
Grisene går frit omkring med krølle på halen og godseje-
ren hilser på alle sine ansatte hver morgen. Det handler 
om velfærd for både dyr og mennesker på Knuthenlund. 
Men man skal ikke lade sig snyde af de umiddelbart 
bløde, økologiske værdier. Godsejer Susanne Hovmand-
Simonsen driver sin fædrene gård som en professionel 
virksomhed, med moderne ledelsesprincipper. 
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Lad os stå sammen og 

værne om folkeskolen. 

Den er vores hele livet 
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S. 6: Testning. Hvordan kan  

de nationale test bruges pro  - 

g ressivt for elever, forældre  

og i ledelses arbejdet?

S. 10: På Lolland. Med en  

kvindelig arving i spidsen er  

Godset Knuthenlund omlagt  

til økologisk landbrug 

S. 20: 1600 deltagere. Nok  

en gang og ikke mindst denne 

gang viste årsmødet sig at være  

et kæmpe tilløbsstykke …

S. 34: Mellemlederne. Forenin-

gens største medlemsgruppe har 

sin særlige identitet og sine sær-

lige udfordringer ...

S. 38: Folkeligt. Skole i Randers 

åbner sine lokaler for entrepre-

nante borgere, foreninger og for  

lokalsamfundet 

S. 44: Gear & gadgets. Med  

alle de nye intelligente devices  

behøver man snart ikke at tænke 

for meget selv …

S. 46: Terror. Bomber, trusler, 

vold m.m. er desværre også noget 

folkeskolerne må have et bered-

skab klar til

S. 52: Stress. To skoler har  

sat et forebyggelsesprojekt i 

gang finansieret af Lærernes 

Pension for at mindske frafaldet

S. 57: Nye skoleledere. Har 

du fået nye lederkollegaer, så 

kan foreningens kursus være 

en god begyndelse!

S. 43: Hverdagsledelse.

S. 58: Har fået nyt job.

S. 60: Klumme.

S. 62: Anmeldelser. 
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Halvdelen af landets skoleledelser 
målretter deres trivsels- og 
relationsarbejde med Klassetrivsel.dk  
og sparer dermed tid og letter lærernes 
arbejdsopgaver i en hektisk hverdag. 

7 grunde til at vælge Klassetrivsel.dk

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

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

• Opsæt og gennemfør jeres egne undersøgelser på selvvalgte tidspunkter 

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

• Samarbejdet mellem forældre og lærere bygger på en fælles forståelse

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

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

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

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

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

Få en GRATIS PRØVEPERIODE på Klassetrivsel.dk 

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

50%
AF LANDETS 
SKOLER: BRUG 
KLASSETRIVSEL.DK

GØR SOM

”Et s
”ny”

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

ALLE SKAL TRIVES I SKOLEN
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Gennemfør den 

nationale trivselsmåling 
i Klassetrivsel.dk!   

Læs mere på  

www.klassetrivsel.dk



JA, VI SKAL
 Når dette skrives, kigger jeg tilbage på et meget vellykket årsmøde 

i Aalborg. Det kan vi være stolte af, for man kan næsten ikke tro det i disse  
tider, hvor der ellers er stor travlhed på skolerne og nok at tage fat på, at vores 
årsmøde fortsat er en af de helt store begivenheder for landets skoleledelser. 
Men det er det! Og en manifestation af, at vi står sammen.

Der var stuvende fuldt ved åbningen, og endda nogle der ikke kunne få sid-
depladser i salen, som var dimensioneret til 1600 gæster. I de 1 ½ døgn årsmø-
det varede oplevede jeg mest af alt glade og tilfredse skoleledere, hvoraf flere 
havde deres skolechef og SFO-ledere med fra kommunen – samtidig med, at 
ministeren og repræsentanter for KL, forældre, elever og de andre skoleorga-
nisationer var til stede.

 Læs mere om årsmødet i bladet og læs også om foreningens nye indsats-
område “Folkeskolen. Vores. Hele livet”, som næstformand Dorte Andreas 
og jeg fik lejlighed til at præsentere for så mange på én gang. Det er folkesko-
lens fremtid, det gælder. Det er en indsats, der netop kræver, at vi som skole-
ledere kan stå sammen, at vi kan løfte både centralt og lokalt, og at vi kan  
samarbejde med skolens andre parter. 

Vi er på vej ind i et valgår. Om der kommer folketingsvalg bliver nok afgjort  
i de nærmeste måneder. Til gengæld ved vi med sikkerhed, at der vil blive af-
holdt kommunalvalg, hvor skolevæsenerne utvivlsomt atter kommer til debat. 
Denne gang med et momentum på grund af valget, som vi kan bruge aktivt til 
at tale folkeskolens og skoleledelsens sag. 

2017 bliver året, hvor vi skal endnu tættere på skolens forvaltning og politi-
kere. Lokalt skal vi ’massere politikerne’ og gå i dialog med dem om, hvordan 
de lokale skolevæsener indrettes, så vi som ledere har tilfredsstillende vilkår 
for at løse opgaverne. Også selv om det kan give berøringsangst. For det kan jo 
være både givtigt og farligt at stikke næsen frem og prøve at påvirke de lokale 
(politiske) beslutningsgange. 

Men vi skal også turde vove. Lokalpolitikere er mennesker med 
deres begrænsninger. Bl.a. ved de ikke nok om alt det, der sker  
i folkeskolen, og hvad der skal til for at sikre kvaliteten. Vi skal 
derfor fortælle dem, hvordan vi skaber den bedste skole, og at 

uden ledelse når vi ikke i mål. 
Så længe vi bevæger sig os på et fagligt-argumentatorisk 

grundlag, er vi på mere sikker grund, når de lokale beslut-
ninger skal kvalificeres. Vigtigt er det også, at der er kon-
sensus i skoleledergruppen, så vi træder frem i samlet  
flok. Års mødet var for mig et bevis på, at det gør vi! 
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Kend din kommunale
politikere og deres 
mærkværdigheder …

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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JO, TEST KAN 
FAKTISK NOGET
DISKUSSIONEN OM NATIONALE TEST HANDLER OFTE OM DEN MANGLENDE 

KVALITET I TESTENE. DISKUSSIONEN ER RELEVANT, MEN FJERNER OGSÅ 

FOKUS FRA, HVORDAN VI KAN BRUGE TESTENE SOM LEDELSESREDSKAB TIL 

AT SKABE PROGRESSION I ELEVERNES LÆRING. 

Af Lars Hende Svenson • Illustration Datagraf 

 Hvorfor bruger vi overhovedet 
de nationale test? Svaret er enkelt: Vi tes-
ter, fordi niveauet i vores skoler var blevet 
for lavt. Vi måtte se den triste kendsger-
ning i øjnene, at vi havde behov for øget  
fokus på faglig progression blandt vores 
elever i dansk og matematik: Op til 15 % af 
vores elever har ikke kunnet læse, skrive 
og regne godt nok til at klare en erhvervs-
uddannelse, og 25 % af eleverne bliver er-
klæret ikke-uddannelsesparate i 8. klasse. 

Det resultat er selvsagt ikke acceptabelt, 
og kommunerne er forpligtede på at sikre 
den løbende kvalitet i undervisningen. Der-
for er mange gået ind i arbejdet med at im-

plementere de nationale test for at afprøve 
deres kvalitet som redskab til at skabe mål-
rettet læring og som katalysator for det 
nødvendige paradigmeskift fra metode-
frihed til metodeansvar!

Kræver viden om, hvordan  
test skal bruges
Systematisk anvendelse af data og viden  
er en væsentlig forandring, som skolerefor-
men har bragt med sig – stærkt inspireret 
af resultater opnået i Ontario, hvor øget 
fokus på elevernes faglige udvikling har 
haft en markant positiv effekt på elevernes 
læring.

JO, TEST
FAKTISK
DISKUSSIONEN OM NATIONALE TEST H

KVALITET I TESTENE. DISKUSSIONEN ER

FOKUS FRA, HVORDAN VI KAN BRUGE T

AT SKABE PROGRESSION I ELEVERNES L

Af Lars Hende Svenson • Illustration Datagraf 

 Hvorfor bruger vi overhovedet
de nationale test? Svaret er enkelt: Vi tes-
ter, fordi niveauet i vores skoler var blevet 
for lavt. Vi måtte se den triste kendsger-
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De nationale test er én måde at ind-
samle data på. Der er tale om kvantitative 
data, hvor fokus er på at indsamle data 
hurtigt og effektivt, hvor tidsforbruget til 
indsamling og udpegning af kvalitetsdata 
er minimalt, og hvor der derfor er mere 
tid til dialog og analyse. Kvantitative data 
kan i læringssammenhænge ikke stå 
alene, og det er derfor nødvendigt at kva-
lificere de kvantitative data med kvalita-
tive analyser og dialoger.

Det er for mange lærere og pædagoger 
en ny måde at arbejde på, og det er der-
for væsentligt at klæde medarbejderne 
på til opgaven, så de opnår viden, erfa-
ring og rutine heri. I Aabenraa Kommune 
uddanner vi vejledere i dansk/læsning og 
matematik, og disse vejledere vil fremad-
rettet arbejde i professionelle læringsfæl-
lesskaber (PLF’er), hvor der lige netop 
arbejdes med anvendelse af data, viden 
og feedback i undervisningen. Vi arbej-
der med at skabe en fælles tilgang til, 
hvordan målinger kan bidrage til at for-
bedre det, vi alle brænder for: Den en-
kelte elevs læring.

Kommuner leverer læring, 
UVM leverer test
Som nævnt er diskussionen om kvalite-
ten i de nationale test meget relevant, og 
vi kan se frem til, at Undervisningsmini-
steriet fremover optimerer kvaliteten. En 
måske endnu større udfordring ved de 
nationale test ligger dog nok nærmere i 
kommunikationen om elevens resultater 
og det manglende fokus på, hvad de kan 
anvendes til – og ikke anvendes til.

I Aabenraa Kommune har vi valgt at an-
vende de nationale test i en ledelsesmæs-
sig kontekst som en del af styringskæden 
og som et screeningsværktøj i forhold til 

den umiddelbare status på skole og klas-
seniveau. Vi bruger også de nationale test 
som løftestang for en dialog med skolerne 
om, hvad er skolens og klassens løfteevne 
i forhold til elevernes progression over 
tid. Her er validiteten af testene o.k., og 
på den enkelte skole kan man som leder 
bliver nysgerrig på klassens samlede fag-
lige niveau og gå et spadestik dybere i læ-
ringssamtaler med vejledere og team gå  
et spadestik dybere: Er der forhold der 
skal arbejdes med? Elevresultater, der  
undrer? Osv. 

Vi vil også gerne bruge de nationale 
test som omdrejningspunktet for en tæt-
tere dialog med forældrene om barnets 
læringsmål. Fx kunne man tænke sig,  
at forældrene i 2a fik denne besked: 

Kære forældre
I løbet af de næste 14 dage screener  
vi eleverne i 2a i matematik som en 
del af den løbende faglige evaluering. 
Screeningerne bliver planlagt som  
en naturlig del af undervisningen,  
og resultaterne vil efterfølgende blive 
drøftet i klassens team og med sko-
lens matematik-vejleder. Resulta-
terne vil også indgå som en del af  
de efterfølgende skolehjemsamtaler 
og danne grundlag for elevernes  
individuelle læringsmål. 

Denne mere dialogbaserede approach 
kan kombineres med en mere fleksibel 
afvikling af testene, hvor underviseren 
kan tilrettelægge afviklingen af testen 
(screeningen), så “eksamens-dimensio-
nen” primært i de yngste klasser træder 
lidt i baggrunden. Elever og forældre vil 
dermed ikke blive præsenteret for en 
test, der skal anvendes til faglig bedøm-

melse og standpunktskarakter, og de får 
ikke en tilbagemelding i form af et tal.  
Fokus vil 100 % være på fremadrettede 
læringsmål.

Pædagogisk og ledelsesmæssig 
nysgerrighed
For lederen er er de nationale test gode 
som screeningsværktøj og som indikator 
for progressionen i den enkelte klasse, 
især fordi der er en god sammenhæng 
mellem resultaterne i de nationale test og 
afgangsprøverne. Generelt er de nationale 
test også gode til at generere nysgerrig-
hed: Hvad ved vi, og hvilken viden mang-
ler vi for at kunne forberede og forbedre 
elevernes læringsudbytte? Derudover er 
test gode til at få identificeret, hvad ud-
valgte lærere rent faktisk lykkes med, og 
hvad andre med fordel kunne rette fokus 
på. Metodefriheden er som bekendt kun 
en blandt lige gode metoder.

Lad mig afslutningsvis igen under-
strege, at som en vurdering af den en-
kelte elevs læring kan og må de nationale 
test ikke stå alene.

Giv vores dygtige medarbejdere kom-
petence og mulighed for at arbejde med, 
hvad vi kan lære af de nationale test i  
forhold til arbejdet med elevernes faglige 
udvikling. Lad os samtidig få stoppet ten-
densen med ranglister og resultatfokus 
omkring testene, for det egner de sig ikke 
til, og det giver intet i forhold til den en-
kelte elevs læring. Test skal skabe nysger-
righed og være et afsæt for undrende 
spørgsmål, som udfordrer lærernes pro-
fessionelle dømmekraft til gavn for ele-
vernes læring og udvikling af god under-
visning. 

Lars Hende Svenson er skolechef i Aabenraa Kommune

NY VEJLEDNING 
UVM er i øjeblikket 
ved at udarbejde en  
ny vejledning om bru-
gen af nationale test, 
som bl.a. Skoleleder-
foreningen er bedt om 
at kommentere på. 
Vejledningen ventes 
klar i januar 2017. 

plenum – nov 2016 7



NOTER

RAKET-
VIDENSKAB

Lærere og ledere kan nu tilmelde skolen til årets 
Fyrværkerikampagne fra Sikkerhedssstyrelsen,  

der har fokus på at skyde nytåret sikkert ind uden 
øjenskader, forbrændinger og andre uheld.

Det handler om at kunne håndtere og respektere 
fyrværkeri, og i år kan alle årgange fra 1. til 10. klasse 
deltage i en konkurrence om at producere en kam-

pagnefilm og selv søge at formidle budskabet.

De bedste filmidéer bliver kåret, og vinder-
klasserne får en tur i biffen ”med det hele”.

Se mere på fyrvaerkeri.dk

EN GOD 
START 

Via EU-projektet Retain har en række europæiske 
skoleaktører samlet de bedste erfaringer fra arbej-
det med, hvordan nyuddannede lærere får en god 

begyndelse på arbejdslivet. 

Erfaringerne er samlet i en fælles værktøjskasse, 
som skoleledere frit kan anvende. 

Baggrunden for projektet er behovet for at sikre 
motivation og arbejdsglæde samt fastholde ny  

lærere i job. 

På tværs af de europæiske skoler er der nemlig  
en tendens til, at mange nyuddannede lærere siger 
op efter kort tid – eller at de slet ikke når at bruge 

deres uddannelse. 

Se mere på www.retain-project.eu

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervis-
ning og Forskning har udarbejdet et nyt 
materiale om forebyggelse af ergono-
miske problemer blandt undervisere. 

Materialet, der især retter sig til 
grundskolen, giver oversigt over ny  
viden, opfølgning på symptomer,  
inspiration til forebyggelse mv. 

Se mere på www.arbejdsmiljoweb.dk

I forbindelse med folkeskolereformen blev 
det besluttet, at der årligt skal udarbejdes en 
statusredegørelse for folkeskolens udvikling. 

Redegørelse nr. 2 om folkeskolens udvikling 
efter reformen, som ministeren for nylig har 
fremlagt, viser bl.a. at kommuner og skole-
ledere har fået bedre styr på reformens 
strukturelle ændringer.

Resultaterne viser dog også, at omstillings-
processen med reformen endnu ikke har 
haft væsentlig betydning for elevernes fag-
lighed og trivsel. Der kan dog konstateres 
en svag stigning i trivslen.

Den samlede rapportering sker på bag-
grund af en lang række SFI-rapporter om 
bl.a. længere skoledag, faglighed, ledelse, 
trivsel m.m. De ligger på uvm.dk og er  
ideel læsning en regnvejrsweekend.

Særlig opmærksomhed fik rapporten om 
elevernes oplevelse af reformen. Ikke 
mindst fordi Politiken lækkede den en uge 
før planlagt offentliggørelse med en sensa-
tionel overskrift: 82 % af eleverne finder,  
at skoledagen er for lang. Det skal imidler-
tid tages med et gran salt. 

Dels fordi det mere præcis er 38,6 %, der 
mener skoledagen er ”lidt” for lang, og 43,5 
% mener den er ”alt” for lang. Dels fordi 
som man spørger, får man svar ... hvad ville 
du selv svare, hvis nogen fx spurgte, om din 
arbejdsdag var for lang?

Det druknede lidt, at 71 % af eleverne i rap-
porten også oplyser, at de trives godt med 
at gå i skole. Der er høj tillid til skolens an-
satte, oplevelsen af mobning er faldet, og 
de føler, at fagligheden er OK.

af eleverne oplyser, at de trives godt 
med at gå i folkeskole.
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DA SUSANNE HOVMAND-SIMONSEN ARVEDE SIT 

BARNDOMSHJEM KNUTHENLUND, OMLAGDE HUN 

GÅRDEN TIL ÉT AF LANDETS STØRSTE, ØKOLOGISKE 

LANDBRUG. I DAG ER DER OVERSKUD I REGNSKABET 

FOR FØRSTE GANG SIDEN OVERTAGELSEN, OG 

IDEALERNE STÅR SKARPERE END NOGENSINDE.  

MEN DET HAR VÆRET HÅRDE LÆREÅR FOR GODS-

EJEREN, SOM VAR TÆT PÅ AT DREJE NØGLEN OM. 

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen
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 Er det ok, jeg lige tager denne 
her? Det er min bestyrelsesformand. Det 
er angående vores nye økonomichef, så 
det er ret vigtigt.” Mobiltelefonens ringe-
tone stopper brat, da Susanne Hovmand-
Simonsen tager telefonen. Mens hun ta-
ler, cirkler hun langsomt ind og ud over 
markvejen. Hendes røjsere synker dybt 
ned i det lysebrune, fede pløre, som ef-
teråret har omdannet jorden til. 

Vi er knap nok ankommet til Knuthen-
lund, et af landets største, økologiske 
landbrug, da Susanne Hovmand-Simon-
sem bliver afbrudt. Vi er kørt ned gen-
nem Sjælland og det lollandske landskab, 
som ligger oktoberkønt og bakket i bed-
ste Morten Korch-stil. Vejen ender i en 
allé, omkranset af slanke lindetræer.  
Men her holder idyllen også op. 

For selvom det knap tre hundrede år 
gamle gods Knuthenlund ligger skønt 
mellem marker og enge med Smålands-
havet til nabo, og selvom der er egen  
andedam og fredede løvfrøer, og selvom 
grisene går frit alle årets 365 dage med 
deres krøllede haler i behold – så er  
der absolut ikke noget pusse-nus over 
Knuthenlund. Og det er helt bevidst,  
siger Susanne Hovmand-Simonsen. 

”Vi har lige bygget en mølle, og vi 
kunne have bygget den, så den lignede 
en mølle fra gamle dage. Men det er jeg 
ikke interesseret i. Det har ikke været 
min hensigt at skabe hverken en zoolo-
gisk have med klappedyr eller et land-
brugsmuseum. Knuthenlund er et mo-
derne landbrug, drevet med moderne 
virkemidler.” 

Med andre ord er gården en professio-
nel forretning, men en økologisk en af 
slagsen. Gennemsigtighed er et gennem-
gående tema, og dørene står altid åbne 
for interesserede. 

Strategiplan og visioner
Det er ti år siden, Susanne Hovmand- 
Simonsen arvede Knuthenlund efter sin 
far. På det tidspunkt levede hun et mo-
derne karriereliv, med lejlighed i Bad-
stuestræde i Københavns indre by. Hun 
var uddannet kunsthistoriker og cand.
negot. fra Københavns Universitet og 
havde haft gode jobs hos Fritz Schur  
og Lauritz.com. Men der var noget galt. 

”Jeg boede i København i ni år, men jeg 
savnede naturen og den høje himmel, vi 
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Mølleværket er håndbygget 
i Tyskland, kornene bliver 
kværnet mellem to mølle-
sten, der ligger ovenpå 
hinanden, ligesom i gamle 
dage. Men formålet er ikke 
sentimentalt. Det er for at 
bevare kernernes kim, som 
er indeholder mineraler og 
sporstoffer.
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har her på Lolland,” siger hun og smiler 
og fortsætter: ”Og årstidernes skiften. Så-
dan har jeg det også i dag, når jeg er ude 
og holde foredrag. Jeg skal hjem og have 
gummistøvlerne på. Jeg skal forbindes 
med jorden. Så da min far spurgte, om 
jeg ville overtage gården, sagde jeg ja!”

Strategiplan på 120 sider
På det tidspunkt var Knuthenlund et vel-
kørende, traditionelt og enstrenget land-
brug, som producerede korn. Det meste 
af produktionen var automatiseret, der 
var fire ansatte, og de var mænd. Og det 
var absolut ikke det, der var Susanne 
Hovmand-Simonsens drøm om fremti-
den. Som fjerde generation på godset  
var hun optaget af den enorme ændring, 
der er sket på landet igennem de seneste 
100 år. Hvor gårdene før beskæftigede et 
hav af mennesker og sørgede for liv og 
sammenhængskraft i lokalsamfundet,  
blev landbruget industrialiseret og af-
folket. Jorden var så udpint, at der stort 
set ikke var liv på markerne. Susanne var 
optaget af økologi, bæredygtighed og 
miljø, af fødevarekvalitet, og af sundhed 
og velfærd hos både mennesker og dyr. 

Så hun brugte det næste halvandet år på 
at udforme en strategiplan. Hun rejste 
Europa rundt og besøgte de største øko-
logiske gårde. Hun talte med politikere, 
eksperter og fødevarefabrikanter. Og hun 
endte med at give en 120 siders power-
pointpræsentation om Knuthlenlunds 
fremtid, for banken og realkreditinstitut-
tet. Så omlagde hun hele produktionen 
til økologi i et enkelt hug.

Mor lagde kimen
Interessen for økologi blev plantet helt 
tilbage i 1996, da Susanne var 14 år gam-
mel. Hun boede på Knuthenlund med 
sine forældre og sin søster. Men i 1996 
blev hendes mor alvorligt syg.

”Hun blev indlagt på intensiv, dødssyg 
af fødevareallergi. Hun overlevede, men 
de næste ti år røg hun ind og ud af hospi-
talerne, og vi har sagt farvel til hende, jeg 
ved ikke hvor mange gange. Da startede 
min interesse for fødevarekvalitet. For 
hvorfor er det, at landbruget lugter mere 
af kemi end af fødevarer? Da jeg overta-
ger gården ser jeg, at der ikke er nogen 
regnorme i jorden. Hvor er de blevet af? 
Så jeg begynder at undersøge, hvordan vi 
dyrkede landbruget før i tiden. Så vi kan 
tage det bedste fra fortiden, starte på en 
frisk og køre det ind i fremtiden på en ny 
og moderne måde.”

Regnormene er tilbage
I dag er Knuthenlunds 900 hektar jord 
lagt ud til produktion af gamle, danske 
kornsorter som ølandshvede, rug, em-
mer og spelt. 40 malkekøer, 500 malke-
får og 120 sortbrogede grise går frit rundt 
på markerne. Der er eget mejeri, mølleri, 
café, gårdbutik, besøgslandbrug, konfe-
rencelokaler og feriehusudlejning. Der  
er levende mariehøns, flagermus og 
regn ormene er vendt tilbage. Omsæt-
ningen er 35 millioner kroner om året, 
og for første gang siden omlægningen,  
er der overskud på bundlinjen. 

Indtægterne kommer fra salg af de 
prisbelønnede oste, af mel og lamme- og 
grisekød. Den største kunde er Irma, og 

BLÅ BOG
•  Susanne Hovmand- 

Simonsen er født i 1972 
og fjerde generations 
godsejer på Knuthen-
lund. 

•  Hun er uddannet cand.
negot og cand.mag. i 
kunsthistorie. 

•  Har været ansat hos 
Lauritz.com og F. Schur 
& Co som produkt-, 
marketing- og forret-
ningschef.

•  I 2006 overtog hun 
Knuthenlund Gods  
på Lolland, som hun  
arvede fra sin far, gods-
ejer og mejerist Sten 
Hovmand-Hansen. 

•  I 2007 omlagde hun 
godset til økologisk 
landbrug. 

•  Gift med mejerichef 
Jesper Hovmand- 
Simonsen, som hun  
har en søn og en  
dat  ter med. 
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der er pt. forhandlinger i gang med nye, 
internationale kunder. Derudover ernæ-
rer gården sig ved de 50.000 turister, der 
hvert år er på besøg. Men det har ikke 
været en glat og nem vej frem til nu. For 
få år siden var Susanne Hovmand-Simon-
sen tæt på konkurs. 

De syv hårde år
Vi har sat os i gårdbutikken. Det er her, 
godsejeren holder sine møder. Her er  
udsigt til gårdspladsen, til halmballer i 
stakke under et halvtag og til et par sva-
ler, der flyver over bliktaget. Susanne 
Hovmand-Simonsen ser pludselig træt 
ud. Hun har vist egentlig ikke lyst til at 
dvæle ved de år, hvor ulykkerne regnede 
ned over godset. 

”Det startede i 2010, da der pludselig 
fossede vand ud fra et utæt varmerør i 
vores nybyggede mejeri. Vi måtte kas -
sere oste for fire millioner kroner.” 

Det viste sig, at mejeriet, som kun  
var et år gammelt, var fyldt med fejlkon-
struktioner. Det skulle bygges om, og  
inden forsikringen blev udbetalt, måtte 
osteproduktionen sættes i stå. Året se-
nere blev dele af Lolland oversvømmet, 
og godset måtte vinke farvel til høsten. 
Det gav et tab på ti millioner kroner. Det 
var tillige midt i finanskrisen, og under-
skuddet voksede og voksede. Fejlkon-
struktionen i mejeriet startede en syv  
år lang og energikrævende retssag og 
banken lukkede kassen i. Som eneejer 
stod Susanne med ansvaret for de den-
gang 20 ansatte og en betragtelig gæld. 

”Der havde jeg nogle søvnløse nætter. 
Vi var virkelig ude i tovene. Vi skulle 
skære til for at vende det og jeg måtte 
sige farvel til folk i mejeriet, til dyrepas-
sere og folk i gårdbutikken. Det var en 
barsk omgang. Og jeg blev i tvivl om, 
hvorvidt jeg havde gjort det rigtige. Men 
oven i alt det havde jeg også en fornem-
melse af, at det strategiarbejde, jeg havde 
lavet, var i orden. Vi havde vundet så 
mange priser for vores oste, og kunderne 
var vilde med det, vi lavede. Så jeg holdt 

ud. Og nu er det overstået. Der er lys for 
ende af tunnelen.”

Den 42-årige godsejer ser lettet ud og 
flytter gladelig snakken over på gårdens 
organisering. Hun har nemlig omstruk-
turet virksomheden, så den i dag er top-
tunet og delt op i fem søjler, efter natur, 
jord, skov, fødevarer og turisme. På tværs 
af det hele går administration, salg og 
marketing. Det kan se teoretisk ud, men  
i praksis betyder det, at medarbejderne 
har fået helt nye roller, forklarer hun. 

”I dag arbejder alle på tværs af fag-
grænserne. Før var der mure mellem  
afdelingerne, så dem, der gik i mejeriet,  
kun var i mejeriet. I dag kan de pakke 
mel i møllen et par dage, hvis der er syg-
dom eller ferie. Det giver meget større 
dynamik og fleksibilitet.”

Personlighedstest på gamle Jens
Organisationsændringer er ikke noget nyt 
for medarbejderne. Allerede da Susanne 
Hovmand-Simonsen kom hertil i 2007, 
gjorde hun op med den hierarkiske 
struktur, som var på gården. 

”Vores medarbejdere sagde direkte til 
mig, at man skulle lægge hjernen fra sig, 
inden man kom på arbejde. For det var 
enten driftslederen eller min far, der be-
stemte. Og dét er en meget usund organi-
sationskultur, som slet ikke dur i et mo-
derne økologisk landbrug. Vi er nødt til 
at have alle i spil.”

Susanne trak derfor en ledelseskonsu-
lent ind i virksomheden. De gamle land-
brugsmedarbejdere kom på seminar og 
gennem personlighedstest. Nogle af dem 
havde været ansat på gården helt tilbage 
fra før, Susanne blev født. 

”De var ved at få en blodprop. Det var 
meget grænseoverskridende. Men de be-
gyndte også at få filet nogle kanter af. Før 
var de meget fastlåste omkring, hvordan 
verden skulle se ud, og hvad der var rig-
tigt og forkert. Men det dur ikke, når du 
skal være økolog. Du er nødt til at være 
meget mere rummelig. Du skal kunne 
favne bredden og navigere i kaos. For du 

kan ikke styre naturen, du må acceptere, 
at der er ukrudt i marken og at ting går 
galt. At verden ikke går under, fordi no-
get ikke går som forudset. Og så dur det 
ikke at gå i panik, man må løse det og se 
at komme videre. Og det er man nødt  
til at klæde folk på til.” 

Er blevet skrapmoster
Lige så vel, som Susanne Hovmand- 
Simonsen er drevet af en trang til at gøre 
natur og landbrug bæredygtigt, banker 
hendes hjerte for at tage et socialt ansvar 
og skabe en rummelig arbejdsplads. Der 
er 30 ansatte på gården, halvt mænd og 
halvt kvinder, og ind imellem tager hun 
folk i arbejdsprøvning og virksomheds-
praktik. 

KNUTHENLUND

•  Blev oprettet som for-
pagtergård under grev-
skabet Knuthenborg i 
1729.

•  I 1913 købte Susanne 
Hovmand-Simonsens 
oldefar, mejerist Jens 
Peter Herman Hansen, 
godset, som senere gik i 
arv til hendes farfar og 
far. 

•  I 2006 overtog Susanne 
Hovmand-Simonsen 
godset, som består af 
900 hektar jord, med 
mejeri, mølle, cafe, bu-
tik, webshop, besøgs-
landbrug, og feriehus-
udlejning. 

•  Der er ca. 30 ansatte.
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Det er ikke alt, som er lyk-
kedes. Knuthenlund havde 
en produktion af gedeoste, 
som blev belønnet med fine 
priser. Men det var ikke øko-
nomisk bæredygtigt og hun 
måtte afhænde gederne.
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”Vi er CO2 neutrale på varmen, vi ar-
bejder med nyttedyr og nytteplanter i na-
turen. Men det nytter ikke noget, hvis vi 
ikke er bæredygtige rent økonomisk. Og 
det har vi ikke været. Så jeg har været 
nødsaget til at blive en skrapmoster i for-
hold til, da jeg startede. Jeg har fx opsagt 
nogle medarbejdere, der ikke fungerede. 
For et økologisk landbrug har en tendens 
til at tiltrække idealister, der synes, det 
er hyggeligt med økologi og som tror, det 
mest handler om at klappe dyrene. Men 
det er der ikke plads til. Malkekvæg er 
rutinedyr, og det skal køre fuldstændig 
sharp. De skal malkes på samme tids-
punkt hver dag, ellers holder de på mæl-
ken. Og man skal nærmest være autist 
for at kunne levere den præcision, som 
vi kræver i mejeriet. Så vi stiller store 
krav, og ind imellem har jeg da måttet 
opsige folk, som ikke havde den rigtige 
disciplin.” 

Frihed under ansvar
Susanne er eneejer af virksomheden og 
dermed øverste leder. Hun sparrer med 
sin bestyrelse, som i virkeligheden er et 
advisory board. Hun arbejder tæt sam-
men med sin mand, Jesper Hovmand-Si-
monsen, som har ansvaret for mejeri og 
fødevareproduktion. Derudover har hun 
uddelegeret ansvaret til en række mel-
lemledere. De mødes hver torsdag og ud-
veksler informationer om stort og småt. 
Fredag er der fælles morgenmad for alle 
ansatte, og hver morgen tager godsejeren 
en runde og hilser godmorgen. For kom-
munikation er alfa og omega på en økolo-
gisk gård.

”Vi er nødt til at arbejde i helheder og 
kommunkere med hinanden. Bliver fo-
derplanerne ændret i stalden, får det 
konsekvenser for mælken og dermed for 
mejeriet. Det hele hænger sammen.”

Netop fordi Susanne Hovmand-Simon-
sen ikke er landbrugsuddannet, er hun 
nødt til at sætte sin lid til, at medarbej-
derne ved bedst. 

”Jeg er jo ikke landmand. Da jeg kom 
hjem og overtog gården, var der forvent-
ninger til, at jeg skulle med ude i marken 
og høste. Og så sagde jeg, det skal jeg 
overhovedet ikke. For det er ikke mine 
kompetencer. Jeg lægger stort vægt på  
at erkende, hvad jeg er god til og hvad 
jeg ikke er god til. Som leder skal man 

ikke være den bedste til det hele. Det 
handler om at ansætte nogle, der er dyg-
tigere end mig og give dem plads til at 
folde sig ud. Ellers bliver jeg den mindste 
fællesnævner for, hvad vi kan udvikle os 
til. Så jeg vil meget hellere ansætte nogle, 
der er ti gange kvikkere end mig, så vi i 
fællesskab kan løfte virksomheden nye 
steder hen. Det er jo også mangfoldig-
hed, at man tør slippe kontrollen og give 
plads til andre.”

Mål og motto
Hun karakteriserer sig selv som en be-
stemt, men smilende og glad og udad-
vendt leder. Som holder visionen oppe 
for medarbejderne, så de hele tiden ved, 
hvad retningen er. 

”Medarbejderne har frihed under an-
svar, og jeg sætter nogle retningslinjer, 
som de kan operere indenfor. Så er det 
op til dem at vise, at de kan. Hvis de ikke 

kan, så bliver snoren selvfølgelig kortere. 
Jeg er ikke i tvivl om, hvor vi skal hen og 
folk er ikke i tvivl om, hvad jeg mener. 
Jeg sætter også foden ned, hvis nogen  
gør noget, som afviger fra den strategi  
og vision, vi har.”

Hun nævner et eksempel, som umid-
delbart kan virke som en detalje, men 
som er kendetegnende for hendes kom-
promisløshed. 

”Vi havde glemt at købe økologisk  
persille til køkkenet. Så spurgte en med-
arbejder, om det var ok at smutte op i 
Brugsen og købe konventionel persille. 
Men nej, det er det ikke. For vi har et 
motto, der hedder ’vi springer over, hvor 
gærdet er højest’. Og hvis der er nogle, 
som ikke gør det, så når vi ikke vores 
mål. Som er at lave verdens bedste føde-
varer.” 

Af Cathrine Huus er freelancejournalist
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MoMo er den nyeste læringsplatform på 
markedet. Den er opbygget efter de nyeste krav 
fra KL og er udviklet, efter folkeskole reformen 
trådte i kraft.

MoMo er tilpasset og klargjort til elevers og  
det pædagogiske personales nye hverdag, og 
med den meget enkle og intuitive brugergrænse-
flade inddrages forældrene nemt i deres barns 
læringsproces, hvad enten det er på pc, tablet 
eller smartphone.

Systematic vil gøre en forskel. Med MoMo 
præsenterer Systematic en helt ny og visionær 
læringsplatform, der realiserer en ny generation 
af it-understøttelse af læringsområdet.

Sikkerhed
I MoMo er alle persondata samlet i elevplanen. Her er de lagret og sikret 
med adgangskontrol.
Eksempelvis behandles kommunikation og deling af oplysninger i elevplanen 
som personfølsomme data. Med denne skarpe afgrænsning er brugerne 
frie til at anvende digitale læremidler og moderne cloud-tjenester i selve 
undervisningen.
Systematic har 30 års erfaring med at arbejde for det offentlige; både med 
personfølsomme og klassificerede data, og denne erfaring indgår naturligvis 
i opbygningen af MoMo.

Samarbejde
Forudsætningen for samarbejde er tilgængelighed.
MoMo gør det let at finde sine samarbejdspartnere, og rettighedsstyringen 
i systemet gør det enkelt at håndtere de mange brugere.
Systemet er opbygget efter et princip om, at alle kan dele alt, hvis de har 
rettigheder til det. Man kan derfor invitere mange forskellige brugere som 
fx elever, eksterne konsulenter og museumspædagoger til at medredigere 
et læringsforløb.
Med MoMo er brugerne frie til at vælge deres arbejdsværktøjer, som fx 
moderne fildelingssystemer, til at opnå det bedste samarbejde. MoMo 
integrerer løbende til nye værktøjer og teknologier.

Søgning
Med MoMo elimineres behovet for eksplicit, manuel ”tagging” og meta-
datering. En moderne, løbende, automatisk analyse af de opsamlede data 
indekserer alle oplysninger, der dermed efterfølgende er til rådighed for 
søgning og kontekstbaserede forslag.

Dynamiske skemaer
MoMo gør det enkelt at arbejde med dynamiske skemaer, der tilgode ser 
moderne undervisningsformer. Med MoMo kan starttidspunkt og varighed 
af ”lektioner” tilpasses dynamisk efter den konkrete undervisningssituation 
og lokale ønsker til skemalægningen.

MoMo integrerer med skemasystemer, der tilsvarende understøtter et dyna-
misk skema- og ”lektions”-begreb – blandt andet via integrationen til Tabulex. 

www.systematic.com/momo

Læringsplatformen MoMo
Sikkerhed og brugervenlighed, der går hånd i hånd



EN GOD  
KARAKTER
EN PROPFYLDT SAL OVERVÆREDE ÅBNINGEN AF 

SKOLELEDER FORENINGENS ÅRSMØDE 2016 MED 

TALER AF FORMANDEN OG UNDERVISNINGSMINISTER 

ELLEN TRANE NØRBY SAMT EN LIVLIG POLITISK 

MENINGSUDVEKSLING. 

Af Michael Diepeveen   •   Foto Lars Horn

årsmøde
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 Overskriften på årsmødet 
27.-28. oktober i Aalborg i var ”En god ka-
rakter”, hvilket som bekendt kan forstås 
på flere måder. Den mest konkrete hand-
ler om slutresultatet: Blev man klogere, 
blev man egentlig udfordret, blev man 
ramt i hjertet? Dette skulle vise sig. 

Indledningsvis varmede foreningens 
formand Claus Hjortdal de ca. 1600 
fremmødte skoleledere op med nogle 
kommentarer til den aktuelle skolepoli-
tiske situation med reformen, struktur-
ændringer og tidens andre store foran-
dringer af folkeskolen. 

Hjulene på bussen …
Formanden sammenlignede forandrin-
gerne med en bustur, hvor de værste kri-
tikere sidder bagerst og larmer, mens ju-
beloptimisterne er helt fremme i bussen 
med blikket stift rettet mod vejen. Selv 
sad han oppe foran med et godt udsyn, 
men ikke uden at kigge i bakspejlet. 

”Som skoleledere støtter vi op om re-
formen. Vi vælger at fokusere på det, der 
virker, frem for det modsatte. Vi undlader 
ikke også at gøre opmærksom på, hvor 
det halter, fx skolernes økonomi og at  
ledernes handlerum er presset, men 
grundlæggende kæmper vi for folkesko-
len”, sagde formanden.

Børne-, undervisnings og ligestillings-
minister Ellen Trane Nørby fik også 10 
minutters indledende taletid, hvor hun 
tog fat om et ømt punkt: Forslaget om  
at oprette et nationalt klageorgan for 
mobning. 

”Som I som ledere sætter retning og 
træffer beslutninger ud fra den viden,  
I nu har, gør jeg det også, sagde ministe-
ren. Og jeg holder fast på, at der blandt 
de forslag om aktiviteter mod mobning, 
også skal være en klagemulighed, som 
ikke har som mål, at det skal føre til 
1000-vis af klager, men at den vil have  
en disciplinerede effekt”. 

Trane Nørby talte også om den stærke 
uddannelses- og dannelsestradition, vi 
har: ”Folkeskolen er ikke et forbrugs-
gode, men udtryk for et fællesskab og 
blandt alternativer bør være det første 
valg – så vi skal have forældrene med”, 
sagde ministeren med adresse til for-
eningens nye indsats: Folkeskolen. Vores. 
Hele livet. Se omtalen næste side.

Dilemmaernes holdeplads
Den skolefaglige/politiske debat var i år 
bygget op om en række dilemmaer med 
journalist Mads Steffensen i rollen som 
vært og ordstyrer i stil med det kendte 
DR-radioprogram lørdag formiddag. 

I paneldebatten ’Mads og Meningerne’ 
deltog ud over ministeren og skoleleder-
nes formand Anders Bondo, Mette With 
Hagensen og erhvervsmanden Asger 
Aamund, der sammen skulle prøve at 
knække en række ledelsesdilemmaer –
nogle af de svære af slagsen: 

@MetteWithH: Svære  

dilemmaer til skolens ledelse. 

Der er meget bøvl med de 

forældre, men sammen  

finder vi løsninger  

#skolechat #sklmoede16t

Som altid:
Morgensang.

Formanden taler til  
1600 skoleledere.
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Formanden havde allerede nogle 
dage inden årsmødet i en kronik i 
Jyllands Posten løftet sløret for det 
store initiativ, som Skolelederfor-
eningen har sat i gang. Foreningen 
vil samle de vigtigste aktører i en 
kampagne og alliance om at værne 
om vores fælles skole: Folkeskolen. 
Vores. Hele livet …

Målene er flere. Folkeskolen skal 
også fremover være den vigtigste 
samfundsdannende institution. 
Flere forældre og elever skal vælge 
folkeskolen til som et naturligt før-
ste valg. Folkeskolen skal kunne til-
trække de kvalificerede ansatte og 
være stedet, hvor fremtidens børn 
og unge får deres uddannelse og 
dannelse. Folkeskolen skal være 
den institution, som prioriteres  
politisk, og som der investeres i.

På årsmødet blev startsignalet gi-
vet: Vi er oppe på den store klinge, 
og initiativet er på den lange bane 
over de kommende tre-fem år. Vi 
vil som forening være med til at 
sikre, at folkeskolen også de næste 
mange hundrede år er den fore-
trukne danske grundskole. 

Skolelederforeningen har i første 
omgang inviteret BKF, DLF, BUPL, 
Skole og forældre, Danske Skole-
elever, KL og UVM til et dialog-
møde primo 2017 for at gå sammen 
om at få fortalt om den betydning, 
folkeskolen har. Som kulturbærende 
institution, som basis for demo-
krati, tolerance, mangfoldighed og 
sammenhængskraft. Flere organi-
sationer og virksomheder inviteres 
derefter med. 

Det er de gode historier – centralt 
og decentralt, ja på hver enkelt 
skole – der i endnu større omfang 
skal fortælles. Om at medarbej-
dere og ledere lægger en kæmpe 
indsats i at skabe progression i 
børnenes faglige udvikling og få  
et livssyn, som rækker ud over 
egen næse. Om at eleverne i folke-
skolen trives og lærer noget. Det 
skal kommunikeres, postes og 
tweetes på bl.a.: #voreshelelivet.

• Kan man gå i rette med en lokalpoli-
tiker og udvalgsformand, der i medi-
erne lufter kritik og konkrete ideer  
til, hvordan skolen bør drives?

• Hvordan ’tackle’ en ældre charme-
rende tysklærer, som er svær at und-
være fagligt, men som mere og mere 
optræder som ronkedor og falder af  
på kvaliteten?

• Forældre og elever tager på ferie uden 
for skolens lukkeperioder, samtidig med 
at den faglige læring er sat i et forplig-
tende system – hvem har/tager ansvar?

• En forælder har oprettet en Facebook-
gruppe ”Fyr skolelederen, han er 
sindssyg”, hvad skal gøres: Involvere 
skolechef, politi, tage til genmæle?

• Tre meget urolige elever er visiteret  
til specialundervisning, men her er 
mindst et års ventetid, hvilket skader 
undervisnings- og arbejdsmiljøet,  
hvordan klares det?

• Indskolingsleder, der har MUS-sam-
talerne, er blevet betroet, at øverste  
skoleleder har en affære med en kol-
lega – og at det er noget, efterhånden 
alle kender til, og? 

Svarene får du ikke her. For alt efter bag-
grund og position var der forskellige bud 
på løsninger, men også en vis konsensus 
om, hvad det bedste kunne være at gøre. 

Og som med det populære radioprogram 
blev det frem for alt årsmødedeltagerne 
selv, der må beslutte sig for en løsning. 

Men ad den vej måske på et mere kva-
lificeret grundlag. At komme på banen og 
kommunikere åbent og direkte gik igen i 
panelets anbefalinger. Og at dømme efter 
de fremmødtes store bifald fik denne nye 
form for paneldebat: En god karakter!

Superledere søges!
Politiken bragte på dagen for årsmødets 
start ved deres uddannelsesredaktør Ja-
cob Fuglsang en analyse af skoleledelser-
nes arbejdsvilkår her efter reformen har 
passeret sit 2. år.

Analysen, som var baseret på en ny 
SFI-rapport om skoleledelse, var bl.a. for-
muleret som en jobannonce, hvor skole-
ledere søges til vakante stillinger med 
stort ansvar med rigtig mange forvent-
ninger, men uden for meget handlerum 
og med begrænsede resurser. 

Dermed var sporet på de sociale medier 
lagt fra morgenstunden. Herudover blev 
der postet lystigt de næste par dage på 
den til lejligheden oprettede #SKLmøde16, 
foreningens almindelige Twitter og FB-
platforme og alle mulige formænds, politi-
kere og skolefolks profiler. 

Michael Diepeveen er redaktør

Panelet piller i dagligdagens små og store problemer.
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 Biskop emeritus Keld Holm 
har ud over det teologiske område enga-
geret sig på en masse områder, men har 
mest af alt koncentreret sig om det at 
være menneske. Det har aldrig været en 
let sag, måske allermindst i dag, hvor til-
værelsens rastløshed konstant afkræver 
vores opmærksomhed.

Eller snarere afleder opmærksomhe-
den. Besat af personlige eller arbejds-
mæssige projekter har vi så travlt, at vi – 
store som små – ikke magter at være til 

stede i øjeblikket. Langt fra forpligtelser, 
fra at love noget, at holde løftet og blive 
afkrævet at holde det. Et kollektivt hu-
kommelsestab, kalder nogle det.

”Vi flagrer derudaf, kommer ud for op-
levelser, men glemmer dem igen. Der er 
brug for en gang imellem for at stoppe 
op i den uendelige strøm af begivenhe-
der. Helt op. Der er brug for at tage sin 
fortid ind i sin nutid for at finde sin frem-
tid. Og tage sin skæbne sig på sig. I sko-
len som i livet”, sagde Keld Holm.

Pas på hinanden
Forfatter, entertainer mv. Gitte Hornshøj 
fik forsamlingen ned på jorden igen med 
et: ”Hvis jeg var skoleleder, ville jeg løbe 
skrigende bort”. Det var nu mest ment 
som en advarsel mod hendes optræden, 
hvor vi var en tur omkring hendes tid som 
kromutter i Herning, hvor et vist fri sprog 
herskede.

Lige indtil at Donningen og dele af hof-
marskallatet havde anmeldt deres besøg. 
Her opstod en pludselig interesse for op-

AFGØRENDE  
ØJEBLIKKE
TORSDAGEN PÅ SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE I 

AALBORG BØD PÅ INDLÆG FRA FORSKELLIGE VERDENER. 

OM AT VÆRE OPMÆRKSOM, KENDE TAKT OG TONE, 

KUNNE SKABE OG HVILE I SIG SELV…

Af Michael Diepeveen   •   Foto Lars Horn
Professor Lene Tanggaard:  
Kreativitet kan læres.
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førsel, pli og adfærd. Denne keeping up appe-
rance inkluderede nyt tøj, hår, bil mv. Og jo  
tættere Dronningens ankomst var, desto mere 
ændrede hele fremtoningen sig.

Festligt og enerverende var det. Mest af alt  
et wake-up-call. Oven på det royale besøg fulgte  
en erkendelse af, hvor rart man kan have det 
sammen privat og på arbejde, når man ved, 
hvad der forventes i situationen, og når man  
behandler hinanden anerkendende a la: ”Ros 
noget vi giver, ris er noget vi spiser”.

Innovative elever
Kreativitet – det at skabe – kan og skal læres.  
Det mente Lene Tanggaard, professor på Aal-
borg Universitet i hvert fald. Også på baggrund 
af forskningen. Emnet er vigtigt, ikke mindst 
fordi en del mener at vide, at skolen dræber  
kreativiteten. En bekymring, professoren ikke 
umiddelbart delte.

Kreativitetens pædagogik er et begreb, hun 
har dykket ned i. Den kan så være mere nytte-
orienteret ud fra en vurdering af, hvad der er 
brug for i samfundet, eller være mindre stereo-
typ og styret, hvor bevidstheden og fantasien  

Gitte Hornshøj talte  
om takt og tone.

BS skød 
med skarpt.

Keld Holm om at  
være menneske.
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@BergmannEml:  

@bupldk har en stand 

på @skolelederOrg 

årsmøde. Er du på 

#sklmøde16, kom & få 

en snak om pædagoger 

i skolen #dkpol

Ud over medlemsfest, musik og un-
derholdning var der traditionen tro 
ved dette årsmøde også mulighed 
for at blive inspireret ved at besøge 
den 1500 m2 store udstilling.

Her var kontorlandskaber, så man 
skulle tro, at både skolens ansatte og 
elever tilbringer størstedelen af de-
res dag siddende. Det er så heller 
ikke helt forkert. Det nye er blot, at 
stole, borde og møbler i stadig sti-
gende grad lader sig hæve og sænke, 
er bevægelige i alle retninger og kan 
dekonstrueres og samles igen i nye 
former. Så der er plads til at røre sig, 
selv om man sidder ned.

Ellers var det netop udendørsaktivi-
teter, der i år fyldte på udstillingen 

inden for åben skole, idræt, bevæ-
gelse, aktiviteter med alt fra cykel-
stativer til BMX-baner, parkour og  
legepladser, redskaber og materialer, 
der understøtter de fysiske og andre 
læringsmål.

Dertil kom kopimaskiner, fotografi, 
skakspil, skolemad, læringsplat-
forme, efter- og videreuddannelse, 
digtalt understøttede forløb, forsik-
ringer, bøger, konsulentbistand og 
kreative løsninger. Også foreningen 
havde sin egen velbesøgte stand. 

Holmris Designbrokers havde spon-
seret møbler til et større loungeom-
råde ved indgangen – tak for det,  
og tak til alle de ca. 70 udstillere!

får lov til at vandre. Det er mere end at klippe-
klistre, det er en måde at leve live på …

”Fremtiden kalder især på den sidste form  
for kreativitet, fordi vi ikke kender den, selv om 
vi gør os store anstrengelser for at forudse den. 
Der er brug for opfindsomhed, at turde finde  
løsninger og gå nye veje. Det kræver en pæda-
gogisk-ledelsesmæssig prioritering. Derfor:  
Gør kreativitet til en del af skolens hverdag,  
giv børnene mulighed for at bruge fantasien  
og lær dem at eksperimentere”.

Et stabilt fundament
Tidligere jægersoldat m.m. B. S. Christiansen 
vandt straks salens gehør, da han roste skole-
lederne for at gøre et super arbejde: ”I burde 
have den højeste løn og køre i de største biler”, 
sagde han. Men han pegede også på, at forud-
sætningen for at gøre sit job godt er at have det 
godt med sig selv”.

”I skal som ledere tage jer af andre og moti-
vere dem – men hvordan kan I være noget for 
andre, hvis ikke I passer på jer selv? Hvordan 
kan I ramme plet, uden at jeres fundament er 
stabilt?”, spurgte han. Det er fint med løn og 
bil, men vigtigere at få rørt sig en gang imellem, 
spise fornuftigt, sove i en god seng ... ”

Forberedelse er også afgørende: Hvornår var  
det fx, at Noa byggede arken, jo det var før det reg-
nede. At få succes, at opnå noget handler om at 
bygge sig selv op. Man skal træne sin vilje, sit mod 
og evne til at gøre det, der skal til, når det er nød-
vendigt: At kunne trykke af og ramme. 

Michael Diepeveen er redaktør
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 Næstformand Dorte Andreas ind-
ledte årsmødets anden og sidste dag med at 
præsentere det nye store indsatsområde ’Fol-
keskolen. Vores. Hele livet’, hvor Skoleleder-
foreningen vil prøve at samle alle vigtige parter  
om folkeskolen for at sikre, at den fortsat er  
den vigtigste kulturbærende institution i landet. 

Målet er – på trods af de mange forandrin-
ger, der sker – i højere grad skal fortælle om  
alt det gode, der sker i folkeskolen. Folkesko-
len skal være attraktiv for både elever, foræl-
dre og ansatte. Vi skal have vendt udviklingen, 
så flere vælger folkeskolen til igen, se s. 22.

Brobygning
Historiker, tidligere dekan Henrik Tvarnø er  
direktør i A P Møller Fonden, der som bekendt 
har doneret 1 milliard til folkeskolen. Han er 

desuden formand for det udvalg, som nu har 
uddelt halvdelen af pengene til ca. 135 projek-
ter. Udvælgelsen og dialogen i den forbindelse 
har givet en vis indsigt, og han udtrykte bl.a. 
bekymring for det arbejdspres, han oplever  
på skolerne.

”Vi er jo amatører i forhold til de pædagogi-
ske og ledelsesmæssige udfordringer, I står 
med. Men vi har bemærket, at der er høje  
forventninger til jer som ledere om at fremme 
skolens, elevernes og de ansattes progression 
og præstation, samtidig med at jeres beman-
ding og resurser er skåret betragteligt”, sagde 
han og advarede mod, at ”kommunerne ud-
vikler sig til små finansministerier”.

Det gav et spontant bifald fra salen. Men 
Henrik Tvarnø udtrykte også en undren over, 
at klasser, skoler og kommuner er så forskel-

Under det 1½ døgn lange  
årsmøde torsdag-fredag lå  

alle oplysninger om program, 
udstilling mv. på APP’en 
SKLmøde16, og den blev  

flittigt brugt.
 

Faktisk mere end sidste år:
 

2016
_

 TORSDAG
1.162 gange 

åbnet/ 
8.004 brugt 
 _

FREDAG
950 gange 

åbnet/ 
2.250 brugt

2015
_

TORSDAG
915 gange 

åbnet/
2.970 brugt

_

FREDAG   
600 gange 

åbnet/  
950 brugt

Appen begyndte allerede  
at blive brugt meget tirsdag-

onsdag før årsmødet.

ÅRSMØDE APP
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FREDAGEN OVEN PÅ MEDLEMSFESTEN BLEV 

SKOLELEDERFORENINGENS ÅRSMØDE ”EN GOD KARAKTER” 

I AALBORG RUNDET AF MED MEGET FORSKELLIGE INDLÆG 

OM MÆCENER, MUJAHEDINER OG MODNE MØDRE …

Af Michael Diepeveen   •   Foto Lars Horn

DAGEN
DERPÅ

Næstformanden:  
Vi skal kæmpe for  
folkeskolens fremtid.

lige, som de er. De er nærmest som isolerede 
øer. Ledelsen har derfor også en vigtig rolle i at 
få delt erfaringer, viden og kompetencer: ”Det 
bør være muligt for hinanden at kunne få let 
adgang hertil og have et tættere samarbejde, 
så vi ikke skal blive med at opfinde den dybe 
tallerken”.

Netop det at bygge broer mellem kommuner 
og skoler, mellem de fagprofessionelle og for-
skere/eksperter, konsulenter etc. er kernen i 
de projekter, A P Møller støtter. Og når det  
ikke sjældent er økonomien, der bremser  
disse koblinger, gør milliarden mange steder 
en kæmpe forskel. 

Rigtigt og forkert 
En barndomsven Amir med stort set samme 
familiebaggrund og opvækst som den næste 

@LeneBurchardt: Henrik 

Tvarnø siger, det er vigtigt  

at Skolelederforeningen 

er med til at holde fast 

reform, når andre slår op 

i banen #sklmoede16

Det fællesskab, som 
skolen tilbyder er vigtigt, 
sagde Sheikh.

A. P. Møller støtter  
folkeskolen – ikke 
mindst økonomisk.
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oplægsholder, journalist og forfatter  
Jakob Sheikh, 29 år, slutter sig for et 
par år siden til IS for at kæmpe i Sy-
rien, mens Sheikh i dag tager rundt  
og fortæller om nogle som ham – hvor-
dan kan man følge så forskellige spor?

Der er adskillige forklaringer. Jacob 
Sheikh har interviewet/portrætteret 16 
unge danske syrienskrigere. Deres hi-
storier er ikke ens, og dog er de fleste 
født og opvokset i Danmark, kommer 
fra den lavere, men ikke sjældent også 
resursestærke middelklasse, har gået  
i folkeskole, gået til fodbold …

Så der er fællestræk – mest af alt en 
søgen efter identitet, ståsted og sam-
vær. En anerkendelse af religiøse for-
klaringsmodeller som fx Jihad og hel lig 
krig. Og ikke mindst mødet med funda-
mentalistiske prædikanter, som tilby-
der de utilpassede et alternativt fælles-
skab. En konkurrence, det almene 
samfund og folkeskolen bliver nødt  
til at blive endnu bedre til at tage op.

Brug forældrene
Stand-up er det, der skal til for at slutte 
årsmødet og sende skolelederne godt 
hjem. Således også i år, hvor Mette Fro-

benius rask væk mixede oplevelser  
fra sin egen skoletid sammen med ind-
tryk fra sine egne større skolebørn i  
en cocktail af sjov og alvor, piercinger, 
rapserier, mobiltelefoner etc.

”Som mor til to repræsenterer jeg  
jeres næstvigtigste målgruppe – foræl-
drene”, sagde Frobenius. ”Drag os mere 
ind i at løse de udfordringer, skolen står 
med – og ikke kun om der det, der være 
i penalhuset. Og det gælder også os selv: 
Der er ofte for langt til rosen og de frivil-
lige hænder …

”Selv om forældre er forvirrende for-
skellige, så har vi netværk og positive 
resurser. Vores opgave som rollemodel-
ler og at få ungerne sendt i skole hver 
dag er vigtig. Men forældrenes commit-
ment skal rammesættes tydeligere, så 
deltagelse i forældremøde burde være 
obligatoriske”, lød opfordringen. 

Michael Diepeveen er redaktør

OBS: Næste års årsmøde finder – som 
følge af overbookning i de andre større 
byer – sted i Aalborg igen. Så succesen 
gentages altså samme sted i dagene  
2.-3. november 2017. Sæt kryds nu!

Viborg

Nordjylland

Midtjylland

Syddanmark

Hovedstaden

Sjælland

VIDEN OM

Skolelederforeningen har oprettet en ny 
database ’VIDEN OM’, hvor skoler og 
skoleledere med særlig viden og indsigt, 
som de er villige til at stille til rådighed 
for medierne, kan oprette sig. 

Målet er at lette kontakten mellem skole-
ledere, der er ‘hverdagens eksperter’, og 
de journalister, der på de store og mindre 
medier skriver om skoleområdet, skole-
ledelse, reform mv. 

Hvorfor?
Skoler og medier – begge har interesse i 
hinandens verdener, men med en forskel 
i kultur og vilkår. Med dette projekt sø-
ger Skolelederforeningen at bygge bro. 

Der skal være BEDRE overensstemmelse 
mellem de historier, der bringes i medi-
erne om skoler og reform, og hvordan 
virkeligheden opleves på skolerne. 

Journalister bør gå til primærkilden: 
Hvordan arbejder man på skolerne,  
repræsenteret ved skolelederen, der  
har ansvar og indsigt – fremfor alene  
at basere artikler/nyheder på forskere, 
politikere o.a. fjernt fra skolens praksis.

Hvordan?
Har du/I gang i et spændende arbejde, 
som I gerne vil dele med omverdenen,  
så opret straks skolen i ’VIDEN OM’.

• Alle skoler/skoleledere kan oprette sig 
på databasen i 5 geografiske regioner 
og 11 forskellige emneområder – plus 
mulighed for selv at definere ’andet’ 

• Det er skolerne selv, der opretter sig 
på ’VIDEN OM’ og stiller deres eks-
pertise til rådighed, mens foreningen 
vil sikre formidling til relevante jour-
nalister/medier 

SÅ GÅ IND på hjemmesiden under 
PRESSE og opret skolen, passwordet  
er: presse

Mette Frobenius blandede det sjove og alvorlige i fin stil.
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NOTER

Ophavsret  
Danmarks Lærerforening hiver nu KL i ret-
ten for at få afklaret, om lærerne har pligt 
til at lægge deres undervisningsforløb ud 
på læringsplatformene. 

DLF mener ikke, at lærere får løn for at pro-
ducere undervisningsforløb, men for at un-
dervise, og at lærerne selv må vurdere, om 
de vil dele deres produkt frit med kollegaer.

Sagen kommer dermed til at handle om 
lærere har ophavsret, som fx journalister, 
musikere og andre faggrupper har det i  
forhold til deres materialer – med ret til  
at sælge det videre.

KL mener heroverfor, at ledelsesretten 
trumfer ophavsretten, og at lærerne skal 
kunne pålægges at dele deres materiale 
uden kompensation eller særligt honorar.

Taget helt tilfældigt over en lind strøm  
af sange over de seneste 50 år:

”You don’t need a weatherman to know  
which way the wind blows”

”Every pleasures got an edge of pain,  
pay for your ticket and don’t complain”

”Let us not talk falsely now, the hour is  
getting late”

”You better start swimming or sink like a  
stone, cause the times they are a-changing”

Jo, det er såmænd Bob Dylan, musiker,  
sangskriver, maler og nu også nobelpris-
modtager i litteratur …

QUOTES

Klageinstanser eller ej – alle er enige om, 
at mobning skal minimeres mest muligt. 

Men mobning er samtidig et komplekst 
problem, der udspringer af en utryg kul-
tur i de fællesskaber, som børn er en del 
af – og mobning er også forbundet med 
myter og misforståelser.

Alliancen mod mobning, som bl.a. Mary 
Fonden, Red Barnet og Børns Vilkår står 

bag, har lavet en ny animationsfilm, der 
kort og lettilgængeligt søger at beskrive, 
hvorfor mobning opstår.

Filmen er baseret på den nyeste viden 
om mobning i skolen, bl.a. at mobning 
er et gruppefænomen, som ikke udeluk-
kende kan tillægges enkeltindivider. 

Find filmen på redbarnet.dk 
og bornsvilkar.dk

MOBNING

12 organisationer med tilknytning til folke-
skolen, heriblandt Skolelederforeningen samt 
foreninger, der repræsenterer lærere, pæda-
goger, sundhedsplejersker, psykologer mfl.,  
er gået sammen for at sikre bedre hjælp til 
skole børn, der mistrives.

Undersøgelser viser, at der i en gennemsnitlig 
skoleklasse sidder der tre-fire elever med ho-
vedpine, ondt i maven og føler sig ensomme. 
De, der er til grin. De, der ikke inviteres med 
til fødselsdagene …

Foreningerne ønsker i fællesskab, at kommu-
nerne skal forpligtes til at sætte professionelt 
ind for at løse børnenes problemer. Men 
hverken kommunerne eller undervisnings-
ministeren ønsker, at fx tværfaglige møder 
på skolerne skal fastsættes ved lov.

De 12 organisationer har desuden udarbejdet 
en guide til at sikre bedre forebyggelse og tid-
lig indgriben, når børn mistrives. Den ligger 
på Skolelederforeningens hjemmeside.
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Hvad mangler 
  der 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



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

Fontemagna: 
Iskoldt vand til 250 elever

Gulvmodel 
drikkevandskøler

designet til skolebrug
Wall: 

Iskoldt vand til 100 elever

Indbygningsmodel 
drikkevandskøler

designet til skolebrug

Vores deltagelse på Skoleledernes årsmøde var en stor 
succes som der blev talt om på mødet. Vi gav næsten 

1.000 drikkedunke væk på de 2 dage og flere måtte gå 
forgæves da vi ikke havde flere dunke. Vi fik mange 

dejlige tilkendegivelser fra skolelederne på en flot stand 
og et rigtig godt koncept rettet mod skolerne. Vores Wall 

60 og Fontemagna 80 & 150 har vundet plads på skole
gangen og i kantiner i hele Danmark, 

sammen med vores dygtige servicefolk 
som installerer, servicerer og reparerer 
kølerne kan vi opfylde de krav der er til 

drikkevandskølere på skolerne i dag.



BRAGT MED TILLADELSE FRA



NOTER

I en ny KORA-rapport om ”Fælles  
ledelse og holddannelse” kigges der 
bl.a. på de fordele, der kunne tænkes 
at være gennem ændringer af skole- 
og ledelsesstrukturerne.

I rapporten aflives det, at der indtil  
videre er nogle kontante fordele ved 
strukturændringer. 

Dels fremgår det, at ”den økonomiske  
gevinst er usikker”, og at besparel-
serne ”ikke nødvendigvis bliver så 
store som antaget”.

Dels påpeges det i rapporten, at ”den 
fælles ledelse på skolerne er under-
lagt et voldsomt arbejdspres”.

Vedrørende brugen af holddannelse 
konstateres det, at der er meget for-
skelligt, hvordan dette bruges fra skole 
til skole og kommune til kommune.

Der er den simple økonomi i holddan-
nelse, at hvis der oprettes flere hold 
end klasser, så koster det ekstra, om 
omvendt kan der ligge en rationalise-
ring i det.

Går du med tanker om at fortsætte karrieren i 
et andet spor? Så her lidt at tænke over.

Skolelederforeningens sekretariat, nærmere be-
stemt enheden for Politik og Kommunikation 
søger i løbet af foråret en ny konsulent – i for-
bindelse med et generationsskifte. 

Den rette kandidat tænkes at have erfaring som 
og/eller baggrund som praktiserende skoleleder 
med relevant videreuddannelse i form af en Di-
plom, Master el. lign.

Der er tale om opgaveløsning inden for det sko-
lefaglige/politiske/ledelsespolitiske felt med 
rådgivning af foreningens medlemmer og politi-
ske ledelse.

Der er også tale om sagsfremstilling, udarbej-
delse af analyser og kommunikationsopgaver 
inden for feltet, så gode formidlingsevner 
mundtligt og skriftligt er et plus.

Man skal også have politisk tæft og kunne begå 
sig i en politisk ledet organisation, der skal vare-
tage skoleledernes interesser på alle planer.

Stillingen bliver inde længe formelt slået, så 
hold øje med skolelederjob.dk og vores medier  
i øvrigt. Kontakt gerne kommunikationschef  
Michael Diepeveen for mere information. 

STRUKTURELT

M A N G F O L D I G H E D

NNNNUUUULLL EEFFFFFEEEKKKTTT 
Undervisningsminister Ellen Trane 
Nørby har i fremlæggelsen af sit 
forslag om at oprette et nationalt 
klageorgan i forbindelse med mob-
ning henvist til, at erfaringer fra 
Norge og Sverige viser, at ordnin-
gen skulle kunne nedbringe mob-
ning. Det viser sig ikke at holde.

Skolelederforeningen har anmo-
det ministeren om at få forelagt 
dokumentation, men har kun 
modtaget en generel redegørelse 
for ordningen i de nordiske nabo-
lande. Foreningen har sammen 
med bl.a. Skole og Forældre, DLF 
og KL kritiseret forslaget om at 
løse problemet med mobning med 
klager og bødestraf.

DR P1 Orientering og DR2 Detek-
tor tog i midten af oktober af egen 
drift sagen op og har gennemført 
et såkaldt ’faktatjek’, der viser, at 
det IKKE kan dokumenteres, at 
mobbeklageinstanserne isoleret 
set i Norge og Sverige har haft ef-
fekt i forhold til at forebygge mob-
ning lokalt.

De tosprogede elever udgør
10,5 % på landets skoler

Lærere med ikke-vestlig baggrund 
udgør 2,4 % på skolerne

Kilde: KL/Momentum

RAPPORTEN LIGGER PÅ WWW.KORA.DK
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 Opad, nedad, udad og på tværs!  
Med ledelsesopgaver, der spænder over alt fra 
administration til pædagogisk ledelse og strategi, 
er mellemlederen i folkeskolen vigtigere end  
nogensinde. Og der er intet der tyder på, at det  
i fremtiden bliver mindre udfordrende at være 
souschef, afdelingsleder, pædagogisk leder, dag-
lig leder eller at bestride en af de mange andre 
mellemlederstillinger.

”Mellemlederen er det uundværlige bindeled 
mellem medarbejdere, øverste ledelse, elever og 
forældre. Det er ofte mellemlederen, som står i 
spidsen for, at de ledelsesmæssige beslutninger 
bliver ført ud i livet. Samtidig er det også hende 
eller ham, som er tættest på undervisningen og 
tættest på den pædagogiske ledelse,” siger Claus 
Hjortdal, formand for Skolelederforeningen.

Også foreningens statistik fortæller om mel-
lemlederens særlige rolle i folkeskolen. Ud over 
at der samlet set de senere år er blevet færre  
ledere i folkeskolen, udgør mellemlederne den 
største gruppe blandt foreningens medlemmer 
med 1.770 personer. Det er i procent 48 %, ud af 
det samlede medlemstal på 3.622, mens 44 % er 
registreret som øverste leder. De øvrige ca. 8 % 
er ansatte i staten og regionerne eller konsulen-
ter med ledelsesbeføjelser i kommunerne.

Mellemleder og hvad så?
Plenum spørger foreningens formand, hvilke le-
delsesmæssige udfordringer og muligheder der 

for ham tegner sig for mellemlederen i morgen-
dagens folkeskole?

Claus Hjortdal henviser til, at det spørgsmål 
har KL og Skolelederforeningen netop sat sig for 
at undersøge med et fælles OK-projekt ’Skole-
ledelse i reformtider – mellemledere i nye struk-
turer, nye muligheder og udfordringer’. Formå-
let med projektet er bl.a. at vurdere, hvordan 
det er at være mellemleder i folkeskolen i en tid, 
hvor folkeskolereform og de senere års struktur-
ændringer på skoleområdet har sat præg på ar-
bejdsdagen.

”Det er vigtigt at klarlægge mellemledernes ud-
fordringer og se på, hvordan udfordringerne kan 
adresseres ude omkring i kommunerne og på sko-
lerne. Der er ingen tvivl om, at mellemlederens 
arbejds- og ansvarsopgaver er blevet mere kom-
plekse, og at mellemlederen løber meget stærkt 
for at nå opgaverne,” siger formanden.

Skolelederforeningen forventer, at den ende-
lige projektbeskrivelse er klar snart.

Nye tider, nye roller
Den moderne mellemleder skal kunne meget og 
har mange opgaver- og ansvarsområder. Lokale 
skolestrukturændringer, nye arbejdstidsregler og 
reformer stiller nye krav til mellemlederen. Men 
man kan ikke generalisere mellemlederens rolle.

Kravene er forskellige alt efter skolestruktu-
ren, hvor man er ansat. Er det i et distrikt, hvor 
skoler er nedlagt og genopstået som dele af en 

MODERNE MELLEMLEDELSE ER EN 360 GRADERS DISCIPLIN. DET GÆLDER IKKE 

MINDST I FOLKESKOLEN, HVOR MELLEMLEDEREN I HØJ GRAD ER DEN, DER 

FÅR SKOLEN TIL AT FUNGERE SOM EN HELHED. MELLEMLEDERNES ROLLE ER 

UNDER FORANDRING, OG DE STÅR MED STORE UDFORDRINGER.

Af Malene Lieberknecht   •  Grafik Datagraf
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Note: Antallet af mellemledere er sandsynligvis højere,  
da nogle tidligere øverste ledere stadig står registreret som 
sådan, selv om de nu tilhører gruppen af mellemledere. 

Kilde: Foreningens medlemssystem. Tal fra juni 2016.

MMMELLEEEMLLEDDDERRNNEEE,  
DDENNN STTØØØRSSTE GRRUUPPPPPE  

I FORRRRENNINNNGEENN
Samlet medlemstal  

100 % (3.622)

ØØvvversssstee leeeddeeree

Øvrrigeee

MMMellleeeemmleeedeerrre

MMMMæændd

KKvvvvinndeer

MEELLLLEMLLEDEERNE  
FORRRRDELTT PÅ KKØN

Kilde: Foreningens medlemssystem. 

Tal fra foråret 2016

MEEELLLEEEMLLEDDDEERRNNNE  
FFORRRDELLLLT PPÅÅÅ TIITTLLLERR
Note: Bag ’afdelingsledere’ og 

’mellemledere’ gemmer der sig 
en række jobfunktioner som af-
delingsleder med souscheffunk-

tion, indskolingsleder, leder af 
mellemtrinnet, udskolingsleder, 
pædagogisk daglig leder m.fl.

Kilde: Det kommunale og regionale Løn-

datakontor KRL-NET. Tal fra foråret 2016

AAAfddellinggsleeedeerreee  
i ffoolllkeskooolen  

Meelllemmleddderree  
i ffoolllkeskooolen

VVicceskkoollleinnspppekktøøørerr  
i ffoolllkeskooolen

Skoolekoonnsuulennnterr mmed  
llledeelsssesbbeføøøjellseerrr
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ny og større skole, eller er skolen lagt 
sammen med en anden? Det har afgø-
rende betydning for, om mellemlederen 
har megen pædagogisk, administrativ  
eller strategisk ledelse. Dertil kommer,  
at titlen ’mellemleder’ gemmer på mange 
forskellige jobfunktioner, som fx sous-
chef, viceskoleinspektør, indskolings-
leder, afdelingsleder, SFO-leder eller  
pæ dagogisk leder.

”Et fællestræk er dog, at mellemlede-
ren typisk har overtaget en del af øverste 
leders opgaver i takt med, at skolened-
læggelser, skolesammenlægninger og 
etablering af større skoledistrikter har 
forandret også øverste leders rolle. På 
større enheder er den pædagogiske le-
delse for eksempel ofte lagt ud til mel-
lemlederen”, siger Claus Hjortdal.

Det giver en lang portefølje af arbejds-
opgaver: Administration, kvalitetsudvik-
ling, fagfordeling, MUS-samtaler og svære 
elev- og forældresamtaler er blot et lille 
del af de mange gøremål.

”Vi kan se, at mange opgaver med både 
planlægning, projektudvikling og den 
nære daglige ledelse i stigende grad læg-
ges ud til mellemlederen. Det stiller krav 
om selvstændighed og om at kunne læse 
og forstå sin skole,” siger Claus Hjortdal.

Lederen underviser også
Selv om en souschef, afdelingsleder eller 
pædagogisk leder typisk de senere år har 
fået mere ledelse, har en del stadig under-
visningspligt. Det er en vanskelig linedans 
både at være ledelsesrepræsentant i læ-
rergruppen og lærergruppens repræsen-
tant i ledelsen, især for de mellemledere, 

som er rekrutteret fra egen skole og tidli-
gere har været del af samme lærergruppe.

Et andet område, Skolelederforeningen 
håber at kunne undersøge med OK-pro-
jektet, er styrkeforholdet mellem ansvar 
og indflydelse. Selv om mellemlederjob-
bet i dag kræver større selvstændighed  
og ansvar, følger der ikke nødvendigvis 
større indflydelse med. Tværtimod op-
lever Skolelederforeningen, at mellem-
ledere føler sig længere væk fra de strate-
giske beslutninger i dag, hvor det typisk 
kun er den øverste leder, som deltager i 
faste møder med forvaltningen. 

”Øverste leder er i højere grad blevet 
den strategiske leder, der har kontakten 
til forvaltningen, mens mellemlederen  
tager sig af de indre linjer. Når mellem-
lederen ikke længere er i direkte kontakt 
med forvaltningen, kan man mangle et 
klart billede af det fælles kommunale sko-
levæsens retning eller billedet af, hvad 
god skole er”, siger formanden, der er  
vidende om, at der findes kommuner, 
hvor mellemlederne på eget initiativ har 
organiseret at mødes.

Netværk, løn og rekruttering
Selv om mellemlederne er den største 
gruppe i foreningen, er gruppen ikke 
stærkt repræsenteret politisk – hverken 
centralt i hovedbestyrelsen eller lokalt. 
Men i Skolelederforeningens HB og for-
mandskab er der fokus på mellemleder-
rollen, og man er bl.a. opmærksom på 
mellemledernes ønske om at deltage i 
netværk i kommunen. 

Dette ud fra en vurdering af, at der i en 
travl hverdag, hvor der skal løses mange 

problemstillinger, er behov for netværk 
og erfaringsudveksling. Derudover er  
det er almindeligt kendt, at det har stor 
værdi at blive inspireret og lære af hinan-
dens udfordringer, muligheder og løs-
ningsmodeller. Det arbejdes der derfor 
på at blive sat i system fra foreningen.

Konkret er det ved en særlig opmærk-
somhed og indsats fra foreningen om-
kring mellemledernes løn- og arbejds-
vilkår ved de seneste tre overens komst  - 
forhandlinger – med et tillæg til grund-
løntrin 46 – lykkedes at hæve lønnen  
for mellemledere på det laveste løntrin.  
1. januar 2012 fik denne gruppe et tillæg 
på 2.000 kroner om året. Tillægget steg  
til 4.200 kroner 1. januar 2014 og til 
11.000 kroner årligt 1. april 2016. 

Mellemlederrollen vil altså fremadret-
tet være i foreningens og hovedbestyrel-
sens fokus, og Claus Hjortdal opfordrer 
mellemledere til at søge politisk indfly-
delse i foreningen.

”Der er al mulig grund til at sikre de 
bedst mulige arbejds- og lønvilkår for  
vores mellemledere. Der er brug for 
gruppen både i foreningen og ude på 
skolerne. Der er også stærkt brug for 
dem i forhold til rekrutteringen af øver-
ste leder. Ikke mindst fremover er der  
behov for kvalificerede ledere i folke-
skolen, og de dygtige mellemledere, vi  
i dag har på skolerne, skulle gerne på  
et tidspunkt have lyst til at påtage sig  
jobbet som øverste leder.” 

Malene Lieberknecht er journalist

Sagt om mellemledere: kittet i en organi-
sation, rockwoollaget, organisationens  

linedansere, virksomhedernes ambassadører, 
lusen mellem to negle, moderne mellemledere  
er blæksprutter, dilemmaer er deres vilkår …
Fundet ved Google-søgning 2016
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Skoleleder til Asgård Skole i Køge 
En spændende stilling - ikke for begyndere.

Er du erfaren skoleleder, ambitiøs, lydhør 
og handlekraftig, så er du måske den skole-
leder, som Asgård Skole søger.

Asgård skole er en velfungerende skole 
med 100 engagerede medarbejdere og 730 
elever fordelt på 3 klasser på hvert trin 
samt 3 modtagelsesklasser. Samarbejdet 

og råderum. Skoledistriktet er kendetegnet 
ved stor diversitet i indbyggersammen-
sætningen. Faglighed og trivsel vægtes 
gennem fagudvikling i alle fag og fokus på 
klasseledelse.

Vi forventer at du:
•  Kan etablere en ramme, hvor persona-

lets og elevernes potentiale kommer til 
udtryk og handling.

•  Har drive og visioner, der kan bygge 
ovenpå det gode udgangspunkt.

-
der godt i komplekse sammenhænge. 

•  Mestrer overblikket uden at glemme de-
taljen.

•  Er tillidsfuld, kommunikerende og rela-
tionel, men bevarer din integritet 

•  Er nytænkende, inddragende og udfor-
drende.

Køge Kommune
•  Køge Kommune er i rivende udvikling 

med udbygget motorvej, kommende 
hurtigtog fra København i 2018, vækst 
i erhvervsliv og indbyggertal – samt at-
traktive huspriser.

•  Køges skoler ligger karaktermæssigt lidt 
over landsgennemsnittet med en sti-
gende tendens.

•  Skoleledergruppen oplever hinanden 
som et team og der er stor udveksling af 
erfaring, viden og sparring. 

Se det fulde opslag på www.koege.dk/ 
skolejob. Ansøgningsfrist 30. november 
2016. 

Yderligere oplysninger: Skolechef Søren 
Thorborg 2046 3790 eller skolens souschef 
Lene Vejlgaard Nielsen 5667 2703.

Køge Kommune ønsker at fremme lige-
stilling mellem mænd og kvinder uanset 
etnisk baggrund. Vi opfordrer derfor per-
soner med dansk eller anden etnisk bag-
grund til at søge stillingen. 

WWW.KOEGE.DK



 En af de varme efterårsdage, 
der nu virker laaangt væk, er Plenum for-   
bi Østervangskolen i Randers for at få en 
snak med skoleleder Peter Nellemann  
og skolebestyrelsesformand Thomas 
Winther. Begge er i fint humør, for afte-
nen inden er et længe forberedt projekt 
realiseret: En ny skoleforening er stiftet!

”Det har ikke været let at løbe i gang, og 
der var heller ikke et overvældende frem-
møde til den stiftende generalforsamling i 
går. Men der kom da et par håndfulde, og 
alle der var der er dybt engageret i pro-
jektet og er klar til at bære det videre.  
Så jeg synes, at vores nye skoleforening 
Østervang har fået en god start”, siger 
Thomas Winther, der har været med til 
at finde på initiativet. Det er dog et andet 
skolebestyrelsesmedlem, der er gået ind 
i bestyrelsen i skoleforeningen, så de to 

organisationer har en forbindelse, men 
fungerer uafhængigt af hinanden.

”Det er ikke en forældreforening, man 
kender fra fri- og privatskoler, hvor det 
drejer sig om at indsamle penge eller løse 
praktiske opgaver, men en skoleforening, 
vi prøver at få på benene. Skolens foræl-
dre, ansatte og elever, både nuværende 
og tidligere er særdeles velkomne. Men 
tanken er også mere bredt, at skolefor-
eningen er et forum for lokalområdets 
borgere, virksomheder og i princippet 
alle lokalt bosiddende, der har idéer til 
fælles aktiviteter og arrangementer, og 
hvor skolen kan stille fysiske rammer til 
rådighed”, supplerer skolens leder Peter 
Nellemann. 

Også han er glad for den start, som 
skoleforeningen har fået. Det er ikke let 
at få ’solgt’ en ide med en så åben kon-

struktion, hvor det er de frivillige selv, 
der skal finde sammen og beskrive, hvad 
det egentlig er de vil med en sådan for-
ening, og hvad de skal gøre for at få det 
til at fungere. Skolens ledelse og besty-
relse vil gerne hjælpe, men har ikke villet 
lave arbejdet på forhånd eller begrænse 
de idéer, der nu måtte komme, eller de 
folk, der vil deltage. Det er græsrodstan-
ken, at initiativet skal vokse op udefra og 
nedefra, der er bærende.

”Allerede på det første møde tog det 
form. Vi brugte tid på ideudveksling om, 
hvad er det, der kan sættes i gang. Fx er 
der nogen, der gerne vil stå for fælles 
madlavning på skolen. Vi har folk fra alle 
verdenshjørner, og nu er det planen at 
invitere lokalområdet til spisning fem af-
tener med mad fra fem forskellige lande. 
Det tænkes sammen med, at skolens kan-

MED EN NYSTIFTET SKOLEFORENING ÅBNER EN FOLKESKOLE DØRENE FOR 

OMVERDENEN OG GØR DEN TIL CENTRUM FOR LOKALE BEGIVENHEDER OG 

INITIATIVER. DET ØGER KENDSKABET TIL SKOLEN, DET SKABER KONTAKT 

PÅ KRYDS OG TVÆRS MELLEM FORÆLDRE OG BORGERE, DET BETYDER AT 

RESURSERNE BLIVER BRUGT BEDRE … 

Af Michael Diepeveen  •  Foto Henrik Bjerg

SKOLEN SOM LOKALT
KRAFTCENTER
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tineleder og eleverne i forvejen gerne vil 
arbejde med nogle af de madspildsord-
ninger, som findes, og hvor der kan skaf-
fes ingredienser til både madskole for 
børn og aftensmadsordning”, fortæller 
Peter Nellemann.

Et sted, hvor der sker noget…
Målet med skoleforeningen er at få skabt 
personlige og interessebaserede netværk 
mellem borgere, virksomheder, skolens 
ansatte, forældre og elever. Konkret hand-
ler det om, at skolen åbner for brugen af 
lokaler og faciliteter, der efter kl. 15-16 ofte 
står ubrugte hen. Omvendt kan skolen 
trække kompetencer ind fra privatperso-
ner, virksomheder, håndværkere og orga-
nisationer i undervisningen eller ved at af-
tale praktikordninger eller besøg. Tanker, 
der flugter ideen om den åbne skole.   

Overordnet tænkt vil foreningen og 
dens aktiviteter kunne styrke båndene 
mellem lokalsamfundet og skolen. Ved 
at den lokale folkeskole signalerer åben-
hed over for omverdenen, står den stær-
kere i folks bevidsthed som et aktiv. Et 
sted, hvor fælleskab og faglighed ikke 
alene er noget, der tales om, men følges 
op af handling. Det kan kaste goodwill  
af sig og kan i sidste ende få betydning, 
når de kommende generationer vælger 
at indskrive deres skolesøgende børn.

”Som en skole oven på en omstruktu-
rering og sammenlægning står vi den si-
tuation, at vi bliver nødt til at gå ud og 
gøre os kendte i lokalområdet. Vi er pla-
ceret blandt en række privatskoler, der 
byder sig til – i en tid med skolereform 
og adskillige andre store forandringer af 
folkeskolen. Hvis vi skal holde på vores 

forældre, er det fordi de har en tilknyt-
ning til skolen, og fordi de oplever, at vi 
har en skole, der er et kraftcenter i om-
rådet. Så de siger: Yes, der sker noget  
på den her skole; de sidder ikke på  
hænderne og venter på, at vi kommer 
og melder vores børn ind”, siger Peter  
Nellemann. 

Skolebestyrelsesformand Thomas 
Winther deler vurderingen. Privat er han 
selvstændig erhvervsdrivende og er sam-
tidig glad for det fællesskab, som Øster-
vangskolen efter hans mening tilbyder 
hans børn. Det fællesskab mener han 
skal dyrkes og synliggøres – og det sker 
bl.a. gennem dannelsen af den nye for-
ening, som kan skabe mange nye relatio-
ner via de tilbud, der nu kommer. På den 
måde er der også mulighed for, at de 
gode historier spreder sig.  

Vi har haft mange 
småideer til at gøre  

skolen spændende, og så 
kom ideen med at danne en 
forening. For det er nemmere 
ad den vej at få virkeliggjort 
ideerne …
Thomas Winther, skolebestyrelsesformand, Østervangskolen
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Korte, koncentrerede aktiviteter
Når der stiftes en skoleforening er det for at få 
skabt en ramme for, at de interesserede kan mø-
des, men også fordi det formelt gør det lettere at 
låne skolens lokaler og starte aktiviteter op, når 
foreningen er dannet og godkendt. Det er jo de 
færreste skoler, der deler nøgler ud til folk, der 
gerne vil låne et lokale. Samtidig kan forenings-
konstruktionen give adgang til opnå tilskud til ak-

tiviteterne. Så lige nu er vedtægterne og oplysnin-
ger om den nye bestyrelse sendt til behandling i 
kommunen. Det har dog ikke afholdt skolefor-
eningen fra straks at gå i gang.

”Vi prøver at gøre det så enkelt som muligt. 
Det koster pt. ikke noget at melde sig ind skole-
foreningen og heller ikke at deltage i aktivite-
terne, bortset fra materialer o. lign. Og der er 
lagt op til, at det er tidsbegrænsede forløb, der 

Folkeskoler har masser 
gode aktiviteter og tilbud, 

og vi bør blive meget bedre til 
at ’sælge’ vores skoler til forældre 
og omverden, fx ved helt konkret
at åbne dørene …
Peter Nellemann, skoleleder, Østervangskolen
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ØSTERVANGSKOLEN

Huser ca. 500 elever inklusive en spe-
cialafdeling på ca. 50 elever og en flygt-
ningeklasse. I spidsen for skolens ca.  
90 medarbejdere står et ledelsesteam 
bestående af skoleleder, viceskoleleder, 
indskolingsleder samt en afdelingsleder 
for specialskolen.

Skolen er fortrinsvis 1. plans, bygget i 
50’erne med god plads. En ny skolestruk-
tur i Randers sidste år betød bl.a., at sko-
len overtog elever fra en nedlagt skole  
og samtidig selv afgav elever til en anden 
skole. Så Østervangsskolen er ’en ny skole 
i gamle rammer’, som skolelederen formu-
lerer det. 

ØSTERVANG SKOLEFORENING

Fra de foreløbige vedtægter – idet formåls-
paragraffen løbende tænkes udvidet – for 
den nye skoleforening, hedder det, at for-
eningens formål er: Upolitisk at synliggøre 
og inkludere skolen i lokalområdet. Eller 
som der står i en informationsskrivelse:  
At gøre skolen til en del af samfundet og 
samfundet til en del af skolen. 

Der gives automatisk medlemskab af for-
eningen til forældre til skolens elever. Alle 
andre, der ønsker det i  lokalområdet, kan 
optages som medlem: Beboere, børn, for-
ældre, bedsteforældre,  virksomheder og 
hvem der ellers har interessere i livet om-
kring Østervangskolen.

Foreningen ledes af en bestyrelse på fem 
samt eventuelle suppleanter, som udpe-
ger en formand, og hvor skolebestyrelsen 
har ét fast medlem. Foreningen er kontin-
gentfri og bygger på frivillighed og enga-
gement. Der sigtes mod nuløkonomi, dog 
så eventuelle overskud går til støtte af 
skolens almindelige udflugter.

Følg med i skoleforeningen på  
Østervangskolen på Facebook

udbydes. Måske en 5-6 gange i træk og 
ikke noget, der skal køre måned efter 
måned eller år efter år. Vi vurderer, at 
som verden er, vil mange holde sig til-
bage for at melde sig til noget for halve 
eller hele år. Så vi må hele tiden se på, 
om de enkelte aktiviteter er noget, man 
skal fortsætte med, eller de dør? Og gør 
de det, må vi prøve noget nyt af”, siger 
Thomas Winther.

Erfaringerne er, at folk ikke står i kø 
for at påtage sig frivilligt arbejde. De vil 
måske gerne, men har tit for travlt. Men 
hvis det er kortere forløb, der ikke nød-
vendigvis binder en til at fortsætte, er 
sandsynligheden i dag større for, at no-
gen kommer på banen. Og Peter Nel-
lemann har haft en oplevelse, der viser, 
hvad der kan lade sig gøre. 

Da en far i en tilflyttet familie ikke  
så lang tid før sommerferien dukkede  
op for at skrive sin søn ind på skolen, 
spur g te han om nogen vidste, hvor han 
kun  ne finde nogle egnede lokaler, idet 
han havde planer om at starte en karate-
klub. Der gav så lejlighed til at fortælle,  
at den nye skoleforening var på trap-
perne, og skolen kunne være en mulig-
hed. Og derfra gik det stærkt: Faren delte 
flyere ud ved skolens afslutning, start ede 
sin klub op i august, og der er nu 25 børn 
og voksne i gang hver onsdag i gymna-
stiksalen …

Flere aktiviteter er sat i værk: En vil  
arrangere storskærmsvisning af lands-
kampe i skolens forhal. En anden fore-
stiller sig, at skolen ararangerer LAN- 
parties, hvor deltagerne kobler deres 
computere sammen for at konkurrere  
i de nye multiplayerspil. En lille gen-
brugsbiks er på vej – det er ikke svært 
med alt det tøj, som i forvejen bliver 
glemt, og som skolens modtag elsesklasse 
for flygtningebørn eller fami          lier under 

kontanthjælpsreformen kan have gavn 
af. Et keramikhold benytter skolens store 
ovn. Andre værksteder, diverse motions-
tilbud, bankospil, skakturneringer, at 
bygge drager, holde fester ved jul, faste-
lavn etc. er også på bedding.

Nok en frivillig – det er såmænd skole-
bestyrelsesformanden selv – har meldt 
sig til at stå for kommunikationen af de 
mange tilbud på skolens hjemmeside, på 
Facebook, i den lokale presse, og hvor 
man ellers kan kommunikere uden det 
koster. På den måde kan flere aktiviteter 
opstå og tilbuddene spredes. I den for-
bindelse kan man spørge, hvad det eta-
blerede foreningsliv mener om de nye 
initiativer? 

”Vi ved jo, at resurserne alle steder er 
under pres. Så det er et tilbud om at sam-
arbejde, og det er ikke intentionen at gå 
ind over de tilbud, der allerede findes  
inden for idræt, musik, aftenskoler mv. 
Vi giver mulighed for at bruge skolens 
plads og faciliteter. Og indtil nu har vi  
kun fået positive meldinger”, siger Tho-
mas Winther. Han er også spændt på, 
hvordan det vil gå. For den måde at lave 
en skoleforening på er ikke noget, de har 
kopieret andetsteds fra. Så vidt vides fin-
des det ikke på andre folkeskoler, i hvert 
fald ikke i Randers kommune og omegn – 
endnu. 

Det er fredag eftermiddag. Både skole-
bestyrelsesformand og skoleleder skal 
ind på skolen igen tidligt næste morgen 
lørdag. Her holder den nye skoleforening 
loppemarked i skolens gård, der skal stil-
les boder op og brygges kaffe. Plenum har 
siden erfaret, at vejret var godt, mange 
mødte frem, og der blev snakket løs og 
pruttet om priserne. Overskuddet går til 
skolens udflugter … 

Michael Diepeveen er redaktør
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Rejs med hjerte, hjerne & holdning

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

36 98 98 98

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

Bali – Gudernes ø
med Skolelederforeningen

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

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. 

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. 

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.

Skolesommerferien 2017

Bali til
god pris
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Afrejse fra København 12. juli 2017

Pris pr. person i delt dobbeltværelse 

Kr. 12.998,-
Tillæg for enkeltværelse kr. 3.798,-

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

BALI

Sanur

Munduk

Ubud



JULEGAVEN
Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg godt lide at sidde for 
mig selv og lade tankerne flyde. Denne eftermiddag ledte min tanker mig hen 
på vores kontormøde tidligere på dagen. 

Rundt om mødebordet på mit kontor bliver der truffet mange beslutninger – store som små.  
I dag havde vi et årligt tilbagevendende emne på bordet i den lettere afdeling: Årets julegave. 
Vi plejer at give omkring to flasker vin, men i år mente damerne i forkontoret, at vi måske 
godt kunne forny os. 

Der kom en række forslag på bordet. Min vicer mente, at vi skulle give en kurv med udvalgte 
specialøl fra det lokale bryggeri. Min afdelingsleder mente, at vi skulle give en ‘hoptimist’, 
som er en lille – åbenbart meget populær – figur med en fjeder. 

En af damerne i forkontoret er meget interesseret i det spirituelle og mente, at alle ville blive 
lykkelige, hvis de fik et gavekort til håndlæsning i julegave. Hun kendte en dame i byen, der 
kunne fremdrage sandheder ved blot at se i folks håndflader. 

Vores anden kontordame mente, at en kogebog med retter fra lokalområdet ville være langt 
mere oplagt. Vi talte lidt frem og tilbage, men kunne ikke umiddelbart blive enige, og da der 
også var vigtigere emner på dagsordenen, gik vi videre. 

I et anfald af medarbejderinddragelse spurgte jeg tillidsmanden. Han synes, det var nogle 
gode forslag der var kommet. Han mente dog ikke, at håndlæsningen ville falde i god jord 
hos alle. Vi kiggede begge forsigtigt ned i vores håndflader og rystede på hovedet: ”Nej det  
er udelukket”, konkluderede jeg. “Det er tanken der tæller”, konstaterede han, “men hvad 
er der i vejen med de to flasker vin, som vi plejer at få?”

Denne eftermiddag skal jeg beslutte mig, så vi kan nå at få julegaverne i hus og dele dem ud, 
inden vi går på ferie. Og tillidsmanden har jo ret. Det er jo tanken der tæller – især med det 
budget, vi har afsat til julegaver her på Strandskolen.

Julen er jo traditionernes fest, så vi tager de to flasker vin igen i år og et julekort til alle med-
arbejderne med ønsket om en Glædelig jul! 

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han fået mulighed for skrive under 
pseudonym for at kunne udtrykke sig friere om situationer og oplevelser.

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

OM
HVERDAGSLEDELSE
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  TEKNIK
GUIDER DIG

 I den ikke alt for fjerne fremtid 
vil selvlærende systemer gøre mekaniske 
nedbrud til en saga blot og advare dig, lige 
før du når et isglat vejstykke en frostklar 
morgen.

Nøgleingredienserne er selvlærende al-
goritmer, der identificerer mønstre i så 
enorme datamængder, at den menneske-
lige hjerne ikke kan følge med. Disse ’Big 
data’ indsamles automatisk fra bl.a. websy-
stemer og sensorer, der i stigende grad ind-
bygges i alt fra busstandere og biler til byg-
ninger og meget andet. Hvilket it-branchen 
– der jo ikke kan få nok af smarte betegnel-
ser – kalder Internet of Things eller blot IoT.

Enorm regnekapacitet til alle
Traditionelt har udfordringen været, at 
man indsamlede så mange og ofte ustruk-
turerede data, at man ikke fik dem brugt. 
For det var alt for kostbart at bygge de 
computersystemer, der effektivt kunne sor-
tere informationerne og uddrage konklusi-
oner, forklarer Lars Jacobsen, chefredaktør 
på Computerworld, foredragsholder  
og moderator på talrige it-konferencer.

”Men i dag stiller it-industrien billig og 
praktisk taget uendelig computerkraft til 
rådighed online. Det gør efterhånden alle  
i stand til at bygge og drive modeller og it-
tjenester, der indsamler, analyserer og bli-
ver klogere på data i et omfang. Teknolo-
gien er blevet demokratiseret,” siger han.

Computeren genkender 
nedbruddet før det sker
Selvlærende systemer kan bruges mange 
sammenhænge, f.eks. til vedligehold. Såle-
des gør driftsdata fra rulletrapper og eleva-
torer dem over tid i stand til at kende tegn 
på snarligt nedbrud som larm fra lejer, sti-
gende motorbelastning og temperatur. Sy-
stemet kan selv booke reparatør, før maski-
neriet faktisk bryder sammen – ideelt set 
uden for myldretiden, så det generer så få 
som muligt.

Ligeledes vil sensordata fra tusindvis af 
biler lære bilkoncernernes it-systemer at 
forudse, når motor, ophæng eller bremser 
trænger til en kærlig hånd på netop din bil. 
Det åbner for service baseret på sensor-
feedback om tegn på defekter – og på eje-

ENORME DATAMÆNGDER, MILLIONER AF NETOPKOBLEDE SENSORER 

OG SELVLÆRENDE IT-SYSTEMER GØR DE KOMMENDE ÅR VORES LIV 

NEMMERE OG MERE SIKKERT – OG BANER VEJEN FOR INTELLIGENT 

TRAFIKPLANLÆGNING OG BEDRE VEDLIGEHOLD.

Af Michael Svendsen • Foto Producenter

Amazon Echo er en Blue-
tooth-højttaler opkoblet 
på Amazons stadig mere 
avancerede AI-service. Den 
forstår stemmekommandoer 
og integrerer til hundredvis 
af tjenester, lige fra Amazons 
egen butik og musiktjeneste 
til nyhedsoplæsning, bestil-
ling af mad og meget andet. 
Ikke i Danmark endnu,  
men muligvis på vej.
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rens faktiske kørselsmønster – i stedet for  
efter f.eks. 20.000 kilometer.

”Det er ret smart. For der er stor forskel 
på, hvordan biler slides afhængig af, om føre-
ren er 22-årige Patrick, der kører masser af 
ture med smæk på. Eller om bilen ejes af 
Gertrud på 68, der tager den med ro på lan-
devejen, når hun besøger sin søster om søn-
dagen i godt vejr,” bemærker Lars Jacobsen. 

Måske er det også snart slut med at skulle 
stille ind på P4 for at få et varsel om ”pletvis 
glatte veje.” For bl.a. Volvo er på vej med mo-
deller, der konstant samler GPS- og sensor-
data om præcis vejrtemperatur og hvornår 
hjulene mister vejgreb. Informationerne for-
midles konstant til andre biler med samme 
funktion, så bil og fører advares, når de nær-
mer sig det risikable vejstykke.

Undgå overfyldte tog og p-pladser
Teknologien vinder ind mange andre steder, 
og faktisk er det allerede muligt at bruge 
kunstig intelligens til at tilpasse offentlig 
transport til det faktiske antal passagerer. 
Blandt andet baseret på systemets erfaringer 
for antal passagerer som funktion af automa-
tisk indsamlede data om f.eks. vejr, større 
vejarbejder, koncerter eller fodboldkampe 
med tusindvis af deltagere i det pågældende 
område.

Ligeledes kan sensorer i alle storbyens  
parkeringspladser holde bilister opdateret 
om, hvor lang tid det tager at finde en plads 
netop nu og automatisk sætte p-afgiften op 
eller ned afhængig af belægningsgraden.

Der er også allerede overvågningssystemer 
på markedet, der registrerer om f.eks. en  
museumsgæst – eller en pilfingret skoleelev – 
fjerner eller flytter på en vilkårlig genstand  
fra et overvåget rum. Eller som automatisk re-
gulerer lys, varme og ventilation på baggrund 
af, om der faktisk er nogen til stede i lokalet.

Kampen om fremtiden
Det er alt sammen gjort muligt af en kom-
bination af selvlærende algoritmer – også  
kaldet kunstig intelligens eller AI (Artificial 
Intelligence) – samt allestedsnærværende 
sensorer og enorme datamængder. 

Og i dag kæmper bl.a. Microsoft, Apple, 
Amazon, HP, Google, Facebook og mange 
andre et rasende teknologisk våbenkapløb. 
Alt sammen med det formål at udvikle den 
teknologi og de standarder, som nemmest 
gør udviklere i stand til at skrive program-
mer og løsninger, der gør fremtidens bygnin-
ger, biler, transportsystemer og underhold-
ningsindustri mere intelligente.

”Lige nu er opgaven for it-giganterne at  
få så mange brugere og enheder med på  
vognen til deres respektive systemer og stan-
darder. For du har brug for virkelig store  
datamængder for at finde ud af, hvilke tek-
nologier, der fungerer under hvilke forhold 
og hvilke, der ikke gør. Så de her platforme 
og systemer bliver mere værdifulde, des flere 
brugere de har. Præcis som med de sociale 
netværk. Så der er mange ting i spil lige nu 
og udfaldet er temmelig usikkert. Men vi  
kan være ret sikre på, at det i fremtiden kun  
er vores manglende fantasi, der sætter græn-
serne – ikke systemernes formåen,” konstate-
rer Lars Jacobsen. 

Mange forbrugerrettede AI-tjenester kan styres med stem-
men. Her Cortana, der er Microsofts bud på en stemmesty-
ret tjeneste i stil med Apples ”Siri” og Amazons ”Alexa.”

NØGLEBEGREBER 

KUNSTIG INTELLIGENS
Også kaldet AI (for Artificial 
Intelligence). Selvlærende al-
goritmer, der analyserer, finder 
mønstre i og uddrager konklu-
sioner af store datamængder. 

BIG DATA
Store datamængder indsamlet 
via f.eks. webgrænseflader el-
ler sensorer.

INTERNET OF THINGS 
 ELLER IOT
Netværksopkoblede enheder 
og sensorer, der udveksler 
data med en central it-service. 
Kan f.eks. samle data om tra-
fikmønstre, drift og produk-
tion, vejr eller brugeradfærd – 
eller regulere varme, lys og 
ventilation i bygninger.

KUNSTIG INTELLIGENS 
Vi møder faktisk allerede selv-
lærende it-systemer i hverda-
gen. Måske fortæller din smart-
phone selv, hvor lang køretid 
der er hjem eller til arbejde,  
når du kører bil. Det kan den 
på grundlag af automatisk ind-
samlet viden om, hvor du of-
test befinder dig i dagtimerne i 
hverdagen (arbejde) og aften/
nat (hjem) – kombineret med 
den aktuelle trafiksituation i 
dens netopkoblede kort-ser-
vice.

Og når du går ind på en web-
shop, sammenligner tjenesten 
ofte din købs- og browsinghi-
storik med, hvilke produkter 
andre kunder med tilsvarende 
adfærd har købt, kigget på el-
ler anmeldt positivt – og viser 
dig de produkter først for at 
sælge dig mere, end hvis du 
selv skulle have klikket dig 
frem til produkterne. 

Jo flere kundedata, der analy-
seres, des mere præcis vil an-
befalingen typisk være. Derfor 
rammer den webbaserede re-
tailgigant Amazon sandsynlig-
vis lidt oftere plet end butikker 
med knap så mange kunder og 
produkter.

rens faktiske kørselsmønster – i stedet for
efter f.eks. 20.000 kilometer.

”Det er ret smart. For der er stor forskel 
på, hvordan biler slides afhængig af, om føre-
ren er 22-årige Patrick, der kører masser af 
ture med smæk på. Eller om bilen ejes af 
Gertrud på 68, der tager den med ro på lan-
devejen, når hun besøger sin søster om søn-
dagen i godt vejr,” bemærker Lars Jacobsen.

Måske er det også snart slut med at skulle 
stille ind på P4 for at få et varsel om ”pletvis 
glatte veje.” For bl.a. Volvo er på vej med mo-
deller, der konstant samler GPS- og sensor-
data om præcis vejrtemperatur og hvornår 
hjulene mister vejgreb. Informationerne for-
midles konstant til andre biler med samme 
funktion, så bil og fører advares, når de nær-
mer sig det risikable vejstykke.

Undgå overfyldte tog og p-pladser
Teknologien vinder ind mange andre steder, 
og faktisk er det allerede muligt at bruge 
kunstig intelligens til at tilpasse offentlig 
transport til det faktiske antal passagerer. 
Blandt andet baseret på systemets erfaringer 
for antal passagerer som funktion af automa-
tisk indsamlede data om f.eks. vejr, større
vejarbejder, koncerter eller fodboldkampe
med tusindvis af deltagere i det pågældende 
område.

Ligeledes kan sensorer i alle storbyens
parkeringspladser holde bilister opdateret 
om, hvor lang tid det tager at finde en plads 
netop nu og automatisk sætte p-afgiften op 
eller ned afhængig af belægningsgraden.

Der er også allerede overvågningssystemer 
på markedet, der registrerer om f.eks. en 
museumsgæst – eller en pilfingret skoleelev – 
fjerner eller flytter på en vilkårlig genstand 
fra et overvåget rum. Eller som automatisk re-
gulerer lys, varme og ventilation på baggrund 
af, om der faktisk er nogen til stede i lokalet.

Kampen om fremtiden
Det er alt sammen gjort muligt af en kom-
bination af selvlærende algoritmer – også 
kaldet kunstig intelligens eller AI (Artificial 
Intelligence) – samt allestedsnærværende 
sensorer og enorme datamængder. 

Og i dag kæmper bl.a. Microsoft, Apple, 
Amazon, HP, Google, Facebook og mange
andre et rasende teknologisk våbenkapløb.
Alt sammen med det formål at udvikle den 
teknologi og de standarder, som nemmest
gør udviklere i stand til at skrive program-
mer og løsninger, der gør fremtidens bygnin-
ger, biler, transportsystemer og underhold-
ningsindustri mere intelligente.

”Lige nu er opgaven for it-giganterne at 
få så mange brugere og enheder med på 
vognen til deres respektive systemer og stan-
darder. For du har brug for virkelig store 
datamængder for at finde ud af, hvilke tek-
nologier, der fungerer under hvilke forhold
og hvilke, der ikke gør. Så de her platforme 
og systemer bliver mere værdifulde, des flere 
brugere de har. Præcis som med de sociale 
netværk. Så der er mange ting i spil lige nu 
og udfaldet er temmelig usikkert. Men vi 
kan være ret sikre på, at det i fremtiden kun 
er vores manglende fantasi, der sætter græn-
serne – ikke systemernes formåen,” konstate-
rer Lars Jacobsen. 

NØGLEBEGREBER 

KUNSTIG INTELLIGENNS
Også kaldet AI (for Artificial 
Intelligence). Selvlærende al-
goritmer, der analyserer, finder 
mønstre i og uddrager konklu-
sioner af store datamængder. 

BIG DATA
Store datamængder indsamlet 
via f.eks. webgrænseflader el-
ler sensorer.

INTERNET OF THINGSS
ELLER IOT
Netværksopkoblede enheder 
og sensorer, der udveksler
data med en central it-service. 
Kan f.eks. samle data om tra-
fikmønstre, drift og produk-
tion, vejr eller brugeradfærd – 
eller regulere varme, lys og 
ventilation i bygninger.

KUNSTIG INTELLIGENNS 
Vi møder faktisk allerede selv-
lærende it-systemer i hverda-
gen. Måske fortæller din smart-
phone selv, hvor lang køretid 
der er hjem eller til arbejde, 
når du kører bil. Det kan den
på grundlag af automatisk ind-
samlet viden om, hvor du of-
test befinder dig i dagtimerne i
hverdagen (arbejde) og aften/
nat (hjem) – kombineret med
den aktuelle trafiksituation i 
dens netopkoblede kort-ser-
vice.

Og når du går ind på en web-
shop, sammenligner tjenesten 
ofte din købs- og browsinghi-
storik med, hvilke produkter 
andre kunder med tilsvarende 
adfærd har købt, kigget på el-
ler anmeldt positivt – og viser
dig de produkter først for at 
sælge dig mere, end hvis du 
selv skulle have klikket dig v
frem til produkterne. 

Jo flere kundedata, der analy-
seres, des mere præcis vil an-
befalingen typisk være. Derfor 
rammer den webbaserede re-
tailgigant Amazon sandsynlig-
vis lidt oftere plet end butikker 
med knap så mange kunder og 
produkter.

Teslas biler er koblet op 
på et it-system med algo-
ritmer, der lærer af andre 
Tesla-ejeres adfærd og 
af sensordata fra bilerne. 
Det er med til at gøre  
bilerne mere selvkørende.
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 Alarmerende nyt: ”Nord-
jyllands Politi kan bekræfte, at man kl. 
13.25 har modtaget en skriftlig bombe-
trussel mod Gl. Hasseris Skole i Aalborg” 
og ”Politiet blev 08.37 kontaktet af Ha-
strupskolen i Køge, hvorfra de blev op-
lyst om, at en mand havde truet med at 
skyde på skolen.” 

Heldigvis er det ikke hverdag, men 
begge historier dækker over situationer, 
hvor skoleledere skulle tackle trusler, der 
i værste fald kunne koste liv. Plenum er 
dykket ned i de to episoder og bringer 
skoleledernes versioner af det, der skete.

SMS til forældre
På Hasseris Skole i Aalborg sad viceskole-
leder Katja Kjær Rask på sit kontor sidste 
år, da to elever fra indskolingen om for-
middagen kom ind med en seddel, de 
havde fundet på skolens multibane. På 

sedlen stod der: ”Der vil springe en 
bombe kl. 14”.

”Jeg kom til fem minutter efter, og jeg 
gik straks i gang med at prøve at få styr 
på situationen,” fortæller Michael Søren-
sen, skoleleder. Politiet blev kontaktet, 
og så gik eva kueringen af ansatte og ele-
ver i gang.

”På under fem minutter fik vi evakue-
ret skolen. Alle stod på et lille område 
lidt væk fra skolen, og jeg orienterede 
dem om situationen gennem en mega-
fon,” siger han. 

Skolen havde et SMS-modul til intra-
nettet, og der blev sendt beskeder ud til 
alle forældre om det, der skete. Derefter 
gik det stærkt, og langt de fleste af de 755 
elever blev hentet af deres forældre. Ef-
ter en time var der kun 20 elever tilbage.

Skolelederen oplevede en god opbak-
ning fra forvaltningen, og skolechefen 

var hurtigt på stedet, så de i fællesskab 
kunne fordele opgaverne.

”Jeg kan også kun rose Jakob Rytters-
gaard, skolechef fra forvaltningen, der 
gjorde en god indsats med at sende in-
formationer ud til medierne,” siger han.

Ekstern kommunikation
Der var hurtigt stor mediebevågenhed. 
Michael Sørensen fortalte journalisterne 
om, hvad der skete. Han trak på sine er-
faringer med at blive interviewet.

”Inden er det godt at overveje, hvad 
man vil sige, og hvad man ikke vil sige. 
Journalisterne var meget vedholdende. 
Både over telefonen, og der var journali-
ster på stedet. Det handlede om at give 
så korrekte informationer som muligt,” 
siger han.

”Vi var trygge ved, at politiet sendte alt 
ud. Bombehunde og det hele. Det gjorde, 

DER SPRINGER EN  

BOMBE 
KL. 14

LEDERNE AF LANDETS SKOLER SKAL AGERE I EN VERDEN MED UDBREDT 

TERROR OG STADIG GROVERE TRUSLER. LÆS OM HVORDAN TO SKOLELEDERE 

TACKLEDE SITUATIONEN, DA DET IKKE BARE VAR EN ØVELSE.

Af Torben Svane Christensen • Illustration Polfoto/Datagraf
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at vi kunne tage os af eleverne, og jeg op-
levede, at alle de ansatte havde en ro, der 
forplantede sig til eleverne. Vi har holdt 
øvelser, men der er forskel på en øvelse 
og en konkret situation,” fortæller han.

Beredskabsplan opgraderet
Efterfølgende fik han tilbagemeldinger 
fra forældrene om, at de følte, at situa-
tionen var håndteret godt.

”Vi holdt et forældremøde for alle, 
hvor vi fik lejlighed til at forklare og ud-
dybe. Der kom også en psykolog, som 
fortalte, hvad de ansatte skulle være op-
mærksomme på hos eleverne i forbin-
delse med oplevelsen. Samme psykolog 
var til rådighed for de ansatte,” siger han.

Skolens beredskabsplan havde funge-
ret, men der var også behov for at revi-
dere nogle få praktiske ting.

”Det handlede om at få lavet sedler til at 
hænge op, så eleverne helt præcist vidste, 
hvor de skulle stå under en evakuering. Vi 
har fået lavet en kasse med højtalere, skilte 
og klasselister, der bliver opdaterede af vo-
res sekretær, Så er den lige til at tage med, 
og alle ved, hvor den står,” siger han.

Tillægsmodulet til intranettet med mu-
lighed for at sende SMS’er ud var Michael 
Sørensen også glad for, at skolen havde 
brugt penge på.

Tom trussel
Det viste sig senere, at sedlen med trus-
len, der blev fundet, ikke var skrevet af 
en person med onde hensigter. Seks uger 
inden havde nogle elever fra 7. klasse 
brugt den i forbindelse med en opgave. 
Det var en af eleverne, der opklarede, at 
der var tale om den samme seddel.

”Men vi ved stadig ikke, hvordan den 
var endt på multibanen så lang tid efter,” 
siger skolelederen.

Han følte sig personligt godt klædt på 
til at tackle situationen.

”Man kan altid lære mere om krisesty-
ring, men jeg ved ikke, om det er skole-
forvaltningen eller Skolelederforeningen, 
der skal have sådan et tilbud,” siger han.

Forvaltningen skrev ud til alle skoler 
efter hele episoden, og det var oppe på 
et udvidet forvaltningsmøde for ledere. 

”Andre ledere har været nysgerrige 
omkring det. Hvis ledere vil høre mere, 
er de meget velkomne til at kontakte 
mig,” siger han.

At håndtere situationen
Michael Sørensen fortæller, at da det 
hele stod på, så kørte adrenalinen.

”Det er jo godt, fordi det får en til at 
handle, men man kan også glemme ting, 
og så er det godt med en helt nøjagtig 

fordeling af opgaver, og at alt det prakti-
ske er på plads,” siger han.

Han har efterfølgende gjort sig tanker 
om, hvad der kunne være sket, hvis det 
havde været en reel trussel.

”Jeg har været udstationeret i det tidli-
gere Jugoslavien for FN, og der har jeg set 
nogle grimme ting, så der har jeg måske 
en ballast frem for andre,” siger han.

Der er også kommet noget positivt ud 
af truslen: ”Jeg oplever, at vi som skole  
er rykket lidt tættere sammen, også med 
forældrene, der har set, at vi kan hånd-
tere den slags situationer,” siger Michael 
Sørensen.

En vred mand
Thomas Kielgast er skoleleder på Hau-
strupskolen i Køge, hvor en trussel også 
satte gang i beredskabet. Skolelederen 
var i USA, da det skete, men han er efter-
følgende blevet sat grundigt ind i sagen.

Det var om morgenen efter klokken 8, 
hvor eleverne var gået til time, hvor en 
52-årig mand, der boede i området, kom 
ind på skolen.

”Han følte sig chikaneret af unge afte-
nen før. Unge, der var elever på skolen, 
og nu ville han gerne i dialog med sko-
len. Det ville de ansatte, han mødte, også 
gerne, men han blev under samtalen 
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Trusler mod skolen eller 
angreb på skolen er noget 
af det værste man som 
skoleledelse kan komme 
ud for. Det er vigtigt, at 
ledelsen får reageret 
hurtigt – og træffer de 
rigtige beslutninger på 
kort tid. Dernæst er 
kommunikationen ud-
adtil vigtig. Primært til 
forældrene. Her er SMS  
et godt redskab. 
Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen

mere og mere vred. Han mente ikke, at skolen 
gjorde nok for at stoppe chikanerierne,” fortæller 
han.

Kom tilbage med et våben
Da samtalen med manden ikke førte til noget, og 
han bare blev mere og mere ophidset, blev han 
eskorteret ud fra skolen.

Det var min souschef, der gjorde det. Under 
dette fremsætter manden trusler om, at han vil 
vende tilbage med et våben, og at han vil have  
fat i de unge, der har chikaneret ham,” fortæller 
skolelederen.

Politiet blev kontaktet, og skolen blev bedt om  
at sætte beredskabet i værk.

”Vi har nogle grundige planer til situationer som 
denne. Alle elever blev samlet i vores hal, og da 
det var gjort, ankom de første politifolk. De bar-
rikaderede skolen, og souschefen fik besked om,  
at der samtidig var andre betjente på vej ud for  
at anholde manden,” siger han.

Hurtig på kommunikation
Forvaltningen var også på plads, så de ansatte kun-
ne bruge kræfter på at informere elever, lærere og 
forældre. Sidstnævnte blev informeret via beske-
der på intranettet.

”Det vil vi gøre anderledes, hvis vi kommer i en 
lignede situation. Politiet var hurtige med at sende 
en pressemeddelelse ud, og den spredte sig hurtigt 
på de sociale medier. I fremtiden vil vi bruge SMS’er 
til alle forældre. Vi har lært, at vi skal være hurti-
gere og skarpere til at kommunikere,” siger han.

Skolen har ved siden af alarmen seks træbrikker, 
og på hver står en opgave, der skal løses i forbin-
delse med en evakuering.

”Der står for eksempel ”Mød brandfolk og po-
litiet uden for skolen”, ”Gennemgå kælderen”  
og ”Gennemgå alle toiletter i pavilloner”. Så er vi 
sikre på, at alle er ude, og at der bliver taget hånd 
om opgaverne,” siger han. 

Hvis en kommer ind på skolen med et våben,  
så er der aftalt et kaldeord, der er tilpas bizart til, 
at ingen er i tvivl om, at nu er det alvor.

”Det betyder, at man skal barrikadere sig i klas-
sen, og hvis det sker i et frikvarter, så handler det 
bare om at komme så hurtigt væk fra skolen som 
overhovedet muligt,” fortæller Thomas Kielgast, 
skoleleder på Haustrupskolen. 

Torben Svane Christensen er freelancejournalist
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 Da København i februar 
sidste år blev udsat for terrorangreb, 
hvor to civile blev dræbt, den ene 
ved den jødiske synagoge, og flere 
politifolk blev sårede, blev sikkerhe-
den skærpet omkring Carolineskolen, 
ligesom den gjorde ved andre jødiske 
institutioner. En yderligere skærpelse 
skete i år, da en 16-årig pige og en  
24-årig tidligere syrienskriger blev  
sigtet for at planlægge et angreb  
mod skolen.

Den øgede sikkerhed på skolen  
er et vilkår for ledelse, ansatte, elever 
og forældre. For nylig fik skolen ny 
skoleleder, Pernille Fabricius, der 
kommer fra en folkeskole.

”Det var et spændende job, som 
jeg sagde ja til,” siger hun. Alt hvad 
der vedrører skolens sikkerhed er 
tavshedsbelagt, men hun kan be-
kræfte, at der er politi til stede på 
skolen og et forhøjet beredskab.

”Jeg blev hurtigt sat ind i de proce-
durer, der gælder i forhold til sikker-
heden her. Jeg føler mig helt tryg, og 
det gør børnene og de ansatte også. 
Hvis der bliver fremsat trusler mod 
skolen, så ved jeg, at der bliver taget 
hånd om det,” understreger Pernille 
Fabricius.

Skolelederen oplyser, at sko len til 
næste forår flytter i nye lokaler, hvor 
sikkerheden også er tænkt ind. 

SKOLE  
BESKYTTES  
AF POLITI  
OG PET
CAROLINESKOLEN I KØBENHAVN HAR ALTID VÆRET 

OMKRANSET AF ET HEGN. I FLERE OMGANGE HAR SKOLEN 

SKÆRPET SIKKERHEDEN YDERLIGERE. SKOLEN HAR FOR NYLIG 

FÅET NY SKOLELEDER, DER KOMMER FRA EN FOLKESKOLE

Af Torben Svane Christensen • Illustration Polfoto/Datagraf

VEJLEDNING FÅR EN 
 OPGRADERING

På baggrund af skoleskoleskyderier 
i Finland i 2007 og 2008 og hen-
vendelser fra lederforeningerne, 
deriblandt Skolelederforeningen, 
tog Undervisningsministeriet i for-
året 2009 initiativ til at drøfte pro-
blemstillingen omkring skolesky-
derier med uddannelsessektoren 
for at sikre, at uddannelsesinstitu-
tionerne har de nødvendige værk-
tøjer og metoder til rådighed til  
at sikre elevernes ret til et sikkert 
undervisningsmiljø.

UVM har for nylig udsendt en  
opdateret vejledning i ’Sikkerhed 
og Kriseberedskab’, som er rettet 
mod alle uddannelsesinstitutioner, 
herunder folkeskoler.

Fokus er netop her at øge sikker-
heden på skolerne og skolernes 
beredskab i forhold til trusler, ter-
ror, skoleskyderier m.m. Vejlednin-
gen ligger på hjemmesiden uvm.dk

Læs også mere på arbejdsmiljø-
web.dk om skolens beredskab, 
trusler og vold i skolen

SKOLESKYDERIER 
I DE NORDISKE LANDE:

November 2007: På en skole i 
Tusby i det sydlige Finland går en 
18-årig elev amok med et skyde-
våben og dræber otte personer – 
seks elever, skolens leder og en 
sundhedssygeplejerske – inden 
han skyder sig selv.

September 2008: Den 22-årige 
Matti Saari går ind på handelssko-
len Kauhajoki i det vestlige Finland. 
Her skyder Saari ni elever og en 
lærer. Flere af dem kendte han 
særdeles godt. Han antænder  
undervejs brande på skolen. Til 
sidst forsøger han at tage livet  
af sig selv, men han overlever i  
første omgang. Han dør dog se-
nere på hospitalet i Tampere.

Skoleskyderier er meget sjældne i 
nordisk sammenhæng, og i Dan-
mark har der kun været et tilfælde 
af skoleskyderi i 1994, hvor en 
mandlig studerende dræbte to 
personer i en kantine på Århus 
Universitet.
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 DR var ved årets skolestart på 
besøg hos folkeskolen École Élémentaire 
Cheminets i det nordlige Paris. Her for-
talte skolens direktør Gilles Langlois, at 
omdrejningspunktet for den skærpede 
sikkerhed, man mener er nødvendig,  
bliver skoleporten. 

”I dag har vi bare en simpel dør med 
elektromagnetisk lås. Men fremover vil  
vi få et automatisk sikkerhedsgardin af 
metal, der kan aktiveres indefra,” fortalte 
direktøren til DR.

Andre tiltag på den franske skole var 
en videofon, som portneren bruger, når 
der kommer besøgende, der også skal 
skrives i en gæstebog. Desuden er der 
lagt en særlig envejs-film på indgangs-
dørens ruder, så man kan kigge ud, men 
ikke ind på skolen. I det her skoleår vil 
der være to voksne til stede, når eleverne 
går gennem porten om morgenen.

Dette tema har også fundet vej til ske-
maet: ”Beskyttelsesøvelser”, hvis der 
trods forholdsregler kommer terrorister 
ind på skolen.

”Vi må træne, så eleverne har prøvet 
det en eller to gange. Men vi skal om-

vendt heller ikke skabe nogen psykose  
og traumatisere børnene,” udtalte skole-
direktøren til DR.

Andre forhold på danske skoler
Man må dog konstatere, at de franske 
skoler er væsentligt anderledes indrettet 
end de danske: ”Vi har et hav af skoler, 
hvor der kan være 20-30 døre ud fra sko-
lens bygninger, så vi kan fysisk ikke nøjes 
med at barrikadere en enkelt dør,” siger 
Claus Hjortdal, formand for Skoleleder-
foreningen og fortsætter:

”Vi har i Danmark – heldigvis – endnu 
ikke oplevet det konfronterende oprør, 
som de har i Frankrig. Jeg håber aldrig, 
vi kommer dertil,” siger formanden.

Ledernes vurdering
Ministeriet for Børn, Undervisning og  
Ligestilling har for nylig udsendt en revi-
deret vejledningen om Sikkerhed og Kri-
seberedskab, der bl.a. handler om ulyk-
ker, brand, skoleskyderier, såvel som 
potentielle terrorrelaterede angreb og 
andre situationer, hvor der kan være 
brug for et kriseberedskab. 

”Vejledningen henvender sig primært 
til ledere af uddannelsesinstitutioner, da 
det er op til den enkelte leder at vurdere 
hvilket beredskab, der passer til deres 
skole og i hvilke situationer,” siger Ellen 
Trane Nørby, minister for Børn, Under-
visning og Ligestilling.

Undgå at skabe unødig frygt
I vejledningen anbefales det, at man lo-
kalt udarbejder planer, der er rettet imod 
de forskellige scenarier. 

”Det er muligt, at ansvarlige voksne kan 
afprøve beredskaber, uden at eleverne 
nødvendigvis er inddraget, såvel som man 
lokalt allerede i dag gennemfører brand-
øvelser eller lign. I sidste ende beror det 
på en konkret afvejning mellem på den 
ene side at sikre sig imod enhver tænkelig 
situation, og på den anden side ikke at 
skabe unødig frygt blandt eleverne i alle 
de danske skoler og ungdomsuddannel-
ser,” siger Ellen Trane Nørby. 

FRANKRIG 
SKÆRPER 
SIKKERHEDEN
TERROR HAR FLERE GANGE RAMT FRANKRIG, OG DET HAR FÅET SKOLER TIL AT SKÆRPE SIKKERHEDEN  

MED ØGET OVERVÅGNING AF SKOLE PORTEN OG BESØGENDE SAMTIDIG MED, AT ELEVERNE BLIVER  

TRÆNET I “BESKYTTELSESØVELSER”. 

Af Torben Svane Christensen • Illustration Polfoto/Datagraf

det en eller to gange. Men vi skal om- brug for et kriseberedskab. 
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Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af Skolelederforeningen kan du få en lønkonto  
med hele 5% i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder,  
at du får mere ud af dine penge. 

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

for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

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

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

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

 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal  
for midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2016.

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

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

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

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

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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 Stress er en udfordring, som 
har svære konsekvenser og omkostnin-
ger for mange danske skoler. Selv om det 
er den enkelte medarbejder, som påvir-
kes af symptomer og måske i sidste ende 
er nødt til at være sygemeldt på grund  
af stress, påvirker og udfordrer én eller 
flere stressramte i høj grad også lederen 
og fællesskabet.

Det er efterhånden vanskeligt at fore-
stille sig, at man som skoleleder kan gå 
igennem sin ledelseskarriere uden at 
blive udfordret af stressproblematikker  
i en eller anden form. Spørgsmålet er, 
hvordan man som skoleleder får håndte-
ret stress på en hensigtsmæssig måde. 

Projekt ”Stress stopper vi sammen”
Efter i nogle år havde set en stigning i an-
tallet af lærere, der fik tilkendt invalide-
pension med stress som udløsende eller 

medvirkende årsag, besluttede man i Læ-
rernes Pension at etablere en forebyggel-
sespulje. 

Der blev afsat midler til at gennemføre 
tre pilotprojekter med det overordnede 
formål at undersøge, hvordan man kan 
undgå, at stress bliver årsag til for tidligt 
ophør på arbejdsmarkedet for lærere. Et 
af de projekter, der har modtaget støtte 
er projektet ”Stress stopper vi sammen”.

Projektet adskiller sig fra de to øvrige 
støttede projekter ved primært at have et 
forebyggende og ledelsesmæssigt fokus 
med både organisatoriske og individret-
tede aktiviteter. Særligt søges at styrke  
ledernes viden og kompetencer i forhold 
til at kunne opdage, forebygge og hånd-
tere stress. Projektet er udviklet og desig-
net i samarbejde med de deltagende sko-
ler for at sikre størst mulig engagement 
og levedygtighed på skolerne.

SKOLELEDERNE KOMMER OFTE TIL AT STÅ I BRÆNDPUNKTET FOR 

HÅNDTERINGEN AF BÅDE EGNE OG MEDARBEJDERES BELASTNINGER. 

OG UANSET OM MAN VIL KALDE DET FOR STRESS ELLER EJ ER DET EN 

TILSTAND, DER PÅVIRKER BÅDE DEN ENKELTE OG HELE SYSTEMET

Af Caroline Tøttrup og Mads Krarup • Illustration: Otto Dickmeiss

NÅR STRESS
UDFORDRER

FIG. 1. 
PROJEKTETS DEFINITION  
PÅ STRESS
Stress er kroppens reaktion  
på fysisk eller psykisk overbe-
lastning. Kortvarige stress-
reaktioner er naturlige og ikke  
i sig selv sundhedsskadelige, 
mens langvarige tilstande af 
stress udløser en mængde 
symptomer, som kan påvirke  
arbejdsevne og helbred  
negativt.
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Hvorfor fokus på stress og  
ikke trivsel?
Projektet hedder ”Stress stopper vi sam-
men”, fordi grundtanken bag er: 

•  At man er nødt til at turde tale om 
stress – kalde en spade for en spade og 
forholde sig alvorligt til den stress, som 
kan påvirke vores arbejdsevne og hel-
bred negativt.

•  At forebyggelse og håndtering af stress 
er noget, vi er nødt til at være sammen 
om, for at lykkes med det.

Det er altså helt bevidst, at vi i projektet 
fokuserer på stress og ikke har forsøgt 
pakke det vanskelige og alvorlige, der  
relaterer sig til stressudfordringen, ind  
i trivselstermer. 

I forbindelse med rekrutteringen af 
skoler til projektet, er vi et par gange 

stødt på kommentaren ”her hos os vil  
vi helst ikke begynde at tale for meget 
om stress. Vi har fokus på at fremme triv-
sel og begynder vi først at tale for meget 
om stress, så bliver medarbejderne først 
for alvor stressede”. 

Vi er klar over stress er et belastet ord  
og udsagn som ovenstående tydeliggør, at 
stress stadig er diffust og tabubelagt mange 
steder. Men når man i dagligdagen enten 
slet ikke taler om stress, eller taler om det 
på alt for forskellige måder bidrager det til 
at skabe forvirring, tabu og handlingslam-
melse både hos leder og medarbejdere. 

For at kunne arbejde hensigtsmæssigt 
med at forebygge og håndtere stress, på 
skolerne, er der brug for klarhed i den 
forstand at der er en fælles forståelse og 
et fælles sprog for, hvad stress er. Der er 
brug for basal viden om, hvornår stress 
bliver skadeligt for helbredet og arbejds-

evnen. I projektet er der derfor lagt vægt 
på at definere og forklare, hvad stress er, 
og hvad det ikke er, jf. fig. 1.

Trivsel og fravær af stress 
Det er forståeligt, at man som skoleleder 
hellere ønsker at sætte fokus på trivsel 
end på stress. Det giver god mening ud 
fra devisen ”det man retter sin opmærk-
somhed på, er det man får mere af”.

Man ved, at trivsel på en arbejdsplads 
kan medvirke til at forebygge og reducere 
stress, blot skal man være varsom med at 
tænke, at man alene ved at sætte trivsel 
på dagsordenen også får forebygget og 
håndteret stresstilfælde på en god måde. 

Før projektets start vurderede alle 
medarbejdere deres egen trivsel og eget 
stressniveau. Ser man på svarene for 
disse to kategorier for den enkelte med-
arbejder, er der som forventet en trend 
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hvor de der har vurderet deres trivsel  
høj også vurderer deres stressniveau 
lavt. Der er dog også nogle, der vurderer 
deres trivsel høj og samtidig vurderer de-
res stressniveau højt. Det er interessant, 
fordi det formentlig er disse personer, 
man risikerer at overse, hvis man vælger 
kun at sætte fokus på trivsel.

Lokal udarbejdelse af 
beredskabsplan 
Ofte udarbejdes politikker og retningslin-
jer fra central side, hvorefter det er de 
enkelte skolers opgave at sikre imple-
menteringen. Men når vi kommer ud 
som konsulenter, oplever vi ofte, at der 
er begrænset kendskab til centrale ret-
ningslinjer, og at det er sjældent, at man 
er lykkedes med at få det skrevne til at 
leve derude, hvor det er tiltænkt. 

En af projektets kerneaktiviteter  
er derfor at udarbejde en lokal 
Stress-stop-beredskabsplan i 
en arbejdsgruppe bestående 
af ledelse og medarbejder-
repræsentanter. Gruppen 
klædes på med oplæg om 
stress og en individuel 
”Stressindikatortest” – et 
forebyggende værktøj, der 
giver indsigt i risici og res-
sourcer i forhold til den enkel-
tes stress balance. Herefter udarbejdes 
det første udkast til skolens beredskabs-
plan. Stress-stop-beredskabsplanen er 
en oversigt over, hvem der har hvilke op-
gaver og ansvar, når det gælder om at 
opdage, forebygge og håndtere stress på 
skolen. Alle, både den enkelte medarbej-
der, kollegagrupper, ledelse og MED-ud-
valg har særlige opgaver og ansvar, der 
konkretiseres og tydeliggøres i planen.

På en fælles workshop for alle medar-
bejdere fremlægges udkastet til planen og 
der suppleres med et vidensoplæg, små 
øvelser og casearbejde omkring stress. I 
oplægget introduceres en grundmodel, 
der ved hjælp af farvezoner tydeliggør, 
hvornår stress påvirker helbred og ar-
bejdsevne negativt. Der er fokus på, at 
alle medarbejdere får en grundlæggende 
viden om stress og kender deres eget  
ansvar og forpligtelser, jævnfør skolens 
Stress-stop-beredskabsplan. For at sikre 
forankring, skal hver enkelt team des-
uden tage planen op på et teammøde  

og være med til at kvalificere og revidere 
den. Herudover spørges der ind til stress 
og trivsel og den enkeltes kendskab til 
planen i skolens medarbejderudviklings-
samtaler. Den fælles workshop gentages  
i 2017.

Foreløbige erfaringer
Projektet afsluttes i foråret 2017, så det er 
endnu for tidligt at sige noget om resulta-
terne, men udsagn fra de to deltagende 
skoleledere indikerer, at der sker en be-
vægelse på skolerne. De oplever at have 
fået en fælles begrebsramme, sprogbrug 
og en mere nuanceret viden om stress. 

”Stressindikatortesten” fremhæves  
af skolelederne, som en særlig kvalitet, 
der bidrog til brugbar viden om de fakto-
rer der kan være med til at påvirke den 
enkeltes sårbarhed. Og gav en øget ind-
sigt i hvad der kan være svært og hvilke 

ting de som ledere kontinuerligt, 
proaktivt skal forholde sig til. 

Samtidig er der en ople-
velse af, at projektets red-
skaber har gjort det lettere 
at tale om stressforebyg-
gelse og stress i medarbej-
derudviklingssamtalerne.  
Der er dog stadig et stykke 

arbejde med at integrere afta-
ler og opgaver fra Stress-stop-be-

redskabsplanen, som en naturlig del af 
kulturen og få deres respektive bered-
skabsplaner til at leve på både individuelt, 
gruppe- og organisatorisk niveau. Ifølge 
Lasse Holm, arbejdsmiljøkonsulent ved 
Børn & Unge i Aarhus kommune, bliver 
den største udfordring ’at få masseret det 
ind i skolens DNA’. Det er vigtigt løbende 
at få i talesat det som opgave, der skal lø-
ses i fællesskab. 

Næste aktivitet i projektet er en work-
shop, hvor lederne fra begge skoler klæ-
des på til at tage de forskellige typer af 
samtaler med belastede eller stressramte 
medarbejdere, jf. beskrivelsen i fig. 2. 

Projektets resultater, samt anvendte 
materialer, forventes offentliggjort i som-
meren 2017 på Lærernes Pensions hjem-
meside www.lp.dk og på www.stress-
stop-nu.dk 

Caroline Tøttrup er cand.psych.aut og Mads Krarup cand.

psych.aut, specialist i arbejds- og organisationspsykologi, 

begge arbejder i konsulentfirmaet Stress-Stop Management

FIG. 2. 
FAKTA OM PROJEKTET

Projekttitel
Stress stopper vi sammen 

Formål 
at undersøge og beskrive effekten af en 
særlig tilrettelagt indsats i forhold til at 
forebygge stress med det langsigtede 
formål at reducere og forebygge for tidlig 
ophør på arbejdsmarkedet blandt lærere. 

Fokus 
Projektet har fokus på at fremme neden-
stående faktorer, der i forskningsmæssig 
sammenhæng, er beskrevet som væ-
rende virksomme når det gælder fore-
byggelse og håndtering af stress samt 
hurtig tilbagevenden til arbejdet efter  
sygefravær pga. stress: 

•  Tilstrækkelig viden og kompetencer 
hos ledelse og medarbejdere ift. 
stress symptomer, samt stress-
håndtering  

•  Tydelige og brugbare stresspolitikker/
retningslinjer og et godt beredskab  

•  En kultur præget af en høj grad af  
social støtte i form af både kollegial  
og ledelsesmæssig opbakning  

•  Et fælles sprog, samt en god og åben, 
ikke tabuiserende dialog omkring 
stress 

Evaluering 
Umiddelbart før afviklingen af de første 
aktiviteter i projektet, er der foretaget en 
baselinemåling i form af et spørgeskema 
til alle medarbejdere på skolen. Her er 
der spurgt ind til oplevelsen af ovenstå-
ende faktorer samt egen vurdering af 
stress og trivsel. Ved projektafslutning 
12017 gentages spørgeskemaet, i håbet 
om at kunne se en udvikling på nogle af 
de parametre, som aktiviteterne i projek-
tet sigter mod at styrke. 

Projektperiode 
Oktober 2015-juni 2017 

Finansiering 
Lærernes Pension samt deltagefinansie-
ring i form af ca. 20 arbejdstimer for le-
dere og arbejdsgruppemedlemmer og 8 
arbejdstimer pr. medarbejder over to år. 

Deltagende skoler 
Præstelundskolen, Brande.  
Højvang skolen, Stavtrup.
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Skolechef, Børn & Kultur
Vi søger en skolechef til Børn & Kultur i Esbjerg 
Kommune – landets 5. største kommune og 
Danmarks Energimetropol.

Afdelingen Skole rummer egen administration og 
består desuden af 8 skoler med tilhørende fritids-
område (SFO’er og klubber) samt tandplejen.

Som skolechef kommer du til en afdeling med 
mange spændende, varierede og udfordrende 
opgaver og en stilling med stor indflydelse. 

Ansvarsområde
Skolechefen varetager den overordnede ledelse og 
drift af Skole og skaber rammer for drift og kom-
petenceudvikling på området. Skolechefen har 
derudover ansvar for gennemførelse og opfølg-
ning på lovgivning samt koncern- og forvaltnings-
politikker inden for Skole. Desuden indgår skole-
chefen i tværgående samarbejde med både intern 
og eksterne parter.

Løn og ansættelse
Løn- og ansættelsesvilkår sker i henhold til aftale 
for chefer indgået af KL.

Information om stillingen
Information om stillingen kan fås hos direktør 
Jørn Henriksen tlf. 7616 1800 / 2069 8924 eller 
ledelseskonsulent Lotte Knudsen tlf. 2384 8741.

Din ansøgning sendes elektronisk til Esbjerg 
Kommune. Læs nærmere herom i job- og person-
profilen.

Job- og personprofil kan sammen med andet rele-
vant materiale ses på www.esbjergkommune.dk 
under ledige stillinger.

Ansøgningsfrist: 
4. december 2016

Se alle annoncer på www.esbjergkommune.dk/annoncer
Oplev Esbjerg på www.energimetropol.dk
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Folkeskolen skal også
fremover være den 

vigtigste samfunds-
dannende institution

Flere skal
vælge folkeskolen til  

som det naturlige  
første valg

Vi skal i dialog  
med forældrene og  

kunne tiltrække 
kvalificerede ansatte

NY INDSATS
FRA SKOLELEDERFORENINGEN



Er du nyudnævnt leder? Vil du 
gerne have en koncentreret indfø-
ring i jobbet og samtidig mulighed 
for et nyt netværk? Så er dette 
kursus noget for dig.

Skolelederforeningen tilbyder nye 
medlemmer et 3-dages kursus 
med fokus både på basisviden om 
ledelse af folkeskoler og på mel-
lemlederens særlige udfordringer.

Arbejdsformen veksler mellem 
oplæg og forskellige deltagerakti-
viteter. En stor del af disse foregår 
i mindre grupper for at give mu-
lighed for networking, idet vi ud 
over det ledelsesfaglige fokus læg-
ger vægt på erfaringsudveksling 
og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skoleleder-
rollen indgående. Hvilke udfor-
dringer møder man som ny i  

jobbet? Hvilke forventninger har 
folkeskolens mange interessenter 
til skoleledelsen? Hvad er god  
skoleledelse? M.v. 

Deltagernes eget erfaringsgrund-
lag inddrages, når typiske cases 
sættes under lup, og Skoleleder-
foreningens konsulenter stiller de-
res viden og erfaring til rådighed, 
når der gives deltagerne lejlighed 
til at præsentere aktuelle pro-
blemstillinger fra deres dagligdag. 

To aktive skoleledere vil ligeledes 
dele deres viden og personlige  
erfaringer med deltagerne – og 
foreningens formand giver en  
aktuel orientering.

PS: Har du som som skoleleder 
fået ny en lederkollega, så gør  
venligst opmærksom på kurset!

MANDAG DEN 13. MARTS 2017

09.30-10.00:  Ankomst, morgenkaffe
10.00-12.00:  Velkomst, præsentation og indledende 

refleksioner over lederrollen. Opstilling  
af læringsmål for forløbet. 

12.00-13.00:  Frokost
13.00-13.45:  Walk and Talk. Parvise drøftelser  

af en case.
13.45-16.15:  Skoleledelse-rammer og vilkår:  

Om forvaltningslov og offentlighedslov.  
Om afgørelser og personalesager.  
Om specialundervisning, god orden  
og magtanvendelse. 

     v/ konsulent Dorrit Bamberger
16.30-18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at have  

lederkasketten på. Om at arbejde i et  
ledelsesteam. Om dilemmaer og loyali-
tetskonflikter. Om ansvar og medansvar.

 v/ kursusledelsen
19.00-20.30:  Middag
20.30:  Samling

TIRSDAG DEN 14. MARTS 2017
08.30-10.15  Aktuelle problemstillinger fra daglig-

dagen. Praktiske øvelser med reflekte-
rende team. 
v/ konsulent Dorrit Bamberger

10.30-12.00:  Skoleledelse i praksis I: Om forandrings-
ledelse. Om at skabe ejerskab hos med-
arbejderne. Om at lede på mål eller lede 
på indhold. Om at træffe beslutninger, 
der gør medarbejderne gode til deres  
arbejde. Om at skabe resultater gennem 
andre. Om ”Vivian and me ...” 
v/ skoleleder Martin Gredal, Skovlunde 
Skole 

12.00-13.00:  Frokost

13.00-14.00:  Walk and talk-tid til refleksion
14.00-16.00:  Skoleledelse i praksis II: Om at arbejde  

i en politisk styret organisation. Om  
økonomistyring. Om samarbejdet i 
ledelses teamet. Om mellemlederens 
særlige position … og meget mere. 
v/ skoleleder Jens Bernhardt og souschef 
Susanne Bremer, Fredensborg Skole

16.00-16.30:  Pause
16.30-18.00:  ”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne 

og kursuslederne danner et panel og  
reflekterer over dilemmaer, som kursus-
deltagerne præsenterer dem for. 

  v/ konsulent Søren Teglskov
19.00:  Middag

ONSDAG DEN 15. MARTS 2017
08.30-10.15:  Selvledelse 

v/ konsulent Søren Teglskov
10.30-12.00:  Nyt fra foreningen. Aktuel orientering  

og dialog med formanden. 
v/ formand for Skolelederforeningen,  
Claus Hjortdal

12.00-13.00:  Bakspejlet. Evaluering af læringsmål,  
opstilling af handleplan og plan for  
videndeling. 

 v/ kursuslederne
13.00:  Frokost, herefter afrejse

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen,  
Søren Teglskov og Dorrit Bamberger

Oplægsholdere
•   Skoleleder Jens Bernhardt og sous-

chef Susanne Bremer, Fredensborg 
Skole 

•   Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde 
Skole

•   Sormand for Skolelederforeningen, 
Claus Hjortdal

Tid
13.-15. marts 2017

Sted
Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 
5800 Nyborg.
Sinatur Hotel Storebælt ligger natur-
skønt direkte ud til Storebælt og tæt på 
såvel Nyborg Station som motorvejen.

Pris
4895 kr.

Tilmelding på
www.skolelederne.org 

Sidste frist for tilmelding er 
26. januar 2017, hvorefter 
tilmelding er bindende.

PROGRAMKURSUS FOR 
NYE LEDERE I 
FOLKESKOLEN
2017
VELKOMMEN TIL ÅRETS KURSUS FOR NYE LEDERE DEN  

13.3.-15.3.2017 SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

kursus
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 Ti års ledererfaring har Signe 
Nabe-Nielsen med i bagagen i jobbet som 
ny skoleleder på Peder Syv Skolen i Viby 
Sjælland. Men det er hendes første job 
som øverste skoleleder. 

Hun kalder det at være leder for ledere 
en ny dimension sammenlignet med at 
være viceskoleleder.

”Jeg ser helt klart mig selv som værende 
i proces. Jeg er jo en forholdsvis ung skole-
leder og har mange år på arbejdsmarkedet 
endnu,” siger den 41-årige skoleleder.

Signe Nabe-Nielsen kommer fra en stil-
ling som viceskoleleder på Tjørnegård-
skolen i Roskilde, og før det var hun 
vice skoleleder/afdelingsleder på Ejby 
Skole i Køge. Hendes første år som leder 
var på Tølløse Centralskole. 

”Jeg har lyst til at prøve udfordringen 
og være den, der er i spidsen for ledelses-
teamet og udstikker retningen. Jeg har 
været leder i mange år og hele tiden søgt 
pædagogiske udfordringer både i forhold 
til personaleledelse og den strategiske  
udvikling på en skole,” siger Signe Nabe-
Nielsen.

Når hun skal beskrive sin ledelsesstil, 
betegner hun den som inddragende,  
lyttende, målstyret og procesorienteret. 

”Jeg har søgt jobbet, fordi jeg synes, at 
den danske folkeskole er et enormt vigtig 
hverv. Jeg vil gerne være med til at ud-
vikle den, nu da reformen er kommet. 
For mig at se skal fokus være på de fire 
hovedværdier: forskellen på arv og miljø, 
at alle elever udfordres, der hvor de er, 
højere faglighed og den varierede skole-
dag”.

Det er alle områder, som Signe Nabe-
Nielsen også var meget optaget af som  
viceskoleleder, nu glæder hun sig til at  
arbejde med dem som skoleleder.

”Min udfordring som skoleleder er at få 
indarbejdet reformen og lov 409 på sko-
len, sådan at vi stadigvæk giver plads til 

kreativitet, gejst og elevernes læring. Det 
fylder meget. Reformen er jo rigtig spæn-
dende i sig selv, og med de rammer, der 
ligger i lov 409, er det nogle store områ-
der at udvikle på,” siger hun.

Signe Nabe-Nielsen vil arbejde på at få 
motivationen frem hos lærerne og være 
med til at sætte retningen for en arbejds-
plads, hvor der stadig er plads til bl.a. 
fleksibilitet og høj faglighed. 

”Lærerne og pædagogerne er jo også  
i proces. Og det er den proces, som er  
en yderst vigtig opgave at få arbejdet  
med og ikke mindst få italesat, at det er 
en proces. Vi er i en udvikling, og ting  
tager tid. Vi må lære af vores erfaringer, 
men vi må også afprøve nyt for at få erfa-
ringer,” forklarer hun. 

Reformen lægger blandt andet op til 
nye muligheder for tænkning af læring, 
forklarer Signe Nabe-Nielsen. 

”For eksempel er holddannelsesreglen 
ophævet fra 4.-10. klasse. Det skaber gro-
bund for at tænke undervisning i hold  
på forskellige måder. Herunder også at 
tænke den varierede skoledag ind. Så  
vi kan få skabt et læringsmiljø for vores 
elever, som gør, at de bliver udfordret og 
hele tiden føler sig udfordret, udvikler  
sig og trives.” 

Der er lige ansat en ny viceskoleleder 
pr. 1. november. Det betyder, at ”vi lige 
nu ikke har en kulturbærer på ledelses-
niveau, så der ligger også en opgave for 
mig i at fare med lempe og sørge for, at 
lærerne og pædagogerne kan se sig selv  
i Peder Syv Skolen videre frem,” siger 
Signe Nabe-Nielsen. 

PEDER SYV SKOLEN har knap 300 elever 
og 35 lærere og pædagoger. Ledelsen består 
ud over skolelederen af viceskoleleder og en 
SFO-leder/pædagogisk leder.

Helle Kjærulf er freelancejournalist

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

SIGNE NABE-NIELSEN
41 år, skoleleder på Peder Syv Skolen, 
Roskilde Kommune, fra 1. august.

Jeg ser helt 
klart mig 

selv som værende i 
proces. Jeg er jo en 
forholdsvis ung 
skoleleder og har 
mange år på 
arbejds markedet 
endnu.
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NOTER

UDVIKLING 
Afdelingschef Arne Eggert, Afdelingen for Undervis-
ning og Dagtilbud i UVM, er med starten af novem-
ber tiltrådt i jobbet ny udviklingsdirektør i KL med 
ansvar for børne-, skole- og uddannelsesområdet.

På den måde skabes der i en overgangsperiode et 
vigtigt personligt link mellem det nationale og lokale 
led i styringen af landets skolevæsener.

Iagttagere har peget på, at KL siden reformstarten 
har holdt en meget lav profil i forhold til debatten 
om skoleudvikling og kommunernes rolle på dette 
område. Det bliver der måske lavet om på nu.

Skolelederforeningen har lavet to nye vel-
komstpjecer til henholdsvis nye medlem-
mer og til nye lokalformænd/leder-TR.

I pjecen for nye medlemmer kan man læse, 
hvad man kan bruge foreningen til. Her er 
information om årsmøde, kurser samt in-
formation om medlemsblad, nyhedsbrev 
og sociale medier.

Læs også om din lokale forening samt om 
MIN SIDE, som er din indgang til vores 
medlemssystem.

I pjecen som ny lokalformand og leder-TR 
fokuseres der bl.a. på samspillet mellem 
ens rolle og hovedforeningen, de gensidige 
forventninger – samt information om øko-
nomi og administration.

Begge velkomstpjecer ligger klar  
på hjemmesiden.

Velkommen

Hvad udad tabes skal indad vindes. Det 
kunne være en måde kort at beskrive DLF’s 
taktik efter L409 og tabet af en central ar-
bejdstidsaftale. Kommune for kommune 
søger man nu at sikre sine medlemmers, 
lærernes arbejdsvilkår gennem lokale afta-
ler, hvilket er lykkedes en del steder, men 
også er op ad bakke andre steder, da kom-
munerne ikke vil tilbage til fastlåste norme-
ringer og timetælleri.

I landets største kommune København har 
forhandlingerne stået på længe, men nu  
er det endelig lykkedes at lande en aftale, 
som alle parter – først og fremmest de kø-
benhavnske lærere og direktionen i hoved-
stadens Børne- og Ungdomsforvaltningen, 
men også og ikke mindst de københavnske 
skoleledere – bakker op om. 

”En god og ordentlig lokalaftale for lærerne”, 
kalder Jeanne Jacobsen, formanden for Kø-
benhavns Skolelederforening, det og tilfø-
jer: ”Det er vi rigtig glade for. Den kan nem-
lig være med til at give skoleledelserne i 
København en bedre ramme og mulighed 
for at drive og udvikle vores folkeskoler”. 

”Aftalen er god, fordi den på den ene side 
kan øge fleksibiliteten for lærerne og give 
dem mulighed for at arbejde hjemme, når 
det giver mening i forhold til elevernes læ-
ring og skolens professionelle arbejdsfæl-
lesskab, og på den anden side, fordi den 
sikrer, at den fulde ledelsesret er bevaret 
hos ledelserne på skolerne, siger hun”.

I aftalen står der, at ”Skoleledelsen skal be-
stræbe sig på, at den enkelte ud af den sam-
lede tid til forberedelse som et pejlemærke 
kan få omkring 5 timer i skoleugerne med 
ordinær undervisning med mulighed for at 
foretage et individuelt valg, om hvor og hvor-
når forberedelsen og efterbehandlingen fin-
der sted”, idet omfanget og placeringen af  
timerne kan variere fra lærer til lærer og fra 
periode til periode.

Lokalformanden i København Jeanne Ja-
cobsen håber meget, at den nye aftale kan 
komme alle parter til gode – elever, foræl-
dre, lærere og ledere – ved, at skolerne nu 
får den fornødne arbejdsro til at gøre de  
københavnske folkeskoler endnu bedre.
Aftalen er trådt i kraft pr. 1. november.

A R B E J D SRO
Ny konsulent 

Pr. 1. december er Helle Rasmussen ansat 
som ny konsulent i Enheden for Medlems-

rådgivning og Forhandling. Hun er uddannet 
jurist fra Århus Universitet, 38 år og bor på 

Frederiksberg.

Helle har gennem de sidste knapt 10 år  
beskæftiget sig med løn- og ansættelsesvilkår 
for ledere og lærere på undervisningsområdet. 
Det har været både på det kommunale, regio-

nale og statslige undervisningsområde – og 
både på arbejdsgiver- og lønmodtagersiden.

Hun har før været ansat i Moderniserings-
styrelsen (Finansministeriet) og i SKAF  

(Fællessekretariat for LC og Centralorganisa-
tionen af 2010). De seneste år har hun arbejdet 

som HR-jurist i Topdanmark Forsikring A/S. 
Velkommen til hende i sekretariatet om  

et par uger!

Samtidig forlader Helene Grarup Smidt sekre-
tariatet for at tiltræde en stilling som advokat  

i HK Danmark. Rigtig god vind til hende.
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AT SE OG AT BLIVE SET

 Da jeg var barn var 
skole ledere forvaltere af en fastlåst 
og på mange måder tilbageskuende 
tradition.

I dag er de, oplever jeg, en af de 
vigtigste ledergrupper i Danmark, 
en af de grupper der har størst mu-
lighed for at øve afgørende kon-
struktiv indflydelse på fremtiden.

Jeg er født i 1957. Jeg og mine 
jævnaldrende voksede op med en 
automatiseret frygt for voksne. Når 
skolelederen i de tidlige 1960ere gik 
gennem korridorer og sale, gik en 
engel gennem stuen. Og det var som 
regel en af de mørke af slagsen. 

Når det skete, gik tiden et øjeblik i 
stå. Vi børn stod stille. De andre læ-
rere stivnede.

Den virkelighed er ikke til at 
kende i dag. Mine egne børn tror 
mig ikke når jeg fortæller om den.

Vores lokale skoleleder her i 
Nørre Snede er børnenes ven. Når 
han går gennem gange og skoleklas-
ser hilser han på børnene, og de hil-
ser på ham, og de gør det med en 
blanding af den værdige venlighed 
og stolthed som rigtig mange børn i 
dag, heldigvis, møder voksne med.

Man kan mærke på børnene at 
han er deres skoleleder. De ved at 
han er en særlig person på skolen, 
med et særligt ansvar og en særlig 
betydning, og samtidig er han, ja 
netop, deres.

Jeg kom også uvilkårligt til oven-
for at skrive vores lokale skoleleder. 
I den vending ligger en fortrolighed 

som historisk er enestående. Faktisk 
er den, tør jeg sige, verdenshistorisk 
enestående. Historien har aldrig før 
set pædagogiske lederstillinger for-
valtet på denne måde. Så demokra-
tisk, så meget i øjenhøjde. Ikke bare 
af én, men af en hel generation af 
skoleledere.

Hvad er der sket?
Der er sket det at hele det danske 

skolevæsen – og de fleste danske fa-
milier og en stor del af samfundet – 
har bevæget sig fra frygtbaseret  
lydighed mod ydre autoriteter til  
en begyndende ansvarlighed.

At vi er på vej bort fra angstfyldt 
underdanighed er den gode nyhed. 
Den dårlige nyhed er at vi endnu 
kun kan skimte konturerne af hvad 
der vil komme i stedet.

Når vores adfærd ikke mere regule-
res udefra, hvorfra reguleres den da?

Indefra naturligvis.
Hvordan bringes det i stand?
Det er ét af tidens helt store 

spørgsmål. Måske det største. Der 
rækker langt ud over skolen og ud 
over Danmarks grænser til hele den 
globale situation, der netop er præ-
get af ydre autoriteters og struktu-
rers sammenbrud.

Det er her skolelederens position 
og virke er så afgørende.

Massive mængder af forsknings-
resultater (mange af dem er samlet  
i Svend Erik Nordenbo med fleres 
vigtige sammenfatning for Kunn-
skabsdepartementet i Oslo fra 2008, 
baseret på flere hundrede forsk-

ningsrapporter) viser, at det tiden 
har brug for, er at støtte børns og 
voksnes indre ansvarlighed og kon-
takt til den naturlige etik, der er os 
mennesker iboende, 

Ordet relationskompetence, som nu 
indgår i formuleringen af lærerud-
dannelsens grundlag, og som detalje-
ret er beskrevet af blandt andet Helle 
Jensen og Jesper Juul, er her et nøgle-
ord i et sådant forsøg på at kultivere 
de ressourcer vi alle er født med.

Relationskompetence er navnet 
på en bevidsthedsændring, et para-
digmeskift. Det beskriver hvor afgø-
rende vigtigt forholdet mellem men-
nesker er for det gode læringsmiljø.

En veninde af mig, der forsker i 
gode læringsmiljøer, har fortalt mig 
at det øjeblik hun træder ind af en 
skoles hovedindgang, kan hun 
mærke skolens ethos, dens ånd, dens 
grad af mellemmenneskelig venlig-
hed, dens relationskompetence.

Den ånd er skolelederen på afgø-
rende vis med til at bestemme. En 
leder er fokuspunkt for hele sin in-
stitution, ikke på en gammeldags, 
hierarkisk måde, men snarere som 
et ledelsesmæssigt forbillede.

Den skoleleder, der går forrest i 
forståelsen af at relationskompe-
tence kan læres, at den kan trænes, 
har mulighed for at præge hele sko-
len med et vandmærke af venlighed 
og nærvær, der er afgørende betin-
gelser for at skolens grundmål om 
læring, faglighed og trivsel kan ind-
fries bedst muligt.

AF PETER HØEG
Forfatter m.m. 

klumme
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Da jeg var barn troede man børn 
var et råmateriale der skulle æltes og 
formskæres. I dag véd vi at de børn 
der behandles med nærvær, respekt 
og basal venlighed, og som bliver set 
af voksne, fagligt og menneskeligt – 
de børn bliver gode elever, gode 
kammerater, gode kærlighedspart-
nere, gode samfundsborgere. 

At møde børn med det nærvær, 
den respekt og den klarhed kan læ-
res, det kan trænes, det kan kultive-
res på en skole. Det er der stadig 
flere skoleledere der har øje for.

Hvorved deres mulighed for gun-
stigt at hjælpe kommende generatio-
ner mod den selvberoende, globale 
ansvarlighed som menneskeheden 
har brug for, forstærkes intenst.

Jeg spurgte engang Lisbeth Mar-
cher, der på det tidspunkt var for-
kvinde for Det Europæiske forbund 
for Kropsterapeuter, hvad der var 

den hyppigste grund til at menne-
sker gik i terapi. Uden at betænke sig 
et sekund svarede hun: Klienterne 
siger ’Jeg blev ikke set som barn’.

Vi kender det alle: Uanset hvor 
gunstige opvækstforhold vi har haft, 
har vi alle smertefulde erfaringer 
med situationer hvor vores individu-
alitet ikke blev set og respekteret.

Hver gang en anden ser os, hver 
gang en voksen eller en kammerat 
ser et barn, hver gang vi ser og aner-
kender hinanden, øges, minimalt, 
men i længden betydningsfuldt, den 
samlede samfundsmæssige varme og 
respekt for individet.

I den proces, i forståelsen af at 
man kan bevidstgøre, træne og kul-
tivere empati, nærvær og respekt, 
spiller skolelederne en stadig større 
rolle.

Fortsætter den udvikling vil den 
kunne påvirke hele samfundet. 

KORT CV 

Peter Høeg har, ved siden af 
sit virke som forfatter, det 
meste af sit liv interesseret 
sig for pædagogik. Han har, 
siden han var 17, undervist 
blandt andet i folkeskolen, på 
gymnasier og universiteter. 
Han er medstifter af forenin-
gen Børns Livskundskab og 
medforfatter til bogen ’Empa - 
 ti – det der holder verden 
sammen’ (med Helle Jensen, 
Steen Hildebrandt, Jesper 
Juul, Jes Bertelsen og Michael 
Stubberup). Han er medun-
derviser på den internationale 
uddannelse i empati og nær-
vær som foreningen har åbnet 
i Berlin, og han gennemfører 
disse måneder, i samarbejde 
med Ikast-Brande Kommune, 
en efteruddannelse i formid-
ling af empati og nærvær der, 
er åben for mennesker i hele 
landet der arbejder med børn, 
unge og deres vilkår. Han har 
selv fire børn.

SSSSkoollelleeedeerrffooorreeniinnngeeen 
oooog PPPleennnummm øøønnsskeerrr aalllle 

ennnn good ddddecceemmmbbeer ooggg nnnår III 
koooommmmeerrr ddeertttiill een ggooddd julll 

oog eeeet ggooddtt nnnyytååårr!
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HANDLE-
KRAFT

Forskningsinformeret 
læringsledelse

Lars Qvortrup 
Det ved vi om-serien

Red Ole Hansen og  

Thomas Nordahl

Dafolo Forlag 

85 sider, 252 kr. 

 Bogen giver et 
godt overblik over den viden, 
der findes hvis man som skole-
leder eller underviser vil ar-
bejde mere struktureret og 
målrettet med forsknings-
informeret læringsledelse.

Bogen kan bruges som en 
slags grundbog, der giver en 
indføring i forsknings infor-
meret lærings ledelse, samtidig 
med at Qvortrup henviser til 
konkret litteratur, hvor man 
kan dykke ned i de dele af  
bogen, som skulle vækkes  
ens interesse. Har man til  
gengæld allerede viden om 
emnet, kan bogen bruges til 
at hjælpe med at holde fokus  
på de centrale elementer og 
som en opsummering.

Store dele af den viden, 
som Qvortrup deler med os, 
kommer fra udenlandske un-

dersøgelser, men han formår 
at sætte den ind i en dansk 
kontekst. Qvortrup anerken-
der, at vi allerede kan meget  
i Danmark, samtidig med at 
han udfordrer modstanden 
mod det forskningsinforme-
rede eller datainformerede, 
ved at sammenligne med en 
læges arbejde.

Vi vil nok alle synes, at læ-
gen er mest professionel, hvis 
hun eller han giver diagnoser 
ud fra forskningsviden og ind-
samlet data. På samme måde 
arbejder vi i skolerne også 
professionelt, når vi gør brug 
af disse som en del af vores 
samlede praksis.

Qvortrup bruger bevidst 
begrebet ”læringsledelse”, da 
bogen ikke kun handler om 
skolelederens rolle, men der-
imod om samspillet mellem 

skoleledelser, lærere og pæ-
dagoger i forhold til elevernes 
udbytte af undervisningen.

I den forbindelse opstilles 
flere gange i bogen tjeklister, 
spørgsmål og trin-for-trin – vej-
ledninger, der kan bruges som 
inspiration til udviklingssamta-
ler på skolerne. Personligt sy-
nes jeg det er befriende, at vig-
tigheden af samarbejde bliver 
italesat. Jeg kan klart anbefale 
bogen, som er nem at læse 
samtidig med at den giver en 
masse viden om emnet.

Lone Frankel Goul 
Daglig leder
Skovvejens Skole, Afdeling 
Nr. Jernløse og Knabstrup
Holbæk Kommune

ANMELDELSER

GODT GYS
Ledelseskrise i  
konkurrencestaten

Lars Bo Kaspersen &  
Jan Nørregaard
Hans Reitzels Forlag

258 sider, 250 kr. 

 Titlen på bogen 
lyder Djøf-agtig, men bogen 
giver en god ramme for ny 
indsigt og forståelse af cen-
trale tendenser i udviklingen 
af den offentlige sektor og sta-
tens måde at styre den på. En 
styring med ensidig vægt på 
formel styring, der har efter-
ladt ledelses- og samarbejds-
rummet i en ganske alvorlig 
krise. Ledere på det pædago-
giske område vil kunne få ad-
skillige aha-oplevelser ved at 
læse denne bog. 

Bogens styrke er en ganske 
gruopvækkende tour-de-force 
gennem ledelsestænkningen i 
det offentlige – efterfulgt af et 
nyt ledelsesbegreb og nogle 
håndgribelige løsningsforslag. 
Det er med andre ord opskrif-
ten på et godt gys, der heldig-

vis ender med nogle gode 
bud på at mindske uhyggen.

Den centrale pointe er, at 
ledere i overgangen fra at be-
drive ledelse i velfærdsstaten 
til ledelse i konkurrencestaten 
overser væsentlige værdier i 
den konkrete ledelsespraksis.

Vægten af formel styring, 
businessværktøjer og produk-
tivitet betyder, at lederne i 
mindre grad forventes at be-
skæftige sig med indholdet i 
det, de skal lede. Ledelses-
opgaven bliver at sikre ram-
merne og de overordnede  
linjer i form af økonomiske 
vilkår og instrumentel mål-
opfyldelse. 

Når disse forventninger 
oppe fra konfronteres med 
medarbejderniveauet, der 
netop har indhold og faglig-

hed som orienteringspunkter 
for engagement og kvalitet, 
opstår der en ledelseskrise og 
bizarre situationer, der kan 
virke uforståelige og uigen-
nemtænkte. Disse konkurre-
rende kontekster er som olie 
og vand og desværre en kilde 
til betydelig apati, loylitetsfor-
virring og utryghed. 

De fleste ledere ved godt,  
at substans er vigtigt, men 
styringstroen medvirker til,  
at de ofte ender i en defensiv 
situation, hvor de parerer  
de ansattes hang til substans 
med en række undvigema-
nøvrer. Bogens analyse af of-
fentlig ledelse er af høj klasse, 
selvom man må bide nogle 
negle undervejs. Blandt andet 
gennemgås syv typiske fald-
gruber og undvigemanøvrer 
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MOD OG 
TÅLMOD

Frygtløs ledelse
Håndtér din frygt,  

og styrk din autenticitet
Morten Novrup Henriksen og 
Thomas Lundby
Dansk Psykologisk Forlag 

133 sider, 217 kr. 

 Vi er nok flere le-
dere i folkeskolen, der som-
metider har måttet husket os 
selv på, at vi blev ledere, fordi 
vi ville lave en bedre skole. 
Ikke fordi vi ville være popu-
lære. For hvor der er konsen-
sus, er der ofte også løgn, som 
det fremgår af denne bog. 

I tre skarptskårne kapitler 
udfolder forfatterne en forfri-
skende optik på, hvordan 
man bedriver autentisk le-
delse. Først argumenterer de 
for nødvendigheden af følel-
sesmæssigt mod, der grund-
læggende handler om ”at  
udholde svære situationer, 
hånd tere ubehag, være tryg 
ved det utrygge, turde stille 
sig frem og skille sig ud”.

Så opregnes de mentale ben-
spænd, der bor i ledere og i or-
ganisationer. Hvorfor er det i 
grunden, at vi ikke bare siger 

tingene som de er, hvad enten 
det gælder interpersonelle kon-
flikter eller mangelfuld opgave-
løsning? En række cases og sce-
narier viser ganske smerteligt, 
hvordan misforstået inddragel-
seskultur og hensynsbetæn-
delse virker handlingslam-
mende på organisationers  
liv og gør ledere til fanger i et  
såkaldt ’diskurs-fængsel’. 

Endelig er der idéer til, 
hvad ledere så skal gøre for at 
undslippe det diskursive fan-
genskab. Aktionslæring og an-
vendt emotionel intelligens er 
nogle af dem. Som det konsta-
teres: Følelser er data. Vrede 
er for eksempel data, der for-
tæller, at vores værdier, græn-
ser eller spilleregler er blevet 
overtrådt. ”Hvis vi mærker ef-
ter og lytter til vores følelser, 
kan de fungere som et land-
kort, der kan bidrage til at  

lokalisere problemerne”.
Jeg havde stor glæde af at 

læse denne fremragende bog, 
der i al sin enkelhed adresse-
rer de penible situationer, vi  
i støder på i vores arbejdsliv. 
Især er jeg begejstret for de 
mange refleksionsspørgsmål, 
der knytter sig til de forskel-
lige cases og benspænd, og 
som kan bruges både indivi-
duelt og i ledelsesgrupper.

Det kræver helt sikkert fø-
lelsesmæssigt mod – og tål-
mod – at blive en gennemført 
autentisk leder, men her er  
i al fald et bud på, hvordan 
man bevæger sig et stykke i 
den rigtige retning. 

Karen Marie Beklar
Souschef
Gerbrandskolen
København

for ledere. Tro os, når vi siger, 
at vi ikke har lyst til at falde i 
nogle af dem!

Det opløftende ved bogen 
er, at den ikke stopper med sin 
problemanalyse. Den inspire-
rer ledere på hele skole- og 
dagtilbudsområdet. For fat ter-
 ne peger på et behov for en 
bevægelse fra en rigid styr ing s -
tænkning og -ledelse på af-
stand til en mere substantiel  
ledelse nær på medarbejderne. 

Der er en modbevægelse på 
vej i disse år mod en ”tæt-på-
ledelse”, hvor lederen er nær 
deres medarbejdere gennem 
involvering, dialog og samtale 
om retning og værdier. Forfat-
terne peger på, at:

• Effektivitet og trivsel skal  
gå hånd i hånd.

• Værdierne tilbage! Ledere 
og medarbejdere skal ero-
bre indholdsdagsorden 
sammen. Det overordnede 
hvorfor må genoplives, så 
lederen ikke kun har fokus 
på hvad og hvordan! 

• Evnen til uenighedsinvolve-
ring. Uenigheder og forskel-
lige værdipositioner skal 
bruges som motor for at 
finde nye og kreative veje. 

Forfatterene slår til lyd for  
en ”dialogbaseret dømme-
kraft”. For bryder dialogen 
sammen og får man ikke drøf-
tet de mange paradokser og 
vanskeligheder, er der ikke 
meget håb. Styringsparadig-
met i sin radikale udformning 
må modificeres. Og så skal le-
deren anvende sin ledelse og 

tale med medarbejderne om 
indhold opgaveløsning og 
give feedback på denne.

Endvidere taler forfatterne 
om at tilegne sig et ledelses-
rum og om en reform, der  
giver frihed til at løse ledel-
sesopgaver med fokus på ker-
neopgaven og ikke spilde ti-
den med alverdens målinger, 
men gerne af få, velvalgte for-
hold, der giver værdi til for-
ståelsen af løsningen af kerne-
opgaven inden fordagtilbuds-  
og skoleområdet. 

Ansvar og feedback er cen-
trale vinkler for at forstå sub-
stantiel ledelse. Det er en 
tænk ning, der vil blive drøftet 
meget de næste par år, og 
som sådan har de betydning 
for skolernes og dagtilbudde-
nes selvforståelse og deres  

arbejde for at skabe et fagligt 
råderum for professionel døm-
mekraft og ansvarlighed. Le-
delsesudvikling og fagprofessi-
onel udvikling af praksis skal 
integreres i højere grad, end  
vi ser i den ensidede styrings-
fikserede ledelsestænkning. Vi 
finder bogen anbefalelsesvær-
dig, da den kombinerer en 
indsigtsfuld analyse med nye 
perspektiver og ikke mindst 
håb om et kvalificeret oprør 
mod en styringsfikserende  
ledelsestænkning.

Palle Isbrandt er erhvervspsy-
kolog og Flemming Bach Søren-
sen er sekretariatsleder, BUPL 
Østjylland.

PS: Undtagelsesvis bringer Plenum denne 
anmeldelse ved eksterne anmeldere.
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ANMELDELSER

ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08

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

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

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

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

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

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

De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger
Ole Kyed
Akademisk Forlag

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

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

Didaktiske ambitioner
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Parentesmetoden
Tænkestrategier mod mobning
Helle Rabøl Hansen
Dafolo

Understøttende undervisning  
og læringsmiljøer
Kritiske perspektiver og  
reflekteret praksis
René Kristensen, Thomas  
Szulevicz (red.)
Dafolo

Hjernen og læring
Ole Lauridsen
Akademisk Forlag

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

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

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

Borgeren i centrum i det  
offentlige Danmark
Karen Revsbech
Kommuneforlaget

Faglig ledelse i offentlige  
organisationer
Søren Voxted
Hans Reitzels Forlag

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,  
Peter Hasle, Hans Hvenegaard, 
Maja Sasser
Akademisk Forlag

Schools that deliver
John Edwards, Bill Martin
Corwin

Narrativ Skoleledelse
Samarbejdet om den åbne skole
Alex Madsen
Samfundslitteratur

Relationskompetencer i 
læreruddannelse og skole
Undervisning og læring
Else Skibsted, Noomi Matthiesen 
(red.)
Dafolo

Styrk læringen gennem dialog
Strategier der engagerer dine 
elever og udvikler deres  
læringssprog
James Nottingham, Jill Nottingham, 
Martin Renton
Dafolo

Klasseledelse gentænkt
Helle Plauborg
Hans Reitzels forlag

Ledelse gennem skolens  
ressourcepersoner
Frode Boye Andersen (red.)
Klim

Næste skridt i professionelle  
læringsfællesskaber
Kollaborative teams der  
transformerer skolens praksis
Robert J. Marzano, Temmy  
Heflebower, Jan K. Hoegh,  
Phil Warrick, Gavin Grift
Dafolo
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MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  

FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  

TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 

SOCIALE MEDIER!

OM MED PÅ

CIALE MEDI

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

VEJLEDNING MED LEDERVINKLER
Ring eller mail og få en snak om det at være leder i eller omkring folkeskolen, f.eks.: 

• dine arbejdsvilkår som leder
• dine løn- og ansættelsesvilkår
• dine tjenstlige forhold, herunder pensionsvilkår
• arbejdstidsaftalen for ledere – eller lærernes?
• godtgørelse for merarbejde
• folkeskolens styrelse og forvaltningsloven
• SU/MED-samarbejdet
• personaleledelse
• udviklingssamtaler og konflikthåndtering
• arbejdsskader
• arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø
• andre relevante emner fra lederens dagligdag

 Brug ”Min side” på www.skolelederforeningen.org  
til at tjekke og opdatere dine oplysninger.

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

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

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

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

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

Dorrit Bamberger
Konsulent
dbam@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

MEDLEMSRÅDGIVNING  
OG FORHANDLING
Peter Cort
Forhandlingschef
cort@skolelederne.org
 
Carsten Ancker
Konsulent
cava@skolelederne.org
 
Louise Z. Graugaard
Konsulent
loza@skolelederne.org
 
Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

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

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Peter Hansen

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org
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Blandt adskillige SFI-forskningsrapporter er 
kommet en om “Skoleledelse i folkeskole-
reformens andet år”. Og der er en del punkter 
om ledelse, der er værd at bemærke:

•  Forskerne påviser en stigning i specifik faglig-
pædagogisk ledelse tæt på de ansatte, men 
et fald i den generelle ledelsesudøvelse.

•  Der peges atter her på, at reformarbejdet er 
truet af, at der er sket en meget omfattende 
reduktion i antal ledere og i ledelseskraften 
på skolerne.

•  Rapporten understreger også det faktum,  
at ledelsen pga. reformstarten med lockout/
L409 har stået over for stor modvilje og  
benspænd i lærergruppen.

•  Der er rekrutteringsproblemer med at skaffe 
kvalificerede lærere for at sikre nødvendigt 
fagligt løft – ps: det er det også med rekrut-
teringen af ledere.

•  Ledernes handlefrihed er ikke blevet større, 
som det ellers var hensigten med reformen. 
Tværtimod er der øget detailregulering i  
kommunerne.

•  Skolelederne er kun ‘nogenlunde’ tilfredse 
med den støtte/opbakning de får af forvalt-
ningerne – og det er ikke en tilstrækkeligt.

•  Også en skrantende økonomi i mange kom-
muner gør det svært for ledelserne at få gen-
nemført reformforandringerne som ønsket.

•  Det pointeres at en så stor reform tager tid  
at implementere og endnu længere tid, før 
man kan vurdere resultaterne.

•  Og så peges der på, at der er behov for andre, 
mere skoleledelsesfaglige videreuddannelses-
tilbud end de nuværende.

 
Så det HELE er ad hekkenfeldt til? Nej, da –  
der er også lyspunkter.

Men overordnet er implementeringen af skole-
reformen og vilkårene for at lede stærkt ud-
fordret af en svækket bemanding, af et utal  
af kommunale opgaver oveni, for snæver mål- 
og resultatstyring mv.

Rapporten ligger på www.sfi.dk

Inden for de sidste fem år har 15 kommuner 
indført total røgfri arbejdstid. 

Det har fået konsekvenser for ca. 85.000 
ansatte, der ikke må ryge i arbejdstiden,  
under transport, på kurser eller arbejder 
hjemme. Overtrædelse af forbuddet kan 
føre til fyring.

Yderligere tre kommuner vil inden 2018 
indføre røgfri arbejdstid for deres ansatte 
viser en opgørelse fra Kræftens Bekæm-
pelse.

Er det sundhedspolitiske og/eller økonomi-
ske overvejelser, der ligger bag forbuddet? 

Flere fagforbund, bl.a. HK, har været på  
banen og spørger til, hvad det næste er,  
som arbejdsgiverne vil blande sig i, fx hvad 
de ansatte spiser, eller hvor meget de sover 
om natten?

Men yderligere stramninger kan være  
på vej. Fx vil Lolland kommune ikke alene  
inddrage de ansattes kaffe- og rygepauser, 
men forbyde brug af sociale medier i ar-
bejdstiden, fx at være på Facebook.

Lolland kommunes 3.500 ansatte får des-
uden strøget deres formiddagspause på 10 
minutter. Samlet set venter kommunen ad 
den vej at kunne effektivisere for ca. 8 mio. kr. 

RYG OG REJS

NOTER

Bølgerne går højt i dansk 
politik, spørgsmålet er, 
hvem der blinker først, og 
det har fået eksperterne til 
at mene, at vi skal til valg 
inden for de kommende 
måneder.

Også hos bookmakerne er 
man klar med odds på det 
næste folketingsvalg, og pt. 
er januar 2017 favorit til at 

blive måneden, hvor vi skal 
stemme. I skrivende stund 
ser det sådan ud:

November 2016 7.50
December 2016 14.50
Januar 2017 3.20
Februar 2017 3.80
Marts 2017 4.40

Det er en af de store book-
makere NordicBet, der i 

skrivende stund (medio ok-
tober) sætter væddemål op 
på disse vilkår. 

Januar, der regnes for mest 
sandsynligt for et valg, gi-
ver altså færrest penge re-
tur, hvorimod du får over 14 
gange så meget til julega-
ver, hvis du tør satse på et 
decembervalg og vinder … 



PUMPTRACK PC7
FØR DKK 786.940
NU DKK 549.995

PUMPTRACK PC1 
FØR DKK 261.800 
NU DKK 179.995

ELVERDAL A/S
TLF. (+45) 3513 3222 
WWW.ELVERDAL.DK

PUMPTRACK PC3
FØR DKK 439.800
NU DKK 299.995

SKOLEGÅRDSSJOV 
KOMBINERET MED TRÆNING 

Elverdal introducerer pumptracks 
til cykler, løbehjul og skate! 

Pumptracks bringer liv i skolegården 
og udvikler koordination og balance. 
Banerne fås i mange udgaver og farver.

PRISER ER EKSKL. MOMS INKL. 
LEVERING OG MONTERING
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30%



ANNONCE

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 

ledelses udfordringer, 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. 

Søg om OPTAGELSE på

Diplom i ledelse og Talent for

ledelse senest den 1. december og

start i januar 2017.

LÆS MERE PÅ:

UCC.DK/DIPLOMILEDELSE


