes quick-fixes i arbejdet med inklude-
rende læringsmiljøer, og at så mange elever som muligt bliver en del af almenmiljøet. 
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EKSPERTGRUPPEN

Siden lovændringen om inklusion 
blev besluttet i 2012 har emnet 
præget den professionelle og of-
fentlige debat. 

På den baggrund nedsatte rege-
ringen sidste efterår en ekspert-
gruppe, som Skoleleder foreningens 
formand Claus Hjortdal blev udpe-
get af undervisningsministeren til 
at stå i spidsen for. 

Ekspertgruppen har det seneste 
halve år gennemført et eftersyn af 
den store inklusionsopgave, som 
skolerne og skoleledelserne har – 
og har derfor søgt at afdække om-
stillingen til inklusion, identificere 
hovedproblemer heri og komme 
med anbefalinger til forbedringer 
af praksis. 

Ekspertgruppen har været på tur 
i landet for at indsamle eksempler 
på inklusion – med fokus på bl.a. 
overgangen mellem indskoling og 
mellemtrin, skoleskift, forældrein-
volvering samt på ledelse og øko-
nomi. 

Gruppen er desuden dykket ned i 
den forskning, der er på området, 
og indsatsen herhjemme er sam-
menlignet med andre lande. 

Siden er fulgt en runde med hø-
ringer blandt organisationer, prak-
tikere og forskere, og det hele er 
altså nu mundet ud i en række an-
befalinger til, hvordan inklusions-
indsatsen kan løftes endnu bedre.

Sideløbende har Skolelederfor-
eningen nedsat en intern inklusi-
ons-netværksgruppe til at følge  
arbejdet og til at sparre på hold-
ninger og politik.

 Mange steder opleves det som en ud-
fordring at skabe inkluderende læring, 
og flere steder mangler der en grundlæg-
gende forståelse af, hvad et inkluderende 
læringsmiljø er, ligesom at potentialet i 
samarbejdet mellem pædagoger og læ-
rere ikke udnyttes tilstrækkeligt.

 Kommunikationen i forhold til både 
elever og forældre er også en udfordring. 
Det gælder både arbejdet med at sikre en 
tydelig kommunikation om, hvilke ind-
satser der sættes i gang, og hvordan res-
sourcerne anvendes.

 ”Jeg vil især pege på vigtigheden af, at 
man bryder silo-tænkningen ned og sam-
ler kræfterne om at hjælpe de børn, der 
har behovet – på tværs af skoler, sociale 
forhold, familier og arbejdsmarked. Sam-
men kan vi gøre en større indsats, og det 
er meget vigtigt, at den bliver sat i værk 
så tidligt som muligt. Helt nede i børne-
haver og vuggestuer skal der sættes ind, 
så skolerne ikke senere får en brandsluk-
ningsopgave”, siger Hjortdal.

 Han peger også på, at det ikke mindst 
gælder om at inddrage forældrene og fa-
milierne og få elevernes egne perspekti-
ver og kræfter sat i spil. Det er en stor del 
af løsningen på udfordringerne.

Særligt omkring resurser
Kortlægningen viser, at ledere og med-
arbejdere oplever, at der mangler resur-
ser til arbejdet med et inkluderende læ-
ringsmiljø. Og ekspertgruppen anbefaler 
større synlighed i kommunerne såvel på 
de enkelte skoler omkring prioriteringer 
og resurseforbrug.

Ekspertgruppen kan dog ikke konklu-
dere, om der er tale om generel resurse-
mangel, eller om manglende eller uhen-
sigtsmæssig prioritering af ressourcerne 
til støtte til elever med særlige behov, men 
konstaterer, at der mangler gennemsigtig-
hed i forhold til, hvad ressourcerne bliver 
brugt til.

 Det har været svært at følge resur-
serne fra de segregerede specialunder-
visningstilbud til almenundervisningen, 
men gruppen vurderer, at der i vidt om-
fang er fulgt resurser med fra specialtil-
bud til almenundervisningen. Men at der 
samtidig mange steder er gennemført ge-

nerelle effektiviseringer og besparelser, 
der kan betyde, at de medfølgende resur-
ser er mindre synlige på skolerne.

 ”Lærere, pædagoger og skoleledere 
oplever mange steder, at resurserne ikke 
er fulgt med. Men vi er nu et andet sted, 
end da børnene blev flyttet fra special-  
til almentilbud, hvor de starter sammen 
med deres årgang. Så man kan ikke gøre 
regnestykket op på samme måde. Deri-
mod skal vi blive skarpere på at få be-
skrevet, hvad der sker – og hvad det ko-
ster,” siger Claus Hjortdal. 

 Han henviser til, at det konkret anbe-
fales, at ministeren i samarbejde med 
kommunerne udvikler en model for, 
hvordan det i kvalitetsrapporter kan ty-
deliggøres, hvor mange personalemæs-
sige ressourcer den enkelte skole har til 
rådighed, og hvilke kvalitative tiltag, der 
iværksættes samt at skolebestyrelser og 
skoleledere tydeliggør både prioriterin-
ger og personalemæssige ressourcer. 

Mens Claus Hjortdal her har kasketten 
på som formand for inklusionseftersy-
net, udtaler Skolelederforeningens næst-
formand Dorte Andreas sig på forenin-
gens vegne: 

“Mange af anbefalingerne er rigtig 
gode. Men det er meget vigtigt, at vi er 
opmærksomme på prioriteringen af res-
sourcerne. Vi skal være ambitiøse, og 
det er vi, men vi må også se på, hvad 
der er muligt. Kommunerne skal derfor 
afstemme forventningerne i forhold til 
indsatser og støtte indsatserne på sko-
lerne med fx ressourcepersoner. Det er 
dog fortsat den enkelte skoleleder, som 
skal prioritere indsatserne på den en-
kelte skole,” siger hun.  

Michael Diepeveen er redaktør 

Læs mere om anbefalinger og delanbefalin-
ger, hvor flere retter sig direkte til skolernes 
ledelser, i pjecen ”Afrapportering af inklusi-
onseftersynet”, der ligger på hjemmesiden.

TRE TWEETS
Min_BørnUndervisLige @UVM_dk: 

Ekspertgruppe m @claushjortdal over-

rækker inklusionseftersynets anbefalin-

ger til @EllenTrane 

Mette With Hagensen @MetteWithH : 

Vigtigt at #inklusionseftersynet følges 

op, så anbefalinger bliver til handling 

#skolepol

Dorte Andreas @DraDorte: Enig i de 

gode anbefalinger, men vi skal huske, at 

ressourcerne skal følge med #skolepol 

#uddpol
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Book en plads hos  
læringskonsulenterne

Læringskonsulenterne på folkeskoleområdet er 
erfarne praktikere, som arbejder med at bringe 
viden, inspiration og erfaringer i spil i praksis. 
Lige nu annoncerer vi ledige pladser på vores 
temaforløb, som løber over fire mødegange med 
afprøvning i praksis undervejs. Læs mere og
book din plads på læringskonsulenternes arran-
gementskalender: Uvm.dk/Laeringskonsulenter-
ne/Arrangementer

Vi fokuserer især på at:

• Skabe læring, trivsel og udvikling
• Give videns- og databaseret vejledning
• Understøtte og styrke en skolekultur præget af viden-

deling, didaktisk refleksion og samarbejde om elevernes 
læring og trivsel.

Vi vejleder om 10 temaer, herunder blandt andet lærings-
målstyret undervisning i fagene, tilrettelæggelse af den 
varierede skoledag, modtagelsestilbud og pædagogiske 
læringscentre.

Hotline om modtagelsestilbud

Få inspiration og hjælp til organisering og udvikling 
af modtagelsestilbud. Kontakt hotlinen på  
tlf. 3392 5318 eller e-mail tosprogs@uvm.dk

Inklusion her og nu

Søg en her-og-nu-indsats om inklusion og få hjælp 
til at håndtere specifikke udfordringer. Læs mere på 
uvm.dk/laeringskonsulenterne eller kontakt os på 
inklusion@uvm.dk



 At arbejde med børn og unge 
med særlige behov har næsten været en 
rød tråd i hele Heine Skovbak Iversens  
karriere. Samtidig kender han den almene 
skoles udfordringer bl.a. fra sin seneste 
stilling som pædagogisk afdelingsleder  
på Glesborg skole i Norddjurs kommune. 

Som skoleleder på specialskolen Oust 
Mølleskolen har Heine Skovbak Iversen 
fået drømmejobbet. 

”Her kan jeg kombinere min socialpæ-
dagogiske og pædagogiske interesse med 
interessen for ledelse,” siger han.

”Jeg er leder for nogle meget dygtige spe-
cialister. Men vi er samtidig en del af nor-
malområdet. Vi er en lille specialskole, som 
skal måles og vejes på de samme ting som 
folkeskolen. Vores elever er børn, som ikke 
er lykkedes i folkeskolen, for så havde vi ikke 
haft dem. Et af vores succeskriterier er, når 
vi kan sende eleverne tilbage til folkeskolen.” 

Heine Skovbak Iversen pointerer, at det 
da er en stor udfordring, at skolen skal leve 
op til de samme krav og passe ind i en fol-
keskole med et stort kommunalt fokus. Og 
samtidig arbejde effektivt og levere og do-
kumentere resultater. 

Han understreger, at det er i arbejdet 
med elevernes relationer, skolens medar-
bejdere opnår gode resultater.

”Men fremover skal vi også blive dygtige 
til det fagfaglige og løfte elever i bl.a. dansk 
og matematik. Det er et paradoks, at vi skal 
kunne begge dele og samtidig dokumen-
tere det, vi gør. Og meget af det, vi skal do-
kumentere, tager udgangspunkt i de bløde 
værdier, som vi bygger op gennem leg og 
aktiviteter. Når vi så har fået relationerne 
på plads, kan vi arbejde med det faglige.”

De næste år håber Heine Skovbak Iversen, 
at indførelsen af et Fablab på skolen vil give 
endnu bedre resultater. Et Fablab, Fabrica-
tion Laboraory, er et kreativt, højteknolo-
gisk, prototypeværksted, hvor eleverne kan 
omsætte idéer og projekter til fysisk form 
som f.eks. programmering af robotter. 

Heine Skovbak Iversen har som både læ-
rer og leder vekslet mellem special- og nor-

malområdet. Her halvvejs i sit arbejdsliv  
er det en væsentlig drivkraft for ham at have 
indflydelse på at præge retningen som leder. 
Han har både lyst til og mulighed for at 
læg ge flere kræfter i jobbet. Blandet andet 
fordi hans fire børn ikke længere er små.  

”Det er vigtigt for mig at have en god  
balance mellem arbejdslivet og familielivet. 
Jeg kommer ikke til at give køb på mit fami-
lieliv for jobbets skyld,” siger han.

”Min egen udfordring i dette job er, at 
jeg er alene-leder. Den nødvendige spar-
ring og refleksion over beslutninger må jeg 
finde i mit netværk. Jeg har været leder de 
sidste 5-6 år, og lederrollen har forandret 
sig. Der er kommet en højere grad af cen-
tral styring og interesse for at få målbare 
resultater fra os.” 

Heine Skovbak Iversen fortæller, at en  
af fordelene ved at være leder på en lille 
skole er, at man er meget tæt på det, der 
sker, og det, der bliver sagt i det daglige. 

”Man kan slå tonen an og i høj grad på-
virke stemningen på arbejdspladsen. Det 
handler om det personlige lederskab, at 
man er villig i at bringe sig selv i spil og in-
volvere sig i medarbejderne. Man kan lettere 
følge op det, korrigere og sparre. Det er mig 
med min personlighed, der er tæt på.” 

OUST MØLLESKOLEN har omkring 25 elever 
i alderen seks til tolv år fordelt på en heldags-
skole og en familieskole. Børnene, der går i 
Heldagsskolen, er normalt til velbegavede, 
men har alle så store adfærdsmæssige og psy-
kiske problemer, at de ikke kan rummes i al-
mindelig skolesammenhæng. De børn, der  
visiteres til Familieskolen, er næsten inden for 
samme målgruppe, som børnene på Heldags-
skolen, men målet for børnene på Familiesko-
len er, at de skal forblive i deres egen klasse. 
Ud over skolelederen er der 18 pædagogisk 
personale. Skolen ligger på et lille slot med  
tilhørende park. Hvert år afholdes Oust Mølle 
Rock sidste torsdag inden sommerferien med 
deltagelse af 5.000 børn fra 0. til 5. klasse fra 
Randers Kommune.

Helle Kjærulff er freelancejournalist

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf  •  Foto Privat

HEINE SKOVBAK IVERSEN
46 år, skoleleder fra 1. april på Oust 
Mølleskolen, Randers Kommune 

Min egen 
udfordring 

i dette job er, at jeg 
er alene-leder. Den 
nødvendige spar-
ring og refleksion 
over beslutninger 
må jeg finde i mit  
netværk.
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KOMPETENCEHUSETHECKMANN.DK

KLAR TIL NYT SKOLEÅR?

· 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.

Kompetencehuset Heckmann tilbyder foredrag, 

kurser og kompetenceudviklingsforløb.



32 plenum – juni 2016



KOM TIL SKOLELEDERFORENINGENS

ÅRSMØDE 2016

EN GOD KARAKTER!

ALT OM ÅRSMØDET, UDSTILLING, 
INFORMATIONER M.M. 

VIL EFTER SOMMER 
OGSÅ LIGGE PÅ EN 

SÆRLIG ÅRSMØDE-2016-APP

• Ministeren er inviteret!

• Paneldebat v/ Mads Steffensen

• Ledelsesmæssige dilemmaer

• Bondo, Witt Hagensen & Hjortdal

• Biskop em. Kjeld Holm

• Professor Lene Tanggaard

• Musik, underholdning og fest

• Tre retter italiensk m/ vin

• Bramsen, Amstrup & Svarrer

• The Late Show

• Debattør Gitte Hornshøj

• 1500 m
2 udstilling

• Kreativitet og præstation

• Tidl. elitesoldat B. S. Christiansen

• Næstformand Dorte Andreas

• Direktør A. P. Møller, Henrik Tvarnø

• Mads Sølver Pedersen, Aalborg

• Journalist Jakob Sheikh

• Komiker Mette Frobenius

• Mød kollegaerne …

SÆT ET KÆMPE      I KALENDEREN  

FOR DAGENE DEN 27.-28. OKTOBER I 

AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

Årsmødeprogrammet ligger på HJEMMESIDEN, her nogle af elementerne:
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EN DAG PÅ
ARBEJDET
MEDLEMSBLADET PLENUM HAR 

LADET EN FOTOGRAF FØLGE EN 

SKOLELEDER OG LEDERTEAMET 

OVER EN ARBEJDSDAG. VI LADER 

BILLEDERNE MEST MULIGT TALE 

FOR SIG SELV...

Foto: Frederik Maj

07:44
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Lederteammøde.

God morgen til elever.
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Introdag for nye 
specialklasseelever.
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... fortsat møde med nye forældre til specialklasseelever.
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E-mail, Intra og 
opgaveløsning på kontoret

Pædagogisk udvikling/
møde med lærer og pædagog 

om næste års skema.

Arbejdsdagen slutter, 
computeren slukkes og 

alarmen sættes til.
 

Drøftelse/strategi pædagogisk 
ledelse afdeling I.

Planlægning af prøveafvikling  
og det nye skoleår, forberedelse 
af møder med skolebestyrelse, 

lærerteam, PPR, forvaltning mv.
 

PS: 
Vi besøgte skoleleder 

Henrik Kallestrup
og hans ledelsesteam  
på Viby Skole uden 

for Aarhus.
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KURSUS FOR  
NYE LEDERE  
I FOLKESKOLEN  
2016
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 Er du nyudnævnt leder? Vil du gerne have en koncen-
treret 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 deltageraktivi-
teter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at give mulig-
hed for networking, idet vi udover det ledelsesfaglige fokus lægger 
vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skole lederrollen indgående. Hvilke udfor-
dringer 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 lejlig-
hed 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.

MANDAG DEN 19. SEPTEMBER 2016
09.30–10.00  Ankomst, morgenkaffe
10.00–12.00:  Velkomst, præsentation og indledende  

refleksioner over lederrollen. Opstilling  
af læringsmål for forløbet. 

12.00–13.00:  Frokost
13.00–14.00:  Walk and Talk. Parvise drøftelser af en case.
14.00–16.15:  Skoleledelse–rammer og vilkår: Om forvalt-

ningslov og offentlighedslov. Om afgørelser 
og personalesager. Om specialundervisning, 
god orden og magtanvendelse. 
v/ konsulent Dorrit Bamberger

16.30–18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at have leder-
kasketten på. Om at arbejde i et ledelses-
team. Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. 
Om ansvar og medansvar. 
v/ kursusledelsen

19.00:  Middag

TIRSDAG DEN 20. SEPTEMBER 2016
09.00–10.15:  Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen. 

Praktiske øvelser med reflekterende team. 
v/ konsulent Dorrit Bamberger

10.30–12.00:  Skoleledelse i praksis I: Om forandrings-
ledelse. Om at skabe ejerskab hos med-
arbejderne. 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:  Walk and talk–tid til refleksion
14.00–16.00:  Skoleledelse i praksis II: Om at arbejde i en 

politisk styret organisation. Om økonomi-
styring. Om samarbejdet i ledelsesteamet. 
Om mellemlederens særlige position … og 
meget mere.  
v/ skoleleder Jens Bernhardt og souschef  
Susanne Bremer, Fredensborg Skole

16.00–16.30  Pause
16.30–17.30:  ”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne  

og kursuslederne danner et panel, som  
reflekterer over dilemmaer, som kursus-
deltagerne præsenterer dem for. 
v/ konsulent Søren Teglskov

19.00:  Middag

ONSDAG DEN 21. SEPTEMBER 2016
09.00–10.15:  Morgensang, bakspejlet, refleksion,  

selvledelse mv.  
v/ konsulent Søren Teglskov

10.30–12.00:  Nyt fra foreningen. Aktuel orientering  
og dialog med formanden. 
v/ formand for Skolelederforeningen,  
Claus Hjortdal

12.00–13.00:  Kursusevaluering. Evaluering af læringsmål, 
opstilling af handleplan og plan for viden-
deling.  
v/ kursuslederne

13.00:  Frokost, herefter afrejse

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

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.

OBS! Tilmelding på
www.skolelederforeningen.org

PROGRAMVELKOMMEN TIIL ÅRETS
KURSUS FOR NNYYE LEDERE 
DEN 19.9. TIL 221.99. 2016
SINATUR HOTEL FREDERIKKSDAAL, KGS. LYNGBY
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 Antvorskov Skole i Slagelse er i forvej-
en, og også før man snakkede om profilskoler, åben 
skole, reform og alt, hvad det indebærer, kendt som 
en folkeskole, der satser på natur-teknik-science ople-
velser og læring. Bestemt ikke så alt andet er udeluk-
ket, men som en høj prioritet. 

Her bruger man fx menneskelignende robotter i 
undervisningen for at styrke elevernes teknologifor-
ståelse gennem programmering, men også ved at de 
påvirker relationerne elev-elev og lærer-elev imellem, 
og dermed bliver ”medier” for læring på nye måder, 
bogligt og socialt. Her arbejdes med energi, miljø og 
klima og samarbejdes med både offentlige institutio-
ner og private virksomheder.

Listen er lang over aktiviteter og projekter. Der 
konkurreres med andre skoler i First LEGO League 
med konstruktioner i bl.a. Mindstorm, Space og 
Green City. Der arbejdes tilsvarende med Junior 
LEGO WeDo. Der leges og læres med droner, 3-D-
prints, modeller og maskiner. Man er med i Projekt 
Edison, en landsdækkende opfinderkonkurrence  

for i 6. og 7. kl. elever. Der er lige åbnet for et større 
tværfagligt filmprojekt, hvor der arbejdes med story, 
klipning, teknik og kommunikation m.m.

Skolen tilbyder i 7.-9. kl. fire linjer: Foruden Science 
og teknologi, så Teknologi, design og innovation, 
Multimedie, visual art og design og International 
kommunikation. Dermed er naturfag, de humanisti-
ske fag og praktiske/musiske fag repræsenteret. Der 
skal være flere indgange. For som man ved, kommer 
selv de bedste idéer sjældent langt uden form, farver, 
økonomi, markedsføring mv. 

For nylig har skolen vundet ikke mindre end fem 
priser på den årlige finale for ”Unge forskere” i Fo-
rum i København. Særligt flot var måske 8. A’s første-
præmie i kategorien ”Teknologi” for at have lavet en 
kop, der måler, hvor meget man drikker – og tjekker, 
hvis man fx glemmer eller springer over. Hvilket er 
et stort problem for ældre, der dehydreres, hvis de 
ikke får væske nok.

Videreudvikling, et patent og produktion af kop-
pen er perspektivet, og et erhvervseventyr kan være 
på vej. Det er drømmen, og drømmefabrikken er det 
moderne LearningTechLab Center, som skolen fik 
bygget for en 4-5 år siden som et overdimensioneret 
naturfagslokale med mobilt udstyr og let adgang til 
strøm, vand, gas, datakraft og hvad hjertet og hjer-
nen ellers begærer.

Space Oddity
I David Bowies sang om en rejse ud i rummet (og  
ind i sindet) drager astronauten Major Tom afsted, 
men kommer ikke hjem. Det er en risiko, man løber. 
Men heldigvis blev fantasien overtrumfet af virkelig-

SELV OM MAN HAR SIN GANG PÅ EN FOLKESKOLE 

BEHØVER ALT IKKE AT VÆRE SÅ JORDBUNDET.  

SKOLE I SLAGELSE HAR HAFT BESØG AF DEN  

DANSKE ASTRONAUT ANDREAS MOGENSEN 

Af Michael Diepeveen  •  Foto Polfoto og Evan Hemmingsen
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heden. På næsten samme tid i sommeren 
1969 fandt den vellykkede Apollo 11 måne-
landing sted. En milepæl var det, der sam-
tidig satte ambitionsniveauet fremover.

Siden har der været flere bemandede 
rumflyvninger, selv om programmerne  
i perioder har været sat på standby –  
de koster jo mere end spidsen af en rum-
raket. Men NASA og russerne har fået  
følgeskab af inderne, kineserne og ikke 
mindst det europæiske rumfartssamar-
bejde ESA, som Danmark er med i, og 
som september sidste år sendte den før-
ste dansker ud i rummet.

Andreas Mogensen gæstede Antvor-
skov Skole i slutningen af april måned  
og fortalte om sin tur og sine oplevelser. 
Som når man flyver, er det ofte starten 
og især landingen, der kan bekymre –  

og her var det en vild nedtur gennem at-
mosfæren, hvor rumkapslen ved at blive 
brændt af for så at lande med et brag på 
den hårde jord. Godt nok i en faldskærm, 
og godt at bremseraketterne virkede … 

De mange elever samlet i skolens 
idrætshal så den danske astronauts film, 
billeder og lyttede til fortællingen om  
de mere fredelige otte dages ophold på 
den internationale rumstation ISS med 
en super udsigt til vores blå planet og om 
natten til millioner af stjerner. Her blev 
der i vægtløs tilstand spist, drukket, gået 
på toilettet, sovet, lavet eksperimenter af 
forskellig slags. Ret specielt, helt sikkert.

Hvordan bliver man astronaut? Jo, for 
Andreas Mogensen var det fascinationen 
af universet og ønsket om at udforske 
det, der startede hans drømme og even-

tyrlyst i 4-5. kl. Langt, langt størstedelen 
af rummet står jo åbent for at blive un-
dersøgt nærmere, men inden man bliver 
astronaut-kandidat, er der selvfølgelig  
en meget lang vej at gå med uddannelse,  
udvælgelse og mange test.

Som dansker og en af unikke få, der 
har været på tur i rummet, rangerer han 
på linje med de største stjerner inden for 
sport, kunst, håndværk, videnskab m.m. 
Det kræver kundskaber og fysik, men 
måske frem alt mod og vilje at komme 
dertil. Det kommer man ikke uden om.

 Men Mogensen virkede bestemt som, 
han havde benene solidt på jorden. Et for-
billede, der blev knyttet kontakt til, da 
han var dommer ved ESA’s europæiske fi-
nale for robotter i slutningen af 2015, hvor 
skolen havde et hold med og i øvrigt fik en 

I kredsløb 400 km oppe, hvor solen står op en 15-16 gange om dagen, tester Andreas Mogensen sit skin-suit og udstyr ombord på den Internationale Rumstation ISS. 
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flot 2. plads. Afslappet, venlig og en god for-
midler, som det lykkedes at fange både de 
yngste og de ældste elever opmærksomhed. 

Next stop Mars
Som skoleleder Søren Ranthe siger, prøver 
skolen at få eleverne til at omfavne teknolo-
gien i stedet for at lade sig afskrække af den. 
Men for ham selv, et dedikeret ledelsesteam 
på i alt fire samt 70 medarbejdere på den 
1100 elever store skole er det ikke teknologi, 
design, formidling og de forskellige former 
og udtryk i sig selv, der er hovedmålet. Det 
er derimod begejstringen og læringen.

”Det skal være sjovt og seriøst på én 
gang. Og vi skal have alle med. Piger og 
drenge. Så de elever, der har svært ved  
at præstere fagligt, tør overgå sig selv, og  
så de bedste i den anden ende ikke under-
præsterer. Vi ikke kun tror, men ved – da 
der er forskningsmæssig dokumentation – 
at læring og progression primært sker  
nedefra og breder sig derfra”, tilføjer  
souschef Britta Thomsen.

PENGE SKAL DER TIL 

Også i Slagelse står skole-
væsnet midt i store be-
sparel ser. Så en af de le-
delsesopgaver, der må 
nævnes, er at få økono-
mien til at hænge sam-
men.

Selv om der ikke tale om 
bemandet rumfart, kan de 
mange aktiviteter på Ant-
vorskov skole ikke sættes 
i værk uden ekstra midler. 
Skoleledelsen arbejder 
derfor hårdt på at skaffe 
finansiering og sponsora-
ter gennem sine kontakter 
til virksomheder og orga-
nisationer. Og har held 
med det.

Senest er det lykkedes 
på vegne af hele kommu-
nens skolevæsen at få til-
delt 1,35 mio. af A P Møl-
ler Fonden til at øge 
lærernes og elevernes 
teknologiske og digitale 
kompetencer.

Det skal være sjovt
og seriøst på én gang. 

Og vi skal have alle elever med!
Britta Thomsen, souschef, Slagelse

Læring kan ikke forud-
skikkes, men foregår 

hele tiden i flow og udveksling
Søren Ranthe, skoleleder, Slagelse

På Antvorskov Skole undgår man sty-
rende eller kontrollerende ledelse, men 
prioriterer derimod strategisk ledelse, der 
rammesætter og understøtter udviklingen 
af læringsfællesskaber på alle niveauer.  
Det er forløb, der ikke er lineære og meka-
niske, men mere cirkulære, ved at individet 
ved sin deltagelse i ofte komplekse netværk 
af relationer får frisat det læringspoten-
tiale, der er.

”Som ledere skal vi have overblik, sætte 
retning og give mening. Men ellers under-
støtte den samskabende læring og udvik-
ling, der sker mellem elever, lærere, ledelse 
og andre aktører, der kan være i lærings-
rummet, fx eksterne praktikere, fagfolk og 
samarbejdspartnere. For læring kan ikke 
kun forudses og forudskikkes, den foregår 
hele tiden i flow og udveksling”, siger Søren 
Ranthe.

I den ledelse af læringsfællesskaber, der 
sker, evalueres der løbende gennem obser-
vationer af, hvad der virker godt og kaster 
resultater af sig. Også gennem appreciative 
inquiry følger ledelsen op på medarbejder-
nes virke – dette igen med en anerkendende 
og bottom-up tilgang, hvor man er fælles om 
at afdække problemer og søge at finde løs-
ninger sammen. 

Men tag ikke fejl. På denne vestsjælland-
ske folkeskole har man klare forventninger 
til hinanden. Her handler det ikke kun om 
at være med, men om at gøre sig umage, 
om at stå på tæerne og aktivt tage en bid  
af fremtiden. Så vær ikke forundret, hvis  
en af skolens elever en dag står på Mars.  

Michael Diepeveen er redaktør 
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NOTER

P R O G R A M   OG   T I L M E L D I N G  til konferencen via cesob.dk

LEDELSE af samarbejdet mellem lærere & pædagoger
– ledelse af det  
tværprofessionelle samarbejde  
i skolens praksisfællesskaber  
med sigte på børns  
læring og trivsel

KONFERENCE på Nyborg Strand  8.9.2016  kl. 9-16

Hvordan vil det gå i næste skoleår? Det spørgsmål er formændene for 
henholdsvis Danske Skoleelever, Skole og Forældre, Skolederforeningen 
og Børne- og Kulturchefforeningen gået sammen om at give nogle bud på 
i KL’s blad Danske Kommuner. 

Alle fire organisationer tror på intentionerne bag reformen, men er dog 
ikke blinde for de udfordringer, der også vil være. Læs bl.a. Claus Hjort-
dals bud ”Skolereformen – vi er godt på vej” på danskekommuner.dk.

En ny EVA-undersøgelse baseret på data indsamlet i 2008-12 sætter 
spørgsmål ved værdien af 10.-klasse tilbuddet – især med hensyn til, 
om eleverne efterfølgende gennemfører en ungdomsuddannelse. 
Men det er et billede, som Skolelederforeningen ikke kan genkende.

”I mellemtiden er det kommet både en anden lovgivning på området 
og et andet indhold i 10.klasse,” siger Claus Hjortdal og peger på, at 
mange af de 10. klasser, der er analyseret i undersøgelsen slet ikke ek-
sisterer længere, da de er flyttet fra folkeskoleregi til 10. klassecentre.

Han finder derfor undersøgelsen bagudskuende, og at de nye 10.-
klasse-tiltag, som er iværksat i de senere år, og som ikke er blevet 
evalueret endnu, tværtimod giver grund til at være optimistisk. Sær-
ligt når det gælder de elever, der fortsætter på erhvervsuddannelserne.

”Vi har aldrig haft så meget brug for 10.-klasse, som vi har i dag med 
inklusionsdagsordenen og et bredere optag af elever i folkeskolen. 
Hvis vi tager fremtidsbrillerne på, vil der med tiden blive endnu flere 
elever, der har brug for et ekstra år at blive klar i,” siger Hjortdal.

Hent rapporten ’Effekten af kommunale 10.-klassetilbud’ på eva.dk

ET EKSTRA ÅR



Tlf. 46 48 03 90       aqualine.dk

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.

Fysisk aktive elever har 
brug for frisk koldt vand
  
 



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

En drikkevandskøler 
giver rent, frisk, iskoldt 
vand til alle

Du kan med fordel lease din drikkevandskøler 
- gennem Kommuneleasing.

Fontemagna 150 drikkevandskøler 
Leasing 460 kr./ måned*

Kontantpris kr. 27.670

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,-

 

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

Fontemagna 
- iskoldt vand til 250 elever

Wall 
- iskoldt vand til 100 elever

Leasing
460 kr.

/mdr.

Leasing
390 kr.

/mdr.

Alle angivne priser er ekskl. moms.



 Da du blot er få meter fra din 
hoveddør, kan du høre låsen i hoveddø-
ren slå fra – huset ved, at du er hjemme. 
Det er længe siden, at du har været nødt 
til at fumle efter nøglerne i tasken.

Inden for står maden færdiglavet og 
klar i ovnen – køkkenet holder automa-
tisk øje med, hvornår du tager fra ar-
bejde, og sørger for at koordinere tilbe-
redningstiden med din bils informationer 
om eventuelle forsinkelser i trafikken.

Bilen er også i kontakt med dit forsik-
ringsselskab, og du er så godt som sikker 
på, at den aldrig bliver stjålet, fordi både 

de og du altid online kan se, hvor bilen 
befinder sig. Og så længe du selv overhol-
der hastighedsgrænserne, så kvitterer 
forsikringsselskabet med en nedsat for-
sikringspræmie.

Dit smartwatch sørger for at holde øje 
med dit helbred og blodtryk, både så kø-
leskabets automatiserede indkøbsliste 
koordineres i forhold til dine aktuelle be-
hov, men også så din medicin og vitamin-
tilskud kan justeres løbende – og du ved, 
at lægen selv tager kontakt, hvis dine hel-
bredsstatus falder udenfor de aftalte pa-
rametre.

DEN HELT HOTTE TEKNOLOGITREND I NETOP DISSE ÅR ER INTERNET  

OF THINGS – ALTING SKAL PÅ INTERNETTET. OG DET GÆLDER BÅDE  

PÅ JOBBET OG DERHJEMME. HVIS DU ELLERS TØR?

 
Af Thomas Berger  •  Foto: Producenter
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Fremtiden er her allerede
Det kan lyde som fremtidsmusik, men 
størstedelen af komponenterne til det 
smarte og internetforbundne hjem er for 
længst blevet til virkelighed.

Internet of Things kaldes trenden, hvor 
alt fra dit køleskab til bilen og børnenes 
legetøj er tilkoblet internettet. Det hand-
ler om at forbinde hardwaren i din dag-
ligdag med hinanden, så de kan indsamle 
og dele oplysninger med hinanden. Målet 
er blandt andet at automatisere og effek-
tivisere.

Men hele trenden omkring Internet  
of Things rækker langt videre end for  
eksempel de gadgets og udstyr til et 
”smarthome”, som der er billeder af  
her i artiklen. Det handler i høj grad  
også om effektivisering i erhvervslivet.

Et eksempel er internetforbundne sen-
sorer på toiletterne, der kan hjælpe ren-
gøringspersonalet med at prioritere, 

hvilke af dem der trænger til rengøring. 
Internetforbundet produktionsudstyr  
lader virksomheden vide om vedligehol-
delse er påkrævet, og Internet of Things 
kan i forbindelse med hospitalsudstyr  
effektivisere udnyttelsestiden som det er 
sket på St. Lukes Medical Center på Filip-
pinerne.

Vaskemaskinen forældet efter to år
Men før Internet of Things for alvor gør 
sit indtog i dit liv, er der en lang række  
af udfordringer, som står i vejen. 

Rent teknisk findes der en alt for lang 
række af forskellige standarder – alene  
indenfor netværksstandarder kan i flæng 
nævnes ZigBee, Z-Wave, EnOcean, Blue-
tooth LE, SigFox og Lora. Dertil kommer 
standarder for, hvordan det internetfor-
bundne udstyr kommunikerer og udveks-
ler data med hinanden. Det skal der styr 
på, inden forbrugerne pludselig ender i 

Amazon Echo
Amazon Echo er ikke blot en de-
signlækker cylindrisk trådløs højt-
taler, den er også udstyret med 
stemmestyringssoftwaren Alexa, 
så du udover verbalt at give den 
besked på hvilken musik, du gerne 
vil høre, kan spørge den om vejr, 
nyheder med videre. Du kan styre 
andre tilknyttede produkter med 
stemmen, og du kan bestille varer 
i Amazons internetbutik.

Netgear Arlo Q
Overvågningskameraet Arlo Q 
holder ikke blot øje med dit 
hjem, det er også konstant for-
bundet til internettet, så opta-
gelserne af eventuelt ubudne 
gæster lagres i sikkerhed on-
line. Men det betyder også, at 
du til hver en tid via din 
smartphone kan se, hvad der 
rører sig i huset – også om nat-
ten. Kameraet har endda ind-
bygget mikrofon og højttaler, 
så du kan give hunden besked 
på at komme ned fra sofaen.
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en blindgyde af udstyr, der ikke kan tale 
sammen.

Samtidig er der et problem i forhold til 
udstyrets software, der ikke, på samme 
måde som den fysiske maskine, er dæk-
ket af den almindelige reklamationsret. 
Ligesom det er op til producenterne selv 
at bestemme, i hvilket omfang og hvor 
længe de ønsker at opdatere softwaren.

Resultatet kan meget vel blive, at en 
fire år gammel og ellers velfungerende 
vaskemaskine ikke kan samarbejde med 
resten af det internetforbundne hjem, da 
dens software er forældet – og i værste 
fald pludselig udgør en regulær digital 
sikkerhedsrisiko, fordi den gamle soft-
ware er sårbar overfor nye trusler.

Uønskede digitale gæster
Netop sikkerheden er den helt store ud-
fordring i forbindelse med Internet of 
Things. Når alting pludselig er forbundet 

til internettet, så bliver angrebsfladen for 
hackere også langt større. Så er det ikke 
blot dit overvågningskamera eller Smart 
TV, som går efter – tørretumbleren er 
også et attraktivt mål for hackere, som 
ønsker at brænde dit hus ned ved at 
overophede varmelegemerne.

At netop sikkerheden i Internet of 
Things skal tages meget alvorligt, har  
vi allerede set adskillige eksempler på.

Legetøjsfirmaet Mattel lancerede op til 
jul sidste år produktet Hello Barbie – en 
barbiedukke som hele tiden er online, så 
den kan analysere hvad barnet siger og 
dermed føre en samtale. Det amerikan-
ske sikkerhedsfirma Bluebox fandt i de-
cember imidlertid en lang række sårbar-
heder i såvel den tilhørende app som i 
dukkens kommunikation med serverne, 
som betød, at en hacker potentielt kunne 
spionere på børnene.

I februar i år fandt sikkerhedsselskabet 
Rapid7 lignende sårbarheder i en inter-
netforbunden bamse fra Fisher Price, 
der gav potentielle hackere adgang til  
oplysninger om barnets navn, alder og 
køn. Og i gps-uret Hero0 til børn, opda-
gede Rapid7, at hackere, ligesom foræl-
drene, havde mulighed for at spore bar-
nets placering.

Det virkelig gruopvækkende eksempel 
på manglende sikkerhed i Internet of 
Things blev demonstreret sidste år af et 
forskerhold fra University of California. 
De havde held med at hacke sig ind i bi-
lers såkaldte telematic control unit (TCU), 
som for eksempel bruges af forsikrings-
selskaber til at tracke bilen.

Det gav forskerne adgang til bilens 
elektronikkontrol og dermed adgang til 
bilens bremser, som de kunne aktivere 
med en enkelt SMS – mens bilen kørte.

Noget der kan være værd at tænke 
over, inden du investerer i dit første  
internetforbundne køleskab? 

Thomas Berger er freelancejournalist

Kevo Smart Lock
Smartlåsen fra Kevo er knyttet  
til din smartphone, så du med et 
enkelt strejf på skærmen kan låse 
op for din hoveddør. Hvad der er 
endnu mere smart er, at du kan 
oprette en midlertidig nøgle til for 
eksempel en håndværker, der kun 
har behov for at kunne komme ind 
i huset en enkelt dag, for at udføre 
en aftalt arbejdsopgave.

Roost Smart Battery
Det ligner et helt almindeligt 
9-volt batteri, og det passer 
også ind i for eksempel en al-
mindelig røg eller kuliltealarm. 
Men batteriet er udstyret med 
trådløs teknologi, så du via en 
app kan se, hvor meget strøm, 
der er tilbage. Du får også be-
sked, hvis en alarm går i gang – 
ligesom systemet kan sende 
besked til din nabo. Og så  
kan du via app’en midlertidigt 
slukke for den alarm, der altid 
går i gang når du laver flæske-
steg i ovnen.

en blindgyde af udstyr, der ikke kan tale 
sammen.

Samtidig er der et problem i forhold til
udstyrets software, der ikke, på samme 
måde som den fysiske maskine, er dæk-kk
ket af den almindelige reklamationsret.
Ligesom det er op til producenterne selv 
at bestemme, i hvilket omfang og hvor 
længe de ønsker at opdatere softwaren.

Resultatet kan meget vel blive, at en
fire år gammel og ellers velfungerende 
vaskemaskine ikke kan samarbejde med 
resten af det internetforbundne hjem, da 
dens software er forældet – og i værste
fald pludselig udgør en regulær digital 
sikkerhedsrisiko, fordi den gamle soft-
ware er sårbar overfor nye trusler.

Uønskede digitale gæster
Netop sikkerheden er den helt store ud-
fordring i forbindelse med Internet of 
Things. Når alting pludselig er forbundet 

til internettet, så bliver angrebsfladen for
hackere også langt større. Så er det ikke
blot dit overvågningskamera eller Smart 
TV, som går efter – tørretumbleren er
også et attraktivt mål for hackere, som 
ønsker at brænde dit hus ned ved at
overophede varmelegemerne.

At netop sikkerheden i Internet of 
Things skal tages meget alvorligt, har 
vi allerede set adskillige eksempler på.

Legetøjsfirmaet Mattel lancerede op til 
jul sidste år produktet Hello Barbie – en
barbiedukke som hele tiden er online, så 
den kan analysere hvad barnet siger og 
dermed føre en samtale. Det amerikan-
ske sikkerhedsfirma Bluebox fandt i de-
cember imidlertid en lang række sårbar-
heder i såvel den tilhørende app som i 
dukkens kommunikation med serverne, 
som betød, at en hacker potentielt kunne 
spionere på børnene.

I februar i år fandt sikkerhedsselskabet 
Rapid7 lignende sårbarheder i en inter-
netforbunden bamse fra Fisher Price, 
der gav potentielle hackere adgang til 
oplysninger om barnets navn, alder og 
køn. Og i gps-uret Hero0 til børn, opda-
gede Rapid7, at hackere, ligesom foræl-
drene, havde mulighed for at spore bar-
nets placering.

Det virkelig gruopvækkende eksempel
på manglende sikkerhed i Internet of 
Things blev demonstreret sidste år af et 
forskerhold fra University of California. 
De havde held med at hacke sig ind i bi-
lers såkaldte telematic control unit (TCU),
som for eksempel bruges af forsikrings-
selskaber til at tracke bilen.

Det gav forskerne adgang til bilens 
elektronikkontrol og dermed adgang til 
bilens bremser, som de kunne aktivere
med en enkelt SMS – mens bilen kørte.

Noget der kan være værd at tænke 
over, inden du investerer i dit første 
internetforbundne køleskab? 

Thomas Berger er freelancejournalist

Kevo Smart Lock
Smartlåsen fra Kevo er knyttet 
til din smartphone, så du med et 
enkelt strejf på skærmen kan låse 
op for din hoveddør. Hvad der er 
endnu mere smart er, at du kan 
oprette en midlertidig nøgle til for 
eksempel en håndværker, der kun 
har behov for at kunne komme ind 
i huset en enkelt dag, for at udføre 
en aftalt arbejdsopgave.

Roost Smart Battery
Det ligner et helt almindeligt 
9-volt batteri, og det passer 
også ind i for eksempel en al-
mindelig røg eller kuliltealarm. 
Men batteriet er udstyret med 
trådløs teknologi, så du via en 
app kan se, hvor meget strøm, 
der er tilbage. Du får også be-
sked, hvis en alarm går i gang – 
ligesom systemet kan sende
besked til din nabo. Og så 
kan du via app’en midlertidigt 
slukke for den alarm, der altid 
går i gang når du laver flæske-
steg i ovnen.
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Målrettede diplommoduler styrker dig  
i daglige udfordringer på skolen

KOMPETENCEUDVIKLING FOR SKOLELEDERE

Pædagogisk ledelse og Skoleledelse med data. LedelsesAkademiet Lillebaelt har stærke 
uddannelser på programmet for skoledere i efteråret 2016.

Pædagogisk ledelse
Modulet baseres på den nyeste viden om pædagogisk ledel-
se og professionelle læringsmiljøer, der støtter elevernes 
læring og trivsel. Pædagogisk ledelse styrker lederes  kom-
petencer til at lede læreprocesser, der skaber udvikling på 
skolen.

Skoleledelse med data

at bruge skolens empiriske viden til kvalitetsudvikling af 
skolens kerneydelser. Der arbejdes med analyse af forskel-
lige datatyper og planlægning af ledelsesindsatser på basis 
af datamateriale.

Dét, der gør det her diplomforløb anderledes er, at det ikke 
-

ventionsforløb. Denne kobling mellem den teoretiske opgave 
og det praktiske interventionsforløb – det er netop det, der 
er med til at skabe og fastholde en forandring.

Pia Bendixen
Skoleleder, Gummerup Landsbyordning

For mere information - kontakt 
Ledelseskonsulent Elin Andersen, tlf. 24 82 21 40, mail elan2@ucl.dk 
eller
Sekretær Janni Frank, tlf. 63 18 41 11, mail jmfr@ucl.dk   

Tilmelding kan ske på 
ucl.dk/diplompaedagogiskledelse og ucl.dk/diplomskoleledelsedata

Skræddersyet kompetenceudvikling
LedelsesAkademiet kan tilrettelægge diplommoduler, som skræddersyede forløb til 

Forløb kan indeholde vidensrejser, interventionsforløb eller andet relevant – knyttet 
til kommunens strategier.



 Hvornår har du sidst hørt 
dette udsagn i skolelederkredse? ”Jeg har 
ikke tid til det strategiske arbejde, for jeg 
drukner i drift”? Drift forstås her som de 
opgaver, der løbende skal løses i hverda-
gen på skolen, og skal ikke forstås som drift 
i betydningen økonomi og skolens admini-
strative system.

En nærliggende tanke kunne være, at 
en leder der har denne drukne-fornem-
melse ubevidst trækker sig væk fra det 
paradoksale og bøvlede i arbejdet og 
længes efter den rene og formbare stra-
tegi, som man kan styre butikken efter. 

En konsekvens af dette kunne desuden 
være, at dialogen med lærerne og pæda-
gogerne om kerneopgaven bliver diffus, 
uklar og måske uden retning – og det får 
man ikke meget andet ud af end netop 
bøvl med - driften.

Når du som skoleleder beskæftiger dig 
med drift, har du faktisk fat i kerneopga-
ven, fordi det er i driften, at opgaverne 

løses og derfor også i driften, at der ska-
bes værdi. Så, måske skal der investeres 
mere nærvær og vågen opmærksomhed 
overfor driften og dens værdiskabelse. 

Set udefra sker der i dag en bevægelse  
i skolelederrollen der matcher skolere-
formens visioner og mål for skoleudvik-
ling og læring. Bevægelsen ser således 
ud:

1. Fra fokus på lederen som administra-
tor med fokus på skolen som admini-
strativt system som skemalægning, 
gode rammer og hensigtsmæssige ruti-
ner, fornuftig logistik hvor alle følger 
reglerne og vægter en god relation til 
myndighederne.

2. Til fokus på skolens indhold og arbejde 
med kerneopgaven undervisning, læ-
ring og trivsel. Udvikling af læringsmil-
jøer, pædagogisk ledelse, involvering af 
medarbejderne med sparring og feed-
back, fokus på effekter og resultater.

Bevægelsen signalerer en forandrings-
proces, der ledelsesmæssigt skal regule-
res bevidst og drøftes i ledelsesteamet så 
man ikke oplever, at man drukner i drift.

Lederen skal i dag vælger sit fokus for 
ledelsesarbejdet, så man kan reflektere 
over sin opfattelse af lederrollen og allo-
kering af tid, opgaver og behov for nye 
færdigheder. 

Prøv at være antropolog på din egen 
skole og undersøg sammenhængen mel-
lem praksis, strategi og drift. Undersøg 
din egen kommunikation og opmærk-
somhed på sammenhænge mellem drift 
og kerneopgave. Undersøg medarbejder-
nes eventuelle oplevelse af, hvilke sam-
menhænge de ser, der er mellem de 
overordnede politiske og statslige mål-
sætninger og skoleledelsens udmeldin-
ger og mål for medarbejdernes løsning  
af kerneopgaven.

Drift og kerneopgave er  
integreret og adskilt
Dette indlæg er en invitation til dialog 
om relevansen af en ”ny” praksisvending 
og ”professionel dømmekraft” i skolen. 
Den er båret af et ønske om at ideudvikle 
perspektiver på strategi, drift og løsning 
af kerneopgaven. Den er båret af et øn-
ske om at udvikle en ny forståelse for, 
hvor betydningsfuldt det er, at skole-
lederne og medarbejderne udvikler  
deres fagprofesionelle råderum og døm-

KRAVENE TIL LEDELSEN PÅ SKOLERNE ER AT STÅ I SPIDSEN FOR 

FORANDRING OG UDVIKLING. MEN UDEN AT TABE FODFÆSTE  

OG SÆTTE KONTINUITET OVER STYR. HVORDAN BEVARER MAN  

SIN PROFESSIONELLE DØMMEKRAFT OG SER DRIFTEN MERE  

INTEGRERET I STRATEGIEN? 

Af Palle Isbrandt  •  Foto Otto Dickmeiss
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mekraft, og det gerne i et oprør mod  
en styringsfikseret ledelsetænkning,  
der ikke altid får prioriteret substansen  
i opgaverne. 

Forestil dig, at det er vigtigt at inte-
grere strategi og drift, så skolens strategi 
tydeligt afspejler sig konkret i de daglige 
gøremål, planer og opfølgning på drift. 
Og at en undersøgelse af den konkrete 
drift og praksis kan genere strategiske 
initiativer. Når den konkrete praksis un-
dersøges, kan der vise sig fænomener, 
der indgår i et mønster, der igen kan  
give anledning til et strategisk perspek-
tiv, hvis ledelsesteamet vælger, at det er 
betydningsfuldt nok.

Det er vigtigt at fastholde, at den kon-
krete ledelsespraksis både indeholder 

konflikter og brændende platforme sam-
tidig med, at den består i en håndtering 
af kerneopgaven, der kan generere stra-
tegiske initiativer, som igen giver retning 
til mikroprocesserne i drift og praksis 
både hos ledere og medarbejdere.

Skolerne består i dag af flere arenaer, 
hvor der udspiller sig mikroprocesser. 
Der er flere afdelinger og koordinerende 
led, hvor man skal fastholde og støtte 
udvikling af praksis på skolen. Den sam-
lede organisation er blevet mere uover-
skuelig for lederen. Kombinationen af de 
mange arenaer og fokusering på resultat-
krav er med til at øge behovet for feed-
back mellem ledelse og medarbejdere. 

Det er derfor nødvendigt med et da-
tainformerende feedback-system mellem 

niveauerne, som indeholder klare mål 
for feedbacken: Feedbacken skal fremme 
koblingen mellem niveauerne og fremme 
kontakten og udviklingen af lærernes og 
pædagogernes fagprofessionelle råde-
rum. Et råderum hvor deres kreativitet 
og professionelle dømmekraft autorise-
res af lederen.

På den måde kan lærerne og pædago-
gerne udvikle deres råderum og løse ker-
neopgaven og efterfølgende drøfte effek-
ten af indsatsen såvel i eget team som i 
skolens ledelsesteam.

Det er derfor afgørende, at skole - 
led elsen designer feedback-systemer  
og indgår i samskabende processer, hvor 
ledere og medarbejdere på skift bliver 
hinandens guider og medkonstruktører 
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af de opgaver og resultater, skolen skal 
løse. Ledelsesteamet bør:

• Rammesætte processer, hvor skole-
ledelsen er i dialog med medarbej-
derne, fagteam eller årgangsteam,  
om effekten af arbejdet

• Indgå i dialoger og feed-back med 
medarbejderne, der er såvel opgave- 
og resultatrettet som relations oriente-
rede og skaber kontakt

• Autorisere medarbejderne, samtidig 
med at man drøfter de konkrete data 
og informationer, der knytter sig til  
opgavens udførelse og løsning.

• Er bevidst om paradokserne ”styring 
og selvregulering”, og arbejder med  
tillid, ansvarlighed og resultater i dia-
log med medarbejderne ud fra deres 
professionelle dømmekraft og opgave-
løsning.

Professionel dømmekraft
Lederne skal udmønte skolereformens 
visioner og mål for mere læring og triv-
sel. Modellen om professionel dømme-
kraft i ledelsesarbejdet er måske anven-
delig for ledelsesteamets arbejde, jf.  
fig. 1. Dømmekraft bygger på tre spor: 

• Forskningsbaseret evidens om skole-
udvikling og læring

• Klinisk evidens, som indeholder lede-
rens evne til at iagttage og registrere  
og være bevidst om det man ser. 

• Erfaringer og værdier som er blevet  
til læring

Lederens professionelle dømmekraft hen-
ter næring fra de tre spor og skal støtte,  
at lederens fagprofessionelle råderum er 
stort og giver plads til kreativitet og hand-
ling i praksis. Det er imidlertid først i om-

sætningen til praksis, at det bliver rigtig 
interessant. Men det er også i praksis, når 
man handler, at man som leder (og med-
arbejder) bliver sårbar. For det er i prak-
sis, man møder effekten af sine handlin-
ger og andres vurdering af ens adfærd og 
resultater. Teori er ikke praksis, her kan 
man argumentere uden at være personligt 
i spil. Det er i praksis, de komplekse følel-
ser opstår og skal håndteres.

Det er under indflydelse af de kom-
plekse følelser og egen sårbarhed, at 
man risikerer at ”tilsidesætte” sin profes-
sionelle dømmekraft og tvister sin per-
ception af det man ser, så man ikke age-
rer og får skabt den retning for skolen så 
man ”forbereder sig på dagen i morgen”.

Den ’rigtige’ teori kan være  
en faldgrube
I dag kan der være mange idealiserede 
forestillinger om, at den rigtige og hel-
støbte teori om skoleudvikling og skole-
ledelse kan håndtere og styre det mang-
foldige praksisfelt på skolen. Den ratio-
nalitet, som tanken om ”den rigtige te-
ori” og den rigtige forståelse kan fostre, 
kan være en faldgrube, der skaber fru-
strationer og forstærker længslen efter 
den bedste strategi, der næsten af sig 
selv kan skabe de ønskede resultater.  
Og da dét er uopnåeligt, kan man netop 
risikere at drukne i drift.

Praksis og drift kan være uregerlig og 
besværlig og lader sig ikke styre, som man 
måske umiddelbart havde forstillet sig. De 
særlige forhold lokalt og menneskets irra-
tionalitet spiller ind på ledelse i praksis. 

Yderligere kan man sige, at hvis der i 
den danske skole- og forvaltningskontekst 
sker de-koblinger mellem ledelseslagene, 
lige fra skolechef til skoleleder til afde-
lingsleder til lærerne og pædagogerne til 
forældrene, så får man ikke skabt sam-
menhængskraft og integritet mellem le-
vende mennesker, der arbejder med de-
res rolle og kerneopgave i praksis. I det 
scenarie kan oplevelsen af at drukne i 
drift dominere, så frustrationerne for-
stærker illusionen om at redde ”det hele” 
gennem en veltilrettelagt strategi. 

Vælg få modeller – for eksempel de-
signe feedback systemer - som er brug-
bare for at eksekvere strategien i praktisk 
ledelse. Så man både tager sig af i dag og 
forbereder sig på i morgen.

FIGUR 1. PROFESSIONEL DØMMEKRAFT 
SKOLEREFORMENS VISIONER OG MÅL FOR MERE 
LÆRING OG TRIVSEL I SKOLEN.

Videnskabelig evidens
(ofte sociologisk baseret)

Teorier og modeller om skole-
udvikling, skoleledelse og udvik-
ling af læring på mange niveauer.

Klinisk evidens
Lederens vågne opmærksomhed 

og iagtagelse af sansedata,  
nysgerrighed og beskrivelse  

af mønstre.

Professionel dømmekraft
Lederen oversætter, fortolker og omsætter 
sine iagtagelser og indsigter i samspil med 
værdier, der bliver til handlinger, der viser 
den provessionelle dømmekraft i praksis.

Praksis
Her udvikles praksis og kerneopgaven løses. Her handles der på baggrund  

af en mængde datainformationer og kompleksitetssammenhænge – som man  
alligevel ikke har et 100 % overblik over.

Her fokuseres – her forenkles – her handles, inden for skolens retning,  
kontekst og strategiske perspektiver

Her skaber medarbejderne værdi for løsning af kerneopgaverne – strategien i  
sig selv er intet værd, den er først noget værd når ledelse og medarbejdere med 

kreativitet og dømmekraft bruger deres professionelle råderum og handler.

Her foregår der mikroprocesser , både i handling, relationer og bevidsthed.

Model: Palle Isbrandt 2016
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Lederne skal være opmærksomme på, 
hvilke affektive stemninger, der produce-
res i skolen i kølvandet på krav om foran-
dring og den ændrede arbejdstidssaftale. 
Man skal være opmærksom på, at når 
man begynder at fokusere og målsætte 
forandringskravene, så ”presser” man 
folk. Almindelig associativ adfærd med 
tankemylder kræver ikke noget pres. Til 
gengæld bærer det ofte ikke nogen ste-
der hen. I modsætning hertil kræver en 
fo kuseret indsats, at man professionelt 
forstået presser tænkningen mod at blive 
konkret, fokuseret og tydelig. Det er en 
professionel ledelsesopgave, der skal  
udvikles for at understøtte, at man får 
”ro” på ”tankemylderet” og en uregerlig 
knopskydende kompleksitet i opgaveløs-
ning og samarbejde.

Med denne forståelse er det en central 
lederfærdighed at kunne håndtere og 
være i komplekse følelser. Når man leder 
medarbejdere i mange arenaer med 
mange mikroprocesser, og der stilles pa-
radokse krav om ”mere kvalitet for færre 
ressourcer” opstår der dynamiske, affek-
tive reaktioner. 

Komplekse følelser er følelser, der både 
indeholder det, vi i almindelig sprogbrug 
kalder ”negative” følelser som irritation, 
vrede, skuffelse, raseri og aggression (…), 
såvel som følelser vi kalder ”positive” fø-
lelser som glæde, tilfredshed, fryd og imø-
dekommenhed. Og følelser opstår mellem 
mennesker og inde i mennesker og de  
giver både kolorit til livet og de kan for-
styrre lederens realitetsevne i situationen. 
Så man skal være omhyggelig med at reali-
tetsteste situationen og udvikle sin profes-
sionelle dømmekraft.

Skoleledelsen må designe  
feedback-systemer
Når skoler forandres, er det derfor nød-
vendigt at designe feedbacksystemer, 
hvor ledelsesgruppen mødes med med-
arbejderne og indgår i dialog om deres 
arbejde med kerneopgaven og deres re-
sultater. Min erfaring er, at det skaber 
tryghed. Hvis skolelederen kan rumme 
negative følelser og oversætte disse til 
klar kommunikation og ”rumme” (con-
taine: bære, modtage, bearbejde og 
handle på følelser i en relation) de kom-
plekse følelser, lederen møder i medar-
bejdergruppen, resulterer det i fire ting: 

• Det skaber tryghed for medarbejderne 
• Det skaber kontakt og kobling mellem 

ledelse og medarbejdere
• Det skaber bedre trivsel for både  

ledelse og medarbejdere.
• Det skaber fokus på kerneopgaven og 

dens løsning

I dag taler man om relationskompeten-
cer. En relation indeholder ofte kom-
plekse følelser. Og relationer er ikke 
bare, at man er god til at tale med men-
nesker i almindelighed. Men at man er 
god til at tale med sine medarbejdere, 
når man giver dem feedback eller taler 
sammen om noget, der er svært. Og når 
det er svært, så stadig er nærværende, 
kan tåle uro og bearbejder informationer 
i dialogen og giver plads til nye måder at 
forstå situationen på.

Det kunne være en gevinst for skolens 
ledelsesteam at sætte turbo på at under-
søge og udforske, hvad driften egentlig 
består af, og hvordan kerneopgaven rent 
faktisk løses gennem de mange driftsop-
gaver. Vær derfor antropolog på din egen 
ledelse og undersøg de kendte og hver-
dagsagtige processer i hverdagen. Herun-
der undersøg og udforsk din egen ’Pro-
fessionelle Dømmekraft’. Det er i driften 
i hverdagen, at det viser sig, om tingene 
fastholdes eller flytter sig. Noget fasthol-
des eller udvikler sig, man aktiverer sine 
værdier og flytter sig i praksis, kaster sig 
fremad i store og små spring og får indar-
bejdet opgaveløsningen. 

Det er interessant, når Evalueringsin-
stituttet skriver, at ”… der er megen vi-

den i den danske folkeskole (…) og at 
det er et problem, at den ikke aktive-
res…” samt ”det ser ud som der er over-
sættelsesproblemer fra teori til prak-
sis…” 1.

Eller ”I virkeligheden har skoleledel-
sen mange ressourcer at trække på inden 
for skolens rammer, både i forhold til le-
delsesteam og medarbejderinddragelse, 
men flere udnytter det ikke optimalt” 2.

Hvad kan den konkrete skoleleder og 
det konkrete ledelsesteam bruge oven-
stående til? Opfordringen er, at den en-
kelte leder og ledelsestemaet drøfter en 
ny form for praksisvending med særligt 
fokus på drift, strategi og professionel 
dømmekraft for at se, hvordan de vedva-
rende kan udvikle deres kreativitet og  
ledelsesmæssige råderum til løsning af 
hovedopgaven med at skabe mest mulig 
læring og trivsel. 

Undersøg hvilke enkle modeller, man 
vælger for at eksekvere sin ledelse. Her 
er erfaringen, at det er effektivt at de-
signe feedbacksystemer, arbejde med 
feedback og insistere på udvikling af 
samskabende processer, hvor flere led  
i en beslutningskæde inddrages, da det 
ofte skaber størst effekt.  

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

og arbejder med skole- og ledelsesudvikling i Isbrandt  

Erhvervspsykologi, se mere på www.isbrandt.dk

Noter 
1 EVA Noter-rapport 2013: ”Udfordringer og behov for viden”. 
2 Ledernetværk i Silkeborg Kommune, Skoleafdelingen 2014: 

Skoleledelse tæt på eller langt fra, (p.5).
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gocook smagekassen
gratis madrejse til din skole

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 undervis-
ningsforløb 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 tværfag-
lig og understøttende undervisning.

DER ER ÅBENT FOR TILMELDING 
PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
 FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

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

161.000 ELEVER DELTOG I 2015

GRATIS
UNDERVISNINGS-

MATERIALE OG 

SMAGEKASSE!



FESTEN
Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for mig 
selv og lade tankerne flyde. Denne eftermiddag kredser mine tanker om en ud-
fordring, som har vist sig efter reformens indtog. 

På Strandskolen har vi mange gode traditioner. En af dem er, at lærerne løser forskellige kolle-
giale opgaver. De får ikke timer for det, men de påtager sig opgaverne for fællesskabet. De ar-
rangerer fester, sørger for forplejning til fællesmøder, laver julestue og andre tiltag, der forsø-
der skoleåret for de ansatte. 

Siden reformen har der desværre bredt sig en tendens til, at de lidt tungere opgaver, som f.eks. 
at arrangere sommerfrokosten, er blevet sværere at få lærerne til at påtage sig. Stort set alle 
kommer til festen, men lysten til at snitte salater, grille bøffer og stå bag baren iført stråhat har 
lidt et knæk.

Jeg holder ofte møde med tillidsmanden, hvor vi vender stort og småt. På vores sidste møde 
tog jeg problemet med den manglende bemanding til sommerfrokosten op. Han var helt klar 
over problemstillingen, men han havde ikke umiddelbart nogle løsningsforslag – og det havde 
jeg sådan set heller ikke. 

Efter vi havde siddet og kigget ud i luften et stykke tid, foreslog han henkastet, at vi to kunne 
arrangere sommerfrokosten. Jeg grinte kort og afviste idéen. Jeg er skoleleder – ikke ’party-
event-manager’. Så vores møde sluttede uden resultat. 

Men som jeg sidder her på kontoret, og stilheden har lagt sig over skolen, kommer jeg til at 
tænke på tillidsmandens forslag igen. Måske er det ikke så ringe en idé.

Vi kunne jo få kontoret og nogle af lærerne med … vi kunne bestille mad udefra, min vicer og 
andre fra Strandskolens Øllaug kunne håndtere fadølsanlægget, min afdelingsleder og nogle af 
de kreative damer på lærerværelset kunne stå for udsmykning. Tillidsmanden og jeg kunne stå 
for quiz og underholdning. Jeg tror, det kunne blive en god fest …

Jeg tager en snak med tillidsmanden og kontoret i morgen. Jeg ved godt, at det ikke får lærerne 
til at stå på nakken af hinanden for at arrangere fester, men det kunne give dem en fornem-
melse af, at vi på Strandskolen – ledelse og medarbejdere – løfter i flok. Og så må jeg håbe på, 
at lysten til at løse kollegiale opgaver fra før reformen indfinder sig igen.

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han fået mulighed for skrive under 

pseudonym for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

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

OM
HVERDAGSLEDELSE
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VERBALSUBSTANTIVER

 Data-informeret ledelse 
er det helt store i disse år. Og der teg-
ner sig da også nogle ret interessante 
muligheder, blandt andet fordi sko-
lens tradition for lukkede klasseloka-
ler med én lærer og mange børn har 
gjort det svært for andre end læreren 
at vide noget om, hvad der går for 
sig, og hvad eleverne får ud af det. 
Skoleledere har derfor svært ved at 
afgøre om eleverne trives, og om de 
udvikler de kompetencer og tilegner 
sig den viden, de har brug for. 

Så er det jo ret smart, hvis skole-
lederne kan få data om, hvad der er 
foregået, og kan lede informeret af 
data om det, der foregik. Men det er 
ikke uproblematisk ...

Det er et sprogligt interessant fæ-
nomen, at vi kan bruge navneord til 
at udtale os om ting, der sker i ver-
den. Derved slører vi, hvem der 
handler, og hvem der handles i for-
hold til. Sådanne subjektsløringer 
ses for eksempel i verbalsubstanti-
ver. Og dem er der tre af i data-infor-
meret ledelse. Hvem er det, der leder 
hvem? Traditionelt har skolen været 
ledet af mange personer og grupper 
(lærerrådet) – og personligt vil jeg 
mene, at det var ret smart (på trods 
af alle de udfordringer nogle fik af 
den grund). Det er nemlig ret smart 
at beslutninger tages tæt på der, hvor 
der er viden om udfordringerne og 

behov for at der tages beslutninger. 
Men for tiden er disse beslutnin-

ger ofte flyttet væk fra dem, der står 
i praksis. Dem der ikke står i prak-
sis, har ikke den viden, de har be-
hov for, for at kunne tage beslutnin-
gerne. Så de må finde måder at få 
adgang til viden på. Det kunne være 
ved at tale med dem, der står i prak-
sis. Men det tager tid og det kan give 
andre udfordringer. 

Derfor er data smart. Som sagt  
er data også et verbalsubstantiv. 
Det stammer fra det latinske ver-
bum dare som betyder at give. Så 
data er det givne. Men hvem er det, 
der giver? Og hvad er det, de giver. 
Hvilke data får man med andre ord 
som leder? Hvad er kvaliteten af 
dette givne? Og hvad får man ikke  
givet? Det er ret væsentlige spørgs-
mål, hvis man vil informeres af data. 

Information kommer af latin via 
fransk og er afledt af informare som 
betyder at træne og uddanne. Så  
de, der leder, uddannes af det givne. 
Når man skal uddanne er det en ret 
god ide, at man har et formål med  
at uddanne og nogle læringsmål for 
uddannelsen, det ved vi vist alt om  
i disse tider. Men hvad er formålet 
med informeringen, og hvad er in-
formeringens læringsmål? Hvad er 
det for typer af data lederne har ad-
gang til? Hvorfor får de adgang til 

disse data? Og hvordan bruges disse 
data i det godes tjeneste?

Dette er ret væsentlige spørgsmål. 
For at bringe spørgsmålet helt ned på 
jorden vil jeg give et eksempel på 
data, det ikke er nogen god ide at 
lade sig informere alt for meget af. 
Det handler om nationale test. 

Som ministeriets beregninger har 
vist, og som jeg selv har illustreret i 
en Kronik i Politiken og et indlæg på 
folkeskolen.dk, så måler nationale 
test meget upræcist. Det er et pro-
blem for læreren, fordi hun ikke kan 
vide ret meget sikkert om, hvor den 
enkelte elev ligger. 

Når skolelederen får data om klas-
serne, er denne usikkerhed mindre 
(den minimeres af at flere målinger 
indgår). Så i princippet kunne han 
godt bruge disse til at vurdere lærer-
nes succes i de fag der måles i det år.

Men så er der et andet problem 
med data, nemlig at de måler noget 
meget rudimentært i de enkelte fag. 
Hvis skolelederen begynder at til-
lægge disse data værdi og vil lede  
på baggrund af dem, så vil lærerne 
gøre ret i at undervise mere i de  
rudimentære ting. Det er bare ikke  
ret smart, hvis vi ønsker en mere 
elevinddragende og undersøgende 
undervisning. Og det gør vi vel? 

AF JEPPE BUNDSGAARD
professor, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU)
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Stærke 
tilbud  

på skolemøbler
& inventar

Tito balancestole og bord

Ring ind og få  
en gratis prøve

Lomax søger 

25 skoler som ønsker 

at teste vores nye 

Tito balancestol til børn 

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Online
www.lomax.dk 

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

 E-mail
  salg@lomax.dk 

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Gratis levering  
ved køb for min.  

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

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

Ring  
47368000

  
Kun til skoler

Stol kun 

295,-
SPAR 25%



PROFESSIONEL SPARRING
Du får mulighed for professionel sparring med konsulenter, der har indsigt i og/eller 
mangeårig erfaring med arbejdet som skoleleder. Som medlem kan du til hver en tid 
henvende dig til sekretariatet og få rådgivning.

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 
• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn- og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MED-samarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag
 Brug ”Min side” på www.skolelederforeningen  
til at tjekke og opdatere dine oplysninger.

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandag-torsdag: 9.00-15.30, fredag: 9.00-14.00.

POLITISK LEDELSE
Claus Hjortdal
Formand
clhj@skolelederne.org
 
Dorte Andreas
Næstformand
dora@skolelederne.org

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

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

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

Dorrit Bamberger
Konsulent
dbam@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Helene Grarup Smidt
Konsulent 
hgs@skolelederne.org

Karsten Steen Hansen
Konsulent
ksha@skolelederne.org
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Peter Hansen

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

NOTER

Professor i Pædagogisk Psykologi på Aalborg Uni-
versitet Lene Tanggaard har identificeret en række 
såkaldte læringsfælder, her er syv af slagsen: 

1. Tænk ud af boksen.
Det er en »romantisk fælde« at tro, at kreativitet blot 
handler om at tænke ud af boksen. I stedet for at få en 
masse gode ideer bør vi snarere arbejde systematisk  
med at udvikle det, der allerede eksisterer.

2. Skynd dig videre.
Vi er for dårlige til at fordybe os og suser fra projekt  
til projekt. Stor udskiftning af medarbejdere og indivi-
duel karrieretænkning er en af de største hindringer 
for læring.

3. Bliv ved med at gøre det, de andre gør.
Mesterlæren rummer en læringsfælde, hvis man ikke 
får skabt den nødvendige afstand mellem sig selv og 
sin læremester. Det er vigtigt, at man ikke kun lærer 
ved at kopiere, men også ved selvstændigt at tage fat.

4. Talentet, der aldrig kom videre.
Hvis man bliver udpeget som et talent, risikerer man 
at komme til at hvile på laurbærrene. Det er vigtigt, at 
man altid kan se formålet med at blive ved med at øve 
sig og gøre sig umage.

5. Specialisternes viden forsvinder.
Mange specialister vil gerne lære fra sig, men har 
svært ved at sætte ord på deres viden. Andre speciali-
ster holder med vilje på deres viden for at fastholde 
deres position og status.

6. Evaluering frem for læring.
Målstyring og evaluering med skarpt fokus på indivi-
det gør det uattraktivt for den enkelte at bruge tid på 
at lære fra sig og indgå i et lærende team.

7. Innovation? Det er de andres ansvar. 
Som medarbejder kan man nemt få den opfattelse,  
at innovation mest af alt er et modeord, som ledelsen 
dyrker, i stedet for et resultat af læring.

Kilde: Lær! Effektiv talentudvikling og innovation. 

PAS PÅ
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FÆLLESSKAB
I fire nye, gratis film ”Inkluderende 
klasseledelse – forskning og prak-
sis” bliver forskning på inklusions-
området konkretiseret og bragt 
ind i klasselokalet. 

Hver af de fire film viser inklude-
rende klasseledelse i praksis – i en 
rammesættende, en relationel, en 
didaktisk og en organisatorisk di-
mension. Filmene viser, hvordan 
en teoretisk-analytisk platform 
kan fungere som en guide til at 
analysere og reflektere over egen 
praksis i inklusionsarbejdet. 

Forsker, Ph.d. Mette Molbæk, VIA 
University College, besøger bl.a. tre 
lærere og en skoleleder og diskute-
rer deres praksis. De fire film har 
hver en varighed på ca. 15 minutter.

Se mere på Filmkompagniet.dk

Alle medarbejdere i Venezuelas  
offentlige sektor må pt. kun møde 
på arbejde mandag og tirsdag.  
Således lyder et nyt dekret fra  
præsidenten i et forsøg på at  
spare strøm og vand. 

Tørke og manglen på vand er gået 
ud over Venezuelas vigtigste vand-
kraftværk, der står for at producere 
strøm til to tredjedele af landet, og 
flere gange har regeringen derfor 
måttet lukke det helt.

Tidligere har stort set samtlige 2,8 
millioner statsansatte fået fri alle 
fredage i april og maj for at spare 
på strømforbruget. Nu skærer 
myndighederne altså yderligere 
ned i arbejdstiden.

BLACKOUT

Pr. 1. januar 2016 er sygedagpengeloven ændret således, at 
personer med livstruende alvorlig sygdom, som opfylder be-
skæftigelseskravet over for kommunen, får udvidet deres ret 
til sygedagpenge, uanset om de har modtaget sygedagpenge 
i mere end 22 uger i de forudgående ni måneder. 

Vurderingen af, om en person har en livstruende sygdom, skal 
foretages af en læge. Bestemmelsen gælder i første omgang 
frem til 31. december 2017. Her skal der foretages et skøn af, 
om ordningen skal gøres permanent. Ændringen betyder også, 
at arbejdsgiveren bevarer en højere refusion end ellers.

En stor, gratis national konference  
om trivsel i grundskolen finder sted 
1. september 2016 i Odense. Dansk 
Trivselsforum og Dansk Center for  
Undervisningsmiljø står bag.

 
Ministeren og en række oplægshol-
dere vil være der for at sætte fokus  
på de nye resultater fra den nationale 
trivselsmåling, ny hjerneforskning,  
fokus på emner som fx kedsomhed og 
motivation.

Konferencen henvender sig primært til 
skoleledere, forvaltningsrepræsentan-
ter ressourcepersoner og repræsen-
tanter fra organisationer på børne-  
og ungeområdet

Tilmelding på dcum.dk/dtf

UVM offentliggør nu tal for hver enkelt skoles an-
del af timer, der er dækket af lærere med under-
visningskompetence i faget. Samtidig åbnes også 
for et dybere indblik i elevernes fravær på de en-
kelte skoler – fordelt på køn og fraværstype.

Undervisningsminister Ellen Trane Nørby siger  
om baggrunden for initiativet, at målet er at give 
borgerne det bedst mulige overblik forud for sko-
levalg, samt at gøre det nemmere for skolernes  
ledelser og bestyrelser at lade sig inspirere af hin-
anden.

Hun peger også på, at tal ikke fortæller hele histo-
rien om en skole. Det synspunkt deler skoleledernes 
formand Claus Hjortdal og formand for Skole og 
Forældre Mette With Hagensen:

”Skolelederne anerkender, at der er sammenhæng 
mellem lærernes kompetencer og effekten af læ-
ringen, men hvis skolens kvalitet reduceres til tal 
og statistikker, overser vi andre faktorer, der har 
stor betydning for læringen, fx relationskompe-
tence og klasseledelse”, siger Claus Hjortdal.

”I forældreorganisationen er vi glade for den let-
tere adgang til informationer. Men også vi frygter, 
at talmaterialet bliver tillagt for stor værdi, så sko-
lernes kvalitet bliver hængt op på data, som ikke 
nødvendigvis har betydning for, om det er en god 
skole eller ej”, siger Mette With Hagensen.

De nye data er tilgængelige via ministeriets nye 
portal for skoletal, hvor man siden februar har 
kunnet orientere sig i elevernes afgangskarakterer, 
trivsel og herkomst.

Sygedagpenge
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DIALOGENS 
PRÆMISSER 

Sammen skaber  
vi en bedre skole

En håndbog for forældre
Steen Frederiksen
Trykværket

180 sider, 229 kr.

 Denne håndbog 
er ment som en hjælp til for-
ældrene og beskæftiger sig 
med mange gode og relevante 
emner, såsom hvad man gør 

som forældre, hvis der er uro 
i barnets klasse, ved mob-
ning, hvis klassen har mange 
vikartimer og lignende.

Bogen er skrevet i et let og 
forståeligt sprog og indeholder 
en række anvisninger til, hvor-
dan man som forældre skal få 
læreren og/eller ledelsen i tale.

De anvisninger, der er på, 
hvordan man som forældre 
skal/kan agere i forskellige si-
tuationer er dog temmelig de-
taljerede og omfattende, og 
alle er de skrevet med det ud-
gangspunkt, at skolen, lære-
ren eller lederen ikke ønsker 
en daglig og inddragende dia-
log med forældrene.

Forfatteren slår gang på 
gang fast, at forældrene er en 
ressource, hvilket vi er helt 
enige i, og hvilket folkesko-
lens formål fordrer i § 1. Men 
selve præmissen for bogen 
stiller jeg spørgsmålstegn  
ved: ”Hvorfor har skolen en 
tendens til at være lukket 
land for forældre? Hvorfor bli-

ver forældre holdt uden for 
reel indflydelse, og hvorfor 
ses de ikke som en styrke for 
skolen og dens udvikling?”…

Efter at have læst bogen, sid-
der man tilbage med det ind-
tryk, at størstedelen af den 
danske folkeskole ikke ønsker 
at samarbejde med forældre -
 ne, samt at det står så skidt  
til med folkeskolen, at vi lige  
så godt kan lukke den. Steen 
Frederiksen får desuden teg-
net et billede af, at i folkesko-
len er det skidt, hvorimod i pri-
vat og friskoleregi er alt godt. 

Vel findes der folkeskoler, 
som bogen beskriver, der ikke 
ønsker den tætte dialog med 
forældrene. Ligesom der findes 
frie grundskoler, der har pro-
blemer med lærerflugt og in-
klusion. Men det er for mig at 
se langt fra det gældende bil-
lede i den danske skoleverden. 

Det danske skolesystem er 
mangfoldigt - heldigvis. Folke-
skoler skal ikke være frie 
grundskoler og omvendt. Der 

er ikke skolepligt i Danmark, 
men undervisningspligt, og 
derfor kan hvert enkelt foræl-
drepar finde netop det tilbud, 
der er bedst for deres barn, 
om det er en folkeskole, en 
friskole eller om de ønsker 
at undervise barnet hjemme, 
det er alene op til dem.

Ideen med en forældre-
håndbog er god, da den kan 
være med til at afdramatisere 
situationer og give et indblik  
i skoleverdenen og de kompe-
tencer, man har som foræl-
dre. Bogen vil kunne give in-
spiration, når det drejer sig 
om et afsæt for fx videre drøf-
telse på et forældremøde eller 
lignende, men bogen kan ikke 
stå alene som en opskrift for 
det gode samarbejde. Her er 
mange flere parametre i spil.

Pia Samsing Bendixen
Tidligere friskoleleder
Nuværende folkeskoleleder
Landsbyordning Gummerup
Assens Kommune

ANMELDELSER

LEDELSENS 
A-B-C-D-E …

Ledelse
Hele historien

Steen Hildebrandt m.fl.
Systime

440 sider, 465 kr. 

 Hildebrandt står 
bag mange bøger om ledelses-
udøvelse, ledelsesadfærd og le-
delsesformer. Læsbare er de, 
ofte af høj kvalitet og med 
pointer skarpe som en japansk 
kokkekniv. Han har evnen til 
ikke at gøre tingene sværere, 

end de er – samtidig med at 
kompleksiteten fastholdes. 

Uden måske ligefrem at 
være en ledelsesguru er han  
i dag Danmarks’ Mr. Ledelse’, 
der kan leve af sine bøger, 
skriverier, foredrag mv. Noget 
man næsten kun ser abroad. 
Denne gang er det ambitiøse 
mål – sammen med fire kom-
petente medforfattere – at 
give en samlet fremstilling af 
ledelsens historie og essensen 
af alt det efterhånden meget, 
vi ved om ledelse.

På den måde bliver bogen 
lærebogsagtig. Med en krono-
logisk opbygning, der gennem-
går ledelsessyn og ledelseste-

ori over de sidste 100 år. Det 
gør den til et kompendium, en 
lidt tung mursten. Til gengæld 
er den overordentlig grundig 
og ofte velskrevet og interes-
sant for især de historisk inte-
resserede. Henad vejen også 
for de, der kigger fremad.

Det store spørgsmål er: Gør 
ledelse en (positiv) forskel? Im-
plicit ja, der er i hvert fald langt 
tilbage i historien næsten ingen 
samfund, der har indrettet sig 
uden ledere og ledelse. Om det 
så er i form af konger, genera-
ler, gejstlige og sekulære over-
hoveder eller vores moderne 
demokratiske styreformers 
komplekse deling af magten. 
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GOLDEN
MOMENTS

Lær af de gyldne  
øjeblikke

En håndbog i ledelse  
med mening
Charlotte Larsen, Steen  
Hildebrandt og Trine Beckett
Akademisk Forlag

136 sider, 315 kr.

 Lige nu fylder ker-
neopgaven en del i skoleverde-
nen: Når vi arbejder professio-
nelt med at gøre en forskel, for 
dem vi er sat i verden for, op-
leves vores arbejde væsentligt 
og meningsfyldt, og trivslen 
øges blandt medarbejderne.

Skolens kerneopgave kunne 
f.eks. være ”at vi skal arbejde 
for læring og trivsel for alle”. 
En sådan overordnet sætning 

sætter vores arbejde i per-
spektiv og forenkler den kom-
pleksitet, medarbejderne på 
skolen står midt i. Sætningen 
siger dog ikke så meget om de 
helt konkrete opgaver, medar-
bejderne står med i hverda-
gen, og som skal prioriteres 
og findes værdi i. 

Dette er en håndbog i  
ledelse med mening. Helt 
centralt er at finde ind til de 
komponenter, der skaber me-
ning i den enkelte organisa-
tion. Derfor tager processen 
udgangspunkt i lærernes og 
pædagogernes fortællinger 
om de gyldne øjeblikke.

Konkrete situationer, hvor 
de særlig tydeligt har oplevet 
at skabe mening for børnene. 
Situationer, der gjorde dem 
fagligt stolte og rørte, fordi de 
gjorde en forskel og forløste 
organisationens potentiale. 
Disse øjeblikke analyseres og 
gennemarbejdes til bunds, for 
at finde organisationens vare-
mærke.

Gennem en indkredsning 
af, hvad det er vi kan, der helt 
specielt gør en forskel, så vi 
løfter vores kerneopgave 
bedst muligt og hvilken for-

skel, der bliver udslagsgiv ende 
for netop vores elever/børn, 
dannes et grundlag for en  
op  dagelsesrejse ind i ”de nye 
gode dage”. Der hvor de gyld-
 ne øjeblikke findes. 

Ikke de gode gamle dage 
(før skolereformen), men de 
gyldne øjeblikke inden for  
de seneste seks måneder. De 
øjeblikke hvor læreren eller 
pædagogen er lykkedes med 
opgaven. Der, hvor det gav 
ekstra meget mening for den 
professionelle medarbejder, 
fordi arbejdet gjorde en for-
skel i barnets liv.

Det er disse øjeblikke, vi  
ledere gerne vil være med til 
at bringe vores medarbejdere 
ind i, fordi det at se mening 
med sit arbejde giver den for-
nyede energi og gejst, som vi 
lige nu mangler på mange læ-
rerværelser og personalerum.

Grundtanken i bogens ’Me-
ningsMetode’ er, at menings-
dannelse er attraktiv. Når med   -
arbejderne ser meningen med 
det, de gør, gør de ikke bare, 
hvad de skal, men de gør det 
med vilje og perspektiv. 

Jeg blev ret begejstret for 
bogen, fordi den sætter fokus 

på meningen i den enkelte in-
stitution. Det at finde ind til 
det, der virker og gøre mere 
af lige præcis det, vi har ople-
vet virker. At være konse-
kvente og målrettede, fordi vi 
ved, hvad vi vil, og fordi vi vil 
lykkes med vores kerneop-
gave, tror jeg er en opbyg-
gende vej at gå. 

Metoden ”Lær af de gyldne 
øjeblikke” er tidskrævende  
og ambitiøs. Det tiltaler mig, 
at vi ikke har at gøre med et 
quickfix, men en proces der 
er grundig og gennemarbej-
det. Det er dog også ulempen, 
da det kan være rigtig svært 
at få tid til så langt et forløb.

Jeg er dog ikke i tvivl om,  
at tiden og energien er givet 
godt ud for det ledelsesteam 
og den medarbejdergruppe, 
der ønsker at samarbejde om 
at kunne se og føle en mening 
med den praksis, de er en del 
af og blive i stand til at om-
sætte meningen i det daglige 
liv i organisationen.

Rikke Gjerlev
Afdelingsleder
Pilehaveskolen
Vallensbæk

Betydningen af ledelse kan så-
mænd også dokumenteres.

Næste spørgsmål: Hvad  
er god henholdsvis dårlig le-
delse? Tja, ledelse hænger 
sammen med de samfund og 
de sammenhænge, den ud-
øves i. Lederes succes er af-
hængig af den organisation, 
faglighed, kultur, m.m., de 
indgår i. Ledelse kan ikke de-
stilleres og hældes på flaske. 
Ledelse er situationsbestemt 

og indeholder elementer som 
personlig stil, erfaring, strate-
gisk-økonomisk sans m.m.

Men selv om skiftende tider 
og steder kræver skiftende le-
delse, og at der er forskel på 
at være executice director  
og floor manager, søger skif-
tende forskere alligevel at  
opstille bruttolister over ka-
raktertræk ved ledere. Her 
indgår sjældent passivitet, 
indadvendthed eller uansvar-

lighed, men ikke overra-
skende mere udadrettede, 
fremadrettede egenskaber.

Kapitel for kapitel får vi et 
overblik over tid, trends og te-
orier. Der aflives myter, som 
fx at der skulle være et ideelt 
mål for span of control. Jo, de 
gamle egyptere havde en tom-
melfingeregel om, at en over-
ordnet kun burde have ti un-
derordnede. Men den holder 
ikke rigtigt i dag.

I bogen beskrives meget 
spændende, hvad der venter 
morgendagens ledere, eller 
som vi måske allerede er midt  
i: Globalisering, miljøkrise, 
værdimangfoldighed, digital 
æra, ny demografi og øget ud-
viklingshastighed. Det hele er 
med, bare kom i gang. 

Michael Diepeveen
Redaktør 
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FIND DIT NYE JOB PÅ 

SKOLELEDERJOB.DK

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ 

SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 

ANMELDELSER

BLINDE 
PLETTER

Effektive ledergrupper
Henning Bang m.fl.

Dansk Psykologisk Forlag

213 sider, 395 kr. 

 Lige et klip fra bo-
gen: “De mest effektive leder-

grupper er optaget af at ud-
vikle ledergruppens kapacitet 
for resultatskabelse; teamet 
ledes gennem dialog og fra-
vær af magtspil”, og så er læs-
ningen i gang! 

I 7 kapitler gennemgås og 
analyseres mere end 40 års 
forskning omkring udvikling 
af ledergrupper, der skaber 
resultater (effect-modellen), 
og som også udvikler stadigt 
dygtigere, personligt leder-
skab hos den enkelte leder.

Bogen udfordrer dit og jeres 
lederskab, og motiverer til at 
kigge indad i jeres aktuelle le-
derposition, uanset om du er 
topleder eller frontleder.

Er jeres lederteam en grup-
 pe, der samarbejder, eller et 
team, der formår at tage ud-
fordringer op, der kun kan lø-
ses sammen, med baggrund i 
en indbyrdes afhængighed? 

Arbejder I med en fælles ko-
ordinering på et fælles, over-
ordnet værdistyret mål? I  
bogen tales ikke om det per   -
fekte team, men om god le-
delse gennem social praksis. 

Bogen er en værktøjsbog, 
der dels kan læses af den en-
kelte leder alene, men som i 
særdeleshed vil kunne udfor-
dre det enkelte ledelsesteams 
udviklingsarbejde.

En fælles læsning og analyse 
af eget team, en drøftelse af de 
enkelte kapitlers udsagn om 
sammensætningen i den effek-
tive ledergruppe, om teamets 
samarbejdsevner, om magt-
spillet i teamet, og om de pro-
cesser, der påvirker teamets 
arbejde hen mod opstillede 
mål, der skaber den ønskede 
merværdi både for organisatio-
nen, men også for teamets op-
levelse af at lykkes.

Ledere arbejder også godt 
med trivsel, læring og motiva-
tion (gruppekultur, holdånd 
og psykologisk tryghed)! 

Brug bogen til at finde den 
blinde plet i jeres ledelses-
team og tag den udfordring 
op, der ligger i bogens anvis-
ninger i arbejdet med effect-
modellen: Forudsætninger 
(teamets rammebetingelser), 
Processer (samarbejde) og 
Resultater (hvilken merværdi 
ønskes). 

Tænk, hvis jeres team 
havde overset et udviklings-
potentiale, der kunne skabe 
endnu bedre resultater på 
netop jeres skole eller i jeres 
organisation.

Annette Hartøft
Afdelingsleder 
Lyshøjskolen
Kolding
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Allerød Kommune søger en distriktsskole-

leder til at lede Engholmskolen og Ravns-

holtskolen med tiltrædelse efter nærmere 

aftale. Byrådet i Allerød har vedtaget, at de 

to skoler skal sammenlægges pr. 1. august 

2016 til én skole på to matrikler.

 Vi søger en visionær leder, der kan tage 

lederskabet på sig, skabe ejerskab med 

folkeskolereformen som pædagogisk 

ramme sætte en tydelig retning for den 

sammenlagte skoles fortsatte udvikling. 

 Vi søger en leder, der evner både at 

lede for ved at gå forrest og vise retnin-

gen, og at lede efter ved at søge sammen 

med medarbejdere, børn og øvrige aktø-

rer, og dermed anvende deres kompeten-

cer i bestræbelserne på at skabe fortsat 

udvikling – kort sagt en leder, der lytter og 

viser vej.

Begge skoler er velfungerende, traditions-

rige skoler med gode faglige resultater, 

beliggende centralt i Allerød. Begge sko-

ler er kendt for et meget højt fagligt ni-

veau og et stort fokus på trivsel for både 

børn og medarbejdere. Begge skoler lig-

ger midt i byen tæt på skøn natur og også 

tæt på S-tog stationen. Vi søger en leder, 

der kan fastholde og videreudvikle de me-

get flotte faglige resultater og den gode 

trivsel blandt børn og medarbejdere, som 

begge skoler er meget stolte af.

Engholmskolen er en 3 sporet skole med 

et 10. klasses center samt en gruppeord-

ning for børn med autismespektrumfor-

styrrelser. Skolen har i øjeblikket 773 børn 

og en SFO med 320 børn. 

 Ravnsholtskolen er en 2-3 sporet skole 

med en gruppeordning for normalt bega-

vede børn med diagnosen ADHD. Skolen 

har i øjeblikket 558 børn og en SFO med 

228 børn.

Personalegruppen på begge skoler består 

af et ledelsesteam, SFO-ledelse, lærere, 

pædagoger, pædagogmedhjælpere, se-

kretærer samt kantinepersonale. I det 

daglige vægter begge skoler et tæt sam-

arbejde mellem skolen og SFO.

 

Vi forventer, du har følgende  
kompetencer:
Relevant lederuddannelse og dokumente-

ret ledelseserfaring på skolelederniveau 

samt solid pædagogisk viden – i teori og  

i praksis.

• Strategiske og visionære kompetencer 

som kan fremme den sammenlagte 

skoles udvikling.

• Sans for det helhedsorienterede med  

et tværfagligt fokus.

• Evner at tænke ud af boksen og sam-

men med andre aktører skabe nye 

handlemuligheder og løsninger.

• Administrative evner og overordnet 

indsigt i økonomistyring.

• Gerne erfaring fra specialområdet/ 

specialtilbud.

• Erfaring med at arbejde i en politisk 

styret organisation.

 

Derudover lægger vi vægt på  
følgende personlige egenskaber:
• Du udviser analytiske evner og er  

god til at skabe overblik.

• Du har stærke kommunikative 

kompetencer. 

• Du har en anerkendende og lyttende 

ledelsesstil, hvor samarbejde og dialog 

er nøgleord.

• Du har god fornemmelse for, hvornår 

der skal medinddrages, lyttes, udfor-

dres, delegeres og følges op.

• Du er modig, handlekraftig og evner  

at træffe også svære beslutninger.

• Du skal kunne inspirere, give faglig 

sparring og feedback.

• Du er robust og tillidsvækkende med  

et energiniveau og en arbejdsglæde 

der smitter

• Du har plads til overskud og humor  

– også når der er travlt.

Vi tilbyder:
• En spændende og udfordrende leder-

stilling, hvor du får stor indflydelse på 

skolens udvikling i de kommende år

• Alsidige børnegrupper, som giver 

mange udfordringer og spændende  

oplevelser.

• Masser af muligheder for pædagogiske 

udfordringer og udviklingsmuligheder.

• To dygtige, erfarne og bredt sammen-

satte medarbejderstabe, der skal fusio-

neres til en fælles medarbejderstab.

• Positive og engagerede forældre, der 

stiller krav og tager aktivt del i skolens 

liv.

• Et tæt og nært kollegaskab med de øv-

rige skoleledelser i Allerød Kommune. 

Vil du vide mere
I forhold til stillingen kan der kan rettes 

fortrolig henvendelse til skole- og dagtil-

budschef Dorthe Lund Nielsen på tlf. 

21125326.

 Du kan endvidere læse mere om i  

job- og personprofil på kommunens 

hjemmeside under www.alleroed.dk/job 

 Du søger stillingen elektronisk via linket 

i annoncen senest fredag den 3. juni kl. 

12.00. Relevante bilag uploader du  

separat med din ansøgning.

Vi forventer at afholde 1. ansættelses-
samtale onsdag den 15. juni og 2.  
samtale tirsdag den 21. juni 2016.

Allerød Kommune ligger i hjertet af Nordsjælland i en smuk og varieret natur. Kommunen har ca. 24.500 indbyggere og  
byder på et aktivt forenings- og erhvervsliv og gode idræts- og fritidsmuligheder. Der er gode transportmuligheder både  
til og fra kommunen, bl.a. går der S-tog direkte til København hver 10. minut fra Allerød Station. Kommunen har ca. 2.000 
medarbejdere, der arbejder ud fra et fælles værdisæt om åbenhed, troværdighed og professionel imødekommenhed.  
Lige ledes er dialog og samarbejde nøgleord, der kendetegner god ledelse i Allerød Kommune. Allerød Kommune er  
røgfri arbejdsplads. En røgfri arbejdsplads betyder, at der ikke må ryges i arbejdstiden.

Allerød Kommune søger distriktsskoleleder 
til Engholmskolen og Ravnsholtskolen – genopslag



ANMELDELSER

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De intelligente børn
Børn med særlige  
forudsætninger
Ole Kyed
Akademisk Forlag

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

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

Datainformeret forbedrings-
arbejde i skolen
Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

Forskningsinformeret  
læringsledelse
Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

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

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

Didaktiske ambitioner
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Parentesmetoden
Tænkestrategier mod mobning
Helle Rabøl Hansen
Dafolo

Understøttende undervisning  
og læringsmiljøer
Kritiske perspektiver og  
reflekteret praksis
René Kristensen,  
Thomas Szulevicz m.fl.
Dafolo

Hjernen og læring
Ole Lauridsen
Akademisk Forlag

Innovation i folkeskolen
Foretagsomhed som kompetence
Anne Kirketerp og Karin  
Svennevig Hyldig
Dansk Psykologisk Forlag

Udvikling af undervisning
Hilbert Meyer
Dafolo

Inklusionshåndbogen
Bjarne Nielsen
Dansk Psykologisk Forlag

Professionel kapital
En forandring af undervisning  
på alle skoler
Andy Hargreaves og Michael Fullan
Dafolo

Ekspert i læring
Et opgør med myterne om  
medfødte evner
Gordon Stobart
Dafolo

Borgernær ledelse
Kristian Gylling Olesen &  
Anja Svejgaard Pors (RED.)
Akademisk Forlag

Opløftende ledelse
Hvordan organisationer, teams  
og samfund kan forbedre deres 
præstationsniveau
Andy Hargreaves, Alan Boyle  
og Alma Harris
Dafolo

Borgeren i centrum i det  
offentlige Danmark
Karen Revsbech
Kommuneforlaget
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Fokuser ikke 
på løsningen

Fokuser på vejen til løsningen. Bliv i nuet og gå åbent ind 
i det eksperimenterende rum, som enhver samskabelses-
proces bygger på.

#9 

10 VEJE TIL SAMSKABELSE

Kommunernes hverdag bliver stadig mere kompleks.

Samskabelse er en ny måde at møde udfordringerne på i den moderne kommune. Ved fra starten 

at involvere borgere, virksomheder, kommunalt ansatte, ledelse og andre relevante aktører 

skaber du ofte mere effektive og langtidsholdbare løsninger.

Se hvordan du kan samskabe løsninger i din kommune på samskabelse.cok.dk

I COK er vi specialister i at facilitere samskabelsesprocesser i den offentlige sektor. Det gør vi som konsulenter, rådgivere 

og undervisere – og ved at integrere teoretisk og praktisk viden om samskabelse i kompetenceudvikling og læringsaktiviteter.



Halver dit IT budget

refurb.dk

Køb genbrugt. Få høj kvalitet til under halv pris og 12 måneders garanti. 
Vi tilbyder desuden leasing, udvidet forsikring og serviceaftaler efter dit behov 

– kontakt os for yderligere information på 7020 3647

Vi tilbyder, at opkøbe jeres brugte udstyr til favorable priser. 
Så i stedet for at lade de brugte computere, servere, tab-
lets og smartphones sygne hen i kælderen, så kan Refurb 
hjælpe til bedre bundlinje for både skolen og miljøet.

Refurb lavede et prisoverslag af vores elektroniske lager 
som vi skulle af med, og de afhentede selv alle maskinerne. 
Vi skulle ikke engang sørge for pakkemateriale.

Det var overraskende nemt at bortskaff e vores udstyr, og 
vores data er med garanti blev slettet fra alle de solgte ma-
skiner.

Jeg vil gerne anbefale dem til alle virksomheder og institu-
tioner, der gerne vil tjene penge på deres gamle IT udstyr.

Benthe Lorenzen, System Administrator
Handelsgymnasiet Ribe

Vidste du, at 
dit brugte IT er 
penge værd?

Kontakt os på telefon 7020 3647 
eller mail refurb@refurb.dk

HP Elite 
i5 kontorpakke
Inkl. 22” skærm, mus, 
tastatur og Microsoft Windows 
+ 12 måneders garanti

fra kr. 2.399,00Kraftig 
stationær

ekskl. moms

Bærbar HP 
Elitebook i5
Microsoft Windows 
+ 12 måneders garanti

fra kr. 1.399,00

Høj skærm 
kvalitet

ekskl. moms


