OVERIMPLEMENTERING // Nyt klageorgan for mobning // Åben skole // APV som ledelsesredskab
Effektive ledergrupper // Foreningens sekretariat // Kom til årsmødet 2016 // Og mød de 80 udstillere!

MÅNEDENS TWEET
@Kristian_Jensen: Selvfølgelig
er du dansk. Det er ret udansk
at dømme ud fra baggrund,
tro eller etnicitet! #dkpol
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AT
GØRE
EN
FORSKEL
Karen Hækkerup
kk
fforlod
l d sin ministerpost
i utide for at blive direktør i Landbrug &
Fødevarer. Og hun har ikke fortrudt. For
der er for meget spilfægteri i dansk politik.
I dag har hun fået den arbejdsro, som er
hendes store ønske.
s. 10

DIPLOM I LEDELSE
Vil du se dit lederskab fra nye vinkler og udvikle din ledelsespraksis med teoretisk tyngde og
nye handlekompetencer? På UCC får du en diplom i ledelse, der tager afsæt i dine konkrete
ledelsesudfordringer, og som du kan anvende direkte i din hverdag som leder.

TALENT FOR LEDELSE
UCC’s nye spor på diplom i ledelse, der er særligt målrettet spirende ledertalenter.
Skræddersyet til dig, der vil udvikle dit ledertalent og rustes til det første lederjob med
praksisnær uddannelse og coaching på din personlige og faglige udvikling.

Kom til INFORMATIONSMØDE om
Diplom i ledelse og Talent for Ledelse
tirsdag den 11. oktober kl. 16-18 på
Professionshøjskolen UCC,
Campus Carlsberg,
Humletorvet 3, 1799 Kbh V.

LÆS MERE PÅ:
UCC.DK/DIPLOMILEDELSE
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s. 28

S. 6: Markedspladsen. 80
udstillere boltrer sig på 1500
årsmøde-m2, læg vejen forbi ...

S. 28: Open source. Der er ﬂere
og ﬂere eksempler på skoler, der
åbner sig over for omgivelserne

S. 52: Sekretariatet. Hvem
er vi, og hvad arbejder vi egentlig
med i Skolelederforeningen?

S. 43: Hverdagsledelse.

S. 10: Karen Hækkerup. Fra
toppolitiker til topdirektør, hvordan
opleves et sådant sceneskift?

S. 36: Følelse og realitet. Når
APV-målinger bruges som basis
for øget trivsel og samarbejde

S. 58: Tværgående ledelse.
At samarbejde og være effektive i
ledelse af forskellige faggrupper …

S. 55, 57: Stillinger

S. 22: National anbefaling.
Nyt klageorgan indgår i udspillet
om øget indsats mod mobning

S. 48: Aktuelle dilemmaer.
Mads Steffensen og tre organisationsformænd vender tidens
udfordringer på årsmødet

S. 50: Klumme.

S. 56: Har fået nyt job.
S. 66: Anmeldelser.

ILLUSTRATION: OTTO DICKMEISS

S. 36
Hvordan få abstrakte
begreber omsat til
praktiske resultater?
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Tjek på
motorikken
Skolesport MOTORIK klæder både lærere og pædagoger på til
at styrke elevernes motorik i løbet af skoledagen eller i SFO.

Styrk elevernes motorik

Book et tre timers motorikkursus.

Omkring hver 3. barn har dårlig motorik,
når det begynder i skole.

Se mere på skolesport.com eller kontakt
projektlederne direkte:

Børn med god motorik har nemmere
ved at lære og trives bedre.

Annette Borch: Tlf. 2240 1914 eller abo@skoleidraet.dk
Pernille Kirketofte: Tlf. 2060 3053 eller pki@skoleidraet.dk

God motorik giver bedre selvværd, styrker
sociale kompetencer og giver mere lyst til
fysisk aktivitet.

DU ER DUMPET
I forbindelse med den gymnasiereform, der tilbage i juni
blev opnået enighed om mellem regeringen, S, DF, LA, RV, SF og K,
er der lavet en politisk studehandel for at få skabt et bredt forlig.
For at få skeptikerne til at acceptere de karakterkrav, der nu skal til,
for at eleverne kan fortsætte i gymnasiet m.m., blev det besluttet, at
der anlægges en helhedsvurdering af elevernes uddannelsesparathed.
Det er for så vidt positivt, men så blev endnu en beslutning truffet: At
ændre folkeskolens afgangsprøve til en afgangseksamen.
Det er efter min mening en katastrofe med ændringen af det lille ord
’prøve’. Det betyder, at der i praksis vil være elever, der dumper i folkeskolen! Vi kommer nu til at stå med en restgruppe af ikke-egnede unge,
uden det hverken har været politisk eller offentligt debatteret.
Politikerne har ikke taget stilling til, hvad vi gør med de elever, der
ikke består folkeskolen. Dumper de bare? Skal de gå om? Skal de i 10.
kl. for at få endnu et forsøg? Det rejser en række faktuelle spørgsmål,
men er også en opstramning, der går langt videre. Det tilbud og den
ret, alle børn har om at få et grundlæggende mål af uddannelse og
dannelse, er truet.
Skolereformen er godt i gang i sit 3. år. Fagligheden har fået stor bevågenhed med skarpt fokus på læring, test og målstyring som vigtige redskaber, men også med stor opmærksomhed på, at uddannelse går håndi-hånd med dannelse. De to elementer skal hele tiden være i balance.
Vi skal derfor passe på med at overimplementere nye tiltag, så der
alene lægges vægt på, at eleverne får gode karakterer fremfor på indhold og progression. Det ændrer skolekulturen, så de præstationsog konkurrenceorienterede elementer fylder mere. Det skaber et øget
pres både ned- og opad.
I hverdagen er det ikke ofte vi reflekterer over, hvorfor vi holder
skole, som Løgstrup sagde det. Men en gang imellem sker der noget,
der gør, at vi tvinges til at stoppe op og tænke os godt om.
Hvad er meningen med skolen? Er det at gennemføre
en lærings- og dannelsesproces – eller er det at bestå en
uddannelse? Jeg mener, at ’eksamen’ strider mod det,
folkeskolen grundlæggende står for.
Ét er de nye karakterkrav, der sorterer eleverne.
Værre er det at dumpe eleverne og svække deres fortsatte lyst til at lære. Det strider mod tankerne om at
alle skal være med. Det må være en fejl. Så politikere,
skynd jer at finde et viskelæder og få den lapsus ud
af lovgivningen!
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UDSTILLING
SÅ NÆRMER VI OS AFHOLDELSEN AF ÅRETS STORE SKOLELEDERBEGIVENHED
ÅRSMØDET 2016, DER I ÅR FINDER STED I AALBORG KONGRESCENTER. HUSK
I DEN FORBINDELSE AT BESØGE UDSTILLINGEN!
Af Michael Diepeveen • Foto Simon Jeppesen

Hvor foreningen ser frem til at
møde medlemmerne på årsmødet den 27. og
28. oktober, er der måske nogle, der glæder
sig endnu mere til at få en snak med dig som
skoleleder. Det er de 80 firmaer, som udstiller
i år, og som gerne vil vise deres produkter og
materialer frem på de i alt 1500 m2 stande. Ja,
der er faktisk udsolgt, resten har brandmyndighederne lagt beslag på.
En summende markedsplads fyldt med fristelser er det, hvor der er lejlighed til at se på den
nyeste moderne indretning og idéer til smartere
drift af folkeskolen. Her kan man tit også prøve
varerne og gøre en god handel. På foreningens
stand kan du desuden møde foreningens konsulenter og politikere – samt få svar på de spørgsmål, der eventuelt må være.
Aftenåbent i udstillingen
You name it: Skolemad, sport, friluftsaktivitet,
skiltning, ny kopimaskine, nye pc’er eller stole?
Bøger, it, teknik, kurser, efter- og videreuddannelse, forsikring, kreative læringsmetoder, dataunderstøttende og målstyrende undervisningsværktøjer, økonomi- og organisationsredskaber,
alt til leg, læring og ledelse i både økonomi- og
Rolls Royce-klassen.
Der er åbent i udstillingen i pauserne
mellem debat, foredrag og underholdning.
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Og i år er der som noget nyt ekstraordinært
aftenåbent i udstillingen fra kl. 18.00 til 19.00,
hvor de, der deltager i medlemsfesten får serveret deres drink, inden løjerne går løs. Og
mon ikke mange af udstillerne har lidt snacks
og vand klar under alle omstændigheder. Gå
ikke glip af det.
Se mere på foreningens årsmøde-app, hvor
alle informationer om udstillingen ligger, foruden hele programmet og alle de praktiske oplysninger mv. Husk også at booke overnatning,
billet til medlemsfesten torsdag aften eller bestille frokost – via link på hjemmesiden eller i
årsmøde-app’en. Overskriften for årsmødet i
Aalborg 2016 er ’En god karakter’, så det håber
vi den får.
Vores udstillere er med til at betale gildet, så
tag kollegaen under armen og sørg for at få en
god snak med udstillerne om, hvad de kan byde
på, mens det hele glider ned med kaffe, karameller og måske endog en fadøl, som nogle
steder bliver langet over disken. Det er i hvert
fald sikkert, at udstillerne står parat til at møde
beslutningstagerne i folkeskolen – foreningens
medlemmer. Ses!
Michael Diepeveen er redaktør
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NOTER

NEDSLAG I FAMILIENS HISTORIE:
1899: Gifte kvinder bliver personligt myndige.
Indtil da har ægtefællen fungeret som deres
værge og haft råderet over dem.
1922: Gifte kvinder får sideordnet forældremyndighed over egne børn i ægteskabet og i forbindelse med skilsmisse. Der gives ved skilsmisse
adgang til personligt samkvem med børnene til
den, der ikke er forældremyndighedsindhaver.
1925: Ægtefæller får gensidig forsørgelsespligt,
og kvinder får samme rådighed over fælleseje
som mænd.
1957: Forældre ligestilles som værger for deres
børn, indtil da har manden været værge.
1966: Den første P-pille kommer på det danske
marked.
1969: Ugifte fædre får ‘under særlige omstændigheder’ ret til samkvem med deres børn.
1973: Den fri abort bliver vedtaget.
1975: Et cirkulære fra EF sikrer i princippet
kvinderne lige løn for lige arbejde.
1983: Første danske ‘reagensglasbarn’, Troels
Renard Østbjerg, bliver født. Metoden er forbeholdt kvinder i ægteskab eller ægteskabslig-

nende forhold. Fra 2007 gør kunstig befrugtning
det muligt også for enlige kvinder og lesbiske at
blive mødre med sæddonor.
1984: Mænd får adgang til barselsorlov.
1986: Samboende og gifte forældre sidestilles i
forældremyndighedsloven. Der indføres adgang
til fælles forældremyndighed, når forældre går fra
hinanden.
1989: Som det første land i verden indfører
Danmark registreret partnerskab, som indebærer, at to personer af samme køn kan indgå i et
ægteskabslignende forhold. Fra 2012 er disse
personer omfattet af Ægteskabsloven.
1997: Revselsesretten ophæves.
2007: Forældreansvarsloven træder i kraft.
Den statuerer, at fælles forældremyndighed er
normen, og at børn har ret samvær med begge
biologiske forældre.
2010: Homoseksuelle får lov at adoptere - det
er en udvidet adgang til adoption, efter at de i
1999 ﬁk ret til at adoptere stedbørn.
2013: Lov om medmoderskab vedtages, så to
kvinder i parforhold, der vælger kunstig befrugtning, får lige rettigheder i forhold til barnet.
Kilder: Kvinfo, Danmarks Statistik m.ﬂ.

LOKALAFTALER
Skolelederforeningen går ind for ﬂeksibilitet, men advarer mod, at ledelsesretten kan forsvinde i for stive aftaler,
hvor lærernes arbejdstid, forberedelse
og tilstedeværelse låses på bestemte
tidspunkter samt i aftaler, der ikke er
økonomisk dækning for.
Det bekymrer, hvis lokale aftaler mellem den lokale lærerkreds og kommunen indebærer, at man centralt vil
fastlåse puljer og timetal til bestemte
formål – og dermed risikerer at begrænse samarbejdet på skolerne og
kvaliteten i elevernes undervisning.
”I kommunerne har man alt fra forståelsespapirer til deciderede aftaler. Det
er også ﬁnt, når det kan understøtte et
godt arbejdsmiljø og en fornuftig opgavevaretagelse. Men desværre oplever vi,
at man fra politisk hold i kommunerne
ﬂere steder lægger pres på, at der skal
indgås aftaler, hvor der deﬁneres præcise antal timer, der skal gå til det ene
eller andet”, siger Claus Hjortdal.
Desuden oplever foreningen, at politikere og forvaltning formulerer aftaler,
hvor der ikke er økonomisk dækning,
når aftalerne skal udmøntes. Her står
skolelederne – og medarbejderne –
så tilbage med udfordringen at skulle
ﬁnansiere aftalen med allerede brugte
penge.
Skoleledernes formand peger på, at det
mange steder er lykkedes at skabe en
den fornødne ﬂeksibilitet i arbejdstilrettelæggelsen uden aftaler, der fastlåser et bestemt timetal til fx forberedelse. De aftaler bør man skele til i
stedet for aftaler, der er økonomisk belastende og tidskrævende. Det er derfor også vigtigt, at de lokale skolelederforeninger bliver hørt – og gør alt for at
blive hørt – i processerne.
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KAN DU KLARE
SKEMABEHANDLING,
LØNBEREGNING OG
OPGAVEOVERSIGTER
UDEN AT SKULLE
SKIFTE SYSTEM?
KMD Educa Personale er den direkte vej til
overblik for skoleledere, der vil have styr på
vikarforbrug, skemalægning og budgetter.
Webmoduler gør det let at inddrage lærerne
og skabe medbestemmelse i praksis, og alt fra
skemaer til opgaveoversigter kan genereres
med et klik i den brugervenlige løsning, der
automatisk taler sammen med bl.a. løn- og
fraværssystemer. Det betyder færre manuelle
fejl, mindre administration og mere tid til det,
der er vigtigst.

Er der en klokke der ringer?
Besøg kmd.dk/educa

interview

DET VAR LYSTEN TIL AT GØRE EN FORSKEL,
SOM FIK HENDE IND I POLITIK, OG KAREN
HÆKKERUP NÅEDE DA OGSÅ AT SIDDE I
TRE MINISTERSTOLE, FØR HUN TOG SIT
GODE TØJ OG GIK. DER VAR FOR MEGET
TURBULENS OG FOR LIDT ARBEJDSRO.
I DAG SIDDER HUN SOM DIREKTØR FOR
LANDBRUG & FØDEVARER OG HAR ENDELIG
FÅET DEN KONTINUITET, DER GØR, AT HUN
FØLER, HUN KAN GØRE EN FORSKEL.
Af Cathrine Huus • Foto Jacob Nielsen
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TID TIL

FORDYBELSE

plenum – okt 2016

11

interview
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Det er et endegyldigt farvel. Sådan
lød ordene, da Karen Hækkerup i 2014 forlod
posten som justitsminister. I dag, to år efter, tager hun imod Plenum på sit kontor i Axelborg
midt i København. Fra det lyse hjørneværelse
på syvende sal er der udsigt til flere af landets
betydningsfulde virksomheder og organisationer. Københavns Rådhus, Politiken og de store
fagforeninger ligger i gåafstand fra kontoret. Selv
om Karen Hækkerup forlod Christiansborg og
regeringsmagten lidt pludseligt, er hun stadig
placeret centralt på flere måder. Hun har fortsat
karrieren som direktør for erhvervsorganisationen Landbrug & Fødevarer, hvor hun arbejder
for de 30.000 medlemmer, som består af landmænd og 400 relaterede virksomheder.
Karen Hækkerup er netop kommet tilbage fra
et interview i radioens P1. Og selv om den tidligere socialdemokratiske minister ind imellem
optræder i medierne for at tale landbrugets sag,
er det absolut ikke her, hun lægger hovedparten
af sine kræfter. I modsætning til før. For det var
blandt andet på grund af de konstante krav fra
pressen, at hun kastede håndklædet i ringen og
sagde op fra ministerjobbet, fortæller hun.
”Det er meget trist, men der er meget lidt fokus på det færdige resultat i politik i dag. Der
er så meget andet, der fylder, og meget af det er
paradeshow og spilfægteri politikerne imellem.
Jeg savnede at bruge min tid på at skabe løsninger, i stedet for at stå i min indkørsel kl. seks
morgen og kl. elleve om natten foran forskellige
tv-hold. Det bliver meget overflade, og jeg savnede virkelig at arbejde i dybden.”

Før var det Christiansborgs
mure, som satte rammerne
for Karen Hækkerups arbejdsliv. I dag er det Landbrug &
Fødevarers domicil i centrum
af København, som huser den
tidligere minister. Her er hun
på tagterrassen på Axelborg.

Arbejder stadig for velfærd
Den arbejdsro, hun efterlyste som minister,
har hun fået i dag. Hun kan koncentrere sig
om substansen, som primært er at skabe bedre
forhold for medlemmerne og landbrugserhvervet. Arbejdet foregår mest i København, men hun
er også ofte i udlandet for at lukke aftaler. Og så
bruger hun en del af arbejdstiden på at besøge
medlemmerne, store og små landmænd, rundt
omkring i landet.
Mange undrede sig over socialdemokratens
spring fra arbejderbevægelsen til landbruget
og Axelborg, som historisk set har været domineret af Venstre. Men for Karen Hækkerup var
springet ikke så stort.
”Jeg kendte allerede branchen fra mine fire
måneder som fødevareminister. Og jeg blev slået
helt omkuld af alle de muligheder, der er i den
branche. Det er jo ikke alene landbrug, det er
også innovation, udvikling, digitalisering, enzymer, robotter, medicinalindustri og eksport. Alt
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interview

Det er meget trist,
men der er meget
lidt fokus på det færdige
resultat i politik i dag.

det handler om at skabe arbejdspladser, så der bliver råd til velfærd i Danmark. Så for mig giver det
lige så meget mening som før at arbejde her. Det
handler om at gøre en forskel og skabe noget, der
er værdifuldt.”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
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Sammenbragt landbrugsfamilie
Landbrug & Fødevarer blev dannet i 2009 ved en
fusion af Landbrugsrådet, Danske Slagterier, Dansk
Svineproduktion, Dansk Landbrug med flere. Karen
Hækkerup står dermed i spidsen for ca. 1100 ansatte, som er fordelt på Axelborg i København, på
den såkaldte ydelsessektion i Jylland, og på kontorer
i Japan, Kina, England og Bruxelles.
Virksomheden er bygget op som en medlemsorganisation, hvor virksomhedsdelen og
landmandsdelen har sine egne bestyBLÅ BOG
relser, som sætter retningen for det
Karen Hækkerup
politiske arbejde. Og så er der en fælFødt 1974 i Hillerød
les bestyrelse, som forener de to beDatter af to lærere
styrelser. Derudover er der en direkStudent fra Odense
tion, som lægger strategien. Og rent
Katedralskole 1993
Cand. scient. pol. fra
beslutningsmæssigt er det Karen
Københavns Universitet
Hækkerup som administrerende dii 2010
rektør, der har det sidste ord.
Folkeskoleordfører i
Københavns BorgerKommunikationen og inddragelsen
repræsentation i 1998
foregår via intranet, morgenmadsmøPolitisk ordfører i
der og andre møder. Derudover bruKøbenhavns Borgerger hun videolinks, telefonmøder og
repræsentation 2001.
Medlem af Folketinget
skriftlig kommunikation. Der er lefor Socialdemokratiet
dermøder hver uge, og derudover
fra 2005-14
mødes lederne cirka hver anden måSocial- og integrationsminister fra 2011-14
ned, hvor der bliver arbejdet i dybMinister for Fødevarer,
den med udvalgte sager og udvikling.
landbrug og ﬁskeri fra
”Landbrug & Fødevarer har en
9. august-12. december
kompleks
struktur. Derfor skal man
2013
Justitsminister fra
hele tiden sørge for at være inddradecember 2013gende og meget kommunikerende.
oktober 2014
Man må lægge vægt på at forklare,
Direktør for Landbrug
hvorfor det er godt at gå den ene eller
og Fødevarer fra oktober
2014 og til i dag
den anden vej. For selv om vi er et
Gift med Ole Hækkerup
samlet brand, er vi også en sammensiden 2000, som hun
bragt familie med mange forskellige
har tre børn med
Bor i Dragør på Amager.
interessenter. Derfor er det en vigtig
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egenskab at kunne forhandle sig frem til en løsning.
Men det har jeg heldigvis prøvet før,” siger Hækkerup med et smil.
Blander sig i debatten
Kulturen i huset var ny for politikeren, da hun trådte
til for to år siden. For der er stor forskel på at agere i
et statsligt embedsmandssystem og en privat medlemsorganisation.
”Det har da været en stor udfordring at komme
fra et ministerium, som er meget hierarkisk opbygget og hvor tingene kører opad. Og så komme ind i
organisation, som er meget dynamisk og policystyret, og hvor folk kan få en ide og sætte den i gang
fra den ene dag til den anden. Det kan være svært
at få et overblik over de samlede aktiviteter, fordi
der er gang i så mange gryder rundt omkring. Men
det er også en sjov opgave, og det har sin egen
charme.”
En af de måder, Karen Hækkerup har forsøgt at
påvirke virksomheden på, er ved at sætte nye skibe
i vandet.
”Jeg har jo en fortid som socialminister, og derfor
er en af de ting, jeg har gjort som leder, at sige, hvorfor skal vi ikke have en holdning til den mad, børn
og ældre spiser, hvorfor skal vi ikke have en holdning til sundhedspolitik, hvorfor skal vi ikke brede
os mere ud. Og skabe flere alliancer. For vi er nødt
til at få folk med os, hvis vi skal skabe løsninger. Så
jeg prøver at få sat os på nogle nye dagsordener. Så
vi i den brede offentlighed kan blive opfattet som
nogle, der interesserer os for andet end vores egne,
snævre forhold. Som er synlige og markante i samfundsdebatten, når det handler om noget, der er relevant for vores samfund.”
Socialdemokratisk slægt langt tilbage
Det med at gøre en forskel, er centralt for Karen
Hækkerup. Hun blev født ind i en slægt, som har
skabt politikere i flere generationer. Karen Hækkerups mormors onkel var Peter Knudsen, som var
med til at stifte Socialdemokratiet. Morfaren var
kulturborgmester i København og kom senere i Folketinget samtidig med Per Hækkerup. (De havde nu

LEDELSE HANDLER OM AT
… lytte. Selvfølgelig skal man være
den, der i sidste ende tager ansvaret og står på mål for tingene. Men
den mest motiverende ledelse er
at give folk anerkendelse. Det gør
man ved at lytte til deres argumenter, tage dem seriøst og ﬁnde nogle
løsninger, så deres behov bliver indarbejdet. Og så ﬁnde fælles fodslag.
Derfor gælder der i ledelse, præcist
det samme som i politik. Man skal
sørge for, at folk synes, det giver
mening.
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ikke meget med hinanden at gøre, for min
morfar var afholdsmand, siger Karen med et
skævt smil.)
Karens mor sad i Glamsbjerg Kommunalbestyrelse og hendes far var aktiv i SF. Karen Hækkerup selv meldte sig ind i Amnesty
International, da hun var ganske ung, ansporet af apartheid i Sydafrika og den kolde krig.
Endelig blev hun – som navnet jo fortæller –
gift ind i den kendte Hækkerup-familie, der
har præget Socialdemokratiet i flere generationer.
Fra villa og vovse til deroute
Hun fandt vej til DSU, socialdemokraternes
ungdomsorganisation, inden turen gik videre til Borgerrepræsentationen og Folketinget. Men hendes sociale indignation blev
skærpet år forinden af begivenheder tæt på.
Da Karen var ni, blev forældrene skilt og familien slog revner.
”Jeg havde en meget tryg barndom med
villa, vovse og volvoer. Begge mine forældre
var lærere, og de var som sagt politisk interessede. Men da mine forældre blev skilt,
oplevede jeg en social deroute. Min mor
blev enlig mor, vi havde ingen penge, og vi
flyttede til et socialt boligbyggeri uden for
Odense. Måske er det derfor jeg mener, at
alle mennesker skal kunne komme frem,
og at de har en værdi, uanset hvilket ophav,
de har.”
Karen Hækkerup taler levende og intenst
om sin fortid. Hun holder øjenkontakten og
levner sig ikke tid til at nappe en tår vand
eller en pause. Hun fortæller videre om de
svære år, om en skole, hvor hun ikke trivedes og om vanskelighederne ved at mangle
penge, om at gå i tøj fra Bilka og kun have
råd til dagdrømme om charterferier til de
varme lande. Om hvordan hun langsomt
blev mere og mere involveret i politik, og
oplevede et socialt fælleskab og en respekt
i Socialdemokratiet.
Da hun mange år senere fik sin første ministerpost i Helle Thornings regering i 2011, var
det da også som socialminister. Et job, som
hun kastede sig ud i med liv og sjæl. Hun ar-
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DEN VIGTIGSTE PERSON
I MIT ARBEJDSLIV
… er Jens Kramer Mikkelsen. Han
var overborgmester, da jeg kom ind
i Borgerrepræsentationen, og han
lærte mig op. Rigtig mange af de
ting, der sidder på min rygrad i
dag, har han lært mig, da jeg var
helt ung. Hans tilgang var, at alle
skal være en del af løsningen. Og
når man er den, der har magten,
skal man være villig til at bakke lidt
tilbage. Man skal dele lidt ud af
solskinnet, for så får du folk, du kan
arbejde med en anden gang, og du
får skabt løsninger, der holder.
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Karen Hækkerup fik dog kun fire måneder
som fødevareminister, inden regeringen igen
gennemførte en rokade. Hun blev justitsminister efter Morten Bødskov. Og det var som at
komme hjem, fortæller hun.
”Det var meget nemt for mig, for jeg havde i
forvejen siddet som retsordfører i fire år og jeg
kendte til det hele. Så jeg var meget glad for
min tid der. Men jeg var også bevidst om, at
jeg savnede et kontinuerligt arbejdsliv. Og jeg
tænkte, at det får jeg ikke i politik. Jeg skal et
andet sted hen.”

bejdede bl.a. for en stor reform af børneområdet og fik sat gang i tilsyn af adoptioner og
bosteder for børn og unge.
Tog sagerne med sig hjem
Men Socialministeret var også et sted, der var
svært at være, fordi man skal tage stilling til
sager, som er meget ulykkelige: ”Man sidder
ikke sjældent og græder lidt, fordi det er så
frygteligt. Men jeg synes, jeg fik sat en masse
vigtige ting i gang.”
Det var derfor med stor sorg, at hun overdrog ministeriet til efterfølgeren Annette Wilhelmsen i 2014, som et led i en af regeringens
mange rokader.
”Det gjorde ondt ved overdragelsen. Jeg var
så ked af at blive revet væk fra det arbejde, jeg
var i gang med. Men selv om det sceneskifte
ikke var frivilligt, gjorde det mig alligevel godt.
For jeg arbejdede jo solen sort. Og da jeg blev
fødevareminister oplevede jeg, at man ikke
i samme grad tog sagerne med hjem. Der
kan også være ting i fødevarebranchen, der
er slemme. Men man sidder ikke med de
samme skæbner.”

18 plenum – okt 2016

Tæt på magtens centrum
Karen Hækkerup har rejst sig fra bordet og gør
sig klar til Plenums fotograf. Hun står foran et
lille cirkelformet spejl og forsøger at få håret
til at makke ret med en hårlak og en børste.
På spørgsmålet om, hvorvidt hun trives bedre
i det private erhvervsliv end i Folketinget, udstøder hun først et let suk.
”Politik gav mening for mig. Men det havde
sin tid. Og jeg føler mig meget privilegeret,
fordi jeg fik lov til at være en del af det miljø
og skabe løsninger. Ofte valgte jeg at blive til et
vigtigt møde, også selv om det var mit barns
fødselsdag. Fordi jeg virkelig kunne gøre en
forskel. Men så kan jeg jo sidde i dag og se,
hvordan de laver det hele om igen. Så hvad
var mit offer egentlig værd?”
Karen Hækkerup taler indigneret, men så
skifter hendes stemme. Den bliver lysere og
mere melodisk. Hun liver op. Der kommer
smil i tonefaldet.
”Herinde får jeg lov til at sidde med mine
ting. Der er ingen, der ringer til mig om morgenen og siger, at nu skal du passe et helt andet
område. Jeg får lov at gøre tingene færdige og
jeg må sætte mine egne rammer og retninger.
Der er ingen andre, der bestemmer eller beder
mig passe en ny butik. Her er det mig, der bestemmer, og det er jeg virkelig glad for.”
Og når man taler magt og indflydelse, har
den socialdemokratiske politiker måske alligevel stadig skoene på. For som hun siger afslutningsvis:
”Jeg gik ud af regeringen, men jeg render
stadigvæk til møder på Marienborg. Det er jeg
den eneste fra det gamle hold, der gør: Jeg skal
til Kina med statsministeren lige om lidt, alle
de andre er forsvundet. Men jeg er der i virkeligheden stadigvæk. Og jeg er der også, når det
næste hold kommer.”
Cathrine Huus er freelancejournalist

SANSESTIMULERING
– skaber trygge læringsmiljøer for
elever med særlige behov

NYHED

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

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

Protac KneedMe®
– nyt mobilt knætæppe i ungt, funktionelt design
Fås i farverne: Aqua blå, mørkegrå og lime grøn

”Han har brugt Protac KneedMe knætæppet flere gange dagligt,
når han er i skole. Han er mere deltagende i undervisningen, og han
bliver mere rolig og samlet”.
13-årig dreng med motorisk uro og let afledelig.

For mere info og køb
se www.protac.dk
eller ring på telefon
86 19 41 03

NOTER

Er du tjenestemand i den lukkede gruppe, aﬂønnet på løntrin 51 og har nået
pensionsalderen, er der ved fratræden 31.1.2017, 28.2.2017 og 31.3.2017 en
unik mulighed for at få beregnet pensionen fra statens skalatrin 51.
I almindelighed ligger det kommunale løntrin 51 nærmest statens skalatrin 50.
Henvend dig snarest til sekretariatet, Karsten Steen Hansen for at høre mere
og eventuelt få lavet en beregning, mail: ksha@skolelederne.org

Først automatpiloter, så førerløse metrotog og så robotter, der
overtager undervisning, patientpleje og … bilerne uden chauffør
i fuld fart på vej ud på gaderne.

EdCamp

Ledelse af skoler og uddannelse er overskriften for en temadag med fokus
på videndeling om ledelse i hele uddannelsessektoren – på tværs af skoleformer. Alle med interesse for skolen, læring, uddannelse og dannelse er
velkomne. Det er gratis at deltage.
Temadagen ﬁnder sted 18. november kl. 9.30 til 14.30 i Sorø på det gamle
Rådhus i form af en Education camp (EdCamp), der er en alternativ og åben
konferenceform, hvor der vil være nogle korte indlæg, men hvor indholdet
ellers skabes af deltagerne selv.
Se mere på #edcampdk på Twitter og nettet.

FØRERLØSE BILER
I Guds eget land kører efterhånden mange rundt. Men de er også
på vej, fx i Vesthimmerland, hvor planen bl.a. er, at de skal transportere kommunale medarbejdere, der under kørsel fra A til B så
kan udnytte tiden på at arbejde frem for at passe traﬁkken.
Den amerikanske regering tillader pt., at fabrikanter selv tjekker
op på deres køretøjers sikkerhed. En førerløs Tesla var imidlertid
i maj involveret i en dødsulykke i Florida, hvilket har fået Obama
til at ville indføre føderal lovgivning om førerløse biler.
Herhjemme ligger afgørelsen i Transportministeriet. Med hensyn
til robotterne i undervisningen bliver det nok på sigt en sag for
Ministeriet for undervisning m.m.

At sidde stille er så yt...
Vip med iMO-LEARN på STAND 8
til skoleledernes årsmøde.

MORTE
N
PAPES ’
EN SKOPLANEN’:
I 00’E LEDAG
RNE ...
LÆS A
NMEL
D
S. 66 EL SEN

plenum – okt 2016

21

bureaukrati …

ELLEN TRANE NØRBY HAR FREMLAGT EN NY NATIONAL AKTIONSPLAN FOR
AT FOREBYGGE OG BEKÆMPE MOBNING MED MANGE GODE ANBEFALINGER,
MEN MÅSKE ÉT FEJLSKUD: OPRETTELSEN AF EN KLAGEINSTANS.
Af Michael Diepeveen • Foto Jacob Nielsen og Hung Tien Vu

Ingen børn skal mobbes,
og indsatsen mod mobning skal tages
meget alvorligt. Det er alle enige om, ikke
mindst børnenes forældre og skolernes
ledere, der sammen i et indlæg i Politiken har protesteret mod undervisningsminister Ellen Trane Nørbys anbefaling
om, at der skal oprettes et ”tilsyns-, vejlednings- og klageorgan mod mobning”.
Anbefalingen om et etablere et statsligt
organ, som børn, unge og forældre kan
klage til, hvis kommuner, skoler og institutioner ikke har taget de nødvendige til-
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tag for at stoppe mobning, blev fremsat
i forbindelse med ministerens fremlæggelse af en ny national aktionsplan mod
mobning med en række ellers gode forslag til, hvordan man i fællesskab kommer mobning til livs.
Skolelederforeningen andre organisationer var inddraget, men uden at det blev
varslet, at et nyt klageorgan fik en så central placering. Det blev skolernes ledere
og forældre overraskede over, da omdrejningspunktet for udarbejdelsen af den
nye aktionsplan hele tiden var, at netop

den konstruktive dialog mellem forældre, skole og elever er den mest effektive
indsats mod mobning.
”Skolerne er godt i gang med arbejdet,
og vi må ikke glemme, at skolerne gør en
stor indsats, der også har effekt. Således
viser tallene, at mobning samlet set over
det seneste år er reduceret med 5 %. Så
der er ikke brug for mere lovgivning og
flere sanktionsmuligheder, men for et
fortsat styrket samarbejde mellem forældre, skole og elever”, siger skoleledernes
formand Claus Hjortdal.
Han synes det er ærgerligt, at anbefalingen om en central klageinstans er med i
ministerens udspil, fordi det ikke adresserer problemets kerne og ikke tager højde
for, at mobning ikke alene er et fænomen
i skoletiden, men i høj grad også sker uden
for skolen, på de sociale medier mv. Desuden er der som bekendt en gråzone mellem at drille og at mobbe.
Efter Skolelederforeningens mening løser straf og sanktioner ikke problemerne,
men øger spændinger og konfrontation,
er bureaukratisk, resursekrævende og
hjælper ikke børnene. Foreningens formand og næstformand har netop været
på tur i landet for at mødes med medlemmerne om andre ting, hvor spørgsmålet om klageorganet også kom op. Her
rystede alle tilstedeværende på hovedet.
Det bliver et klagehelvede
I indlægget i Politiken peger Mette With
Hagensen, formand, Skole og Forældre
sammen med Claus Hjortdal på, at et klageorgan vil være et stort spild af resurser
både nationalt og dér, hvor sagerne opstår.

Et mobbeklagenævn
handler ikke om at
slå nogen oven i hovedet,
men om at der fremadrettet
vil være større sikkerhed
for, at der bliver fulgt op
på problemerne.
Ellen Trane Nørby, minister for Børn, undervisning og ligestilling

Skolernes forældre og ledere mener,
at dialogen mellem forældre, skole og
elever er afgørende for en forebyggende
og indgribende indsats mod mobning –
og at det er dér, resurserne bruges bedst.
Vil et klageorgan få skolerne til at gøre
en større indsats? Nej omvendt, idet de
forskellige parters fokus fjerner sig fra at
løse problemet til at gøre det større ved
at klage, finde skyld og straffe.
Der skal være mulighed for, at elever
og forældre, der ikke føler sig hørt eller
behandlet ordentligt, kan klage, men den
findes allerede. Der er i dag mulighed for
at klage til lærere/pædagoger, skolelederen, skolebestyrelsen og til kommunen,
som er forpligtet på at tage sig af og følge
op på klagen.
”Skal vi lykkes med at komme mobning til livs, spiller forældrene en vigtig
rolle og har et vigtigt ansvar. Alle skoler
skal selvfølgelig have en antimobbestra-

tegi og endnu vigtigere: De skal føre den
ud i livet. Samarbejdet mellem forældre,
elever og skoler kan derfor også gøres
endnu mere forpligtende end nu, for at
få skabt den gode trivsel og sikre fællesskabet på skolen”, siger Claus Hjortdal.
Det er afgørende, at nye initiativer bidrager til at styrke denne konstruktive
dialog. Men ministerens forslag om statsligt mobbeklagenævn vil efter forældrenes
og skoleledernes opfattelse ikke styrke
en konstruktiv dialog. Det kan tværtimod
skærpe modsætningerne og optrappe de
konflikter, der ofte ikke kan undgås at
opstå i bl.a. sager om mobning.
Behov for at gribe ind
Trods kritikken fastholder Ellen Trane
Nørby sit forslag. Hun peger på, at klageorganet blot er ét af rigtig mange elementer i den nye aktionsplan, og når lige det
tiltag har fået så meget omtale, skyldes
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Problemer med mobning
løses bedst i dialog og
fællesskab og ikke halve år efter
af en fjern klageinstans, hvor
problemet drukner i langvarig
sagsbehandling.
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

det primært mediernes hang til at gå efter det, der er mest konfrontation i.
”Klageorganet er langt fra det vigtigste
tiltag. Der er ikke tvivl om, at der i arbejdet mod mobning først og fremmest er
brug for en lokal, bredt forankret indsats.
Men jeg må også sige, at når en tredjedel
af skolerne efter så lang tid, hvor det har
været et lovkrav at få lavet en antimobbestrategi, tilsyneladende ikke har fået det
gjort, så er der behov for at stramme
op”, siger ministeren.
Men fra Sverige, der har et sådant klageorgan, er der indtil viden ingen evidens
for, at det skulle have en positiv effekt og
minimerer mobning. Hvad tyder derfor
på, at der er brug for mere lovgivning og
flere sanktioner, langstrakt sagsbehandling, partshøringer etc.?
”Der er stadig for mange børn, der oplever at blive mobbet, og det kan give dem
ar i sjælen for livet. Det er børnenes problemer, men det er de voksnes ansvar, at
der bliver taget fat om ondets rod. På rigtig mange skoler gør man det også godt,
men desværre ikke på alle, og jeg kan
konstatere, at man både i Sverige og
Norge holder fast i, at der er behov for
at kunne gribe ind”.
Undervisningsministeren anerkender,
at klageprocedurer kan tage tid, men er
ikke enig i, at det er spild af resurser. Det
vil efter hendes mening i stedet kunne
give en større forpligtethed for skoler,
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ledere og de ansatte. Hun mener også,
at klagemuligheden vil have værdi for de
berørte børn.
”Som skoleledere skal man i højere
grad kunne forklare over for personalet
og tydeliggøre over for skolebestyrelsen,
at skolen lever op til loven. Jeg tror også,
at det har betydning for de elever og forældre, der ikke oplever, at der ikke bliver
fulgt nok op og klager, at det på sigt giver
dem en følelse af at blive hørt og eventuelt få en slags oprejsning”, siger Ellen
Trane Nørby.
At de svære tilfælde med mobning er
komplekse forløb, der som nævnt også
foregår uden for skoletiden, mener ministeren heller ikke er et reelt argument
mod et klageorgan. Det kan tværtimod
ses som en yderligere anledning til at
tage emnet op og undervise i ’digital
dannelse’, mener hun.
Vil blive afgjort inden længe
Forslaget om en central klageinstans
skal behandles i Folketinget, og det vil
vise sig, hvad der kan opnås flertal for.
Skolelederforeningen har på linje med
en andre organisationer aftalt at mødes
med ministeren om sagen og vil også her
gøre sine synpunkter gældende.
Bortset fra eleverne, der bakker op om
anbefalingen af et klageorgan, er DLF,
BUPL, KL, BKF sammen med Skolelederforeningen og Skole & Forældre uenige.

Det kan også ske, at politikere af anden
observans end regeringspartiet heller ikke
synes det er løsningen. Ellen Trane Nørby
trækker dog næppe sit forslag, som er
clearet længere oppe. Det, det handler
om, er hvilken form det skal have.
Er det fx ved straffe og sanktioner, eller
kunne man i stedet for et sådan domstolslignende organ forestille sig et mediatorsystem eller en børneombudsmand, som
de har i Norge allerede og faktisk også i
Danmark, men blot endnu ikke har mobbeproblematikken i sin opgaveportefølje?
Der er i hvert fald forskel på et bureaukratisk statsligt klagekontor og en mere
uvildig-uafhængig instans, der udtaler
sig – og ikke på samme måde sanktionerer. Eller er der andre alternativer?
Selv om der altså indtil videre ikke
er lyttet til de fagprofessionelle og forældreforeningens betænkeligheder, er der
retfærdigvis i den nationale aktionsplan
mange andre gode anbefalinger til, hvordan forældre, skolebestyrelser, elevråd,
lærere, pædagoger, ledere, kommuner,
organisationer og staten kan fortsætte
kampen mod mobning blandt børn og
unge 0-18 år.
Michael Diepeveen er redaktør

Læs anbefalingerne i den nationale plan
mod mobning på foreningens hjemmeside

Læringsplatformen MoMo
– tid til læring og trivsel

SKI
SNART PÅ

02.19

Faaborg-Midtfyn Kommune Region Midtjylland
har valgt MoMo
samarbejder om MoMo
”MoMo er intuitiv, og samtidig er den ﬂeksibel. Den er
opbygget efter lærernes arbejdsgange og understøtter
praksis direkte. Det har også været afgørende i vores valg
af læringsplatformen fra Systematic”
Rasmus Bork
It-konsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune

”MoMo kan tale med systemer, vi kender og bruger i
forvejen. Integration til andre platforme, vi allerede bruger,
vil være en hjælp i vores daglige lærergerning”
Ronny Buelund
Lærer på specialskolen Holmstrupgård

Mød os på Skolelederforeningens Årsmøde i Aalborg den 27-28. oktober
www.systematic.com/momo
Facebook: Systematic Library & Learning
Kontakt Inger Surrow, tel. 8943 2000

NOTER

På vej ned
Antallet af offentligt ansatte er det laveste i seks år. Det
viser Danmarks Statistiks nye opgørelse over offentlig
beskæftigelse.

Større åbenhed
En stigende andel af landets folkeskoler samarbejder med det lokale
idræts-, kultur- og foreningsliv og virksomheder for at skabe en mere varieret skoledag. Det konkluderer et UVM-udvalg, der også har en række anbefalinger til, hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre.
Det ﬂugter med, hvad Skolelederforeningen hele tiden har forventet og for
nylig også i en undersøgelse også har vist, at der nok skulle komme mere
gang i samarbejdet om den åbne skole. Se artiklen s. 28.

Helt konkret er antallet af offentligt ansatte faldet fra
746.347 fuldtidsstillinger i andet kvartal 2010, hvor niveauet
sidst var på sit højeste, til 715.021 i andet kvartal af 2016.
Det er et fald på 31.326 stillinger. Ser man på udviklingen
i kommunerne alene, er antallet af fuldtidsstillinger på det
laveste siden kommunalreformen i 2007.
Arbejdsmarkedsforsker ved Aalborg Universitet Henning
Jørgensen peger på, at det især er kommunerne, der skiller
sig af med offentligt ansatte – lærere, pædagoger, socialog sundhedspersonale m.ﬂ., hvilket ikke undgår at sætte sig
spor i kommunale den service.

Udvalget, som foreningen har deltaget i, har også offentliggjort et inspirationsmateriale om de mange frugtbare samarbejder, der ﬁnder sted.
Næstformand i Dorte Andreas siger: ”Materialet kan være til gavn i arbejdet med den åbne skole i og uden for skoletiden. Det er så det vi ser sker
nu mange steder i landet, især mellem skoler og det lokale foreningsliv ”.
Næstformanden peger også på, at det er vigtigt, at initiativerne omkring
den åbne skole støttes op af forvaltningerne. Fx i form af tovholderfunktioner og økonomi.
Læs mere om anbefalinger, eksempler mv. på www.uvm.dk

PSYKISK

Rekordmange anmelder psykiske arbejdsskader – og især
offentligt ansatte er ramt – viser tal fra Arbejdsmarkedets
Erhvervssikrings årsrapport.

Siden 2010, hvor der blev anmeldt 3.107 psykiske arbejdsskader, er skaderne steget år efter år. Og sidste år anmeldte
5.539 danskere en psykisk arbejdsskade. En ny kedelig rekord.
Det kan skyldes, at arbejdstempoet er presset af økonomi,
effektiviseringer og reformer, og at nogle medarbejdere – især
de som arbejder med mennesker, fx sygeplejersker, socialrådgivere og lærere – føler, at det ikke kan levere et ordentligt
arbejde, vurderer både arbejdstagerorganisationer og KL.
Kilde: Ugebrevet A4
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De seneste år har de mest udsatte kommuner fået 600 mio.
kr. ekstra til at implementere skolereformen. Men det særlige
tilskud bliver med regeringens ﬁnanslovsforslag halveret i
2017 og falder siden bort i 2018. For nogle af de berørte kommuner kan det betyde en besparelse pr. elev på op mod 7 %.
Midlerne er gået til et øget brug af lærerpersonale og dække
stigningen i antallet af undervisningstimer m.m. Både lærere,
ledere og forældre advarer mod besparelserne, og opfordrer
Christiansborg til at videreføre tilskuddet. Claus Hjortdal siger på Skolelederforeningens vegne:
”Som skoleledere har vi ansvaret for, at folkeskolen får det
løft, der er intentionen med reformen. Men med den planlagte reduktion af midler, vil fokus alene være på at få økonomien til at hænge sammen. Der vil i mange kommuner ikke
være plads til hverken den bedste eller næstbedste løsning
på skolerne. Det er en meget alvorlig situation skolerne bliver
bragt i, så vi anbefaler, at de 600 mio. videreføres til 2020,
hvor reformens resultater skal vurderes”.
SF vil indkalde undervisningsminister Ellen Trane Nørby i
samråd om sagen. Også Enhedslisten og Dansk Folkeparti
mener, at det er nødvendigt at forlænge tilskuddet. Så man
får se – der er som bekendt andre problemer med at få skabt
et politisk grundlag for regeringens ﬁnanslov og 2025-plan.
Reduktionen af det ekstraordinære tilskud sker parallelt med,
at budgetforhandlingerne 2017 i ﬂere kommuner har fokus på
besparelser. Skolelederforeningen opfordrer sine lokale afdelinger til at blande sig i debatten om folkeskolens økonomi
ved at dele foreningens opslag på FB og Twitter samt eventuelt selv formulere indlæg til relevante medier.

SKAB ØGET
LÆRING!
· Har skolen et fælles sprog om læring ?
· Kan I opstille gode læringsmål og lave tegn på læring ?
· Trænes eleverne i at evaluere sig selv og sætte ord på
egen læring ?
· Er skolens læringsmiljø præget af et dynamisk tankesæt ?
· Arbejder skolens teams som professionelle læringsfællesskaber ?
· Har skolen den didaktiske kompetence
implementeringen af den digitale
læringsplatform kræver ?
· Ledes de professionelles læring og
udvikling ved brug af observation
og feedback ?

Mød os på
skoleledernes
årsmøde den

27.-28.
Se vores kurser på
kompetencehusetheckmann.dk/kurser
facebook.com/kompetencehusetheckmann
Ønsker du at skabe øget læring?
– så ring til os på 7070 2022
Vi tilbyder kurser og kompetenceudviklingsforløb med
fokus på læring og ledelse. Vi brænder for læring, og vi
udmærker os ved at være autentiske og kunne omsætte
den nyeste uddannelsesforskning til praksis.

oktober 2016
(stand 45)

åben skole
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ELEVERNE SKAL MØDE VIRKELIGHEDEN UDEN FOR SKOLEN, OG
MANGE SKOLER ER NU GODT I GANG MED ÅBEN SKOLE. PLENUM
VAR MED, DA 6. KLASSERNE FRA HELSINGØR FOR NYLIG BLEV
UDFORDRET MED HØJ PULS, SAMARBEJDSØVELSER OG EN
LEKTION I TRADITIONELLE SPIL FRA FJERNE VERDENSDELE.
Af Malene Lieberknecht • Foto: Christian Stæhr

Fingrene ryger hurtigt
i vejret, og spørgsmålene er mange,
inden 6.r fra Skolen i Bymidten i
Helsingør sætter gang i en avanceret fangeleg på græsarealerne ved
kulturhavnsområdet i kommunen.
Hvordan virker det, hvordan spiller man, og hvad sker der, når man
bliver fanget?
”Løb sammen i grupper, så I kan
genoplive hinanden,” instruerer
spiludvikler Jacob Tækker 6.r.
Han er lokal iværksætter og har
udviklet fangelegen GoPlayDot,
som i stil med det populære Pokémon Go, både foregår fysisk og via
mobil. Med Kronborg og Øresund
inden for løbeafstand er eleverne i
gang med spillet, hvor det handler
om samarbejde – men også om at
tage benene på nakken. Teknikken
er baseret på GPS-informationer,
og som spiller er man en farvet brik,
der flytter sig rundt på skærmen.
”Find sammen, og sæt gang i spillet,” lyder det fra Jacob Tækker.
Eleverne fanger hurtigt reglerne
og finder ligeså hurtigt fundet sam-

men i grupper. Lynhurtigt er de i
sprint ud over græsarealerne for at
indfange hinanden på skærmen.
6.r er her, sammen med andre 6.
klasser fra Helsingør, i fagene idræt,
dansk, historie og samfundsfag. De
er blandt de mange skoleklasser,
der med åben skole tager væk fra
skolen og benytter sig af tilbuddene
i lokalsamfundet – blandt andet når
der er bevægelse og motion på skoleskemaet.
’Leg og bevægelse’ på Kulturhavnsområdet er overskriften for
dagen og er ét af de ca. 80 tilbud,
som hører under åben skole i Helsingør. I løbet af to dage deltager
24 klasser fordelt på syv skoler i
forløbet, som er et samarbejde mellem det lokale Uddannelseshuset,
Billedskolen, Børnekulturcentret,
Børnekulturkonsulenten og Legeskibet. Helsingør Kommune samarbejder med aktører inden for kulturlivet, idræts- og foreningslivet
og erhvervslivet – f.eks. med lokale
forfattere, musikere og billedkunstnere.
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Rigtig mange steder er der et flot samarbejde mellem skoler, kommuner,
UU-centre, foreninger og erhvervsliv. De planlagte undervisningsforløb styrker elevernes
læring og kendskab til samfundet. Den åbne
skole handler også om dannelse – om at
præsentere eleverne for kulturinstitutioner
og foreningsliv
Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen

En rundringning, som Skolelederforeningen har foretaget, viser, at undervisningsforløb i samarbejde med virksomheder, idrætsklubber, musikskoler og
landmænd blomstrer og er en del af
hverdagen på mange folkeskoler – og at
man rundt omkring på landets skoler er i
fuld gang med at leve op til intentionerne
i folkeskolereformen om, at skolerne skal
åbne sig mod samfundet, og at eleverne
skal ud og møde virkeligheden.
Lokale kræfter byder ind
I højere og mere systematisk grad er der
sket en udvikling i retning af, at undervisning væk fra skolen skal have tydelige
læringsmål. Omdrejningspunktet i åben
skole er, at undervisningen skal være målstyret. Eleverne skal lære mere og få et
større kendskab til samfund og foreningsliv, de skal fordybe sig og få nye indsigter
gennem mødet med lokalsamfundet, erhvervslivet, idrætten og kunsten.
Læringsmålene for dagens arrangement i Helsingør er defineret på forhånd;
Eleverne skal kunne forklare, hvad god
leg er, og de skal kunne igangsætte lege
i frikvartererne. Alt sammen med den
tanke, at leg og bevægelse er et vigtigt
fundament for gode relationer og stærke
fællesskaber.
”For nogle elever er sådan et forløb
ugens bedste dag. De kommer ud af de-
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res vante omgivelser og oplever en sammenhæng mellem det, de lærer i skolen,
og det, der forgår ude i samfundet. Samtidig er det en mulighed for, at eleverne
kan komme ud af deres vante roller og
i nye sammenhænge kan vise, hvad de
kan,” siger Mette Witt Rantzau, som er
afdelingsleder for mellemtrinnet på Skolen i Bymidten, som har flere 6. klasser
med i dagens arrangement.
Skolen i Bymidten er initiativtager til
et helt nye åben skole-tilbud i Helsingør –
en form for læsebrobygning, hvor elever
fra daginstitutionerne får tilbudt et læsebesøg på skolernes læringscentre, inden
de begynder i skolens SFO. Her får de læst
en billedbog op af skolens bibliotekar eller
læsevejleder og låner en bog med hjem.
”Det er et eksempel på, at vi med åben
skole kan danne bro til byens børnehaver
og på den måde lette overgangen fra daginstitution til SFO og skole,” siger Mette
Witt Rantzau, som oplever, at samarbejdet med de lokale aktører er blevet mere
italesat med åben skole.
”Vi har tradition for at samarbejde
med eksterne og med lokale kræfter,
også før åben skole, men der er nu en
tydeligere ramme omkring samarbejdet.
De har betydet flere og flere tilbud, og
lokalsamfundet byder i den grad selv
ind med spændende læringsforløb. Det
er ikke kun skolen, som har åbnet sig,

det gælder også den anden vej, og vi
får meget forærende,” siger Mette Witt
Rantzau.
Erfaringer deles på tværs
af kommuner
Helsingør Kommune er med i netværket
Skolen i Virkeligheden (SIV), som skaber
kontakt mellem foreninger, virksomheder, frivillige og skolerne. Visionen er, at
skolen skal ud i virkeligheden, og virkeligheden skal ind i skolen. SIV er én måde at
organisere sig på med åben skole. Andre
kommuner har ansat en playmaker eller
en matchmaker, der etablerer kontakten –
eller man har organiseret sig med idebanker, videndeling for lærere, pædagoger
og eksterne, og med inspirationsmøder,
bazarer og speeddating.
19 kommuner er i dag en del af SIV, som
er udviklet af Fredensborg Kommune og
er forankret her. SIV støttes økonomisk
af bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Jægerforening og 15. Juni Fonden samt med forsøgsmidler fra UVM, og er bygget op omkring en portal, som skal gøre det lettere
for lærere og pædagoger at finde tilbud
til den understøttende undervisning.
For halvandet års tid siden inviterede
Fredensborg andre kommuner med i netværket, så ideer og erfaringer kan deles
på tværs af kommunegrænser. Samlet er
der nu mere end 1.200 undervisningsfor-

Kool & The Gang’s Celebration drøner ud af højttaleren, og så er alle elever i 6.e og b fra Borupgårdskolen i Helsingør med på en omgang morgendans.

Det gælder om at strække sig lidt, når der skal samarbejdes om at løse opgaverne.
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Der lægges taktik og
deles mobiler. 6.r fra
Skolen i Bymidten i
Helsingør gør klar til
at holde sig under
GPS-radaren.

løb, både lokale og regionale, som skolerne kan
booke via portalen, og SIV når nu ud til 90.000
elever og 9.000 lærere på landsplan.
”Ud over selve portalen og den daglige support følger en opstartspakke med, hvor kommunerne får vejledning i, hvordan de selv kan
komme i gang både organisatorisk, politisk og
pædagogisk. Det er en stor organisatorisk opgave at få samarbejdet på plads og få det til at
rulle. Samtidig gør netværksdelen, at der kan
udveksles erfaringer på tværs af kommunerne,”
siger Jesper Alstrøm, leder af SIV, som hører
under Center for Læring, Fritid og Sundhed i
Fredensborg Kommune.
Virksomheder giver moderne
erhvervsvejledning
Jesper Alstrøm håber, at netværksdelen blandt
andet kan give ideer til, hvordan endnu flere erhvervsvirksomheder kan komme med omkring
åben skole. Siden åben skole blev en del af reformen, har der været fokus på skolernes samarbejde med især idræts-, kultur-, og fritidsorganisationer, hvorimod der er etableret knap
så meget samarbejde med virksomheder og
erhvervsliv.
”Erhvervslivet er ved at komme med nu, men
der er stadig et udviklingspotentiale her. Et
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møde mellem erhvervsliv og elever er langt
mere end blot et sodavandsbesøg, det er en
form for moderne erhvervsvejledning, som er
til stor nytte for begge parter,” siger Jesper Alstrøm.
Han nævner som eksempel et undervisningstilbud fra Scania-koncernen, som producerer
lastbiler, og som udfordrer udskolingseleverne
i fagene dansk og samfundsfag med en case om
klimaudfordringer, CO2-udslip og biogas. Kan
samfundet have andre fordele af at skifte fra
fossile brændstoffer til biobrændstoffer, lyder
et af spørgsmålene i undervisningsmaterialet.
”Der er stadig en opgave i at få etableret nye
former for samarbejde mellem skoler og erhvervsliv, hvor der er knyttet læringsmål på.
Det kræver en del af både skole og virksomhed,
men de gode eksempler er begyndt at dukke
frem,” siger Jesper Alstrøm.
På Kulturhavnspladsen i Helsingør er tre timers leg og undervisning ved at være forbi.
Først skal der dog sved på panden igen – denne
gang ved hjælp af det indiske spil Kho Kho.
”Samarbejd, så vinder I … hold øje med hvor
din modstander er på vej hen. Hvem af dine
kammerater kan hjælpe dig? opmuntrer legematrosen fra Legeskibet, som guider 6.e og
6.b fra Borupgårdskolen gennem spillet og reglerne. Han får pulsen lige så højt op som eleverne, hver gang et nyt sæt modstandere slippes løs og på snedig vis skal indfanges på
græsplænen ved kulturhavnsområdet.
I Kho Kho gælder det om at samarbejde og
tænke strategisk – fremfor at løbe hurtigt - og
som sidegevinst får eleverne viden om indiske
kulturspil og deres historie med hjem.
”Yes, løb og aktivér din makker. Sådan …
nu har I ham. Super godt spillet.”
Malene Lieberknecht er journalist

SKOLERNE ER TRÅDT
UD I VIRKELIGHEDEN
EN RUNDRINGNING, SOM SKOLELEDERFORENINGEN HAR FORETAGET, VISER AT SKOLERNE I STIGENDE
GRAD GØR BRUG AF DE RESSOURCER, SOM BANKER, HOTELLER, RESTAURANTER, IDRÆTSFORENINGER,
KULTURINSTITUTIONER, MUSIKSKOLER, NATURVEJLEDERE, LOKALE VIRKSOMHEDER, NATURSKOLER,
BIBLIOTEKER SAMT MANGE FLERE TILBYDER.

KL: SAMARBEJDET
FUNGERER BEDRE

IDRÆTSFORENINGER OG
SKOLER SPILLER SAMMEN
Langt ﬂere skoler tænker i dag de lokale idrætsforeninger ind i undervisningen og skoledagen. Og stadig ﬂere elever bevæger sig. I efteråret angav 46,1
pct. af eleverne, at de bevægede sig
mere end to gange om ugen – udover
bevægelse i frikvarter, idræt og ”luftere”. I foråret 2016 var tallet steget til
56,8 pct. Hvis man ser på enkelte elevgrupper, så angav 28,7 pct. af eleverne
i udskoling i efteråret 2015, at de bevægede sig mere end 20 minutter om
dagen – i foråret 2016 var det tal steget
til 37,9 pct. Men der er stadig plads til
forbedringer:
”Det kan være svært at løbe en andengradsligning, hvilket nok er forklaringen på, at udskolingen halter lidt
bagud med at få bevægelse ind i undervisningen,” siger Søren Østergaard,
fra CUR, Center for Ungdomsstudier.
Som del af projektet ’Skole og foreningsliv i bevægelse’ har CUR, Danmarks Idrætsforbund samt DGI netop
offentliggjort en analyse, som viser,
at bevægelse fylder stadig mere i eleverne hverdag. Analysen viser også,
at ﬂere skoler betoner vigtigheden af
bevægelse såvel i løbet af skoledagen
som i selve undervisningen. De ældste
elever bevæger sig dog generelt mindre end de yngste.
At idrætsforeningerne og skolerne
spiller bedre og bedre sammen omkring bevægelse og åben skole viser
også en tidligere analyse fra CUR. Den
peger på, at der med åben skole er
etableret hundredevis af nye samarbejder mellem skoler og idrætsforeninger.

SPIL, LEG OG LÆRING
Skoleskak er kommet på skemaet. I dag deltager 40.000 elever på 500 skoler i 95 kommuner i skoleskak, og alene i skoleåret 2015/16 tog
112 skoler skakspil og brikker i brug i undervisningen. Skak bruges for eksempel i matematik
eller som en strategi og koncentrationsfremmende aktivitet.

FRA STALDDØR TIL HOTELLOBBY
Gårdbesøg, undervisning i privatøkonomi i den
lokale bank, skolebridge … listen over virkelighedsnærundervisning er lang. I hotel- og restaurationsbranchen er der også øget fokus på at
skabe kontakt til skolerne. Her disker man op
med madlavningsfestivaler, smagsklasser, ligesom et enkelt hotel ligefrem har adopteret en
skoleklasse for at give eleverne et indblik i arbejdsmarkedet, og hvordan de kan bruge det,
de lærer i skolen ude i virkeligheden.

Det går fremad med samarbejdet
om at få virkeligheden ind i skolen.
Sammenlignet med for et år siden vurderer dobbelt så mange af
landets kommuner nu, at det går
godt med at samarbejde med eksterne aktører om åben skole. Kommunerne oplever dog også, at det
ikke er gået helt så stærkt med at
skabe en motiverende og varieret
skoledag i samarbejde med virksomheder, som det gør med f.eks.
ungdomsskoler og musikskoler.
Det viser en spørgeskemaundersøgelse, lavet af KL og gennemført
i maj-juni 2016, blandt de kommunale skoleforvaltninger.
51 kommuner vurderer således,
at samarbejdet med eksterne aktører om åben skole generelt er i god
udvikling med overkommelige udfordringer, og 42 kommuner svarer,
at udviklingen er nogenlunde god,
dog med væsentlige udfordringer.
5 kommuner svarer, at udviklingen
er mindre god med grundlæggende
udfordringer.
Samarbejdet fungerer bedst i forhold til ungdomsskoler, musikskoler og kulturinstitutioner og mindre
godt i forhold til virksomheder, foreninger og øvrige aktører.

VIRKSOMHEDER BEJLER TIL SKOLEN
Danfoss, Grundfos, Novozymes, Coloplast,
Sweco, Microsoft, Hydratech Industries og
Hjernø Maskinfabrik er nogle af de virksomheder, som er med i Jet-net, et netværk for
skole-virksomhedssamarbejde. Jet-net drives
af Naturvidenskabernes Hus, og de tilsluttede
virksomheder samarbejder med både grundskoler og gymnasier om at skabe en mere autentisk
undervisning og inspirere ﬂere til at væge en naturvidenskabelig eller teknisk uddannelse. Det
seneste år er tilslutningen af virksomheder vokset fra ca. 30 til 50.
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NOTER

Danmarks Lærerforening besluttede på
sin kongres 2016 i september, at foreningen over de næste par år vil arbejde med
at udvikle et ’skoleideal’ ud fra spørgsmålene: Hvad vil vi med skolen? Hvilken
rolle skal skolen spille for samfundet og
for eleverne i det 21. århundrede”.
Debatten blev sparket i gang med et oplæg fra prorektor, dr. pæd. Alexander von
Oettingen, der bl.a. sagde, at et ’skoleideal’ som minimum skal berøre disse tre
forhold:

• Det skal sige noget om forholdet
mellem skolen og dannelse.
• Det skal sige noget om forholdet
mellem skolen og samfundet.
• Og for det tredje, skal det sige noget
om skolens eget liv.
Idealet skulle oprindeligt være for Danmarks lærere, baseret på det ældre ’professionsideal’, men efter en række indlæg på kongressen ser det ud til, at det
vil blive tænkt bredere end fra alene et
lærerperspektiv.

TÆTTERE PÅ
En ny undersøgelse for fagbladet Folkeskolen viser, at et stigende antal
lærere oplever at se skolelederne ude i klasserne, og at ﬂere ledere taler
med deres lærere om undervisningen og daglige praksis.
Det er analyseﬁrmaet Scharling, som i august 2016 har spurgt et repræsentativt udsnit af landets lærere. Lærerne er stillet de samme spørgsmål
som i en tilsvarende undersøgelse i 2013.
På spørgsmålet om, hvor mange minutter lærerne mener de taler med
deres leder om deres undervisning gennemsnitligt om måneden svarer:

6%
Ved ikke

6%

En time
eller mere

13% 30% 44%
Ca. 20-30
min.

Ca. 10 min.

Slet ikke

Hvad sidste punkt angår, er det stadig mange, der svarer, at de slet ikke får
talt med deres leder. Men i 2013 var tallet oppe på 66 %, så der er fremgang, og det gælder også de andre svar, hvor der generelt er ﬂere lærere,
der oplever, at der bruges mere tid på pædagogisk ledelse.
Antallet af lærere, der oplyser, at en repræsentant fra ledelsen har overværet deres undervisning mindst én gang i løbet af det seneste år er i dag
steget til 36 % mod 26 % i 2013.
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PARTER
I trepartsaftalen mellem regeringen og
arbejdsmarkedets parter har der især
været opmærksomhed på målsætningen om at skaffe op mod 10.000 ekstra
praktikpladser i 2025, og allerede i
2018 skal der være oprettet 2.100.
Trepartsaftalen indebærer dog mere
end dette, da der også er forpligtelser,
som rækker ind i grundskolen. Således
er regeringen og arbejdsmarkedets
parter enige om, at:
• Skolernes forpligtelse til at samarbejde med lokalsamfundets kulturtilbud mv. udvides til at omfatte
samarbejde med virksomheder og
erhvervsskoler.
• Brobygning i 9. klasse smidiggøres,
så den også kan tilbydes til uddannelsesparate elever, der har behov
for afklaring af et uddannelsesvalg.
Samtidig fjernes kravet om, at ikkeuddannelsesparate elever skal deltage i brobygning – fx fordi eleven
skal i 10. klasse.
• Der etableres en samlet indgang til
alt relevant inspirations- og vejledningsmateriale på EMU.dk. UVM
udvikler inspirationsmateriale målrettet bl.a. til skoler, som kan understøtte en vellykket organisering af
udskolingen.
• Der sker en fremrykning af erhvervspraktikken i folkeskolen, så folkeskoleeleverne kan tilbydes erhvervspraktik allerede i 6. og 7. klasse.
I aftaleteksten hedder det overordnet,
at elever i grundskolen skal have et
bedre kendskab til erhvervsuddannelserne og arbejdsmarkedet som helhed,
og at det skal ses i sammenhæng med
målet om, at ﬂere elever skal vælge
en erhvervsuddannelse direkte efter 9.
eller 10. kl.

OVER BLI K
FAGLIG SIKKE RH ED
AR BEJ DSGL ÆD E

STYRK LÆRINGSMILJØET
- MED EN FORSKNINGSBASERET MASTERUDDANNELSE

IKT OG LÆRING

INNOVATION OG KREATIVT LÆRINGSDESIGN

Uddannelsen kvaliﬁcerer til at analysere, designe og
implementere informations- og kommunikationsteknologi
i læreprocesser og udvikle nye læringsformer. Der arbejdes teoretisk og praktisk med kommunikation, læring, medier, teknologi
og design. Udbydes i et samarbejde mellem AAU, AU, CBS og RUC.

Uddannelsen giver et fagligt stærkt fundament til at arbejde med
de nye kompetencemål om kreativitet, innovation og entreprenørskab. Den giver kompetencer til at designe kreative og innovative
læreprocesser med inddragelse af kunstens, sansernes, kroppens
og legens virkemidler – til gavn for trivsel og inklusion.

Seminarer i Aalborg, Aarhus, Roskilde og København
mil.aau.dk

Seminarer i Aalborg
krea.evu.aau.dk

LÆREPROCESSER

PÆDAGOGISK LEDELSE

Uddannelsen styrker den teoretiske ballast inden for læring,
organisationsudvikling, evaluering og procesledelse. Den giver
kompetencer til at iværksætte, udvikle og vurdere mange slags
læreprocesser og tilfører jobs inden for læring mere indhold
og kvalitet. Gode muligheder for specialisering og enkeltfag.

Uddannelsen bidrager effektivt til en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker læring og trivsel hos børn og unge – samt
arbejdsglæden for lærere og pædagoger. Den giver ledelsesmæssige færdigheder indenfor bl.a. læringsledelse, pædagogisk medarbejderudvikling, institutionsudvikling og pædagogisk udvikling.

Seminarer i Aalborg
mlp.evu.aau.dk

Seminarer i Aalborg og København
mpl.evu.aau.dk

Vil du vide mere? Tlf: 9940 9408
sj@aub.aau.dk · www.evu.aau.dk
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LEDELSENS
ARBEJDE MED
APV OG TRIVSEL
FØLELSER OG SAMSKABELSE HAR BETYDNING, NÅR MAN VIL UDVIKLE TRIVSEL
OG SAMARBEJDE. I ARTIKLEN BESKRIVES DET, HVORDAN SKOLENS LEDELSE
KAN ARBEJDE MED SKOLENS APV PÅ EN MÅSKE NY MÅDE …
Af Palle Isbrandt • Illustration Otto Dickmeiss

Hvordan kan skolens ledelse arbejde
med skolens APV på i spændingsfeltet mellem realiteterne og den emotionelle virkelighedsopfattelse?
Og hvordan kan ledelsens organisering og rammesætning af arbejdet med trivsel og kvalitet i arbejdet
skabe gode resultater? Det kan være vigtige spørgsmål for en skoleleder i dag.
Alle skoler laver i dag tilbagevendende målinger af
arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø og medarbejdernes trivsel. Disse målinger bearbejdes som data
på forvaltningen og sendes tilbage til skolen i form
af en APV-rapport. Men til trods for, at der er et øget
fokus på kvaliteten af det psykiske arbejdsmiljø og
medarbejdernes trivsel, kan det nogle gange være
vanskeligt at finde ud af, hvad man skal stille op
med en APV-undersøgelse. Hvad skal man tage fat
i? Hvordan starter man processen? Hvordan griber
man udfordringen an? Og giver indsatsen den ønskede effekt for såvel trivsel som kvalitet i opgaveløsningen?
Heldigvis er der mange måder, man kan arbejde
med APV’er på. Denne artikel præsenterer en lidt
anderledes model for et bæredygtigt arbejde med
skolens APV gennem en beskrivelse af et tillempet
case-eksempel.
Inddeling af processen
Når ledelsesteamet arbejder med skolens APV kan
processen inddeles naturligt i en før- og efter-proces.
Før-perioden handler om, hvordan ledelsen igangsætter og italesætter APV’en som et redskab, der
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skal bidrage til at skabe værdi for skolen. For det
første er det her vigtigt, at ledelsen tydeliggør, at
APV’en skal løse en bestemt opgave. Dette gøres
ved, at man på skolen, i lederkredsen og i bestyrelsen taler om, hvad APV’ens opgave er på skolen,
hvilken værdi den skal tilføre skolens kerneopgave
og specielt, at APV’en skal give en række konkrete
fokuspunkter for arbejdet med trivsel og kvalitet i
opgaveløsningen. For det andet skal målingens resultat have en konsekvens for det arbejde, der efterfølgende tages fat på i forhold til ledelse og organisering, krav og forventninger på arbejdspladsen.
Efter-perioden omhandler tiden efter, at skolen har
modtaget den færdige rapport, der viser resultatet af
organisationens APV-måling. Når skolen har kortlagt
arbejdsmiljøet, siger forvaltningen ofte, at nu skal
skolen lave en handleplan. Denne handleplan sendes
til forvaltningen og så er den sag kørt i garage, fra forvaltningens side.
Nedenstående case fokuserer på perioden efter
APV-undersøgelsen, hvor ledelsen forholder sig til
APV’en og implementeringen af eventuelle forandringer som et led i at forbedre medarbejderne
psykiske arbejdsmiljø og trivsel.
Udgangspunkt, handling og rammer
På en skole havde man igennem et stykke tid haft fokus på trivsel og psykisk arbejdsmiljø. Det havde ikke
været nemt efter indføringen af den nye tjenestetidsaftale og implementeringen af skolereformen. Derudover havde der været flere lederskift på skolen.

APV’ens målinger pegede på, at der lå
en række konflikter og problemstillinger
under overfladen og forstyrrede det gode
arbejdsmiljø. Men APV- rapporter er ofte
sammenfattet i abstrakte begreber som
for eksempel: Tillid, følelsesmæssigt
pres, uklare roller, uklare opgaver, manglende rolle- og opgaveklarhed, retfærdighed, tryghed eller ytringsfrihed.
Det kræver en del arbejde at få begreberne forbundet til konkrete dilemmaer
og paradokser, opgaver eller konflikter i
forbindelse med hverdagens erfaringer og

oplevelser. Ligeledes kan det være svært
at forbinde begreberne til konkrete relationer mellem aktørerne på skolen, eller
forbinde dem til organisatoriske eller ledelsesmæssige forhold, der virker ødelæggende på skolens arbejdsmiljø. Her kan
følelserne ofte spille os et puds og gøre
det svært, hvis de popper op i samtalen,
når APV’ens røde tal for eksempel viser
mistillid og uklare forventninger.
For at løse problemerne med trivsel på
skolen lavede man på skolen de obligatoriske handleplaner, der blandt andet in-

deholdt en konference med eksterne
oplæg om APV og trivsel. Man fulgte
op med efterfølgende temadage og nye
handleplaner, for at bearbejde de problemstillinger man udledte af APV’ens
røde tal.
Arbejdet gik lidt trægt. Det kunne være
svært at komme væk fra de abstrakte begreber og drøftelser om trivsel og gøre
dem konkrete og nærværende. Som en
del af håndteringen af APV’ens røde tal
talte lederen og tillidsmanden for DLF
og BUPL derfor sammen og iværksatte et
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forløb, der involverede ledelsessystemet og
TR-systemet og artiklens forfatter som ekstern konsulent.
Udforskning af fænomener
Der blev designet otte samskabende sessioner med fokus på konkrete eksempler,
følelser og fælles realitetstestning af oplevelser og beskrivelser, med det formål at
udvikle trivsel og kvalitet i arbejdet på skolen. Opgaven var at udvikle skolens trivsel
og kvalitet i opgaveløsningen.
Der blev dannet en gruppe bestående af
den overordnede skoleleder, viceinspektøren og lederen af SFO, TR for DLF og TR
for BUPL. Man skulle mødes og arbejde
otte gange á 2 timer for sammen at undersøge og drøfte de dilemmaer, paradokser
og konkrete eksempler på konflikter, misforståelser, problemer, faglige og relationelle udfordringer og dilemmaer, man oplevede i hverdagen. Drøftelserne skulle
både resultere i afklaringer, ny forståelse
og konkrete initiativer til at forbedre arbejdsmiljøet.
Hver deltager medbragte en iagttagelse
fra hverdagslivet på skolen, herunder iagttagelser af konkrete ”forhold”, der måtte
vise sig i samarbejdet mellem ledelse og
medarbejdere. Iagttagelserne og observationerne skulle udspringe af konkrete situationer med for eksempel konflikter, misforståelser, dårlig stemning eller ting, der ikke
blev afsluttet.
Lederne og TR’erne skulle bruge deres
følelser som registranter eller seismografer
og se med vågen opmærksomhed på situationer, hvor de oplevede irritation, vrede,
skuffelse, tristhed eller hvor de gik ”flad”,
for derefter at iagttage, hvad der konkret
skete i denne situation. Eller sagt på en anden måde: De skulle iagttage og beskrive
de sansedata, der knyttede sig til deres følelsesmæssige oplevelse her og nu i en konkret situation.
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På møderne fortalte den enkelte leder eller TR om, hvilke følelser, der fik dem til at
lægge mærke til noget bestemt og derefter
fortalte de, hvilke tanker, der hørte sammen med følelserne. Man gjorde meget ud
af at fortælle, hvad der konkret skete, så alle
deltagerne sammen kunne undersøge og
udforske, hvilken form for data som registreringerne indeholdt. Og hvis de andre i
gruppen genkendte det, der blev beskrevet,
bidrog de med deres observationer og tanker, der knyttede sig til deres oplevelse af situationen.
På den måde ”gik man sammen rundt
om fænomenet” og udforskede det og
fremlagde de tanker, der knyttede sig til de
konkrete sansedata. Disse data blev brugt
til udforskning af samarbejdet mellem ledelse og TR og medarbejderne. I sidste
ende skulle gruppens dialoger skabe en ny
forståelse for kompleksitetens komplicerede enkelthed i forhold til, hvilken beslutning, der gav den bedste effekt ud fra det
konkrete fænomen og som skabte mest
værdi for trivsel og kvalitet i arbejdet.
Dialogisk dømmekraft og
følelsesrealiteter
Pointen med at gennemgå de medbragte
iagttagelser og eksempler, er, at man finder
de informationer, der både ligger i de følelser, der optræder i tilknytning til de konkrete iagttagelser og sansedata, men at man
også fjerner sig fra en udvejsløs drøftelse af
emotionelle virkelighedsopfattelser, der
ikke forankres i konkrete data.
Målet er, at man gennem en diskussion
og analyse af de konkrete situationer bliver
klogere på, hvordan misforståelser og projektioner kan skygge og forvride opfattelsen
af, hvad der konkret forekommer af adfærd.
Samtidig kan udforskningen af konkrete situationer tydeliggøre, hvilke organisatoriske
forhold, der har bedst effekt på samarbejdsprocesserne på arbejdspladsen.

Det bliver i dialogprocessen tydeligt,
hvordan følelser kan forvride realitetsopfattelser og skabe et klima med forsvar og
mistrivsel, hvor vrede, aggressioner og lyst
til at trække sig, være tavs eller spænde ben
er reaktioner, der udtrykker, at man forsvarer sig og desværre samtidig mistrives.
Gennem sessionerne kan deltagerne
skabe ny kontakt med hinanden og acceptere, at der altid er et stykke arbejde, der
skal gøres, når dynamiske processer i organisationer og mellem mennesker truer med
at sætte os fra styret af os selv. Dét er et vigtigt stykke arbejde, fordi hvis vi bliver sat
fra styret af os selv, forringer det løsningen
af hovedopgaven på skolen.
Gennem de samskabende processer og
den dialogiske dømmekraft styrker leder
og TR deres realitetsopfattelse af, hvad
der faktisk foregår, så man sammen bliver
mere realistisk i forhold til, hvad der sker,
og hvordan man kan handle konkret på
skolen. På den efterfølgende session kunne
deltagerne vurdere effekten af initiativet.
Blandt andet bragte lederne og TR-systemet flere gange informationer og opgaver
med tilbage til MED-udvalget eller Pædagogisk Råd eller indgik aftaler, der ændrede
rammerne for deres samarbejde og konkrete ledelsesinitiativer.
Effekt af forløbet
Igennem forløbet skabte deltagerne ro i deres samarbejde og styrkede deres interne
tillid. Der blev skabt klarhed over centrale
og konkrete forhold ved mistrivslens ”dynamik”. Tilsammen betød dette, at de skabte
mere mening og forudsigelighed i deres arbejde og det blev inspirerende for dem at se
og tale om, hvad der sker ”over overfladen”
rationelt set og forbinde det med, hvad der
sker ”under overfladen” mere irrationelt eller følelsesmæssigt forstået.
Det handler ikke om at finde skyldige eller finde fejl, men om gennem accept og

vågen opmærksomhed, at samskabe en
fælles forståelse og eksekvere beslutninger, så det giver mere trivsel og kvalitet i
arbejdet.
Denne ro og klarhed opstilles som fire
perspektiver i professionel ledelse i dagligdagen: For det første vil de samskabende processer i leder- og TR-gruppen
styrke deltagerne i at tale sammen om dilemmaer og konflikter på en professionel
og konkret måde. For det andet er det en
organisatorisk pointe, at etableringen af
gruppen og dens evne til samskabelse
virker som et feed-back system i organisationen. Det betyder, at feed-backen
både påvirker ledelsens organisering af
rammer for medarbejdernes arbejde og
ledelsens relationer til medarbejderne.
Således har både ledelsessystemet og
TR-systemet påvirket sig selv og dermed
skolen som organisation. For det tredje
skabes en professionel armslængde til
problemstillingerne, der gør, at ledelsesog TR-systemet kan arbejde med de konkrete problemer og eksekvere nye ledelsesinitiativer i forhold til trivsel på skolen.
Og for det fjerde bliver ledelses- og TR-systemet mere opmærksomme på deres
kontekst og rolle, funktion og råderum
i skolen som organisation. Resultatet
er, at de sammen får skærpet deres opmærksomhed på den enkeltes rolle og
deres fælles betydning for skabelsen af
trivsel på arbejdet og skolens udvikling.
Derudover bliver ledelsen opmærksom
på, hvordan konkrete samskabende dialoger fremmer den professionelle dømmekraft1 og den dynamiske stabilisering
af skolen. En dynamisk stabilisering,
der kan give ro og bedre kontakt gennem
mere klare rammer for udførslen af lærernes og pædagogernes arbejde.
På det personlige niveau træner deltagerne deres professionelle evne i forhold til:

alle vidste, at de skulle undersøge og
udforske de data, der blev bragt frem.
Dette betød, at alle kunne føle sig
trygge, fordi de var i en fælles kontekst
med ét perspektiv og én opgave, de sammen skulle løse. Denne struktur gjorde
det muligt for lederne og TR at blive i
kontakten, selv om følelserne poppede
op og kaldte på lysten til kun at tro på
sine egne fantasier, emotionelle virkelighedsopfattelser og projektioner, uden
lyst til at realitetsteste dem i dialogen
med den anden.

1. At være konkret i dialogen og anvende
sansedata.
2. At se følelser som informationer/efterretninger frem for at se dem som forstyrrelser.
3. At træne sine mestringsstrategier og
evnen til at kommunikere konkurrent.
4. At blive bedre til at skabe en containende struktur for egne samtaler.
5. At regulere projektioner og stærke
følelser i samspillet med hinanden
og andre.
6. At udvikle tillid til samskabende
muligheder mellem ledelsessystemet,
TR-systemet og medarbejderne.
7. At fremme trivslen på skolen som
arbejdsplads.

Nærvær og fokus
Gruppen har arbejdet med en kompleksitet, hvor mange variable samvarierer, og
hvor ledelsessystemet såvel som TR systemet kunne risikere at miste overblikket.
Men i stedet for at miste overblikket, har
de fokuseret og eksekveret en række beslutninger, der konkret indvirker positivt
på skolens trivsel og kvalitet i arbejdet.
Det blev muligt, fordi deltagerne skærpede deres evne til at holde fokus på opgaven og opgavens løsning. Yderligere
medførte forløbet en træning af den enkeltes nærvær og bevidsthed omkring at
agere i konteksten: Deres fælles ansvar for
at udvikle skolens trivsel og arbejdsmiljø –
og i sidste ende skolens effektivitet og kvalitet i løsning af kerneopgaven.
Palle Isbrandt er cand.mag, cand.pæd.psych og indehaver af
ISBRANDT Erhvervspsykologi, se mere på www.isbrandt.dk

Note
1. Se Plenum nr. 4, 2016: ”Jeg drukner i drift”.

På hver session talte man igen og igen
om, hvad det var for en opgave, man
skulle løse og hvilken rolle og forpligtigelse, man havde; man skabte en containende og tryg ramme, hvor alle vidste,
hvilken opgave de skulle løse og hvor
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Den seneste læserundersøgelse af Plenum fra foråret 2016, hvor bladet også
benchmarkes med 14 tilsvarende blade, viser bl.a. at:
• Læserne vurderer artiklerne generelt som
godt skrevet, interessante og som arbejdsrelevante. Her ligger Plenum over gennemsnittet
for andre fagblade.

• Læserloyaliteten for Plenum
m er i denne undersøgelse er steget fra 48 % sidste år til 52 % i
år, forstået som at man gennemsnitligt læser/
kigger i 6 ud de 7 numre, der udkommer årligt.

• Artiklerne i bladet bliver læst helt eller delvist af
73 %. Til sammenligning er gennemsnittet 56
% for den række fagblade, der også er testet.

• Der er overvejende stor tilfredshed med layoutet. Forsiden derimod, er respondenterne
mindre glade for end gennemsnittet for fagblade. Det vil redaktionen dykke ned i.

• Artiklerne vurderes som relevante af 9 ud af
10 læserne. Også på ’troværdighed’ rater Plenum højt og ligger på begge parametre højere
over snittet for andre testede fagblade.
• 2/3 af de adspurgte læser ”Formandens leder”
hver gang eller næsten hver gang. Det ligger på
niveau med analyser lavet de foregående år.

• Plenum fortsætter i 2017 med at udkomme på
tryk, da det er vurderingen, at de ﬂeste medlemmer fortsat ønsker dette. Samtidig er det
vigtigt for annoncørerne, der bidrager væsentligt til bladets økonomi.

Valg til LB Foreningens Generalforsamling
De delegerede vælges for en periode
af 4 år fra den 1. maj 2017.

Stemmeberettiget
Der udskrives hermed valg i følgende to valgområder:
Valgområde 4

Valgområde 5

Valgområde 6

(Bornholm)

(Vestsjælland)

(Sydsjælland)

Postnr.: 3700 - 3790

Postnr.: 4000 - 4599

Postnr.: 4600 - 4799

De delegerede skal vælges på baggrund af deres tilknytning til:
Medlemsgruppe 1- folkeskoleområdet og medlemsgruppe 2- undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre medlemmer jf. § 3 i
vedtægterne.
I alt skal 7 delegerede vælges således:
Område

Antal delegerede
i medlemsgruppe 1

Antal delegerede
i medlemsgruppe 2

4. Bornholm

1

1

5. Vestsjælland

2

1

6. Sydsjælland
1
Yderligere information se www.lbforeningen.dk

Stemmeret har enhver, der har
været medlem af Lærerstandens
Brandforsikring siden den 1. januar
2016, og som har fast bopæl i
valgområdet.

Valgbarhed
Til delegerede kan kun vælges
stemmeberettigede medlemmer,
som har fast bopæl i vedkommende
valgområde.
Kandidatur skal anmeldes af 4 medlemmer fra kandidatens medlemsgruppe. Disse 4 medlemmer må
ikke være delegerede og behøver
ikke at have bopæl i kandidatens
valgområde.
Anmeldelse af kandidatur til
valget skal ske senest mandag den
21. november 2016.

Kandidat-/stillerliste kan rekvireres hos:
LB Foreningen
Att.: Pia Esbensen
Farvergade 17
1463 København K
tlf. 33 95 73 50
e-mail: piso@lb.dk

Valgprocedure
Der afholdes kun valg i de områder,
hvor der anmeldes flere kandidater, end
der skal vælges. Hvert medlem har én
stemme.
LB Foreningen udsender stemmesedler til
alle stemmeberettigede medlemmer i de
valgområder, hvor der skal afholdes valg.
Stemmesedler udsendes i løbet af januar
2017. De skal returneres, så de er på
LB’s hovedkontor senest den 15. februar
2017.

Valgresultat
Valgresultatet vil blive offentliggjort i marts
2017 på LB Foreningens hjemmeside.

1

Anne Mette Toftegaard
Adm. direktør

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

Excis LED
Nyt armatur til
sportshaller og gymnastiksale
- opnå markante energibesparelser

LED-udviklingen gør det muligt få et helt nyt og mere effektivt belysningsanlæg – og dette
næsten uden omkostninger på grund af energibesparelsen.
•
•
•

En udskiftning vil umiddelbart medføre en besparelse på 50% eller mere
Ny avanceret optik gør, at lyset er blændfrit og dermed særdeles velegnet til
f.eks. badminton
Markant robust konstruktion – ingen risiko for smadrede armaturer og dermed
nedfald på halgulvet

Excis LED opfylder de skrappe krav i standarden for boldtests (VDE 0710),
som kræver, at armaturet skal kunne holde til 36 håndboldskud med en
maksimal hastighed på 60 km/t fra tre forskellige retninger.

Se hvordan du kan spare energi og
penge med ny belysning
Lad os regne på din energibesparelse – ofte
med tilbagebetalingstider ned til 2-5 år
Energitilskud: Der er tilskud til energibesparende projekter – vi hjælper gerne med
ansøgningen.

Kontakt os
FAGERHULT
Sluseholmen 8A,4
2450 København SV

Eksempel:
Udskiftning af ældre belysningsanlæg i sportshal

Eksisterende belysning:
68 styk 3x58W armaturer konventionel forkobling,
500 lux

Ny belysning:

Tlf. 43 55 37 00
post@fagerhult.dk
www.fagerhult.dk

32 styk Fagerhult Excis LED 166W
Energibesparelse: 65%
Tilbagebetalingstid, alt inkl.: 3 år

OM

HVERDAGSLEDELSE

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

HAR DU TALT
MED BARNET?
Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for mig selv
og lade tankerne flyde.
Denne eftermiddag kommer jeg til at tænke på en af den slags sager, der godt nok ikke er det helt
store i, men som nogle gange tager en del tid. Sagen drejer sig om en pige i 7. klasse og hendes
valg af valgfag.
På Strandskolen prioriterer eleverne mellem 5 forskellige valgfag. Vi på kontoret forsøger at fordele
valgfagene, så flest mulige får opfyldt deres ønske. Denne pige havde desværre ikke fået opfyldt sin
første prioritet, da holdet var totalt overbooket – men var i stedet henvist til sin 2. prioritet.
Det medførte en mail fra pigens mor. Hun beklagede sig over hendes datters tildelte valgfag. Jeg
mailede tilbage, at holdet var totalt overbooket. Moren svarede, at datteren havde glædet sig til
valgfaget hele sommeren, og hendes datter var meget ked af det. Jeg svarede, at det var jeg da
ked af at høre, men jeg desværre ikke havde nogen muligheder for at skaffe en ekstra plads.
Så skrev moren til mig, at alle datterens veninder var kommet på netop det valgfag, som hendes
datter ikke var kommet på … og sådan mailede vi frem og tilbage.
Heldigvis skulle vi have ledermøde. Jeg var godt irriteret, så jeg fortalte lidt om sagen til min vicer.
Han sagde: “Der bliver da godt nok ”curlet” for den pige” og fortsatte: “Har du talt med pigen?”
Det havde jeg “selvfølgelig” ikke, så næste frikvarter fik jeg fat i hende.
Hun var rigtig nok blevet skuffet over, at hun ikke havde fået opfyldt sin første prioritet. Jeg fortalte
lidt om de andre valgfag. Efter jeg havde fortalt om det valgfag, som havde hendes 4. prioritet, lyste
hun op. Det lød da spændende. Hun havde ikke forstået indholdet, da hun læste om det. “Det vil jeg
gerne have”, sagde hun, og så gik hun ned for at fortsætte med sit frikvarter.
Min vicer har ret. Tal altid med børnene – det er dem, det handler om. Det glemmer man bare
nogle gange i en hektisk hverdag, hvor det umiddelbart er nemmere at sende en hurtig mail.
Ofte viser det sig, at man løser tingene hurtigere, hvis man tager en snak med sagens hovedperson uden om om det “curlende” mellemled.
Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han fået mulighed for skrive under
pseudonym for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.
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NOTER
Pædagogiske læringscentre kan søge midler fra Udviklingspuljen under Slots- og Kulturstyrelsen. Et af indsatsområderne for 2017 er børn og unge. Formålet er:
• At udvikle nye koncepter for arbejdet med sprogstimulering af førskolebørn, gerne med fokus på tværfaglige samarbejder – f.eks. sundhedsplejen og sprogpædagoger – og
i samarbejde med børnenes familier.
• At udvikle koncepter for frugtbare samarbejder mellem
biblioteket og folkeskolen, herunder pædagogiske læringscentre om fx: Læsning og litteratur, børns fritidslæsning,
digital dannelse eller informationssøgning.
Ansøgningsfrist 1. november via
slks.dk > udviklingspuljen

Ledelse af ledere
Væksthus for Ledelse har udgivet en ny publikation ”Kære chef! Kære
ledere!”, der sætter fokus på, at også ledere har brug for – god – ledelse.
Bl.a. er det vigtigt, at chefer og ledere har en grundlæggende fælles forståelse af og sprog for ledelse, da tonen på det niveau kan være hårdere.
Når man leder medarbejdere, skal man nok have et større empatisk gen,
mens der mellem ledere sjældent er tid til at ”pakke ting ind”.
En fælles forståelse hviler ofte på indsigt i de forventninger, der er. Fx
venter chefer, at institutionslederne har en forståelse af den politiske
dagsorden, den strategiske retning og behovet for nytænkning. Lederne
har omvendt brug for, at deres chef er tilgængelig for sparring, feedback
og rådgivning, når det brænder på.
Bundlinjen er, at også ledere har behov for at blive ledet godt. Lederne forventer, at der er et ledelsesrum og tillid fra deres chefer. Lederne skal for
deres del kunne respektere de rammer, der er sat for deres ledelse og forvalte friheden ansvarligt med blik for organisationens strategiske retning.
Publikationen er gratis og kan hentes her: www.lederweb.dk

PROGRESSION
Forskere fra DPU på Aarhus Universitet og Center for Anvendt Skoleforskning konkluderer i en ny undersøgelse om
nationale test, at lærere og skoleledere ikke ved nok om,
hvordan de skal fortolke de resultater og point, som eleverne
opnår. Det er Skolelederforeningen ikke nødvendigvis enig i:
I forbindelse med forhandlingerne om 2015-planen har Dansk Folkeparti
fremsat et krav om forbud mod hovedbeklædning i den danske folkeskole.
Et forbud, som skal gælde både elever og lærere og omfatte al religiøs hovedbeklædning, og det bekymrer Skolelederforeningen.
”Folkeskolen skal afspejle det omkringliggende samfund, som er præget af
religionsfrihed og tolerance. Det skal vi værne om i folkeskolen”, siger Claus
Hjortdal, der bl.a. har udtalt, at skolerne snarere skal arbejde med åndsfrihed og respekt i stedet for at indføre forbud af en sådan slags.
I Frankrig har det i over 10 år været lovstridigt at bruge af religiøse symboler
i de offentlige skoler, og siden har der været en række sager, hvor muslimske
piger er blevet smidt ud af skolen, fordi de er mødt op med tørklæde, ligesom fx sikh-drenge er blevet bortvist for at møde op med turban.
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”Vi skal hele tiden blive bedre til at analysere testresultaterne, men det har aldrig været lærernes og skoleledernes
opgave at gå dybt ned i den enkelte elevs testresultater. Det
er læsevejlederne og læringsvejlederne, der varetager den
opgave.”, siger Claus Hjortdal. Han peger derimod på, at der
er brug for test, som kan måle elevernes progression.
”Testene giver et øjebliksbillede af en lille del af nogle få fag,
som vi underviser i i folkeskolen, og de er ikke det eneste redskab, vi har til at få overblik over det faglige niveau i skolen.
De nationale test indgår som en del af de evalueringsredskaber og processer, vi løbende foretager i skolen,” siger skoleledernes formand.

Tilbuddene gælder KUN i en begrænset periode
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Hvad der
mangler her?

Fysisk aktive elever har
brug for friskt koldt vand
Øget aktivitet og lange skoledage betyder, at eleverne skal
drikke mere vand for ikke at dehydrere, miste koncentrationen
og få hovedpine.

Ring på tlf. 46 48 03 90 og få råd og vejledning til hvilken
drikkevandskøler I skal vælge. Eller besøg www.aqualine.dk
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designet til skolebrug
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Iskoldt vand til 250 elever
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designet til skolebrug
Wall:
Iskoldt vand til 100 elever
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PÆDAGOGFAGLIGE LEDERE
FREMMER SAMARBEJDET
AF SANNE LORENTZEN
BUPL’s lederformand

Man undgår ikke konflikter, når man sætter forskellige
faggrupper sammen og beder dem
om at samarbejde. Det er også tilfældet i forbindelse med den brobygning, der i disse år finder sted mellem pædagoger og lærere som følge
af skolereformen.
For med reformen har ledelserne
på skolerne fået ansvar for at opbygge en ligeværdig og tværprofessionel kultur mellem folkeskolens
godt 50.000 lærere og 15.000 pædagoger. To faggrupper med forskellige
kompetencer og faglig identitet skal
indgå i et samarbejde, der godt nok
ikke er nyt, men som er blevet gevaldigt styrket.
Det er en spændende ledelsesopgave, der giver god mening. For lykkes skoleledelserne med at forene
lærernes og pædagogernes kompetencer, styrker vi børnenes læring
og trivsel.
Pædagoger bruger typisk deres
faglighed til at sikre børns trivsel,
relationer og sociale og personlige
udvikling. Eleverne gøres parate til
læring, og sådan understøtter pædagogerne lærerne i opgaven som
undervisere. Men skolereformen
udstikker ikke entydigt pædagogens
rolle, der derfor defineres forskelligt
af de tværfaglige skoleledelser, lærere og pædagoger.
Pædagoger er generelt glade for,
at de er blevet en større del af un-
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dervisningen. Og de foreløbige erfaringer viser, at det gavner børns
læring og trivsel, når lærere og pædagoger forener deres faglige kompetencer.
Men det kræver tilvænning, når to
faggrupper med forskellige kulturer
og baggrunde skal arbejde meget
tættere sammen.
Vi hører om frustrationer hos
både lærere og pædagoger. Lærere
der frygter, at pædagogerne bevæger sig ind på deres domæne. Og
pædagoger, der føler, at de slet ikke
bliver lukket ind. Ifølge en undersøgelse fra BUPL oplever hver tredje
pædagog, at de hverken er med til
at planlægge eller evaluere den undervisning, de er en del af.
Det er selvfølgelig helt uacceptabelt. Og der påhviler skoleledelserne – og i sidste ende også den
øverste skoleleder – et ansvar for
at få ændret på det.
Vi skal have skabt en større følelse
af samhørighed mellem lærerne og
pædagogerne og fremelske en kultur, der først og fremmest handler
om at sikre vores børn og unge den
bedst mulige trivsel og læring.
Ansvaret for at skabe rammerne
for den samhørighed ligger hos skolernes ledelser, der skal være tværfagligt sammensat. Det er lederne
på skolen, der skal udstikke linjen
for de tværfaglige teams. Men det er
også deres opgave at præge samar-

bejdskulturen og sikre, at visionerne
munder ud i et reelt og frugtbart
samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Ifølge Danmarks Evalueringsinstitut opnås et succesfuldt samarbejde
mellem lærere og pædagoger netop
blandt andet ved, at ledelsen leder
samarbejdet mellem pædagoger og
lærere. I den anledning finder jeg
det afgørende, at den enkelte skoleleder går foran og sikrer, at lærernes ledere OG pædagogernes ledere
er repræsenteret bredt i skolernes
tværfaglige ledelsesteams.
Erfaringen ude i landet viser, at
pædagogerne bliver brugt bredere
og mere aktivt i arbejdet med elever
med ekstra behov og i den understøttende undervisning på de skoler,
hvor der er flere pædagogisk faglige
ledere i skolens ledelsesteam. Fordi
de pædagogiske ledere nu engang
bedst ved, hvad pædagoger kan
bidrage med. Hermed vil pædagogerne også blive brugt på alle klassetrin og ikke som i dag primært i indskolingen.
I mine øjne har vi behov for en
grundig debat om, hvordan skoleledelsen bedst understøtter lærere
og pædagoger i samarbejdet. Og får
skabt en større ligevægt og følelse af
ligeværd mellem lærere og pædagoger. Også i de tværfaglige ledelsesteams.

HVORDAN SMAGER
ET GODT MØBEL?
Vi bliver alle i høj grad påvirket af de materialer,
eria
r aler
ri
le
er, vi
e
vi
omgiver os med. Forskere har fundet direkte
ekt
k e kobl
kt
k
koblinger
obl
o
b ing
in err
mellem visse farlige kemikalier og blandtt a
and
andet
nde
ett fed
fedme,
ed
dme,
me
hormonrelateret cancer og problemer med
ed at få
å bø
b
børn.
ørn.
rn
rn.
Hos Kinnarps har vi en lang tradition for,, så
vidt
det
å vvi
idt
dt d
et er
muligt, at anvende rene materialer i voress p
produktion.
pr
rodu
o kti
od
ktion.
o
on.
on
Og her taler vi hele kæden – fra valg af råvarer,
proåva
varer
er, p
ro
roo
duktionsforhold samt hvordan møblerne p
påvirker
åvi
virke
r r os,
rke
os,
s n
når
nå
å
vi anvender dem. Derudover arbejder vi hele
på
att
le ttiden
iden
ide
den p
åa
optimere genanvendelsen af produktet, nårr de
udtjent.
det
et err ud
u
dtjent.
tjent.
tje
n
På Skoleledernes årsmøde sætter vi fokus
på
us p
å
dette ved at servere kager bagt af mel fra
a
FSC-mærket birketræ af samme type, som
om
m
anvendes i Kinnarps prisbelønnede stol Emb
Embrace.
mbrac
brac
race.
ce.
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Kom og smag på stand nr. 7
på Skoleledernes Årsmøde
den 27. og 28. oktober i
Aalborg Kongres & Kultur Center.

foreningen

TIL TJENESTE
SKOLELEDERFORENINGENS SEKRETARIAT ARBEJDER FOR AT SKABE GODE ARBEJDSVILKÅR FOR MEDLEMMERNE,
STØTTE DEM I DERES LEDELSESOPGAVE OG VARETAGE SKOLELEDERNES INTERESSER I DET HELE TAGET
Af Michael Diepeveen • Foto Johan Wachtmeister

Med 13 ansatte i sekretariatet
er foreningen ikke den største fagforening
i landet. Ikke desto mindre skal de tilbud,
foreningen har, selvfølgelig være i top,
og derfor sætter sekretariatet en ære i at
sikre kvaliteten i både servicen, sagsbehandlingen og interessevaretagelsen.
Visionen er at sikre, at hvert enkelt
medlem oplever værdi af sit medlemskab
af foreningen. Opgaverne bliver løbende
ændret og evalueret, hvor nogle indsatsområder bliver opprioriteret og andre
nedprioriteres noget i takt med bl.a.
medlemsudviklingen, idet der dog altid
er fokus på at nytænke og sikre en høj
kvalitet i opgavevaretagelsen.
Sekretariatet er pt. organiseret i tre
enheder: Medlemsrådgivning og Forhandling, Politik og Kommunikation og Administration og Drift. Hver enhed har sit særlige område, men samarbejder også på
tværs om de overordnede opgaver og mål.
Medlemsrådgivning og Forhandling
Overenskomstforhandling, ansættelse løn,
pension, rådgivning, forhandlingsfællesskab, leder-TR, afsked, sygdom, tjenstlige
samtaler, struktur, strategi, oplæg mv. Det
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er kerneområderne i denne enhed, der
trods faldende medlemstal har fået et stigende antal – også mere komplekse – sager i takt med det pres, der på medlemmerne som følge af strukturændringer,
reformimplementering, inklusion mv.
Enhedens personalejuridiske team rådgiver medlemmerne om deres ansættelsesforhold, deres rettigheder og pligter.
Det kan være i form af sparring i spørgsmål om lovgivning, administrativ eller
strategisk ledelse. I alvorligere sager behandler konsulenterne personsager og er
bisiddere ved tjenstlige sager om afsked,
samarbejdsproblemer, fratrædelse mv.
Med medlemsmøder, kravopstilling
og udmøntning fylder OK-forhandlinger
også. Sidst i 2015, da der blev indgået forlig mellem Forhandlingsfællesskabet og
KL på det kommunale område med virkning fra 1. april. Her fik medlemmerne et
fornuftigt lønresultat, selvom de forventninger, man kunne have med henvisning
til ledelsesopgavens omfang og udvikling, kunne være større.
Omvendt frafaldt KL under forhandlingerne en række krav, som ville have forringet skoleledernes ansættelsesvilkår af-

NY KONSULENT
Pr. 1. november er Nils Vilsbøl
ansat som ny konsulent i Enheden for Medlemsrådgivning og
Forhandling. Ansættelsen sker i
forbindelse med et generationsskifte, der sker i sekretariatet.
Nils er 55 år gammel og kommer fra en
stilling som midlertidigt konstitueret skoleleder på Svend Gønge-skolen.
Før det har han været afdelingslederstilling på Møn Skole bestående af 3 afdelinger, hvor havde ansvar for såvel skolesom SFO-del på Fanefjordafdelingen. Og
før det igen fem år som skoleleder, fem år
som viceinspektør og 16 år som lærer ved
Vintersbølle Skole – alt i alt er det blevet
til godt 30 år i Vordingborg Kommunes
Skolevæsen. Han er læreruddannet fra
Vordingborg Seminarium i 1986 med linjefagene biologi og idræt, senere suppleret
med linjefag i sløjd.
Af frivilligt arbejde / organisationsarbejde kan nævnes: Syv år som bestyrelsesmedlem og kasserer i den lokale afdeling
af Skolelederforeningen, 35 år som gymnastikinstruktør, medlem af diverse foreningsbestyrelser bl.a. inden for børns
rettigheder og genbrug. Velkommen til
Nils om et par uger!

LEDELSE

HER ER VI
PR. 1/10-16:

Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
Mobil 2273 8495
ADMINISTRATION OG DRIFT

gørende. Det drejede sig om: Bortfald
af kontraktansættelse og tjenestemandsansættelse af øverste leder,
bortfald af normeringspligten og undervisningskompetence samt mere
nye forhandlingsregler for mellemledere.
Næste overenskomstforhandling er
primo 2018, men processen starter
allerede i 2017. Herudover arbejder
enheden med de følgevirkninger,
som de strukturforandringer i kommunerne med nedlæggelse og sammenlægninger af skoler, klasser mv.
har betydet for medlemmernes arbejdsvilkår.
Adskillige kommuner har valgt distriktsskolemodeller, men ellers er
billedet forskelligt. Antallet af kontraktansættelser er stigende, især i
de store kommuner. Alt i alt har udviklingen givet færre ledere og medlemmer af foreningen, ligesom der er
opstået nye typer lederstillinger. Mellemlederne er desuden ofte klemt i
processerne, og her starter snart et
OK’15-projekt med det fokus.
Sekretariatet oplever, at det er sværere at forhandle løn med forvaltningerne. Man oplever HR-afdelinger,
som paralleliserer ud i kommunen og
vil udjævne lønforskelle. Forhåndsaftaler bliver opsagt i stort tal, man ønsker ikke at indgå nye aftaler, og
større ansvar honoreres ikke.
Samtidig må det konstatere, at antallet af afskedigelser stiger. Afskedigelser som afsluttes med indgåelse af
tvungne fratrædelsesaftaler udgør
samlet knapt halvdelen, idet de dog
ofte stiller medlemmet bedre økonomisk og samtidig giver en mulighed
for at præge den ”historiefortælling”,
som omverdenen får som begrundelse for, at vores medlemmer ikke
længere er ansat.

Ud over de konkrete afskedigelsessager deltager konsulenterne i enheden løbende i et stort antal sager som
bisidder ved tjenstlige samtaler, som
ikke har ført til en konkret afskedigelse. Kontakten til de lokale foreninger spiller en stor rolle, og der er en
løbende dialog om aftaler om løn og
ledelsesvilkår.
Det øgede fællesskab, der i gang
i regi af ledergrupperne i LC-Lederforum, har betydning for opgaveløsningen, idet visse opgaver som OK,
løn- og ansættelse løses i et tættere
sekretariatssamarbejde, der i første
omgang er indledt med Frie Skolers
Ledere.
Politik og Kommunikation
Skolelovgivning, ledersparring, lederkurser, projektledelse, høringssvar,
udvalgsarbejde, analyse, medier,
journalistik, presse- og kommunikation, strategi, oplæg mv. er hovedelementerne i denne enhed. Målet er at
støtte medlemmerne i udøvelsen af
deres ledelsesopgave og informere
om skoleledernes synspunkter og vilkår over for politikere, beslutningstagere, eksperter, mediefolk og i offentligheden.
Sekretariatet understøtter de politisk valgte – særligt formandskabets –
arbejde med at varetage medlemmernes interesser gennem tæt kontakt til
interessenter som undervisningsministeren, partiernes skolepolitiske
ordførere, politikere i KL, UVM, BKF,
DLF m.fl, samt ikke mindst at påvirke
den offentlige meningsdannelse via
de mere traditionelle nyhedsmedier
og de sociale medier.
I enheden arbejdes der på at gøre
beslutninger og tiltag relevante for
medlemmerne gennem en løbende
kommunikationsindsats i foreningens

Administrativ medarbejder
Merethe S. Erbs
mse@skolelederne.org
Direkte 4084 7978
Administrativ medarbejder
Gitte Nielsen
gn@skolelederne.org
Direkte 4062 5223
MEDLEMSRÅDGIVNING
OG FORHANDLING
Forhandlingschef
Peter Cort
cort@skolelederne.org
Mobil 6160 5323
Konsulent
Carsten Ancker
cava@skolelederne.org
Mobil 5127 1064
Konsulent
Helene Grarup Smidt
hgs@skolelederne.org
Mobil 2988 6753
Konsulent
Louise Zacher Graugaard
loza@skolelederne.org
Mobil 2073 9570
Konsulent
Karsten Steen Hansen
ksha@skolelederne.org
Mobil 2962 5916
Konsulent
Søren Schnack
sors@skolelederne.org
Mobil 4045 3383
POLITIK OG KOMMUNIKATION
Kommunikationschef
Michael Diepeveen
midi@skolelederne.org
Mobil 4063 2840
Kommunikationskonsulent
Malene Lieberknecht
mali@skolelederne.org
Mobil 2221 9892
Konsulent
Dorrit Bamberger
dbam@skolelederne.org
Mobil 2927 0484
Konsulent
Søren Teglskov
sote@skolelederne.org
Mobil 2120 9666
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egne medier. Med bladet (7 numre årligt), nyhedsbreve (15-17 gange årligt),
website (opdateres dagligt) og på de sociale medier (løbende) er foreningen aktiv på alle relevante medieplatforme.
Formålet er at støtte fællesskabet i foreningen og medlemmernes opgavevaretagelse ved at kommunikere nyheder og
foreningens politik, arrangementer, tilbud, konferencer, kurser mv. Foreningens kommunikation omfatter nyhedsstof, indlæg, ledere, beretning, årsmøde,
redaktion af pjecer samt aftale- og OKstof, lederværktøjskasse, medlemsudsendelser, formandsbreve, FB-nyt, tweets.
I 2015 blev foreningens blad moderniseret, og i år har en ny hjemmeside set dagens lys. Foreningens aktivitet på de sociale medier, særligt Twitter og FB, bliver
mere og mere brugt i kommunikation til
og mellem medlemmerne såvel som strategisk til hurtigt at kommunikere skoleledersynspunkter ud til omverdenen.
I forbindelse med indsatsen for at
støtte medlemmerne i deres arbejde
afholder enheden kurser for nye skoleledere, ad-hoc oplæg og kurser for lokale
afdelinger om ledelsesopgaven/karriereren og for at bistå lokalforeningerne i deres interessevaretagelse. Hertil kommer
projekter som fx det A P Møller støttede
observation, vurdering og feedback vedrørende lærernes undervisningspraksis.
Der udarbejdes materialer og politikpapirer som fx senest ’Kvalitet i skoleledelse’ og en ’Drejebog til lokale vilkårsog lønforhandlinger’ som en handlingsplan for de lokale bestyrelser i deres
arbejde med leder-APV og med at sikre
medlemmernes løn- og arbejdsvilkår –
samt en række værktøjer, hvori medlemmerne i øvrigt kan hente inspiration og
viden. Alt ligger på hjemmesiden.
Sekretariatets interessevaretagelse
foregår også ved at ’plante’ nyheder i de
eksterne medier, bl.a. baseret på egne
undersøgelser og cases om medlemmer-
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Sekretariatet er opdelt i tre enheder med både særlige og fælles opgaver.

nes arbejdsvilkår. Dette suppleres af,
at – oftest – formanden hyppigt optræder
i mediebilledet, får bragt indlæg samt
kronikker i medierne samt igen via FBposts og tweets synliggør skoleledergruppens vilkår og holdninger.
Administration og drift
Økonomi centralt og lokalt, administration, kontingent, projekter, løn, honorar,
frikøb, pension, ejendom, medlemsservice/system, møder, lokal økonomi mv.
Alt sammen noget, der skal være helt
styr på – ellers hænger foreningen ikke
sammen. Så det arbejder enheden selvfølgelig hårdt på.
Et skarpt øje er der på medlemsudviklingen, der som følge af ledelsesreduktioner
over de sidste seks år er faldet med 16,5 %.
Medlemsudviklingen går fortsat svagt nedad, men der er efterhånden håb om en opbremsning.
Et andet stort fokus er på økonomien,
der netop som følge af medlemsnedgan-

gen har givet udfordringer, og som der
de seneste år har været politisk ønske om
at økonomiopfølgning skulle styrkes og
regnskabspraksis skærpes. Dette er sket,
og økonomien er genoprettet.
Foreningens hus i Snaregade er også
et vigtigt område i enhedens arbejde.
For selv om der er fordele ved at være
ejer, er der også en del arbejde med
drift, vedligeholdelse og der til kommer
udlejningen til andre foreninger, der
sikrer en del af finansieringen.
HB og sekretariat har haft et helt nødvendigt fokus på at kvalitetssikre medlemssystemet, så oplysningerne er opdaterede samt på at udvikle en brugervenlig
elektronisk platform for lokalformænd
og for medlemmers egen løbende indberetning. Det nye medlemssystem er dette
forår blevet færdigt med en række faciliteter, man kan bruge. Gå ind på ”Min
side” via hjemmesiden og tjek!
Michael Diepeveen er redaktør

JHQRSVODJ
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HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

Jeg længtes
efter et større
ledelsesfællesskab.
Det får jeg her –
ikke kun via ledelsesteamet på skolen,
men også gennem
kommunens lederforum.

HANNE ODGAARD
47 år, skoleleder på Lemtorpskolen,
Lemvig Kommune, fra 1. august.
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Efter 22 år på samme skole
trængte Hanne Odgaard til luftforandring.
De seneste seks år var hun leder og oplevede Ejsing Skole blive nedlagt i 2012 og
genopstå som Ejsing Friskole.
”Jeg har fået mere og mere smag for
ledelse. I mit tidligere job lå der ti undervisningstimer, og jeg ville gerne prøve
kræfter med mere ledelse fremfor at
være delt mellem to stole,” siger hun.
Også mere sparring stod på ønskesedlen:”Jeg længtes efter et større ledelsesfællesskab. Det får jeg her – ikke kun
via ledelsesteamet på skolen, men også
gennem kommunens lederforum. Begge
dele har været noget, jeg savnede fra
min tid som kommunal leder.”
Hanne Odgaard pointerer, at man er
meget alene, når man sidder som leder
på en friskole.
”Man har skolebestyrelsesformanden,
men han eller hun har ikke den pædagogiske indsigt, så man kan ikke rigtig
sparre med vedkommende. Der er selvfølgelig altid mulighed for et ledernetværk, men det er på et andet niveau.”
Nu har Hanne Odgaard som friskoleleder valgt at gå tilbage til det kommunale og til en skole, der har en størrelse,
som, hun mener, gør den manøvredygtig.
”Den er tilpas stor, så der er nogle forskellige knapper at skrue på og et godt
udviklingspotentiale. Skolen har en homogen elevgruppe og meget fine resultater præstationsmæssigt”.
Hanne Odgaard er meget spændt på
at afklare skolens potentialer.
”For der er klart noget at arbejde med,
og det bliver interessant at finde ud af,
hvordan vi får udviklet potentialerne”.
Hun er meget opmærksom på, hvad
ledelsen kan gøre for at få det bedste
pædagogiske personale.

”Lærerressourcen er den største, vi
har i folkeskolen, og den skal udvikles
til mere med/selvbestemmelse – og i et
tempo som lærerne kan følge med til
og har det godt med. Så har vi mulighed
for at få udviklet denne spændende type
lærer, som vi alle sammen stræber efter.”
Den nyansatte skoleleder glæder sig
over, at skolen fremstår velholdt og velplejet, og at det er en flot skole visuelt.
Som ny leder er det vigtigt for Hanne
Odgaard at få et tilbundsgående kendskab til kulturen, skolens daglige gang
og til lærere, elever, procedurer osv.
”Det er mit mål og sigte. Jeg skal være
en del af det, så jeg får insider-viden om,
hvordan Lemtorpskolen er. Jeg er jo nødt
til at vide en masse om skolen, først derfra kan jeg tænke videre.”
Hanne Odgaard kalder sin ledelsesstil
for meget involverende.
”Jeg fungerer bedst som leder, når jeg
får så meget input som muligt fra de involverede parter. Hvis der skal laves et tiltag
i en afdeling, er jeg, ud over lederteamet,
nødt til at høre de involverede lærere,
hvordan de mener, at en løsningsmodel
kunne være. Jeg kan bedst lide at tage
beslutninger, når jeg føler, at jeg er godt
klædt på til det i en given situation. Det er
tit dem, der er tættest på problematikken
eller der, hvor tingene sker, der kan give
en leder værdifulde information. Jeg bruger meget tid på at lytte til andre.”
LEMTORPSKOLEN er en byskole med 370
elever fordelt på 0.-9. klasse. Der er ansat
44 personer på skolen, heraf er ca. 30 lærere og 10 pædagoger. Ledelsen består ud
over skolelederen af en viceskoleleder og en
SFO-leder.
Helle Kjærulf er freelancejournalist

Skoleleder

til Gl. Rye Skole
Vi søger en leder, der med visioner og dialog vil udfylde ledelsesrummet og tegne Gl. Rye Skole både
indadtil og udadtil.
Du får det overordnede strategiske ledelsesansvar for
skolens drift og udvikling og er ansvarlig for udmøntningen af byrådets politikker og forandringer. Der vil være
en forventning om, at den nye skoleleder står i spidsen for
DWLGHQWL¿FHUHRJVW\UNHPHQLQJVIXOGHDUEHMGVI OOHVVNDEHU
der kan bidrage til oplevelsen af en fælles identitet i
samdriften.
Om Gl. Rye Skole
*O5\H6NROHHUGHWFHQWUDOHRPGUHMQLQJVSXQNWIRU
lokalsamfundet og nyder godt af et stort forældreengagement. Gl. Rye Skole har stærke traditioner for at være en
aktiv del af byens kulturliv sammen med foreninger og
LQWHUHVVHJUXSSHU6NROHQVXQLNNHSUR¿OWHJQHVDIVDP
driften mellem daginstitutionen Bison og skolen, som
sikrer den røde tråd i børnenes liv. Det forventes, at den
Q\HVNROHOHGHUIRUPnUDWDUEHMGHPHGXGYLNOLQJHQDI
VDPGULIWHQPHGIRNXVSnVDPDUEHMGHRJHWJRGWDUEHMGV
PLOM¡
,QGGUDJHQGHOHGHUSUR¿OPHGDPELWLRQHUIRU
fællesskabet
Du har en relevant videregående uddannelse suppleret
med en lederuddannelse (eller er indstillet på at tage en
lederuddannelse). Din erfaringsbaggrund er opnået i
XQGHUYLVQLQJVPLOM¡HWKYRUGXKDUHUKYHUYHWHWLQGJnHQGH
kendskab til pædagogisk udvikling. Du er gerne uddannet
O UHUHOOHUKDUWLOVYDUHQGHNRPSHWHQFHU/HGHOVHVHUIDULQJ
vil være en fordel, men er ikke et absolut krav.

'XKDUVROLGHOHGHOVHVRJVW\ULQJVNRPSHWHQFHURJRYHU
ordnet administrativ/økonomisk indsigt. Som leder er du
visionær og strategisk tænkende og kan sætte en tydelig
UHWQLQJVRPPHGDUEHMGHUQHNDQI¡OJH'XHUGHUXGRYHUHQ
kompetent kommunikator, der inspirerer til at se på vaner
og udfordringer ud fra nye perspektiver, og du kan formidle
det komplekse på en enkel måde. Du har overblik over
RUJDQLVDWLRQHQRJHYQHUDWEULQJHGHNRPSHWHQFHURJ
UHVVRXUFHULVSLOGHUHUKHUSnWY UVDIIDJOLJKHGHU
,6NDQGHUERUJ.RPPXQHDUEHMGHVGHUPHGV\QOLJO ULQJ
derfor vil det være en fordel, hvis du har kendskab til dette.
Yderligere oplysninger
'XNDQ¿QGH\GHUOLJHUHRSO\VQLQJHURPVWLOOLQJHQLGHW
uddybende notat, som du kan læse via stillingsopslaget på
skanderborg.dk
'HUXGRYHUNDQGXNRQWDNWHYLFHVNROHOHGHU*HUW/RUHQVHQ
SnWOIHOOHUFKHINRQVXOHQWL%¡UQ
og Unge Torben Steen på tlf. 23 39 61 77 eller konstitueret
FKHIIRU%¡UQRJ8QJH6¡UHQ$DOXQGSnWOI
For de kandidater, der udvælges til anden samtalerunde,
YLO0HUFXUL8UYDOEOLYHLQGGUDJHWLIRUKROGWLOSHUVRQOLJ
KHGVWHVWRJUHIHUHQFH

Samdriften Gl. Rye Skole har 218 elever på 0. – 6. årgang fordelt på 1 – 2 spor. Børnegården Bison har 88 børn, fordelt
på 13 i vuggestuen og 75 i børnehaven. Der er ansat 17 lærere og 8 pædagoger i skole- og fritidsdelen. I Børnegården
Bison er der ansat 13 pædagoger/ medhjælpere. Hertil kommer 3 tekniske og administrative medarbejdere.

Ansøgningsfrist: 11. oktober 2016.
/ VKHOHVWLOOLQJVRSVODJHWRJV¡JVWLOOLQJHQSnskanderborg.dk
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EFFEKTIVE TVÆRFAGLIGE LEDERGRUPPER KAN SKABE ET LEDELSESRUM, DER TRANSFORMERER
SNITFLADER OG FAGGRÆNSER TIL NYE PRODUKTIVE SAMARBEJDSRUM OMKRING STYRKELSE
AF FOLKESKOLENS KERNEOPGAVE: UDVIKLINGEN AF BØRN OG UNGES LÆRING OG TRIVSEL.
Af Rasmus Thy Grøn og Claus Elmholdt • Graﬁk: Datagraf

sende ledelse og evnen til at skabe fælles
retning, samstemthed og forpligtelse i
hele organisationen.

Skolereformen har medført
et markant behov for styrkelse af den
tværgående ledelse mellem lærere, pædagoger og andre faggrupper på landets
skoler. Men mens der er et øget fokus på
de tværfaglige ledergrupper, så kan der
stadig være tvivl om, hvordan man får de
nye tværfaglige ledergrupper til at fungere og skabe gode resultater.
Hvis folkeskolens tværfaglige samarbejde skal lykkes, kræver det effektive ledergrupper med blik for grænsekryd-

Nøgle til styrkelse af kerneopgaven
De tværfaglige ledergrupper besidder et
enormt potentiale for at styrke folkeskolens kerneopgave – udvikling af børn og
unges læring og trivsel. Derfor må de
tværfaglige ledergrupper gå forrest i at få
det nye og endnu tættere tværfaglige
samarbejde til at fungere i praksis. Det

FIG. 1.
FRA INDIVIDUALITET TIL KOLLEKTIVITET.

Individuel
leadership Beliefs

Leadership
practices

Direction,
Alignment,
Commitment

Collective
leadership Beliefs
Context
Leadership Culture
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Longer-term
Collective
Outcomes

arbejde starter oplagt med etableringen
af effektive ledergrupper, der udøver ledelse, som understøtter udviklende og
sammenhængende læringsbaner for
børn i den nye integrerede heldagsskole.
Men hvordan leder man effektivt ’mellemrummene’ mellem faggrupper, afdelinger og ledelsesniveauer, så snitflader
og faggrænser udvikles til samarbejdsrum omkring den fælles kerneopgave?
Og hvordan binder man organisationen
sammen på kryds og tværs, så tidligere
barrierer bliver til broer for koordinering af samarbejde om fælles mål og opgaver?
Fra snitflade til samarbejdsrum
Hvis de nye tværfaglige ledergrupper
skal lykkes, kræver det, at faggrænser og
snitflader, der tidligere var skyld i effektivitetstab, manglende koordinering og
ressourcespild, transformeres til samarbejdsrum for styrkelse af den fælles kerneopgave.
At lykkes med at få skabt tværgående
samarbejde, koordinering og sammenhængskraft kræver, at de tværfaglige ledergrupper udvikler fælles Direction,
Alignment og Commitment (DAC). DAC
er en ledelsestænkning, der opfatter essensen i ledelse som det at producere Di-

rection – en fælles retning, Alignment – at
ressourcer og aktiviteter er koordinerede
og sammenstemte, Commitment – at alle
føler sig forpligtede på den fælles retning
(Drath et al, 2008), jf. fig 1.
Udfordringen for de nye tværfaglige
ledergrupper er at skabe fælles DAC,
hvor der tidligere ofte var den omvendte
situation – mangel på fælles retning, sammenstemhed og forpligtelse.
En måde at åbne det tværfaglige samarbejde på er at bruge ledelsesredskaber
fra forskningen i boundary spanning leadership, der handler om kunsten at lede
på tværs af grænser – vertikale, horisontale, demografiske og geografiske (Ernst
& Chabot-Mason, 2011).
For det første må lederen af ledergruppen fungere som en buffer, der etablerer
tryghed og tillid internt i den nye ledergruppe og samtidigt skærmer gruppen
fra udefrakommende fare og trusler. For
det andet må lederen forsøge at bygge
bro mellem de tidligere adskilte faggrupper og afdelinger, eksempelvis ved at
etablere tværfaglige mødestrukturer og
mødepraksisser. Sidst men ikke mindst
må lederen mobilisere fælles mening og
identitet i den tværfaglige ledergruppe
ved at skabe meningsfulde fælles mål og
værdier, der kan samle ledergruppen
(Ibid.), jf. fig. 2.
Gennem arbejdet med at skabe fælles
DAC og nedbryde tidligere barrierer, kan
de nye tværfaglige ledergrupper transformere forhenværende snitfladebaserede
samarbejder til produktive samarbejdsrum præget af gensidig tillid, rettidig
kommunikation, større udveksling af
viden og fælles mål (Elmholdt & Fogsgaard, 2014), jf. fig. 3.
Ledergrupper som en forudsætning
En af ledergruppens vigtigste opgaver
er at binde organisationen sammen på
tværs af vertikale og horisontale grænser
og derved sikre implementering, koordinering og samarbejde mellem ledelsesniveauer, afdelinger, fagområder og faggrupper. Derfor er effektive ledergrupper
også oplagt en af nøglerne til at lykkes
med det øgede tværfaglige samarbejde,
som den nye skolereform har sat øverst
på dagsordenen.
Men effektive ledergrupper udvikler sig
ikke af sig selv. En af de hyppigste årsager

FIG. 2.
LEDELSESREDSKABER ÅBNER DET TVÆRFAGLIGE SAMARBEJDE.

• Vær buffer og opbyg tillid og tryghed.
• Byg broer mellem adskilte faggrupper og afdelinger.
• Mobiliser fælles mening og identitet.

FIG. 3.
FRA DELE TIL HELHEDER.
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til, at tværfaglige ledergruppers samarbejde falder fra hinanden, allerede inden
det overhovedet er kommet i gang, er
manglende fælles forståelse af, hvad ledergruppens formål er – hvad den er sat
i verden for at producere. Ledergrupper
uden et ’Klart formål’, mangler det grundlæggende fundament, der skal sikre fælles
retning, engagement og fodslag. Skal de
nye tværfaglige ledergrupper lykkes, skal
de udvikle sig til effektive ledergrupper,
og den første nøgle er udviklingen af et
klart defineret fælles formål.
Netop spørgsmålet om, hvordan man
udvikler effektive ledergrupper, har vi
i vores firma LEAD undersøgt sammen
med to norske ledelseseksperter gennem
et treårigt forskningsprojekt, hvor 76 ledergrupper fra både private og offentlige
organisationer deltog, jf. fig. 4.
Denne viden om, hvad der karakteriserer effektive ledergrupper, er sammenfattet i effect-modellen, der bygger på de seneste 30 års internationale forskning i
ledergrupper. Effect-modellen er opbygget som en klassisk input-proces-output
model med tre kategorier af faktorer: 1)
Forudsætninger, 2) Processer og 3) Resultater. Modellen består af en række faktorer, der forskningsmæssigt har vist sig at

FIG. 4.
MERE OM
FORSKNINGSPROJEKTET.
På baggrund af 30 års forskningsbaseret viden om emnet
har to norske eksperter Henning Bang og Thomas Midelfart sammen med Thorkil
Molly-Søholm og Claus Elmholdt forsket i, hvad der skaber effektive ledergrupper. De
har testet og udviklet en velfunderet og anvendelsesorienteret model, Effect-modellen, for udvikling af effektive
ledergrupper i et forskningsprojekt med deltagelse af 76
danske ledergrupper fra 17
offentlige og private organisationer. Fokus har været at
udforske, hvad der skaber
effektive ledergrupper generelt samt på tre organisatoriske niveauer: topledergrupper, mellemledergrupper og
frontledergrupper. Resultaterne er publiceret i bogen
Effektive ledergrupper, jf. litteraturlisten.
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FIG. 5.
EFFECT-MODEL FOR EFFEKTIVE LEDERGRUPPER.

Forudsætninger
• Klart formål
• Rigtige opgaver
• Balanceret sammensætning
• Organisatorisk understøttelse

Processer

Resultater
Klare
bestillinger

Kontinuerlig
gruppelæring

Fokuseret
kommunikation

Aktiv relation
til omgivelserne

Udnyttelse af
forskellighed

• Merværdi for organisationen
• Merværdi for ledergruppen
• Merværdi for den enkelte

Gode beslutningsprocesser
Figur fra bogen ”Effektive ledergrupper - for bedre udvikling, implementering og tværgående sammenhæng” (Bang et al., 2015).

Ledergrupper er ofte i
stand til at udvikle
sig langt hurtigere,
end de havde drømt
om. Det eneste det
kræver er klarhed
om, hvilke områder
de skal styrke.
Rasmus Thy Grøn, Erhvervspsykolog ved LEAD
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være afgørende for ledergruppers effektivitet, jf. fig. 5.
Kategorien ’forudsætninger’, beskriver
nogle grundlæggende forhold, der må
være på plads, hvis ledergrupper skal
kunne fungere effektivt. To helt centrale
faktorer, som ledergrupper ofte er udfordrede på, er ’Klart formål’, der handler
om, hvorvidt ledergruppen har en tydelig
fælles opfattelse af, hvad ledergruppen
er sat i verden for at skabe, og ’Rigtige
opgaver’, der handler om ledergruppen
arbejder med opgaver, der er i overensstemmelse med deres formål, kræver en
fælles indsats og ikke kan løses ligeså godt
andre steder i organisationen.
Kategorien ’processer’ dækker over
en række proces- og samarbejdskompetencer og indfanger måden, ledergruppen
arbejder sammen på omkring sin opgaveløsning samt det relationelle samspil i
gruppen. Nogle af de områder som ledergrupper typisk har svært ved at mestre er
’Fokuseret kommunikation’, der handler
om evnen til at holde sig til sagens kerne
og undgå afsporinger under ledermøderne, og ’Kontinuerlig gruppelæring’,

der omhandler ledergruppens evne til
løbende at lære af både sine fejl og successer og jævnligt evaluere ledergruppens
funktionsevne og resultatskabelse.
Resultat-kategorien består af en række
faktorer inddelt i 3 resultatdimensioner,
der gensidigt påvirker hinanden: Merværdi for organisationen, Merværdi for
ledergruppen og Merværdi for den enkelte (Bang et al, 2015; Molly-Søholm,
Elmholdt, Sørensen & Grøn, 2015; MollySøholm, Elmholdt, Engelbrecht & Grøn,
2015). En typisk udfordring i ledergrupper er fx at konvertere høj Gruppepsykologisk tryghed og Holdånd, to faktorer
under merværdi for ledergruppen, til en
øget merværdi for organisationen.
Mange ledere opfatter med rette ’Merværdi for organisationen’ som den vigtigste resultatdimension. Dog er en vigtig
pointe, at de tre resultatdimensioner er
tæt forbundne og påvirker hinanden.
Evnen til at skabe merværdi for organisationen er således tæt forbundet med evnen til at skabe merværdi for ledergruppen og den enkelte. Uden det ene ikke
det andet, jf. fig. 6.

LITTERATUR
Bang, H., Midelfart, T.,
Molly-Søholm, T. og
Elmholdt, C. (2015).
Effektive ledergrupper
for bedre udvikling,
implementering og tværgående sammenhæng

FIG. 6.
FORBUNDNE DIMENSIONER.

Dansk Psykologisk Forlag.

Merværdi
for den
enkelte
Merværdi for
ledergruppen

Carmeli, A., & Schaubroeck,
J. (2006).
Top management team
behavioral integration,
decision quality, and
organizational decline
The Leadership Quarterly, 17(5),
441-453.

Merværdi for
organisationen

Drath W.H., McCauley, C.,
Palus, C., Van Velsor, E.,
O’Connor, P. & McGuire, J.
(2008).
Direction, alignment,
commitment: Toward
a more integrative
ontology of leadership
The Leadership Quarterly, 19,
635–653.

Elmholdt, C.W. & MollySøholm, T. (2015).
Effektive ledergrupper
eller sorte huller fra
top til front
I: Ledelse i Dag, Vol. 10,
30.11.2015, s. 1-11.

Ledergrupper har potentiale
Vores erfaring er, at stort set alle former
for ineffektivitet og effektivitetstab i
ledergrupper kan elimineres, hvis der
arbejdes fokuseret med afsæt i effectmodellen. Ledergrupper har altid et
udviklingspotentiale, men at realisere
det er straks sværere. Det kræver nemlig både, at man har det rette udviklingsfokus – dvs. arbejder fokuseret med de
udviklingsområder, der skaber størst
værdi, og at det gøres på en systematisk
og vedholdende måde. En oplagt måde
at komme i gang med udviklingsarbejdet
på er at bruge effect-modellen som bagtæppe for refleksion og udvikling af
egen praksis.
Fra sorte huller til ledestjerner
De nye tværfaglige ledergrupper i folkeskolen rummer både et produktivt og
destruktivt potentiale.
De kan udvikle sig til organisatoriske
”ledestjerner”, der viser vejen for medarbejdernes nye og tættere tværgående
samarbejde omkring den fælles kerneopgave – at styrke børn og unges læring og

trivsel. Men der er også en risiko for, at
tidligere historikker af mistillid, territorialkampe og varetagelse af fagspecifikke
egeninteresser,
kan gøre de tværfaglige ledergrupper til
’sorte huller’, som dræner ledergruppen
og resten af organisationen for energi,
effektivitet og trivsel.
Vores erfaring viser, at de tværfaglige
ledergrupper kan blive funklende organisatoriske ledestjerner, og vi håber, at vores præsentation af den forskningsbaserede effect-model og en mere detaljeret
beskrivelse (se fig. 7, følgende side) kan
inspirere de nyetablerede tværfaglige
ledergrupper og hjælpe dem på rejsen
mod at blive effektive tværfaglige ledergrupper. Det kræver en systematisk og
vedholdende indsats, men lykkes det, så
kan ledergruppen blive det kraftcenter,
hvor resten af organisationen finder inspiration, motivation og retning.
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FIG. 7.
SÅDAN SKABER MAN EFFEKTIVE TVÆRFAGLIGE LEDERGRUPPER
De tværfaglige ledergrupper, der har set dagens lys i forbindelse med skolereformen er både fordelagtigt stillede og særligt udfordrede.
De er fordelagtigt stillede, fordi det altid er lettere at forme
det ’rette’ fundament for en effektiv ledergruppe tidligt i dens
tilblivelsesproces, men også særligt udfordrede, fordi de skal
lykkes med helt nye samarbejder og øget tværgående koordinering i halen af en kaotisk reformproces. Derfor har de nye
tværfaglige ledergrupper en unik mulighed for at forme deres
egen skæbne samtidig med, at der er risiko for, at de bliver opslugt af det udefrakommende pres, de er udsat for.
Det eneste, som er helt sikkert er, at de nye tværfaglige ledergrupper har muligheden for at udvikle sig til effektive ledergrupper. Men det kræver en fælles arbejdsindsats. På baggrund
af den virkelighed som de nye tværfaglige ledergrupper må navigere i, ser vi 6 nøgler, der kan være med til at åbne det tværfaglige samarbejde og sikre, at de nyetablerede tværfaglige ledergrupper også bliver effektive ledergrupper:
1. Skab en ledelseskultur, der producer DAC
Det er altafgørende at ledergrupper og ledere har fælles retning, samstemthed og forpligtigelse (DAC), når de skal vise vejen og gå forrest i organisationens udvikling. Opbyg derfor en
kultur, hvor det ikke kan undgås at ledere og ledergrupper producerer DAC både for sig selv, men mindst ligeså vigtigt også i
resten af organisationen. Hvis ikke fælles DAC spreder sig fra
lederne og ledergrupperne til resten af organisationen og dens
medarbejdere, så hjælper det ingenting.
Praksis: Gør det til en vane at drøfte, hvordan det går med at skabe retning, samstemthed og forpligtigelse (DAC) i ledergruppen og i hele organisationen. Oplever
resten af organisationen og dens medarbejdere fælles DAC i ledergruppen, og
hvordan kan vi styrke den?

2. Byg samarbejdsrum oven på snitﬂader
Brug de tre ledelsesredskaber fra forskningen i boundary spanning leadership til at transformere tidligere snitﬂader og fagbarrierer til produktive tværfaglige samarbejdsrum omkring
den fælles kerneopgave – at styrke børn og unges læring og
trivsel. Ager buffer, byg broer og mobiliser fælles mening, så
det nye tværfaglige samarbejde kommer til at være præget af
gensidige tillid, rettidig kommunikation, større udveksling af viden og fælles mål.
Praksis: Etabler tværfaglige mødestrukturer og fora, hvor de forskellige faggrupper
kan opbygge tillid, udveksle viden og opleve en følelse af at have fælles mål.

3. Skab et: Klart formål
Selv om det lyder selvindlysende, så viser vores erfaring og
forskning, at mange ledergruppers effektivitetstab, irritationer,
interne spændinger og manglende resultatskabelse skyldes, at
de ikke har en klar fælles opfattelse af, hvad deres ledergruppe
skal producere sammen. Uden en fælles retning, som er forankret i kerneopgaven, er det svært at komme samlet i mål!
Særligt nye ledergrupper har ofte brug for at skabe en fælles
forståelse af, hvad deres formål er, hvilket er et godt sted at
starte etableringen af et nyt lederteam. At ledergruppen er af
ældre dato, er dog bestemt ikke en garanti for, at man har et
klart fælles formål. Tværtimod medfører det nogle gange, at
formålet bliver så indforstået, at man ikke opdager, hvor uenige
man er, før det er for sent.
Praksis: Bed alle ledere i ledergruppe om at spidsformulere én sætning, der indfanger essensen i det, ledergruppen skal producere sammen. Vores erfaringer viser, at
du sandsynligvis bliver overrasket over, hvor mange forskellige bud, der er.
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4. Arbejd med de: Rigtige opgaver
Arbejder I med de rigtige opgaver i ledergruppen? Det kan
virke som et malplaceret spørgsmål, men både forskning og vores praktiske erfaringer viser, at en hel del ledergrupper bruger
meget af deres tid på opgaver, der reelt ikke hører hjemme i ledergruppen. Det drejer sig typisk om opgaver, der ikke er i forlængelse af ledergruppens formål, ikke kræver en fælles indsats
eller kan løses bedre andre steder i organisationen.
Praksis: Drøft i ledergruppen, hvilke opgaver, der bør høre hjemme i ledergruppen
og hvilke, der kan og bør løses andre steder. Typisk resulterer en sådan reﬂeksion i
følgende erkendelser: A) at en stor del af de opgaver man bruger tid på at løse i ledergruppen, slet ikke hører hjemme her, men er arvestykker fra tidligere organiseringer, ledere eller lignende, B) at man bruger en del af sin tid på at løse opgaver,
der kan og bør uddelegeres til andre personer og fora.

5. Afstem ledergruppens ledelsesrum og
ansvar opad, udad, nedad og til siden
For at kunne udvikle en effektiv ledergruppe er det nødvendigt
at have afklaret sit ledelsesrum og ansvarsområde. Det virker
måske banalt, men hvad nytter det at tonse afsted og skabe resultater, hvis det ikke er de resultater som ledelsesniveauet
over én (chefgruppen i forvaltningen), udad (skolebestyrelsen),
nedad (medarbejderne), og til siden (sideordnede skoleledelsesteams), mener man skal skabe? Ikke ret meget! Det er derfor altafgørende at få forventningsafstemt med ledelsesniveauet over og interessenter omkring ledergruppens rolle,
ansvar og opgaver.
Praksis: Inviter ledelsesniveauet over ind til en forventningsafstemning omkring ledergruppens rolle, ansvar og opgaver og spørg også skolebestyrelsen og medarbejderne, hvad de forventer af ledergruppen. Forbered i ledergruppen jeres eget bud
på formål, opgaver og forventninger og bed ledelsesniveauet over, samt eventuelt
interessenter gøre det samme. Brug dette som afsæt for dialog og forventningsafstemning og husk at forventningsafstemme begge veje. Både hvad ledelsesniveauet over forventer af jer som ledergruppe, og hvad I som ledergruppe har brug
for fra det overordnede ledelsesniveau for at kunne lykkes med denne opgave.

6. Skab en ledergruppe med teamkvaliteter
At skabe ledergrupper med teamkvaliteter starter med erkendelsen af, at ledergruppers medlemmer er udspændt mellem
tre forskellige typer opgaver:
• Ledergruppeopgaver – opgaver hvor ledergruppen har et
fælles mål og er fuldstændig afhængig af alles kompetencer
og indsats for at lykkes.
• Opgaver med gensidig afhængighed – opgaver, hvor en eller
ﬂere af ledergruppens medlemmer er afhængige af hinanden
for at opnå delte eller egne mål.
• Individuelle opgaver – opgaver hvor den enkelte leder ikke er
afhængig af andre, og selv har det fulde ansvar for at lykkes.
Med denne indsigt følger naturligt erkendelsen af, at ledergrupper ikke er teams i alle henseende, men at det man bør stræbe
efter er at udvikle ledergrupper med teamkvaliteter. Ledergrupper skal både kunne operere som gruppe og som team, og at
lade som om man er team i alle henseender, har negative konsekvenser, hvis ikke det har hold i virkeligheden, og det har det
sjældent.
Praksis: Bed lederne i ledergruppen fortælle hinanden om: 1) Hvad deres vigtigste
individuelle opgaver er, 2) Hvad deres vigtigste opgaver er, hvor de er afhængige
af en eller ﬂere af deres lederkolleger for at lykkes, 3) Hvad de mener, er de vigtigste opgaver, som ledergruppen skal lykkes med i løbet af det næste år.

Læs mere om rejsen på www.albatros-travel.dk/slf

36 98 98 98

Rejs med hjerte, hjerne & holdning
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Bali til
god pris

Bali – Gudernes ø
med Skolelederforeningen
Kombineret rundrejse og badeferie til
eksotiske Bali – inkl. skolebesøg
– med dansk rejseleder, 17 dage

BALI

Munduk
Ubud
Sanur

Vi har nøje udvalgt de bedste steder på den paradisiske
ø Bali, og som noget ganske specielt får du på denne
rejse mulighed for at besøge en lokal skole. Ubud er øens
hjerte, og her bor vi på et skønt resort lidt uden for byen
blandt lysegrønne risterrasser og tager på vandring langs
de frodige marker. Der bliver tid til at udforske den hyggelige
by og aflure balineserne et par tricks på et madlavningskursus.

Afrejse fra København 12. juli 2017
Pris pr. person i delt dobbeltværelse

Kr.

12.998,-

Dansk rejseleder på rundrejsen og udflugter er naturligvis inkluderet i prisen.

Dagsprogram
Dag 1-2 Fly København – Bali. Videre til Ubud.
Dag 3 Ubud. Morgenvandretur i rismarkerne og eftermiddagstur til Ubud.
Dag 4 Ubud. Madlavningskursus. Tid på egen hånd. Danseforestilling (tilkøb).
Dag 5 Ubud. På egen hånd eller cykeltur (tilkøb).
Dag 6 Ubud – Munduk. Lokalt marked i Bedugul, Vandgudindens tempel og Tvillingesøerne.
Dag 7 Munduk. Vandretur til Rød koral-vandfaldet og indblik i offergaver.
Dag 8 Munduk. Tid på egen hånd.
Dag 9 Munduk – Sanur Beach. Skolebesøg og bæredygtigt landbrugsprojekt i Tunjuk samt

Tanah Lot-templet.
Dag 10-15 Sanur. Afslapning og egne eventyr.
Dag 16-17 Fly til København.

Pris inkluderer:
• Dansk rejseleder på rundrejsedelen
• Fly København – Denpasar med
mellemlanding t/r
• Indkvartering på gode hoteller i delt
dobbeltværelse: 4 nætter i Ubud på
Bhanuswari Resort & Spa i deluxe-værelse,
3 nætter i Munduk på Puri Lumbung
Cottages i Standard Cottage, 7 nætter i
Sanur på Prama Sanur Beach
• Udflugt til lokal skole
• Madlavningskursus
• Udflugt til Tanah Lot templet
• Morgenvandretur i rismarkerne i Ubud
• Udflugt til det lokale marked i Bedugul
• Udflugt til Vandgudindens tempel
• Vandretur til Rød koral-vandfaldet
• Alle lokale transporter jf. program med bus
• Morgenmad dagligt
• Frokost på dag 4, 6 og 9
• Skatter og afgifter

Vind rejsegavekort på 10.000 kr. – tilmeld dig vores nyhedsbrev på albatros-travel.dk

Forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

Tillæg for enkeltværelse kr. 3.798,Turen fortsætter op i bjergene til landsbyen Munduk, hvor vi har fundet et charmerende
resort beliggende på en bjergside. I området tager vi på vandreture ud i regnskoven til
brusende vandfald og små bjerglandsbyer. Inden strandlivet venter på Sanur Beach,
besøger vi en skole og et bæredygtigt langbrugsprojekt i landsbyen Tunjuk. Fremme i
Sanur indkvarteres vi på et godt hotel, som ligger direkte på stranden. Det er helt op
til dig, om du vil bruge din tid på afslapning på stranden, dykning eller ønsker at
udforske mere af Gudernes Ø.

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
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Anmeldelser honoreres med 2 ﬂasker vin samt bogen. Husk: skriv kort.

Dialog
Pædagoger og lærer i skolen
En enkel vej til et godt samarbejde Sammen om elevernes trivsel
Michael Højlund Larsen
og læring
Stig Broström (RED.)
Dafolo

L&R Business

Inklusion
En guide til inkluderende
praksis i skolen

De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger

Kristina Rosenkrands Petersen
Hans Reitzels Forlag

Ole Kyed
Akademisk Forlag

Flipped Learning
Vejen til engageret læring

Hjernesmart Pædagogik
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Jonathan Bergmann &
Aarons Sams
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Implementering
Fra viden til praksis på børneog ungeområdet
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Pædagogisk ledelse i en
læringsmålstyret skole
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Datainformeret forbedringsarbejde i skolen
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Søren Voxted
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Dafolo

Ole Lauridsen
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Forskningsinformeret
læringsledelse

Innovation i folkeskolen
Foretagsomhed som kompetence

Ole Hansen og Thomas Nordahl
Dafolo

Anne Kirketerp, Karin Svennevig
Hyldig
Dansk Psykologisk Forlag

At lede efter læring
Ledelse og organisering
i den reformerede skole

Udvikling af undervisning
Hilbert Meyer
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Vejledning og praksisteori
Vejledning & Profession
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Gordon Stobart
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Bodil Nielsen
Hans Reitzels Forlag

Leif Moos
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René Kristensen, Thomas Szulevicz
(red.)
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Udsatte børn
Et helhedsperspektiv

Styr på mål
Læringsmål, tegn og progression

Borgernær ledelse

I POLITIKKENS VOLD
Offentlige lederes vilkår
og muligheder
Jørgen Grønnegård Christensen,
Peter Bjerre Mortensen
Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Mellem ledere
Uddannelsesledelse
som problem eller svar?
Dion Rüsselbæk Hansen,
Jacob Ditlev Bøje (red.)
Klim

Ledelse af kerneopgaven
Ole H. Sørensen, Eva Thoft,
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ANMELDELSER

BARNDOM
OG UNGDOM
Planen
Morten Pape
Politikens Forlag
566 sider, 300 kr.

Det er en mursten.
Noget tung at komme igennem. Og så intet at sammenligne med en den opvækst i

DANNELSE
At ville noget med nogen
Steen Nepper Larsen
TURBINE Akademisk
168 sider, 195 kr.

Forfatteren nærmest tryllebandt en forsamling på ca. 1500 skoleledere
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det ghettohelvede af et socialt
boligbyggeri, som hovedpersonen vokser op i. Det er i sandhed et langt, sejt træk vi får
indblik i denne generationsroman i perioden ca. 2000-10.
Urbanplanen, der hurtigt
blev kaldt Turbanplanen, bliver bygget i 60’erne med lys,
luft og efter alle datidens arkitekters regler. Materialevalget
er dog så som så. Grå beton.
Værst er nok, at indflytterne
i vid udstrækning tager problemerne med fra deres baggrund som flygtninge/indvandrere, lavindkomstgrupper
og dysfunktionelle familier.
Så selv om planen oprindelig var god nok, bliver virkeligheden ganske anderledes.
Som hovedpersonens mor
siger: Man kan bo her, men
man kan sgu ikke leve her …
Sådan er der børn, der vokser op. Kun 1½ km fra der,

hvor denne anmelder selv boede med sine på det tidspunkt
tre folkeskolebørn i et nærmest parallelsamfund. Her
hørte man da om dagen og
vejen ’derovre’ og ved eventuelle legeaftaler, som fx da undertegnedes yngste datter i
en periode besøgte hovedpersonens lillesøster, var det forbundet med en vis skærpet
opmærksomhed.
Den lokale folkeskole bliver
ikke det helle for Pape, som
man har hørt den kan være.
Her hersker kaos. Spændt op
som han er mellem ’perkerne’
og ’kartoflerne’, der i yderste
led er enten fundamentalister
eller racister. Det hele er mest
på ondt, men også på godt.
Der dannes venskaber, og der
er behjertede lærere, der gør
deres bedste. Se s. 21.
Alt sammen beskrevet direkte, selvbiografisk udleve-

rende a la Knausgaard, med
Nordkrafts råhed og en i bogstaveligt forstand knivspids
Yahya Hassan. Pape ender
dog ikke i fængsel, men klarer
en ungdomsuddannelse trods
rigeligt med hash, shots, grillmad og en pille hist og pist.
Ligesom med Zornig er der
noget at bygge på – drengen
er intelligent, også socialt.
Oven på alt det, er det
svært at finde sit ståsted. En
periode som værnepligtig retter ham til dels op, og efterfølgende krydser han sit spor
som vikar på sin gamle skole.
Det går godt, der er håb forude, og det er jo aldrig for
sent at få god barndom –
eller er det?

med et oplæg om samme
emne på årsmødet sidste år.
Det var nok noget af det, der
blev grint mest af. Noget andet
er det imidlertid på skrift,
hvor den ellers muntre tilgang
er afløst af en mere alvorlig
tone.
Der er også meget på spil
for Nepper Larsen, der befinder i gruppen, der er stærkt
kritisk over for reformen og
de senere års skoleudvikling
med målstyring, et skarpere
læringsfokus, testning mv.
Han gennemgår dannelsesbegrebernes historie og argumenterer – med henvisning til
en række filosofiske tænkere –
for, hvor vigtig dannelse er
for det pædagogiske arbejde
og elevernes fremtid.

Det er sidstnævntes ve og
vel, der er på spil, og her er
ingen tvivl. Uden dannelse,
ingen reflekterende og kritiske
borgere, hvilket et samfund
ikke kan undvære for at udvikle sig og for at fungere demokratisk. Og det er det, der
går tabt med konkurrencestatens ideologisk bestemte læringsregimente, påstår forfatteren. Resultatet er i stedet
ensretning og bevidstløs reproduktion.
Men er det så galt, tænker
man måske. Erfaringen er vel,
at enhver (stats)magt vil prøve
at lægge sine klamme hænder
på skolesystemet og påvirke
hvad de opvoksende generationer skal lære – og eventuelt
ikke skal lære. Men er vi i lille

Danmark nået dertil, at vi lukker så megen dannelse ud
med badevandet, at der kun
kommer uselvstændige, efterplaprende individer ud i den
anden ende?
Bogen titel er god, den er
ikke svær at læse og er til at
blive klogere af. Forfatteren
vil også noget med nogen, og
om man så deler hans oprigtige bekymringer er noget
ganske andet.

Michael Diepeveen
Redaktør

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

Gennemfør den
nationale trivselsmåling
i Klassetrivsel.dk!
Læs mere på
www.klassetrivsel.dk

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

Flere

sm
il,
st

g
re
ør

ALLE SKAL
TRIVES I
SKOLEN

læd

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

•

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

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

•

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

Der er ﬂere end 1100 Klassetrivsel-skoler
i Danmark og Norge
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Få en GRATIS PRØVEPERIODE på Klassetrivsel.dk
og uden efterfølgende bindinger. Læs mere på www.klassetrivsel.dk eller ring 71 99 05 03.
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