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MINISTER
MED EN
MISSION
Merete Riisager skal som under
visningsminister stå i spidsen for
den skolereform, hun har været
en af de største modstandere af.
Og det er hun ikke ked af. Tvært
imod vil hun gribe chancen til at
ændre de ting, hun finder aller
mest forkerte.
s. 10

MÅNEDENS TWEET
@claushjortdal Kære alle
politikere: prioriter folke
skolen politisk-økonomisk,
hvis forældrene fortsat
skal vælge fællesskabet
#voreshelelivet

Tlf: +45 26 46 48 53
Web: www.hopspots.dk
Email: info@hopspots.dk

hop dig klog

Laver I meningsfuld bevægelse i undervisningen? Det
interaktive læringsmiddel Hopspots gør det let og
sjovt at komme i gang! Med Hopspots kan man
spille en række læringsspil, der motiverer til
bevægelse og sproglæring. Børnene kan
også programmere deres egne spil.
Dermed bliver de producenter af
Hop med Louis Jensen:
eget læringsindhold. Kontakt
Premiere på det nye spil
os for en fremvisning af de
Lakridsmanden
På Danmarks Læringsfestival
interaktive brikker, så I
Stand 254
kan hoppe jer kloge!
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VI KOMMER MED
AUTOMATEN.
I BESTEMMER
INDHOLDET.
L

ange skoledage. Den lille sult.
Med en Arla Breaktime automat får
både elever og lærere adgang til lette
mellemmåltider på skolen hele dagen.
Vi kommer med automaten, og I sammensætter selv jeres eget sortiment
af Arla on-the-go produkter plus egne
varer som fx frugt, sandwich og sunde
snacks, så det hele passer til skolens
sundhedspolitik. Så kan både elever og
lærere få lette, lækre mellemmåltider
– også når kantinen eller skoleboden
er lukket. Der betales med mønter,
kort eller via app, og overskuddet går
til skolen.
Sammensæt et sortiment, der passer
til skolens sundhedspolitik. Arla
on-the-go sortimentet omfatter både
forfriskende drikke og hurtige,
lette mellemmåltider. En hylde er
reserveret til jeres egne produkter.
Kontakt
Lars Due Hansen, Salgskonsulent
7643 4436 · lrhae@arlafoods.com
for rådgivning om sortiment,
placering og servicering.

Læs mere på
arlafoodservice.dk/breaktime

I nyrevideret publikation fra Væksthus for Ledelse om, hvad
der kendetegner ’Ledere, der lykkes’, kan vi se, at en række kompetencer
går igen over tid, fx strategisk sans og vedholdenhed. Til gengæld er en
helt ny kompetence kommet til, ja den står såmænd helt øverst på listen:
Økonomisk opfindsomhed.
Det kan de fleste nikke til. Der er altid brug for kreativitet til at få enderne
til at mødes. Men i disse år mærker vi for alvor, at vi befinder os i en omfat
tende omstilling af vores samfund, hvor opfindsomhed ikke er nok. Det, der
sker er, at der føres en økonomisk politik, der bl.a. er ved at sætte folkesko
len ud på et sidespor.
Først vedtog politikerne en underfinansieret skolereform. Samtidig skaf
fede man sig via strukturændringer, inklusions- og arbejdstidsreformer et ra
tionale, så der i dag er 15 % færre ledere og ansatte på skolerne end for 5-6 år
siden til at klare et arbejde, der bare er vokset og vokset. Der gives skattelet
telser og fastholdes en minimal offentlig vækst i stedet for at sørge for, at vel
færdsydelserne er i orden.
Danmark skal fortsat være i verdenseliten, men vil ikke være det uden en
både stærk privat og en stærk offentlig sektor. Uden at fundamentet er i or
den, kan huset ikke stå, og på mange folkeskoler er økonomien så stram, at
det eneste, vi kan gøre, er at presse os selv og vores ansatte yderligere. Og
alligevel fortsætter forventningerne om at skaffe et endnu større rationale
trods besparelser og hårdt arbejde.
Vi får ofte kritik for ikke at gøre det godt nok, selv om det reelt handler om
statslige såvel som kommunale økonomiske prioriteringer. Det kan skolerne
ikke holde til, og det kan samfundet heller ikke. Forældre, elever og lærere
står af, når det, vi før var fælles om, i højere grad bliver en kampplads og et
sted man vælger fra.
Uanset dygtige ledere og personale er økonomien på folkeskolerne mange
steder på et niveau, så forældre vælger de frie skoler. Der er ikke noget over
ordnet galt med at man vælger friskole, men at der skal spares
på velfærden for at give skattelettelser, og at de rigeste i sam
fundet så ”betaler mere for velfærden” ved at sende deres
børn i friskoler er en samfundsmæssig både skæv og helt
uacceptabel løsning.
Kommunekasserne, der mange steder bugner af opspa
rede midler, bør straks få grønt lys for at omsætte dem til
arbejde på vores folkeskoler og andre offentlige områder.
Lad os få nogle bedre rammebetingelser, tak. Vi skal have
et ’samfund, der lykkes’.
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lokal kommunikation

BLIV HØRT!
INTERESSEN FOR FOLKESKOLEN ER STOR. OFFENTLIGHED OG MEDIER HAR
ET VÅGENT ØJE FOR, HVAD DER RØRER SIG. I SKOLELEDERFORENINGEN HAR
VI FOKUS PÅ AT FÅ VORES SYNSPUNKTER UD OVER RAMPEN. DER ER OGSÅ
BUD EFTER LOKALFORENINGERNES ERFARINGER.
Af Malene Lieberknecht • Illustration: Datagraf

TRADITIONELLE MEDIER
Mediernes fokus kan betyde meget for
befolkningens og politikernes velvilje
over for folkeskolen – ikke mindst lo
kalt. Så derfor: Få skabt en positiv re
lation til den lokale presse, som ofte
gerne bringer nyt fra de lokale skoler.
Benyt lejligheden til at fortælle de gode
historier om spændende arrangementer
eller nye tiltag på skolerne. Hvis medi
erne senere kaster et mere kritisk blik
på skolerne, er det nemmere at blive
hørt, hvis kontakten allerede er skabt.

mest indflydelse. Inddrag den lokale
bestyrelse for at sikre dig opbakning
til dine holdninger og udtalelser, og
brug din sunde fornuft. Det gælder om
at finde balancen mellem samarbejde
og konfrontation.Vær også opmærk
som på din tavshedspligt. Kontakt altid
Skolelederforeningens sekretariat, hvis
du er i tvivl om noget. Læs også om
’reglerne for din ytringsfrihed’ i TRhåndbogen på foreningens hjemme
side www.skolelederforeningen.org.

Som lokalformand og leder-TR har du
vid adgang til at udtale dig om lokale
forhold vedrørende folkeskolen og dens
ledelsesvilkår. Det ligger i rollen. Er der
en verserende offentlig debat i de lokale
eller regionale medier, har du som valgt
lokalformand et mandat til at ytre dig
om skoleledergruppens vilkår og inte
resser. Det er vigtigt, at du understreger,
at du udtaler dig i rollen som valgt lokal
formand for Skolelederforeningen.

Har du og lokalforeningen ikke succes
med at komme igennem til medierne,
er et debatindlæg et godt alternativ.
Skriv kort og klart, og fang læseren
med en slagkraftig og gerne overra
skende overskrift. Det er en god ide
at krydre et debatindlæg med under
søgelser eller tal, som har nyhedens
interesse. Kan der komme lokale tal
på bordet, giver det endnu større
chance for at komme i avisen.

Strategisk kommunikation er vigtigt, så
overvej hvilken strategi, der kan give

TJEKLISTE KOMMUNIKATION
• Hav en klar målsætning
• Husk at sikre at baglandet er
orienteret og så vidt muligt
fuldt ud enig i mål, strategi
og holdninger
• Kend din modtager/målgruppe
• Fokuser på kernebudskaberne
• Gør dine budskaber letforstå
elige
• Brug eksempler fra hverdagen,
eller tilbyd lokalpressen casehistorier, som tydeliggør jeres
budskab
• Benyt gerne flere platforme –
læserbreve, sociale medier,
henvendelse til lokalpressen
osv.
• Følg op, og gentag jeres bud
skab i flere sammenhænge
• Timing er afgørende. Slå til når
debatten kører, og vær på for
kant med fængende budskaber
Læs mere om kommunikation:
www.skolelederforeningen.org/
for-tillidsvalgte/tr-haandbog/
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NYE MEDIER
Især Twitter og Facebook er effektive kom
munikationsplatforme, når I vil høres. Mange
danske politikere, beslutningstagere, journa
lister og medier er på de sociale medier, hvor
de holder øje med, hvad der dukker op af
spændende udmeldinger og forslag.
Twitter
Globalt tweeter dagligt mere end 100 millio
ner mennesker, og der diskuteres politik på
livet løs. Pressen finder gerne her de perso
ner, organisationer eller foreninger, som kan
bidrage til morgendagens politiske historier
med interview og citater. Det er ikke usæd
vanligt, at et politisk budskab lagt ud på
Twitter senere bliver til en historie på et
landsdækkende medie. Twitter er et hurtigt
medie, hvor et tweet hurtigt kan nå bredt ud,
hvis det kommer godt fra start.
Skolelederforeningen tweeter centralt som
@skolelederOrg om #skolechat, #skolepol,
#uddpol, #slnchat, #dkpol, #inklusion,
#skole, #læring og #åbenskole. Der er altid
mulighed for at retweete foreningens syns
punkter, så de får så bred opmærksomhed
som muligt.
Facebook
På FB kan alle stille sig op på den virtuelle øl
kasse og levere et budskab. Vores politikere,

også lokalpolitikerne, er dygtige til at få vores
opmærksomhed på mediet, men det virker
også den anden vej, idet vi på FB har mulig
hed for dialog med politikerne.
FB har den begrænsning, at man som regel
er i kontakt med personer, man kender i for
vejen. Til gengæld er det et oplagt medie at
gøre opmærksom på kampagner og enkelt
sager. Her er fin mulighed for at folde sig ud
med grafikker, foto, slogans og citater og rig
lejlighed til at henvise til artikler, videoer,
kronikker og debatindlæg.
På FB lader vi os oftere engagere i en sag end
i en organisation, forening eller i en virksom
hed, og vækker et opslag så megen opmærk
somhed, at det ligefrem går viralt, kan I nå
rigtig bredt ud.
Bevar overblikket … og tæl til 10!
Det kræver øvelse at kommunikere via de
sociale medier, hvor det er nemt at blive
misforstået. Den gode tone og konstruktive
dialog er afgørende. Undgå injurierende og
krænkende opslag. Selv om det er hurtige
medier, er det ikke altid nødvendigt at rea
gere prompte. Tag en tænkepause, inden I
farer til tasterne. Negativ aktivitet på de so
ciale medier kan gøre mere skade end gavn.

OPBYG RELATIONER
Kommunalpolitikerne er krumtappen i det lo
kale demokrati og de lokale politiske beslut
ninger, og det er naturligt at prøve at få poli
tikerne i tale. Skab gerne opmærksomhed på
skoleområdet hos lokalpolitikerne.
Der er meget vundet ved at opbygge relatio
ner både i forvaltning og til politikere, frem
for at være låst i traditionelle positioner, når
der er interesseforskelle eller uenighed om
fx vilkårene for at udføre arbejdet. Det er ofte
bedre at tale uden for referat frem for fx at
blive sat op over for hinanden i lokalmedierne.

PS
Alt her er værd at have med
i overvejelserne, hvis I som
lokalforening laver en plan
for, hvordan I vil kommunikere
ind i det politiske system.

Det er derfor værd at være opmærksom på,
hvordan politikerne arbejder, og hvordan po

litikere og embedsværk kan matche hinan
den. Politikerne har mange sager og projekter
at holde styr på, så det er en god ide at kende
deres deadlines.
Husk også, det er god skik samtidig at invol
vere skolechefen i det lokalpolitiske arbejde.
Ifølge Ulrik Kjær, professor på Syddansk Uni
versitet, og medforfatter til bogen ’De sidste
sande amatører’, er der en tendens i kommu
nalpolitik til, at der bliver flere politikere, som
kan kaldes ’Manageren’, som lader sig inspi
rere af eksperter og ledelsesfilosofi, eller ’Net
værkeren’, som lader sig inspirere af borgere,
interesseorganisationer og frivillige.
Malene Lieberknecht er journalist

plenum – jan 2017

7

NOTER

FÆLLES
LEDELSE
Ved UV-ministerens nylige status
over skolereformens 2. år i novem
ber offentliggjordes KORA-rappor
ten: Fælles ledelse og holddannelse” i folkeskolen.
Der er heri flere meget interes
sante konklusioner. Bl.a. at der ind
til videre ikke kan påvises nogle
kontante fordele ved strukturæn
dringer, ned- og sammenlægning
af skoler og ledelser:

MINDRE

FRI

Fagforbundene for statsansatte, der bl.a. tæl
ler Offentligt Ansattes Organisationer (OAO)
og paraplyorganisationen Centralorganisatio
nernes Fællesudvalg (CFU), har valgt at af
bryde samarbejdet med den nye minister for
offentlig innovation, Sophie Løhde (V).
Det sker på baggrund af, at ministeren har
inddraget tre såkaldte kutyme-dage, hvor de
ansatte ellers har haft fri. Fridagene har imid
lertid ikke været direkte skrevet ind i overens
komsten. Omvendt har det været kutyme i
årevis, at de ansatte holdt fri, lyder argumen
tet fra de ansatte.
Også en række AC-forbund er på banen og
har bl.a. rejst en voldgiftssag mod Skattemi
nisteriet, der på samme vis uden kompensa
tion har inddraget medarbejdernes juleaf
tensdag, nytårsaftensdag og grundlovsdag,
hvor der ellers har været givet fri i årtier.
Sagen er ikke endelig afgjort.

8

plenum – jan 2017

• D
 et fremgår, at ”den økonomiske
gevinst er usikker” ved ændrin
gen af skole og ledelsesstruktu
rer, og at besparelserne ”ikke
nødvendigvis bliver så store som
antaget”.
• I de fleste konkrete tilfælde pe
ger forskerne på, at der kun er
tale om ”små besparelser, som
primært er skabt gennem en
reduktion i antallet af ledere”.
• Det påpeges tværtimod i rap
porten, at den fælles ledelse
på de nye, sammenlagte skoler
”er presset” og ”er underlagt et
voldsomt arbejdspres”.
• Kommuner, der overvejer etable
ring af fælles ledelse mellem
skoler eller mellem skoler og an
dre institutioner, bør medtænke,
at ”udsigten til en økonomisk
gevinst for usikker”.
• Lederne peger selv på, at de ”er
for få i forhold til de ledelsesop
gaver, som de forventes at skulle
løfte. Nogle ledere oplever også,
at de står forholdsvis alene med
mange ting”.
• Og så står der mere overordnet,
at ”kommunerne bør være be
vidste om afvejningen mellem
ønsket om besparelser og ledel
sernes arbejdsvilkår”.
Der er altså umiddelbart intet rati
onale ved, at kommunerne etable
rer fælles ledelse for flere eller me
get store skoler – andet end at der
på sigt spares på bemandingen.
Tværtimod presses vilkårene for at
lede reformen frem til succes af et
utal af kommunale opgaver oveni,
for snæver mål- og resultatstyring
mv., fremgår det af rapporten.

POSITIVT
PISA 15, som blev offentliggjort medio de
cember, viste, at Danmark for første gang
nogensinde ligger signifikant over OECDgennemsnittet i læsning, matematik og na
turvidenskab.
Scoren for matematik er således steget med
11 points – fra 500 i 2012 til 511 points i 2015.
I matematik er det også er lykkedes at øge
andelen af højt præsterende elever. Samtidig
er andelen af lavt præsterende elever faldet
fra 2012 til 2015. I naturfag og læsning er
fremgangen mindre, men dog væsentlig.
Claus Hjortdal siger: ”Mange OECD-lande
scorer lavere end tidligere. Set i det lys er det
endnu mere glædeligt, at de danske elever
ikke blot har fastholdt deres score, men er
gået frem.” Han peger også på, at det sand
synligvis har haft en positiv effekt, at antallet
af matematikvejledere er øget de senere år.
Formanden for Skolelederforeningen frem
hæver, at det flotte PISA-resultat primært er
sket på baggrund af en engageret og dygtig
indsats på skolerne, og at det er en udvikling,
man kan forvente vil forsætte i takt med, at
skolereformen implementeres.

Medier
Som følge af besparelser bliver dit med
lemsblad Plenum otte sider kortere i 2017,
men udkommer fortsat syv gange årligt.
Til gengæld er indholdet på foreningens
elektroniske nyhedsbrev Plenum+ vokset,
og det kommer stadig 15-16 gange årligt,
direkte til din mailbox.
Hvis ikke du har tilmeldt dig nyhedsbrevet,
så gør det via hjemmesiden!

Læringsplatformen MoMo
Sikkerhed og brugervenlighed, der går hånd i hånd

MoMo er den nyeste læringsplatform på
markedet. Den er opbygget efter kravene fra
KL og er udviklet, efter folkeskolereformen
trådte i kraft.
MoMo er tilpasset og klargjort til elevers og
det pædagogiske personales nye hverdag, og
med den meget enkle og intuitive 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 itunderstøttelse 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 cloudtjenester 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.
www.systematic.com/momo

interview
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DRØMMEN ER
MERE FRIHED
FRIHED ER EN AF DE VÆRDIER, MERETE RIISAGER VÆGTER HØJEST, OG
SOM UNDERVISNINGSMINISTER VIL HUN KÆMPE FOR MERE RÅDERUM
TIL SKOLELEDERNE. UANSET HVILKE ÆNDRINGER, LIBERAL ALLIANCES
POLITIKER VIL FORETAGE SIG, ER HUN AFHÆNGIG AF DEN FORLIGSKREDS,
SOM HUN VAR I OPPOSITION TIL, DA FOLKESKOLEREFORMEN BLEV
VEDTAGET. MEN DET SKRÆMMER IKKE MERETE RIISAGER AT STÅ ALENE.
Af Cathrine Huus • Foto Jacob Nielsen
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interview

BLÅ BOG
• M
 erete Riisager Andersen
• Født 1976 i Aarhus
• Datter af Karsten Andersen
og Borghild Andersen
• Vokset op i Næsby på Fyn
• Cand.mag.pæd fra Københavns
Universitet 2003
• Medarbejder på Reformsekre
tariatet på Det Humanistiske
Fakultet, Københavns Universi
tet fra 2003 – 04
• Konsulent ved Work Life
Learning, IMS Assima A/S fra
2004-07
• Manager for Learning & Change
ved PricewaterhouseCoopers
2007-10
• Medlem af Folketinget for
Liberal Alliance fra 2011, kan
didat for Radikale Venstre fra
2006-2010
• Undervisningsminister siden
28. november 2016
• Gift med Mogens Pedersen.
Sammen har de en søn på ti
og en datter på 8 år, der går i
privatskole.
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Der er stadig spor af flytterod,
da Plenums journalist og fotograf møder
den nye undervisningsminister i de højlof
tede lokaler på Frederiksholms Kanal. Et
par flyttekasser står sammenklappede op
af væggen, og det er da også kun små to
måneder siden, Merete Riisager fra Libe
ral Alliance rykkede ind efter sin forgæn
ger, Venstres Ellen Trane Nørby. Men selv
om det er første gang, den 40-årige politi
ker indtager en ministerstol, virker hun
hverken nervøs eller famlende.
Merete Riisager er velforberedt, hun
har bedt om at få spørgsmålene på for
hånd, og svarene kommer let og fly
dende. Hun føler sig hjemme. Der er ikke
tale om en af den slags ministre, der skal
sætte sig ind i et helt nyt område. Hun
læner sig da heller ikke op af sin presse
medarbejder, som sidder med ved bor
det i ministerkontoret for at holde skarpt
øje med tiden og de ord, der udveksles.
Det er også en travl minister, vi har foran
os, vi har kun fået 15 minutter til intervie
wet, for hun skal hurtigt videre til et an
det møde.
Ræven vogter gæs
Trods den korte tid i sadlen har Merete
Riisager allerede været meget synlig. Hun
har givet rækkevis af interviews til tv, avi
ser og magasiner, sandsynligvis fordi hun

har en af de mest kontroversielle roller i
den nye regering.
Hun skal nemlig administrere den fol
keskolereform, hun har været indædt
modstander af, siden den blev vedtaget i
juni 2013. Dengang kaldte hun reformen
for ”en katastrofe.” Og hun er stadig kri
tisk over for den reform, hun i dag er
øverste chef for. Men paradokset ser ikke
ud til at genere hende. Tværtimod smiler
hun et af sine mange smil, da vi spørger,
hvordan hun vil tackle situationen.
”Jeg synes, der er god fornuft i at lade
en kritiker administrere. Jeg kender
forskningen omkring skolereformen rig
tig godt, jeg har talt med alle målgrup
perne og kender indvendingerne. Jeg
ved, hvad vi evidensmæssigt og forsk
ningsmæssigt kan stå inde for, og det er
god viden, når jeg skal stå i spidsen for
at få folkeskolereformen til at fungere.”
Der skal ryddes op
Efter den store turbulens omkring refor
men og tre år med mange uløste proble
mer, er der et stort ønske om arbejdsro
på skolerne. Og der kan være god grund
til at frygte, at roen vil lade vente på sig,
hvis den reformkritiske minister ønsker
at lave det hele om igen. Men det hus,
der er ved at blive bygget, bliver ikke re
vet ned igen – i hvert fald ikke lige nu.

For det første er Merete Riisager af
hængig af en enig forligskreds, når hun
vil lave ændringer, uanset om de er store
eller små. For det andet kan hun faktisk
godt finde positive ting i reformen. Hun
peger særligt på det nye minimumskrav
til faglige timer.
”I nogle kommuner var antallet af
fagtimer kommet så langt ned, at man
havde nået smertegrænsen. Nu har
vi fået løftet antallet af fagtimer på en
måde, så man ikke kan skrue på kvali
teten der. Det er en rigtig god ting. Jeg
kan også godt lide den åbne skole, hvor
man arbejder lokalt med at invitere ver
den ind.”
Men hun lægger ikke skjul på, at hun
vil gøre sit for at ændre på de ting, som
hun er utilfreds med. Hun hører stadig,
at der er grus i maskineriet, at lærere
sygemelder sig og føler sig pressede af
arbejdsbyrden, ligesom hun hører om
forældre og elever, der ikke oplever, at
reformen fungerer, selv om det er 2 1/2
år siden, at den blev indført.
”De intentioner, der er i reformen, skal
udleves. Men det skal ske under hensyn
tagen til de grupper, der er i skolen, altså
lærere, skoleledere, elever, forældre og
pædagoger. Det vigtigste er den gode
undervisning og børnelivet, og alt vi gør,
skal dreje sig om de to ting. Det må ikke

Jeg drømmer om en skole,
der er folkets skole. Hvor
forældrene er glade for at aflevere
deres børn, og hvor eleverne
bliver fagligt udfordret.
plenum – jan 2017
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Når noget virker forstyrrende for det,
man gerne vil, skal man kunne lave
nogle justeringer lokalt. Vi må sørge for, at
den stramme målstyring ikke bliver for rigid.

være sådan, at de grupper, der er i sko
len, får ødelagt deres arbejdsliv, fordi vi
vil dem for mange ting, eller fordi struk
turen bliver for stram. Så må vi løsne gre
bet, så man kan få plads til at være der.
Vi må rydde lidt op.”
Ud med de mange detailregler
Merete Riisager vil ikke fremlægge de
næste to års folkeskolepolitik allerede.
Men hun vil gerne nævne hvilke ting, der
står øverst på ønskelisten. Noget af det,
som ligger Merete Riisager mest på sinde,
er de lange skoledage.
”Skoledagen er mange steder blevet
for lang. Nogle steder fungerer det godt,
men når det ikke fungerer, oplever både
forældre og elever, at dagens længde bli
ver en hindring i sig selv. Det er ikke
godt, og derfor er jeg glad for, at man
flere steder har anvendt paragraf 16b til
at forkorte skoledagen og bruge ressour
cerne på en anden måde. F.eks. ved at
indsætte en pædagog i de mindste klas
ser. Når noget virker forstyrrende for
det, man gerne vil, skal man kunne lave
nogle justeringer lokalt.”
Uden for fællesskabet
Merete Riisager selv gik i skole på Krog
gårdsskolen i Odense, en folkeskole, som
hun har beskrevet som venstreoriente
ret. Og skolens kollektive ånd clashede
med den unge piges temperament: hun
elskede nemlig at konkurrere. Hun var
en dygtig svømmer og vandt mange fyn
ske mesterskaber. Det var også i svøm
memiljøet, hun fandt størstedelen af
sine venner.

14
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Kort før jul fortalte hun i TV 2-pro
grammet ’Lippert – et walk and talk
show’, hvor akavet hun følte sig i tidens
ungdomskultur. Hun var udenfor, og som
12-årig var hun med sin muskuløse svøm
mekrop, sin korthårsfrisure og sine 178
centimeter så ikke-piget at se på, at
mange tog hende for en dreng.
Men erfaringen med at stå uden for
fællesskabet har hun taget med sig ind i
voksenlivet som en styrke.
”Jeg er ikke bange for at stå uden for
en gruppe. For når man gør det, så viser
det sig, at der også står en derovre, som
står udenfor. Så står vi udenfor sammen.
Det er en del af ungdommen at stå alene,
og det er okay. Det går over,” som hun
sagde i tv-programmet.
Fandt sin rette hylde
Studenterhuen fik hun på Sct. Knuds
Skole i Odense, og med et 9-tal i snit – ef
ter den gamle skala – gik turen til Køben
havns Universitet. Oprindeligt var drøm
men at blive psykolog, og hun arbejdede
i en årrække i psykiatrien. Det viste sig
dog at være et sidespor.
”Jeg var glad for at være der, men det
var hårdt at arbejde med de tunge men
neskeskæbner, og jeg kunne ikke se mig
selv dér i et langt arbejdsliv. Derfor blev
psykologien afløst af pædagogikken, for
den handler om den positive, personlige
udvikling,” siger hun til Plenum.
Siden har netop pædagogik, uddan
nelse og undervisning ligget hendes
hjerte nærmest. Efter hun blev cand.
mag.pæd. fra Københavns Universitet,
har hun arbejdet med pædagogik og læ

ring for voksne, primært i private virk
somheder som Lego og Pricewatercoop
erHouse.
Også som politiker er det i uddannel
sesområdet, at tampen brænder, og hun
har været ordfører for undervisning for
Liberal Alliance, siden hun kom i Folke
tinget i 2011. Vi befinder os altså foran
en minister, som er godt inde i sit stof,
og som har mange års erfaring og viden
at stå på.
Frihedsministeren
Hun bliver en anderledes minister, har
hun sagt. Måske ikke kun på grund af sin
store faglighed, men også fordi, det er
første gang i mere end 50 år, at posten
går til en politiker, som ikke er fra enten
Socialdemokratiet, Venstre eller Radikale
Venstre. Hvis politik, ifølge Merete Riisa
ger, ligger meget tæt på hinanden.
Ministeren vil give mere frihed til sko
len. Staten skal sikre et højt fagligt ind
hold, men skal ikke blande sig i tide
og utide. Frihed er et af de ord, Merete
Riisager ofte bruger, også i dette inter
view. Og når Plenum spørger, hvad be
grebet betyder for hende, snapper hun
efter vejret og giver et grin.
”Frihed er jo det styrende begreb i mit
arbejde. Danskerne betaler en meget stor
andel af deres penge i skat, og derfor kan
de forvente et godt og velfungerende sko
lesystem. Men vi har mere end 3.000 lov
bundne mål i Folkeskolen, og det er no
get af det, jeg vil kigge på først. Hvordan
kan vi sørge for, at den stramme målsty
ring ikke bliver for rigid. Det er godt at
sætte mål for undervisningen, men i det

Hvad ligger der
på dit natbord?

Bøger om Grundtvig,
dannelse og målstyring.

Hvilke fritidsinteresser har du?
Fiskeri, havearbejde
og at lave mad.

Hvordan holder
du ferie?
Camping.

Dit bedste
måltid mad?

Madpakke på båd
eller cykel.
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Merete Riisager har mange
ideer og ønsker til justeringer
af skolereformen, men der
kan være lang vej til målet,
fordi hun er afhængig af den
forligskreds, som vedtog
folkeskolereformen – uden
Liberal Alliance og Merete
Riisager.

øjeblik det bliver for detailstyret, så kan
det virke kontraproduktivt i forhold til
at have fokus på den dybe viden og dan
nelsen. Det kan betyde, at det bliver alt
for styrende for den gode undervisning,”
siger Merete Riisager.
”De skoleledere, lærere og pædagoger,
der er i skolen, skal kunne påvirke deres
arbejdsliv. Kan de ikke det, så mister
de motivationen, og så går det ud over
skolen og formålet med den. ”
Plads til at lede
Merete Riisager mener derfor, at skole
lederne er centrale i de ændringer, hun
ønsker. Deres råderum er for småt.
”Skolelederne har en meget vigtig rolle,
og det er vigtigt for lærernes arbejdsliv,
at ledelsen på den enkelte skole er tyde
lig og klar. Men det betyder, at politikerne
på Christiansborg og kommunalt skal
holde lidt igen. Skolelederne skal have
plads til at lede. Hvis vi hele tiden vil
dem for meget, bliver det svært for dem
at udføre deres arbejde. Derfor har jeg
en henstilling til kommunerne om at se
indad og spørge, om man kunne rydde
lidt op i tingene, og om der er noget ting,
vi skal holde op med at gøre. Så det bli
ver lettere at være skoleleder.”
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Men med Liberal Alliances kvinde i sto
len, skal skolelederne stadig regne med
at blive målt på elevernes faglige resulta
ter. Ministeren nævner den pulje på 500
mio. kr., der er afsat til, at skolerne kan
løfte de svageste elever, ved at de skole
ledere, som har succes på den front, gi
ver deres viden videre til de skoler, som
har udfordringer.
”Forskningsmæssigt kan vi se, at når
skolelederne bruger en stor andel af de
res energi på de faglige resultater, så bli
ver eleverne dygtigere. Så vi kommer
til at kigge meget mere på skoleledernes
rolle og ansvar i den forbindelse,” lyder
det fra ministeren.
Det må godt gøre ondt
Selv om ministeren har mange ideer og
ønsker til justeringer, kan der være lang
vej til målet. Liberal Alliance var en tem
melig ensom modstander af reformen
ved dens lancering, bortset fra Enhedsli
sten. Vil hun gennemføre ændringer, skal
hun forhandle med reformens tilhæn
gere, og kan altså komme til at stå alene
og handlingslammet, uden for kredsen.
Som hun jo har prøvet før. Hun smiler.
”Jeg håber selvfølgelig, der er bred
interesse i det politiske landskab for at

skabe den gode skole. At der ikke går
politisk drilleri i det. For det vil skade
skolen og dens elever. Selvfølgelig kan
der være politisk uenighed, og det er
helt i orden. Men jeg håber, at det er
fagligt begrundet og ikke bare for at
forstyrre hinanden.”
Interviewet nærmer sig hastigt sin af
slutning, og pressemedarbejderen vars
ler, at det er tid til dagens sidste spørgs
mål. Vi har to minutter, før ministeren
skal videre. Vi spørger, hvilken skole mi
nisteren drømmer om, ideelt set. Igen
flyder svaret ubesværet.
”Jeg drømmer om en skole, der er fol
kets skole. Hvor forældrene er glade for
at aflevere deres børn, hvor eleverne
bliver fagligt udfordret. Det må godt gøre
ondt nogle gange, men der skal være
plads til det gode børneliv. Hvor flere læ
rere går glade på arbejde, og hvor skole
lederne har plads til at tage ansvar. De
skal udstikke en faglig retning, men også
tage ansvar, når tingene går galt. Og så
skal skolen igen blive folkets skole. Et rart
sted at være for alle de grupper, der er.”
Cathrine Huus er freelancejournalist

Tilbuddene gælder til og med den 10. februar
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KURSUS FOR
NYE LEDERE I
FOLKESKOLEN
2017

VELKOMMEN TIL ÅRETS KURSUS FOR NYE LEDERE DEN

PROGRAM

13.3.-15.3.2017 SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

MANDAG DEN 13. MARTS 2017

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

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

Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kur
sus med fokus både på basisviden om ledelse af folkeskoler
og på mellemlederens særlige udfordringer.
Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltager
aktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre grupper for at
give mulighed for networking, idet vi ud over det ledelsesfaglige
fokus lægger vægt på erfaringsudveksling og kollegial sparring.
Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke ud
fordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke forventninger
har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad
er god skoleledelse? M.v.
Deltagernes eget erfaringsgrundlag inddrages, når typiske cases
sættes under lup, og Skolelederforeningens konsulenter stiller
deres viden og erfaring til rådighed, når deltagerne får lejlighed
til at præsentere problemstillinger fra deres dagligdag.
To aktive skoleledere vil ligeledes dele deres viden og person
lige 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!

Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen, Søren Teglskov og Dorrit Bamberger
Oplægsholdere
Skoleleder Jens Bernhardt og souschef 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 naturskønt 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 10. februar 2017,
hvorefter tilmelding er bindende.

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
ledelsesteamet. Om mellemlederens
særlige position … og meget mere.
v/ skoleleder Jens Bernhardt og souschef
Susanne Bremer, Fredensborg Skole
16.00-16.30:	Pause
16.30-18.00:	”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

fælles indsats

FRA FRAVALG
TIL TILVALG
FOLKESKOLEN ER UNDER PRES. AF MASSER AF NYE INITIATIVER OG PRAKSIS, MEN OGSÅ AF
EN DALENDE OPBAKNING OG ELEVTILGANG. FORENINGEN HAR DERFOR TAGET INITIATIV
TIL ET FREMSTØD FOR, AT FOLKESKOLEN FORTSAT OPFATTES SOM ET ATTRAKTIVT TILBUD
FOR BÅDE FORÆLDRE, ELEVER, ANSATTE OG I BEFOLKNINGEN SOM HELHED.
Af Michael Diepeveen • Illustration: Otto Dickmeiss
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Den udvikling skal bremses og vendes, vurde
rer Skolelederforeningen. Folkeskolen har som
kulturbærende og demokratisk funderet sam
fundsinstitution en unik betydning for at danne
livsduelige borgere i et mangfoldigt samfund. Og
HB besluttede derfor at sætte en målrettet ind
sats i værk for at sikre folkeskolen som det natur
lige første valg for forældre og elever.
Samtidig er det ikke let at skaffe ansøgere til
de ledige lærer- og skolelederjobs i folkeskolen.
Noget tyder altså også på, at folkeskolen er i til
bagegang som attraktiv arbejdsplads. Der skal
derfor også gøres en indsats for at sikre rekrutte
ringen af de bedste og mest kompetente ansatte.
Siden er indsatsen, der har overskriften ’Folke
skolen. Vores. Hele livet’, blevet præsenteret på
foreningens årsmøde i Aalborg samt her ved årets
start på et møde for foreningens HB og lokalfor
mænd, og det er nu for alvor ved at blive sat i
søen. Målgruppen er primært (kommende) foræl
dre og elever, men også befolkningen, politikere,
beslutningstagere, medier mv.

Sidste forår drøftede den nyvalgte
hovedbestyrelse på et visionsseminar nogle af
de store udfordringer, som folkeskolen og skole
lederne står over for, og som kræver opfølgning
og handling.
Det drejer sig om implementeringen af refor
men, de fortsatte ændringer af skole- og ledel
sesstrukturerne, herunder nedgangen af antallet
af skoleledere, de pressede ledelsesvilkår med
mange nye opgaver, L 409, inklusion etc. Der er
nok at tage fat på.
I samme moment drøftede HB imidlertid en ud
fordring, der kan vise sig at være væsentlig større.
Hvor 12 % af eleverne i år 2000 gik på private/frie
grundskoler, er det tal steget til 18 %, alt efter
hvordan man nu regner. Men der er helt klart tale
om en stigning, og fremskrivninger tyder på, at
endnu flere forældre i de kommende år vil vælge
en fri grundskole på deres børns vegne.

Proces og partnerskab
Indsatsområdet ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’
er tænkt at strække sig en 3-4 år frem, da for
ventningen ikke er, at udviklingen bliver vendt
med et trylleslag. Det er nok heller ikke lettere,
efter vi har fået en ny regering, der nok en gang
har hævet tilskudsprocenten til de frie/private
skoler, og en minister, der ikke ligefrem er gået
til valg på, at folkeskolen skal styrkes.
På den anden side er der noget at bygge på.
Dels viser tidligere undersøgelser, at der bredt i
befolkningen stadig og på tværs af offentlig-pri
vate, venstre-højre skel er en stor opbakning til
folkeskolen. Dels handler det om at få fortalt de
gode historier fra hver enkelt skole: At det går
fremad med reformen, at der trods mange for
andringer er ved at være ro på igen, og at der
nås positive resultater.
Skolelederforeningen vil med indsatsen vise,
at der er behov for at tage ansvar for at sikre fol
keskolens position som den vigtigste samfunds
dannende institution i landet, og vi at vi gerne
går foran, idet det står klart, at en indsats som
denne ikke kan løftes alene, men kun i flok.
Derfor lægges der op til, at aktiviteterne i ’Fol
keskolen. Vores. Hele livet’ folder sig ud i en fæl

TWEETS
Nyt initiativ fra @skole
lederorg lad os stå sam
men og værne om folke
skolen. Sæt fokus på
de gode historier
#voreshelelivet
Frie grundskoler er et godt
supplement, men folke
skolen kan noget særligt
i forhold til sammen
hængskraften i samfundet
#voreshelelivet
Frie grundskoler, få krav og
flere penge. Folkeskolen,
mange krav og få penge.
Skævt! #skolepol #skole
chat #voreshelelivet
Hvis vores fælles fol
keskole afløses af frie
grundskoler, hvem løser
så den fælles samfunds
opgave? #voreshelelivet
#skolechat
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fælles indsats

VI BRINGER MED TILLADELSE
DETTE LÆSERINDLÆG FRA
NORDJYSKE STIFTSTIDENDE:

Velkommen i fællesskabet
Jeg er en glad og tilfreds forælder i fol
keskolen. Mine børn kan gå til skolen
og følges med de klassekammerater,
der bor på nabovejen eller i naboblok
ken.
De møder børn fra mange lande og
samfundslag og er sammen med læ
rere og pædagoger, der er kreative og
formår at inddrage alle børn i klassen.
Jeg er glad, når mine børn ikke går op
i, hvor klassekammeraterne kommer
fra, men om de er gode venner. Jeg
er for det meste glad! Jeg er dog også
bekymret.
Bekymret når flere og flere forældre
i nærområdet vælger at benytte det
frie skolevalg og kører deres børn til
andre skoledistrikter eller privatskoler.
Bekymret for, at disse børn og forældre
ikke får oplevelsen af at være en del af
fællesskabet i lokalmiljøet.
Bekymret for, at lige præcis skoleval
get er med til at opdele vores samfund
og skabe ulighed. En af idéerne med
folkeskolen er, at direktørens søn kan
lære noget ved at være i klassefælles
skab med den ufaglærtes datter – det
skaber forståelse begge veje og giver
dem gode erfaringer med at samar
bejde på tværs af opvækst og ind
komstgrænser og se hinanden som
mennesker.
Jeg bliver bekymret, når mange dan
ske forældre i lokalområdet fravælger
vores lokale folkeskole, da det er med
til at øge den procentvise andel af to
sprogede og måske ender med at gøre
den til en ghettoskole -ikke fordi der
kommer flere Mohammed’er og Ami
na’er, men fordi vi mangler Hans, Trine
og de andre etnisk danske børn.
Jeg er sikker på, at alle forældre træf
fer deres valg for at gøre deres bedste
for børnene, men ønsker mig at flere
der har valgt at bosætte sig i området,
også ville vælge at bidrage til fælles
skabet i den lokale folkeskole.
Jeg har fuld forståelse for, at der kan
være situationer eller udfordringer, der
gør at man vælger at skifte skole, der
for er det godt vi har det frie skolevalg,
men jeg ville ønske at alle ville give den
lokale folkeskole en chance! I er alle
velkomne i fællesskabet!
Marlene Cestor
Mor til to børn
Høeg Hagens Vej 10
9210 Aalborg SØ
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les indsats centralt og decentralt, hvor både
hovedforeningen, lokalforeningerne og de
enkelte skoler kommer på banen. Det er
desuden afgørende med ekstern opbakning.
Skolelederforeningen kan ikke stå alene med
indsatsen, der skal løftes af en bred alliance
af partnere.
Foreningen har derfor i første omgang in
viteret de nærmeste samarbejdspartnere
BKF, DLF, BUPL, Skole og forældre, Danske
Skoleelever, KL og UVM til et dialogmøde i
slutningen af februar for at gå sammen om at
få fortalt om den betydning, folkeskolen har
som fundamentet for demokrati, tolerance,
mangfoldighed og sammenhængskraft. Alle
har takket ja til at deltage.
Siden inviteres flere organisationer, for
eninger, forskere, virksomheder og erhvervs
liv med i samarbejdet, så det bliver en meget
bred, ja gerne ’folkelig bevægelse’ med både
medlemmer, befolkning, interessenter beslut
ningstagere, eksperter, politikere, forældre,
og mediefolk, der er involveret i mange for
skellige aktiviteter for at understøtte og tale
folkeskolens sag.
Det er vigtigt at understrege, at private og
frie skoler IKKE opfattes som en modsætning
til folkeskolen. Vi skal ikke ind i et hundeslags
mål om, hvilken skoleform der er bedst. Men
det er omvendt svært at vende det blinde øje
til udviklingen – at færre går i folkeskole og
flere i privat skole. Det oplever Skolelederfor
eningen som meget bekymrende og vil derfor
gøre noget.
Vi bliver nødt til at spørge, om vi sam
fundsmæssigt stadig vil have en folkeskole,
som den store del af børnene og de unge går
i, og om man politisk og økonomisk vil prio
ritere folkeskolen? Skal vi have en stærk fæl
les folkeskole eller flere private/frie skoler?
Vil man stille samme krav til de forskellige
skoleformer om at tage alle børn, inkludere,
følge intentionerne i skolereformen mv.?

Analyse og kampagne
Målene med ’Folkeskolen. Vores. Hele
livet’ er som nævnt, at folkeskolen opfat
tes af førskoleforældre som det naturlige
valg ved indskrivning til 0. klasse, og
at færre elever vælger privat/fri grund
skole. Vi skal også sikre, at der fremover
er et tilstrækkeligt antal kvalificerede an
søgere til medarbejder- og skolelederstil
lingerne, så det er de bedste og de mest
motiverede, der søger jobbene.
Foreningen er i samarbejde med et
eksternt analyseinstitut ved at få identifi
ceret og undersøgt facts om det stigende
fravalg af folkeskolen. Vi vil bl.a. søge at
afdække hovedincitamenterne for for
ældres valg af skole til deres børn i dag,
både hvad angår førskoleforældre og de
forældre, der senere vælger at skifte bør
nenes folkeskole ud med en friskole.
Ud over en spørgeskemaundersøgelse
gennemføres en SWOT-analyse af hold
ninger, viden og facts om opbakning til
hhv. fravalg af folkeskolen – primært
for at blive klogere på, hvorfor folke
skolen fravælges i stigende grad og for
at designe den senere indsats, så den får
størst mulig effekt. Herunder at formu
lere argumenter, der taler for folkesko
len, og for at ’brande’ folkeskolen.
Indsatsen får dermed til dels karakter
af at være en kampagne med kendte/for
billeder, som vil stille op for folkeskolen
i form af videointerviews o. lign., og som
bliver formidlet internt via foreningens
egne medier samt eksternt via de sociale
medier og vigtigste nyhedsmedier. Der
kan også blive tale om at lave events,
gimmicks, streamers etc.
Der er sat initiativer i gang, som under
støtter indsatsen. Fx ved skolestarten sid
ste sommer, hvor foreningen udsendte et
oplæg til medlemmerne med opfordring

til at fortælle de ’gode historier’ fra sko
lernes hverdag. Og i efteråret, hvor der
blev udsendt et katalog med eksempler
på at profilere skolen og på forældrein
formation i forbindelse med indskrivnin
gen af nye elever.
En stærk folkeskole forudsætter, at fol
ket støtter op om den, og det er derfor
særligt vigtigt at inddrage forældrene
som ambassadører. Det kunne fx omfatte
muligheden af at etablere en taskforce,
der i samarbejde med forældrerepræ
sentanter skal yde direkte rådgivning til
skoler med stort fravalg bl.a. ved inddra
gelse af skoler, der omvendt er lykkedes
med at vende udviklingen.
Skolelederforeningen etablerer altså et
samarbejde med folkeskolens interessen
ter om at sætte et positivt fokus på folke
skolen og at danne ”fælles front” og vise
folkeskolens styrkesider. Det skal gøre
befolkningen og forældrene opmærk
somme på, at folkeskolen er positivt
valg. Og det skal bidrage til, at folkesko
len understøttes lands- og lokalpolitisk.
I proces og indhold rådfører forenin
gen sig pt. med et eksternt PR/kommuni
kationsbureau. Samtidig undersøges mu
ligheder af finansiering via fonde mv. Der
følger et stort koordinationsarbejde med
indsatsen, der ikke lader sig styre 100 %
og heller ikke skal det. Succesen hviler
på den enkeltes indsats, ikke mindst lo
kalforeningernes og foreningens med
lemmers – vi må alle bidrage!
Følg med på ’Folkeskolen. Vores. Hele
livet’ på hjemmesiden, i blad og nyheds
brevene. Og giv dit besyv med på bl.a.
foreningens Facebook og det særlige
Twitter-tag #voreshelelivet.

ETOS, LOGOS OG PATOS

Overskriften for indsatsen ’Folke
skolen, Vores. Hele livet’ blev
til efter en længere brainstorm.
Håbet er bl.a., at overskriften,
der nu fungerer som både logo
og slogan, opleves som relevant
for alle de parter, Skolelederfor
eningen gerne vil nå med indsat
sen, og som vi håber vil bakke op.
Ordene i overskriften skal således
tale til forældre, elever, lærere, ja
det er hele Danmark, der er mål
gruppe. Vi er altså oppe på den
store klinge, og konceptet skal in
deholde etos (troværdighed), lo
gos (fornuft) og patos (følelse),
idet det skal udtrykke folkesko
lens rolle i at skabe fællesskab,
har nytteværdi og har en kæmpe
positiv påvirkning.
På formandsmødet den 12. januar,
hvor foreningens ca. 100 lokalfor
mænd var samlet, blev overskrift
og indhold for indsatsen drøftet
grundigt i en ’bottom-up proces’,
hvor en flere input og idéer kom
til realiseringen af indsatsen.
Lokalformændene sikrer desuden,
at indsatsen forankres i forenin
gens tværkommunale formands
netværk, hvor HB også deltager.
Et udvalg under HB, bestående
af næstformand Dorte Andreas,
Lars Aaberg og Peter Hansen
samt deltagelse fra sekretariatet
koordinerer indsatsen. Ind over
er pt. også disse eksterne samar
bejdspartnere: GORM Reklame,
A B Analyse Odense og Lotte
Hansen Agenda.

Michael Diepeveen er redaktør
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VORES,
HELE
LIVET
SKOLELEDERFORENINGENS FORMAND HAR I EN KRONIK I JYLLANDS
POSTEN SAT ORD PÅ INITIATIVET ”FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET”,
SOM SKOLELEDERFORENINGEN HAR STARTET OP.
Af Claus Hjortdal • Illustration: Otto Dickmeiss

Det er her Kloge Åge møder
Klodshans. Folkeskolen er landets vigtig
ste samfundsdannende institution. Det
skal den også være fremover, så vi sikrer
et Danmark med et stærkt fællesskab.
Men de senere år er andelen af de, der
fravælger folkeskolen, stigende. Den
udvikling skal vendes.
Folkeskolen bygger på retten til et sko
letilbud for alle børn uanset deres bag
grund. Den er en grundpille i det danske
samfund, som spejler befolkningen og
måden, vi indretter os på, og som skaber
fundamentet for et demokratisk Danmark
med en høj grad af fællesskab og sam
menhængskraft. Det er også værd at be
mærke, at siden folkeskolen for 200 år
siden begyndte at tage form, har den på
tværs af politiske, økonomiske og andre
skel nydt bred opbakning. Det viser
mange undersøgelser.
Rodfæstet under pres
Folkeskolen er en overlevelsesdygtig
størrelse. På trods af institutionens frem
skredne alder har den gennemgået store
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ændringer. Som regel til det bedre, i hvert
fald kan man ikke påstå, at tingene står
stille. Som den store folkeskolereform er
udtryk for, bliver der i disse år igen lavet
meget om med fokus på at øge elevernes
faglighed, styrke læringen med flere ti
mer, men også på nye måder at lære på,
så flest mulige elever får udbytte. Og så
implementerer vi oveni skolereformen
både en inklusionsreform, en arbejds
tidsreform og en strukturreform.
For at tage omstruktureringerne først,
er der sammenlagt og lukket så mange
folkeskoler, at der i dag er væsentlig
færre lærere og ledere i folkeskolen. Og
at skolereformen skulle betales med en
ny arbejdstidsaftale for lærerne har væ
ret ødelæggende for arbejdsmiljøet. Der
til kommer, at ændringen af specialunder
visningen, så flere børn går i almenskolen
end i specialtilbud, er noget der fylder
meget, selv om skolerne er godt på vej. Så
når man ser på alle disse ændringer, krav
og nærmest krigsførelse, er det et fanta
stisk arbejde, der er udført på landets
skoler.

Men overordnet set er folkeskolen
presset disse år. Det gælder langt de fle
ste steder også økonomisk. Så det undgår
ikke at få betydning for, hvordan elever,
forældre, ansatte og omverdenen ople
ver, at det går på skolerne. Siden refor
mens start for lidt over to år siden har
der været meget debat frem og tilbage,
og der har været rejst tvivl, om det går
den rigtige vej: Sker der det kvalitetsløft,
som der stillet i udsigt om, at børnene
skulle lære mere og trives bedre?
Forandringer slår igennem
Reformen har været udsat for så meget
kritik både inde- og udefra, at vi på sko
lerne har haft travlt med at afværge den
utryghed, der har været. Derfor har jeg
flere gange været ude med budskabet
om, at en så stor reform tager tid at im
plementere og endnu længere tid, før
man kan vurdere resultaterne. Det er
ikke kun noget, vi som professionelle
og ansatte mener. Det siger samtlige for
skere og praktikere, også uden for lan
det, hvor man gennemfører tilsvarende
store skolereformer. Så når vi herhjemme
har haft så vanskelige vilkår i opstarten
og en økonomi, der ikke hænger sammen,
tager det tid.
Alligevel kan vi spore, at de forandrin
ger, der er sat i gang, virker, og at der er
fremskridt. Hvor reformen første år bød
på en del problemer, lykkedes det sidste
år til en vis grad at konsolidere den. Gen
nemførelsen af undervisningen går bedre,
der er mere ro i timerne, sygefraværet er

faldende og elevernes trivsel er øget. Det
er mere tydeligt, at der er skabt retning.
Og jeg vil påstå, at vi er trods alt er nået
så langt, at det er på tide, at vi alle kan få
et positivt syn på fremtiden igen.
Bekymring for fortsat opbakning
Så alt er fryd og gammen? Nej selvfølgelig
ikke. Som nævnt er systemet presset på
opgaver, tid og resurser. Så der er fortsat
brug for kontante politiske prioriteringer
for, at skolereformen og de andre store
ændringer lander på benene.
Når det så er sagt, sker der en meget
bekymrende udvikling på et andet para
meter, som kan få store konsekvenser for
vores fælles skoletilbud og samfundet: An
delen af forældre som fravælger folkesko
len i forhold til deres barns skolegang er
stigende.
De tørre tal fortæller, at hvor 88 % af
grundskoleeleverne i år 2000 gik i folke
skole, er det i dag faldet til 82 %. Og frem
skrivninger tyder på at tendensen fortsæt
ter. I en del kommuner kan det skyldes
nedlæggelser af mindre, lokale folkesko
ler. Men desværre er det nok også på bag
grund af den usikkerhed, der kan opstå
blandt forældre og i befolkningen, når
så mange forandringer sker på én gang.
Hvor om alting er, så har de konkrete fraog tilvalg betydning for stoltheden på og
tilliden til folkeskolen.
Vi må dykke ned i, hvorfor udviklingen
har taget den drejning. Jeg vil opfordre
forskere og kandidatstuderende til at få
undersøgt facts om det stigende fravalg af

folkeskolen. Det arbejde tager Skoleleder
foreningen gerne del i. Men der er også
brug for at stoppe den negative historie
fortælling og i stedet samles om igen at få
talt den folkeskole op, som vi ved er vigtig
for sammenhængskraften. Hvis udviklin
gen fortsætter med et fravalg af folkesko
len, mister vi et særdeles vigtigt fælles re
ferencepunkt for vores borgere, som ikke
kun er for skolen, men for livet.
Folkeskolen kan noget unikt i form af
at skabe gode, sociale, dygtige og livsdue
lige borgere i et mangfoldigt samfund.
Det uden at kaste vrag på andre skolefor
mer, for det er vigtigt med alternativer,
så folkeskolen ikke lukker sig om sig selv.
Men der skal være en fornuftig balance,
og den må ikke rykkes for meget, så fol
keskolen ikke længere er det naturlige
første valg. Folkeskolen skal fortsat være
den vigtigste kulturbærende og sam
fundsdannende institution i landet, hvor
tolerance og frisind går hånd-i-hånd med
faglig styrke og viljen til at hele tiden at
matche de udfordringer, der er.
Der skal gøres noget
Vi står ved en skillevej. Udviklingen skal
vendes, og det er nu, der skal handles.
Det skal være naturligt at vælge folkesko
len til, og andelen af børn, der indskrives
i folkeskolen, skal øges. Der er brug for
at fortælle om folkeskolens styrkesider,
de fremskridt og de successer, der sker
på de enkelte skoler. Og vi skal i dialog.
Primært med de forældre, der skal vælge
folkeskolen til ved indskrivningen af de
res børn, så de beslutter sig på et oplyst
grundlag. Men også bredt med venner,
bekendte, familie, kollegaer …
Skolelederforeningen vil samle alle,
som vil tage ejerskab til folkeskolen. Vi
har derfor sendt invitationer ud til re
præsentanter for eleverne, forældrene,
de ansatte, chefer, forvaltning, organisa
tioner og virksomheder om at gå med og
sammen danne en alliance for folkesko
len. Vi håber, at initiativet bliver under
støttet lands- og lokalpolitisk. Og så vil
vi ikke mindst arbejde på, at familien
Danmark bakker op. Så alle input og
idéer er velkomne! Folkeskolen er vores
skole, hele livet.
Kronikken blev bragt i Jyllands-Posten
op til årsmødet 2016
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NOTER

Læring
For 19. år i træk har LB Fonden uddelt op til 1
million kroner til kulturelle og forskningsmæs
sige formål inden for undervisningsområdet.
Denne gang under hovedtemaet: Motivation
og fastholdelse på alle uddannelsestrin.
Fondens har bl.a. støttet projektet ’Pædagogik
på kanten’ med 400.000 kr. til at undersøge
langtidseffekten af intensive læringsforløb
målrettet børn og unge på kanten af det ordi
nære uddannelsessystem.

VENSKAB
SØGES
Skolelederforeningens formandskab vil
gerne høre fra medlemmerne, hvis I har
lyst til at byde ind med sparring og viden
om diverse politiske dagsordener. En slags
kritiske venner …
Vi forestiller os et mindre panel af skoleledere,
som formand Claus Hjortdal og næstformand
Dorte Andreas kan kontakte, når der er behov
for at få belyst forskellige emner fra flere vinkler.
Det kan fx være nationale test, skoleledernes
arbejdsvilkår eller nogle helt tredje skolefaglige,
skolepolitiske og ledelsesrelaterede emner.

TIMSS 2015, som er en international
undersøgelse af 4. klasse elevers præ
stationer i matematik og natur/tekno
logi, kom i slutningen af sidste år og
var positiv for Danmark.
Således klarer de danske elever sig flot
i matematik i forhold til skoleelever fra
49 lande verden over. Og også i natur/
teknologi ligger de danske elever pænt.
Værd at bemærke er også, at forskellen
mellem de almindelige og tosprogede
elevers præstationer er reduceret væ
sentligt fra 2007-15: Fra 72 points i
2007 til 34 points i 2015.

Vil du stille op? Så skriv til kommunika
tionskonsulent Malene Lieberknecht på
mali@skolelederne.org

Desuden blev der givet 250.000 kr. til projek
tet ’Drenges underpræsteren i uddannelses
systemet’’ til at få ny viden om, hvorfor drenge
både præsterer, trives og vurderes ringere end
piger i folkeskolen.
LB Fonden deler årligt midler ud, hold øje
med www.lbforeningen.dk/lb-fonden

VIDEN OM
Vil du og din skole være med til at fortælle om
de gode historier om alt det, der fungerer og bli
ver bedre i folkeskolen, så tilmeld jer Skoleleder
foreningens database: VIDEN OM.
VIDEN OM er en database over folkeskoler, der
gerne vil fortælle om deres arbejde, som ønsker
at blive kontaktet af medier og journalister om
alt det, der rør sig på skolerne.
VIDEN OM ligger på hjemmesiden!

1 til 8.347.680
– chancen for at vinde førstepræmien i Lotto ifølge Danske Spil.
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TIMMS

VIGTIGT
Foreningen er fra i år begyndt at bruge
oplysningerne fra ’Min side’ i med
lemssystemet til at informere medlem
merne direkte via deres mail. Det bety
der, at du – hvis oplysningerne mangler
eller er ukorrekte – IKKE vil modtage
information ad den vej.
Fik du fx formandens personlige juleog nytårshilsen her for ca. en måned
siden? Hvis ikke, så gå derfor ind på
’Min side’ og tjek og OPDATÉR dine
oplysninger. Indgangen til ’Min side’
findes på hjemmesiden oppe til højre.
Sådan gør du:
• D
 u kan få adgang til medlems
systemet med dit cpr.nr.
• Du bedes logge på med dit cpr.nr.
samt adgangskoden XHM64K
• Ved første login bliver du bedt
om at ændre adgangskoden.
Hjælp os, så:
• V
 i kan kontakte alle medlemmer
pr. e-mail
• Vi kan udarbejde korrekt statistik
om antal medlemmer
• Vi kan målrette information til dig

OM

HVERDAGSLEDELSE

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

DE ”SURE” LÆRERE
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 lærer
møde tidligere på dagen.
Kommunen har besluttet, at vi på skolerne skal arbejde med en fælles læringsplatform. En beslut
ning jeg har støttet, hver gang vi har drøftet det. Derfor glædede jeg mig til at præsentere den på
lærerværelset og havde sat mig ind i alt det, den kunne: Optimere årsplaner, lave digitale elevpla
ner, samarbejde smartere, forbedre kommunikationen med forældrene og undervisningen.
Præsentationen gik dog ikke helt, som jeg havde håbet på. Jeg var lige startet, da Bente, en dygtig
lærer i midten af 50’erne, rakte hånden op: “Nu skal vi så til at bruge endnu en digital platform. Vi
er ved at drukne i platforme: Intra, Clio, Gyldendal, Emat, Matematikfessor, Tabulex osv. Nu skal
vi forholde os til endnu en. Det kan ikke være rigtigt.”
Jeg forsøgte at forklare, at denne platform kunne noget, de andre slet ikke kunne. Jeg kom straks
ind på den smarte elevplansfunktion, som ville lette elevplansarbejdet.
Bentes blik blev fjernt. Derefter kom en række andre kritiske spørgsmål. Jeg fortalte og forklarede,
men måtte konstatere, at hovedparten af lærerne efterhånden havde sat deres blik på uendeligt.
Derfor besluttede jeg mig for at stoppe oplægget og gå videre til næste punkt. Og tilbage på konto
ret satte vi os for at evaluere mødet.
“Hold op, hvor er de sure. Vi lever i det 21. århundrede”, sagde jeg, “og Bente er den værste. Hun
har besluttet sig for at nægte at beskæftige sig med læringsplatformen”. Jeg rystede på hovedet og
var gået i gang med at tænke over, hvordan jeg kunne få lærerne til at forstå alt det smarte, platfor
men kunne.
“Det var da dig, der leverede et dårligt oplæg. Det er ikke Bentes skyld”, sagde min vicer: “Du har
fuldstændigt misset at fortælle, hvorfor vi skal arbejde med læringsplatformen. Hvad med at starte
der?”
Nogle gange føler man sig lidt dum. Selvfølgelig skulle mit oplæg have handlet om de udfordrin
ger, lærerne står med, og som en læringsplatform kan afhjælpe - og så gemme alt det tekniske til
et senere tidspunkt. Øv.
Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

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

GOD HISTORIE
PÅ NØRREBRO PARK SKOLE STÅR FORÆLDRE NÆRMEST I KØ FOR AT FÅ DERES
BØRN I DEN LOKALE FOLKESKOLE. DET SKYLDES EN MÅLRETTET INDSATS, HVOR
LEDELSEN GENNEM FLERE ÅR HAR ARBEJDET PÅ AT LØFTE SKOLENS OMDØMME
GENNEM HØJ FAGLIGHED, TRIVSEL OG FORÆLDRESAMARBEJDE.
Af Maria Stove Romdal • Foto Jacob Nielsen

Jagtvej er en af de mest trafi
kerede gader i København. Bilerne suser
forbi, og om morgenen bryder et sandt
trafikalt kaos ud, når eleverne skal til og
fra Nørrebro Park Skole.
Eleverne kan benytte en gangtunnel
under Jagtvej for at undgå at krydse den
spidsbelastede færdselsåre. Men det er
der stort set ingen, der gør. Tunnelen
er lang, mørk og dyster. Den lugter kraf
tigt af urin, og affaldet hober sig op i kro
gene. Til daglig tjener den som opholds
sted for hjemløse, der bruger den som
ly for regn og blæst.
Fra i år kommer situationen dog til
at se helt anderledes ud. Nørrebro Park
Skole får råderet over tunnelen, og i sam
arbejde med Københavns Kommune bli
ver den transformeret fra en usikker til
sikker skolevej. Gangtunnelen vil blive låst
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af uden for myldretiden, skolepatruljen vil
guide forældre og børn igennem. Tunne
len vil blive oplyst, og klasserne kan etab
lere udstillinger i montre langs væggene.
Høje forventninger
Idéen er blevet til i tæt samarbejde med
forældrene og er et eksempel på, hvor
dan Nørrebro Park Skole lytter til foræl
drene og systematisk arbejder med at
inddrage dem i beslutninger om skolens
fremtid. Alt sammen med henblik på at
skabe ejerskab og få flere forældre til at
tale skolen op.
Og noget må ledelsen gøre rigtigt, for
Nørrebro Park Skole har gennem de se
neste år øget elevtilgangen fra grund
distriktet i alle sociale lag og på tværs af
etnicitet. For 20 år siden så billedet helt
anderledes ud. Dengang enten flyttede de

ressourcestærke forældre eller flygtede
fra folkeskolerne på Nørrebro og indskrev
deres børn på privat- og friskoler.
”Vi har været heldige, for Nørrebro
er et område i rivende udvikling,” siger
skoleleder Henrik Wilhelmsen og beskri
ver, hvordan den københavnske bydel
har gennemgået et områdeløft. Nye bør
nefamilier er flyttet til, og flere unge væl
ger efter endt uddannelse at blive bo
ende i kvarteret.
Men held gør det ikke alene. For at nå
igennem til de ’nye’ forældretyper – og
ikke mindst fastholde dem, er skolen nødt
til at kunne levere høj kvalitet i trivsel og i
faglighed. De nye forældre er nemlig både
krævende og politisk bevidste.
Souschef Conni Stenberg Mortensen
har været ansat på Nørrebro Park Skole
i 29 år. Først som lærer, og siden som

FORTÆL DIN SKOLE
I Københavns Kommune er cirka en tred
jedel af folkeskoleeleverne flersprogede.
Det er dog en udfordring at få fordelingen
af et- og flersprogede elever til at blive
mere varieret. Gennem en række initiati
ver som eksempelvis skoledistriktsæn
dringer og ’Københavnermodellen for inte
gration’ er der i kommunen med succes
blevet arbejdet for at imødegå denne ud
fordring, fortæller chefkonsulent Carsten
Dahlerup. Nogle skoler har desuden haft
svært ved at tiltrække og fastholde grund
distriktets elever. Her har projektet ’Fortæl
din skole’ været et konkret tilbud til ledere
og medarbejdere, der har fået indblik i og
støtte til, hvordan de kan fortælle den
gode historie om skolens liv og kvaliteter.
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Mange ledere, lærere
og pædagoger tænker
måske, at forældre er møg
besværlige, men vi gør det
modsatte. Vi ser dem som
en ressource, og vi tager
dem alvorligt
Henrik Wilhelmsen, skoleleder
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KØBENHAVNSKE SKOLER, DER HAR
OPLEVET EN FREMGANG I SØGNINGEN
FRA FORÆLDRENE I GRUNDDISTRIKTET
I SKOLEÅRET 2013/14 TIL 2015/16:

Brønshøj
Skole
13/14: 72,9%
15/16: 81,1%

Nørre
Fælled Skole
13/14: 26,5%
15/16: 40%

Vigerslev
Alle Skole
13/14: 53,3%
15/16: 68,8%

A M AGE R

Tove
Ditlevsens
Skole
13/14: 62,7%
15/16: 66,7%

Nørrebro
Park Skole
13/14: 52,8%
15/16: 61,6%

Rådmandsgade Skole
13/14: 37,2%
15/16: 52,2%

Kilde: Københavns Kommune

leder. Hun har fulgt udviklingen på nær
meste hånd og kan se, hvor stor en for
skel det gør, at skolen bliver opfattet som
et stærkt kort i lokalområdet.
Glade kunder
Henrik Wilhelmsen og Conni Stenberg
Mortensen fortæller, at skolens forhenvæ
rende ledere har gjort et kæmpe benar
bejde for, at skolen har kunnet nå den po
sition, den har i dag. Allerede i 1990’erne
tog skolens leder systematisk på charme
offensiv i daginstitutionerne og i boligs
elskaberne på Nørrebro for at fortælle
om skolens faglige kvaliteter.
”Han besøgte dem på skift og sagde:
”Vi har en klar faglig profil, vi gør noget
ved problemerne, og vi garanterer, at de
lærer at læse,” husker Conni Stenberg
Mortensen.
PR- indsatsen gav bonus. Ledelsen op
levede, hvordan forældregrupper valgte
at flytte eksempelvis hele ’blå stue’ eller
’grøn stue’ fra forskellige daginstitutioner
i området til Jagtvejens Skole, som den

hed dengang. Efterfølgende cementerede
skoleleder Peter Aksten skolen om en
stærk og sund organisation i en turbulent
tid med skolesammenlægning.
Henrik Wilhelmsen har været øverste
leder på Nørrebro Park Skole i halvandet
år. På den tid har han ifølge Conni Sten
berg Mortensen profileret og brandet
skolen på ypperste vis, fordi han ligesom
de forrige skoleledere forstår, hvad be
grebet tilfredshed går ud på.
Henrik Wilhelmsen forklarer, at det i
høj grad handler om at tage hånd om ryg
ter og skabe den gode historie: ”Hvis sko
len ikke har et godt renommé, kan den
ikke klare sig,” siger Henrik Wilhelmsen.
Han forklarer, at der hurtigt kan opstå ne
gative spiraler, hvis ledelsen ikke får taget
hånd om problemerne i tide.
Ingen berøringsangst
På et tidspunkt havde Nørrebro Park Skole
en 7.-8.-klasse i dårlig trivsel, og den slags
giver kontant afregning: ”Det tog kun to
måneder at miste 20 børn,” siger Henrik

BRUG FOLKESKOLEN
Forældreforeningen ’Brug Folkeskolen’
har spillet en af rollerne i den øgede
tilgang af elever til folkeskolerne i
København. Foreningens formål er at
modvirke og mindske segregering i
københavnske folkeskoler.
Den arbejder derfor for, at den lokale
distriktsskole bliver det naturlige før
stevalg for flere forældre. Et af tilbud
dene er rådgivning om, hvordan skoler
og forældre kan tiltrække elever fra
lokalområdet ved eksempelvis at tage
på besøg i børnehaver og holder infor
mationsmøder. Foreningen rådgiver
desuden om frafaldsproblematikker
og effektive midler til fastholdelse på
skoler, der oplever, at elevtallet falder.
Brug Folkeskolen har eksisteret siden
2003. I starten foregik indsatsen ude
lukkende på Nørrebro, men i dag er der
også etableret samarbejde med skoler
på Amager, Bispebjerg og i Sydhavnen.
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En skole kan kun
udvikle sig, hvis
den har glade kunder
Conni Stenberg Mortensen, souschef

32 plenum – jan 2017

Wilhelmsen og påpeger, at forebyggelse kræver, at
alle parter samarbejder.
”Mange ledere, lærere og pædagoger tænker må
ske, at forældre er møgbesværlige, men vi gør det
modsatte. Vi ser dem som en ressource, og vi tager
dem alvorligt,” siger han og uddyber: ”Forældrene
kræver indsigt og reel indflydelse, og det giver vi
dem. Vi er jo et serviceorgan. Vi lader forældrene
mærke pædagogikken og inddrager dem i de didak
tiske drøftelser.”
At betragte skolebestyrelsen som en af ledelsens
vigtigste allierede, er et godt sted at starte, mener
Henrik Wilhelmsen: ”Forældrene har forventninger
til, hvad skolen skal kunne, og hvad der er bedst for
deres børn. Som ledelse er det vores opgave at gribe
så meget vi kan.”
Til spørgsmålet om, hvorvidt det ikke bare er de
stærkeste forældre, der så får indflydelse, svarer
han, at al erfaring viser, at de mindre stærke foræl
dre også profiterer ved, at nogle går forrest.
Han understreger, at princippet om at servicere
forældrene ikke er ensbetydende med, at han ikke
tør tage konflikter op. Når klasser eksempelvis skal
lægges sammen, når der skal udarbejdes en politik
for elevernes brug af mobiltelefon, eller når debat
ten eskalerer på Facebook.
”I de situationer er vi ikke berøringsangste. Det
handler det om at stå fast og forklare forældrene,
hvorfor et bestemt tiltag vil være godt for skolen.
Så kan de som regel godt se, at det også er bedst
for deres barn,” siger Henrik Wilhelmsen.
Maria Stove Romdal er freelancejournalist

ØGET ELEVTILGANG
I KØBENHAVNSKE
FOLKESKOLER
Nørre Park Skole har på få
år markant øget elevtilgan
gen fra det lokale skoledi
strikt. Det samme har flere
andre skoler i Københavns
kommune.
Flere københavnske foræl
dre fra forskellige sam
fundslag vælger den lokale
folkeskole til deres børn.
Til sammenligning er ande
len af privatskolelever er på
landsplan steget med 3,6
procentpoint siden 2007,
mens den i samme periode
i København er faldet
med 0,8 procentpoint.

SAMMEN TAGER
VI HÅND OM
PROBLEMERNE
PETER WICK ER EN AF DE FORÆLDRE, DER HAR STOR
INDFLYDELSE PÅ DAGLIGDAGEN PÅ NØRREBRO PARK
SKOLE. I SKOLEBESTYRELSEN HAR HAN VÆRET MED TIL
AT SÆTTE ALT FRA SIKKER SKOLEVEJ TIL LEKTIEPOLITIK
PÅ DAGSORDENEN.
”Jeg er blevet klogere på skolen som organisation,”
siger Peter Wick, der i to år har været medlem af skolebesty
relsen på Nørrebro Park Skole og er far til to børn på skolen.
Det kræver en del af hans fritid at være med i skolebestyrel
sen, for på Nørrebro Park Skole er forældrene med i kernebe
slutningerne om skolens udvikling.
Skolebestyrelsen har blandt andet stået i spidsen for at sikre
elevernes skolevej. Mange forældre var bekymrede for den trafi
kale situation på Jagtvej, og de følte sig ikke trygge ved gangtun
nelen under vejen. Nogle mente, at man burde fylde tunnelen
med beton. Andre mente, at man måtte affinde sig med situatio
nen. Det hjælper dog at gribe til handling, mener Peter Wick.
Han påpeger, at det er vigtigt at få kigget på kritikpunkter
som fx en usikker skolevej, for det kan have indflydelse på, om
forældre vælger skolen til eller ej.
”Mange ville måske tænke: ”Puha, skal mit barn gå her hver
dag. Jeg bryder mig ikke om det.” Det er derfor bedre, hvis vi
kan gøre noget med det – i stedet for at acceptere tilstanden,
som den er,” siger Peter Wick.
Da skolebestyrelsen var med til at udforme principper om
lektier, tog det en hel arbejdsdag at blive enige. Men så stod det
også helt klart, hvad forældrene ville have. Han understreger,
at det dog er mindst lige så vigtigt, at lærerne kvalitetssikrede
forslaget, og at ledelsen kunne godkende det.

Det er en langsommelig
proces at blive enige, men
jeg er sikker på, at det har større
kvalitet, hvis alle både forældre,
ansatte og ledelse står sammen
Peter Wick, skolebestyrelsesformand
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LEDELSE AF TEAMETS ARBEJDE MED

IT OG LÆRING
SELV OM LÆRERE OG PÆDAGOGER I DERES FRITID ER AKTIVE BRUGERE
AF DIGITALE VÆRKTØJER OG SOCIALE MEDIER, FØLER MANGE SIG IKKE
KOMPETENTE OG FORTROLIGE MED AT BRUGE IT OG DE NYE DIGITALE
PLATFORME I EN DIDAKTISK KONTEKST
Af Lise Mayland og Christina Harting Aabro • Illustration Datagraf

Ideen med denne artikel er
at give et bud på en model for, hvordan
man kan lede lærere og pædagogers ar
bejde med at udvikle en it-didaktisk un
dervisningspraksis med afsæt i konkrete
læringsmål for eleverne.
Afsættet for artiklen tages i erfarin
gerne fra et 3-årigt A.P. Møller-finansieret
kompetenceudviklingsprojekt i Ballerup,
Egedal og Furesø Kommune. Projektets
formål er at støtte årgangsteamene i at
udvikle en undervisningspraksis, hvor
arbejdet med læringsmål og digitale me

dier er midler til at fremme elevernes
læring, motivation og trivsel.
Projektet har vist sig at være en succes
for de deltagende team og skoler. Fra et
ledelsesmæssigt perspektiv kan fremhæ
ves primært tre ledelsesmæssige pointer,
som i tråd med forskningen om elev
centreret skoleledelse og professionelle
læringsfællesskaber har vist sig at have
betydning for såvel teamenes som elev
ernes læring (DuFour & Marzano 2015;
Robinson 2015):

1. At ledelsen sørger for, at der er en ty
delig ramme og struktur for teamenes
arbejde
2. At ledelsen sikrer tydelige mål og fokus
på resultater
3. At ledelsen og vejlederne får adgang til
at lede teamenes arbejde med at ud
vikle en it-didaktisk praksis, der frem
mer elevernes læring.
Projektets faser
78 årgangsteam i de tre kommuner har i
løbet af tre år fået tildelt en it-mentor

IT-MENTORFORLØB

Dag 2

Før-fasen
2. sparring
2 timer

Dag 1

Før-fasen
1. sparring
2 timer

Fig. 1. It-mentorforløb med 18 timers opfølgning og
støtter teamenes arbejde helt tæt på praksis
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Dag 3

Før-fasen
3. sparring
2 timer

A. P. MØLLER FONDEN

At deltage i IT-mentorprojektet
har skabt gode ringe i vandet i
forhold til anvendelse af den digitale
læringsplatform og det lærende fælles
skab i teamet.

For at markere 100-året for fonden
besluttedes det som bekendt at
donere en milliard kroner til en
endnu bedre folkeskole.
Pengene skal gå til opkvalifice
ring og efteruddannelse af lærere,
pædagoger og skoleledere i den
danske folkeskole samt udvikling
af undervisningsmetoder. Det er
muligt at søge op til fem millioner
kroner pr. ansøgning. Fonden har
planlagt at uddele milliarden via
cirka ti ansøgningsrunder.

(ekstern konsulent), som i et forløb på 18
timer følger og støtter teamenes arbejde
helt tæt på praksis. Forløbet er inddelt i
en før-, under- og efterfase, jf. fig. 1.
Før-fasen
Forløbet tager udgangspunkt i årgang
steamets årsplan, og afsættet for udvik
ling sker i relation til de konkrete læ
ringsmål, som teamet arbejder med i en
given periode. På tre planlægningsmøder
udarbejder teamet i fællesskab lærings
mål og diskuterer, hvilke muligheder der

Dag 4

Emmeline Trautner, Afdelingsleder, Syvstjerneskolen i Værløse

er for at fremme elevernes læring, moti
vation og trivsel ved at bruge digitale me
dier.
It-mentorens rolle er undervejs at in
spirere og udfordre teamets overvejelser
og beslutninger. Undervejs undersøges
det, hvordan digitale medier vil kunne
indgå i det konkrete undervisningsforløb,
og lærere og pædagoger klædes på til at
afprøve nye tiltag.
Under-fasen
Efter de tre planlægningsmøder deltager

Under-fasen
Deltagelse i
undervisning

Dag 5

4 timer

Under-fasen
Deltagelse i
undervisning
4 timer

Efter-fasen
Evaluering

Efter-fasen
Evaluering

2 timer

2 timer
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it-mentoren i undervisningen og støtter
og iagttager, på hvilken måde de plan
lagte tiltag har effekt. It-mentoren og de
udøvende lærere/pædagoger aftaler for
inden, hvilket fokus og hvilken rolle itmentoren skal have i undervisningen.
Her kan vælges flere muligheder eksem
pelvis observatør, løbende vejleder, del
tagende hjælper, interviewer af børns
læring etc.
Efter-fasen
Efter endt undervisning samles it-mentor
og teamet til en efterbehandling af erfa
ringerne fra praksis og den læring, der er
foregået. Hvordan bragte vores undervis
ning (herunder anvendelsen af digitale
medier) os tættere på den læring, vi øn
skede at fremme hos eleverne? Hvilken
indvirkning havde den på elevernes mo
tivation og trivsel? Hvad har vi selv lært,
og hvad ønsker vi at fortsætte med, på
hvilken måde etc.?

IT-MENTORPROJEKTET
Der er oprettet en lukket Face
book-gruppe. Alle interesserede
er velkommen til at anmode om
medlemskab i gruppen.
Alle gennemførte forløb er
videndelt på en platform, der
kan tilgås på materialeplatform.
emu.dk. Søg på ”it-mentor”
under ”kollega til kollega”.
Lad dig også inspirere af
videoklip om projektet:
https://www.youtube.com/
watch?v=Xu4QhjEpIdI&feature
=youtu.be
https://www.youtube.com/
watch?v=4p9MNUfWG1c&
feature=youtu.be
Impact Uddannelse står for at
opkvalificere lærere og pæda
goger tæt på praksis ved hjælp
af it-mentorer. Competence
house har ansvaret for den
samlede evaluering, og udarbej
der hver år en samlede rapport.

Ledelse tæt på
Projektet bringer skoleledelsen tæt på
undervisningen og teamenes arbejde i én
eller flere af disse faser.
Det klare fokus og den tydelige ramme
i it-mentorprojektet gør det konkret for
ledelsen at deltage i både undervisning
og teammøder, være nysgerrige, iagttage
og bringe refleksionen yderligere i spil.
It-mentorprojektet gør det muligt for
ledelsen systematisk at støtte, opmuntre
og udfordre det pædagogiske personale i
deres arbejde.
Samtidig bliver det ud fra arbejdet med
konkrete læringsmål muligt at praktisere
elevcentreret ledelse og hjælpe teamene

Udviklingssamtale mellem ledelse
og team
Skolens ledelse har i it-mentorprojektet
været forpligtede på at holde en samtale
med de deltagende team efter endt for
løb. På teamets sidste møde med it-men
toren samles de konkrete erfaringer og
læringsudbytte i et dokument, som sen
des til ledelsen forud for samtalen.
Ledelsen forholder sig i samtalen nys
gerrigt til både teamets og elevernes læ
ringsudbytte og fokuserer på, hvorledes
erfaringerne kan forankres i organisatio
nen. Samtalen er bygget op omkring føl
gende spørgsmål:
• Hvad har der været arbejdet med?
• Hvad var det nye? Hvad ønskede I at
påvirke?
• Hvordan gik det? Hvad skete der?
• Elevniveau: Hvad lærte eleverne?
Hvordan kan I se det?
• Teamniveau: Hvad er I blevet klogere
på – jeres vigtigste læring? Hvordan
vil I anvende det fremover? Hvordan
kan I støtte hinanden i teamet?
• Skoleniveau: Hvordan kan vi koordi
nere vores erfaringer som skole?

Jeg oplever at den fælles forberedelse er
blevet boostet i de team der har været
med i projektet. Det har så også fået den side
effekt, at brugen af Meebook gav mening i
denne kontekst.
Mik Fallesen, Pædagogisk daglig leder, Hampelandskolen i Ølstykke
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med at målrette indsatserne, så de frem
mer elevernes læring. Endelig bliver det
også muligt sammen med teamene at be
handle de konkrete resultater og under
søge de sammenhænge, der er mellem un
dervisningen og elevernes læringsudbytte.
På dette grundlag kan ledelsen sikre, at
de fremadrettede tiltag teamene arbejder
med er datainformerede og fortsat foku
serer på et højt læringsudbytte hos ele
verne.

Lærere og elever satte
sig som mål at bruge
”Skyen” og Meebook og kom
binationen heraf, og de kom
rigtig langt bl.a. begrundet
i undervisning og guidning
fra IT-mentor.
Pia Dreisig, Pædagogisk leder, Måløvhøj Skole, Afd. Måløv

Stærkt udbytte
It-mentor-ordningen er en succes for de deltagende
team. I interviews med de deltagende team lægger
de vægt på, at afsættet for kompetenceudviklingen
har været deres egen undervisning og muligheder
for at udvikle praksis inden for de lokale rammer.
Inspiration til videre udvikling
Projektet kører på sidste år. Derfor har kommuner
nes konsulenter samt skoleledelserne i år særligt fo
kus på, hvordan skolens erfaringer med projektet
kan anvendes fremadrettet.
Bl.a. er det interessant at arbejde videre med,
hvordan vejlederne på skolerne kan arbejde syste
matisk med at fremme en samarbejdskultur, hvor
udviklingen af en it-didaktisk undervisningspraksis
er et middel til at fremme elevernes læring, motiva
tion og trivsel.
Fordelen for ledelserne vil være, at organiserin
gen, formen og systematikken allerede er kendt af
personalet. Dermed er rammerne lagt for, at skolens
vejledere kan anvende deres kompetencer og over
tage it-mentors rolle, så udviklingen fortsættes og
forankres på skolerne.
Lise Mayland er indehaver af Impact Uddannelse og Christina
Harting Aabro, udviklingskonsulent i Ballerup Kommune.
Kontakt: Tlf. 30 36 63 86 eller lise@impactuddannelse.dk

NY INDSATS
FRA SKOLELEDERFORENINGEN

Folkeskolen skal også
fremover være den
vigtigste samfundsdannende institution

Flere skal
vælge folkeskolen til
som det naturlige
første valg

Vi skal i dialog
med forældrene og
kunne tiltrække
kvalificerede ansatte

Litteratur
DuFour, R., & Marzano, R. J. (2015).
Ledere af læring. Hvordan ledere i forvaltning, skole og
klasseværelse fremmer elevernes læring.
Frederikshavn: Dafolo.
Robinson, V. (2015).
Elevcentreret skoleledelse.
Frederikshavn: Dafolo.
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NOTER

BKF

Børne- og Kulturchefforenin
gen har valgt Jan Henriksen,
børn- og ungedirektør i Mid
delfart Kommune, som for
eningens ny formand for en
toårig periode. Han afløser
René Gotfredsen.
Jan Henriksen har siddet i
BKF’s bestyrelse siden marts
2015, hvor han blev næstfor
mand fra november 2015. Han
er oprindeligt læreruddannet
og har bl.a. været skoleleder i
Fredericia Kommune.

LÆRING Optur
Center for Ungdomsforskning har dykket ned i,
hvad der ligger bag unges lyst til læring.
Resultaterne formidles i filmen ”Motiverende
læringsmiljøer i praksis – en ny forståelse af
motivation”, som Filmkompagniet står bag.
Filmen/videoen findes på Filmkompagniets
YouTube-kanal, gå blot ind og søg …

1. OKTOBER 2016 - 12. MARTS 2017

HUMSTI
BUMSTI

S T O R M P. O G M A L E R I E RN E
N I VA A G A A R D S M A L E R I S A M L I N G
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Forældrene er blevet mere
tilfredse med folkeskolen …
Det viser en undersøgelse fra
Skole og Forældre, som siden
skolereformen blev indført, lø
bende har spurgt forældre til
børn i folkeskolen, hvordan de
er tilfredse med deres børns
skolegang. Og den er stigende.
”Det er glædeligt, at forældre
nes tilfredshed med skolen er
øget. Undersøgelsen bekræf
ter, lige som andre undersø
gelser, at det går den rigtige
vej med at realisere folkesko
lereformen.”, siger Skoleleder
foreningens næstformand
Dorte Andreas
På trods af forældrenes sti
gende tilfredshed peger un
dersøgelsen dog på, at foræl
dre stadig er utilfredse med
skoledagens længde. Og
netop det emne har den nye
minister også bebudet skal
tages op.
Dorte Andreas håber dog på,
at der tages hensyn til, at den
længere skoledag kan styrke
elevernes læring, og at mange
skoler er i gang med at udvikle
mange nye gode tilbud.

OECD
I en ny OECD-rapport “Reviews of School
Resources. Denmark 2016“ fremgår det
bl.a., at skolelederne herhjemme bruger
for meget tid på administrative opgaver
og stadig for lidt tid til pædagogisk ledelse,
tæt på lærerne med observation og dialog
om undervisningen.
Men OECD tilskriver ikke dette forkerte prio
riteringer, men først og fremmest pressede
arbejdsforhold for skolelederne som følge
af strukturændringer, sammenlægninger af
skoler og ledelser, mange opgaver mv.
OECD anbefaler, at kommunerne udvikler
“en mere strategisk tilgang” til skolesam
menlægninger, at man har fokus på at ”ud
vikle skolelederprofessionen, og give syste
matisk støtte til skoleledelser” samt at der
oprettes af en ny national uddannelse af
skoleledere.

FRA OECD-RAPPORTEN I ØVRIGT
Baseret på en analyse af styrker og udfor
dringer peger rapporten på følgende politi
ske prioriteringer for at forbedre effektivite
ten i den danske folkeskole:
• F ortsæt med at være opmærksomme på
at bruge ressourcerne effektivt og styrke
den offentlige rapportering om
effektiviteten af skolesystemet.
• Vær opmærksomme på alle læringsmål,
overvåge læringsresultater hos elever,
der er i risiko for underpræstation samt
støtte skolerne yderligere i stræben efter
topkvalitet.
• Frem bedre udnyttelse af data på alle
niveauer i systemet.
• Udvikl en vision for lærerprofessiona
lisme og videreudvikle skolelederprofes
sionen.
 apporten bygger bl.a. på en national bag
R
grundsrapport (udarbejdet af KORA), som
OECD-forskerne fik tilsendt forud for deres
besøg i Danmark i foråret 2015.
På den måde er anbefalingerne til dels
overhalet af, at folkeskolen allerede har
nået at ændre sig med øget overvågning
af resultater, øget fokus på elever med bl.a.
indvandrerbaggrund, bedre udnyttelse af
data og videreudvikling af lærer- og skole
lederprofessionen.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

Når man
bruger så
mange timer på
sin arbejdsplads,
skal det være et
sted, hvor vi ikke
nødvendigvis er
enige, men vil den
samme retning.
Det følte jeg, at
teamledelsen ville.

HENRIK JUNGERSEN

41 år, skoleleder på Vadum Skole,
Aalborg Kommune, fra 1. november.

Helt bogstaveligt var der tomt
på lederposten på Vadum Skole i Aalborg,
indtil Henrik Jungersen blev ansat. Den
tidligere skoleleder gik desværre bort, og
siden sommerferien har resten af leder
teamet måtte løbe ekstra stærkt.
”Jeg havde i en periode haft lyst til nye
udfordringer. Men var også meget glad for
mit tidligere job som viceskoleleder på Nibe
skole, og derfor skulle et eventuelt nyt job
også være et godt match mellem det, jeg
gerne ville, og det, skolen kunne tilbyde,”
siger Henrik Jungersen, som var viceskole
leder i to trekvart år og før det afdelings
leder i seks et halvt år også på Nibe Skole.
Henrik Jungersen kender Vadum bedre
end de fleste, idet han er vokset op i byen.
I virkeligheden var det medvirkende til, at
han i første omgang ikke tog stillingen i be
tragtning.
Han så det nemlig ikke udelukkende som
en fordel, men besluttede alligevel at tage
på besøg på skolen.
”I oplandsbyer til store byer er skolen
en meget vigtig institution, som alle har en
holdning til. Når man er rundt og besøge
mulige skoler, er det selvfølgelig baseret på
fornemmelser. Det handler også om kemi,
og hvad det er, vi hver især vil. Det, jeg
fandt spændende og interessant at gå vi
dere med, gik godt i tråd med holdningen
på skolen,” siger han.
Henrik Jungersen har ikke en bestemt
lederkasket på, men er sig selv både privat
og professionelt, forklarer han.
”Det er det, der virker for mig. Jeg for
nemmede, at det også er den stil, de andre
ledere her går ind for. Derfor var Vadum
Skole det rigtige valg for mig.”
Energien samt de personlige kompeten
cer og relationer i teamledelsen er også
meget vigtigt for den nye skoleleder.
”Når man bruger så mange timer på sin
arbejdsplads, skal det være et sted, hvor

vi ikke nødvendigvis er enige, men vil den
samme retning. Det følte jeg, at teamledel
sen ville. Desuden er der et rigt foreningsliv
omkring skolen, som jeg forestiller mig, at
man kunne implementere endnu bedre. Og
det må jo være en del af intentionerne i fol
keskolereformen.”
Sammen med sit lederteam vil han kigge
på, om de valg, der blev taget i begyndel
sen af reformen, skal reguleres. De er også
enige om at gå efter at få elevtallet op.
”Jeg kender ikke vejen dertil, men målet
er, at vi skal have 400 elever. Alle byens
elever, der bor skoledistriktet. Hvordan,
er vi i gang med at diskutere,” forklarer
Henrik Jungersen, der bruger meget tid på
at snakke med forældre og medarbejdere.
”Der opstår selvfølgelig et vakuum, når
skolelederen er væk et stykke tid. Så medar
bejderne har også brug for, at der er nogen,
der løber for dem nu. Lige nu er vi i en afkla
ringsfase. At få afdækket konteksten er med
til at skabe succes,” siger Henrik Jungersen.
”Hvis vi skal rykke noget, skal vi være tæt
på opgaven. Jeg tror ikke på, at vi skal have
en hierarkisk organisation. Det gælder hele
ledelsen. Vi tager hver vores roller og spar
rer med hinanden, og vi følger hver vores
ansvarsområder til dørs. Jeg tror på, at vi
skal løfte alle sammen lige og sideordnet
langt hen ad vejen.”
Han slår fast, at tillid til hinanden gerne
skulle gennemsyre den skole, han er skole
leder på.
”Min grundlæggende filosofi er, at hvis vi i
ledelsen skal være vores penge værd, skal vi
turde tage nogle valg, understøtte og bakke
de processer op, der foregår tæt på børnene. Ikke mindst skal vi turde lave fejl.”
VADUM SKOLE har ca. 354 elever og 45 lærere og pædagoger. Ledelsen består ud over
skolelederen af viceskoleleder, en DUS-fællesleder (SFO-leder) og en teknisk serviceleder.
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åben skole

Vi skal i højere grad
fortælle om alt det
gode, der sker i folkeskolen, siger skoleleder
Peter Thomsen.
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VOKSER MED
OPGAVEN
FOLKESKOLE HAR SAMMEN MED EN PRIVAT VIRKSOMHED SKABT
ET LÆRINGSFORLØB, HVOR FAGLIG VIDEN OG PRAKSIS KOMBINERES
MED LÆRINGSMÅL FOR ELEVERNE I MATEMATIK, DANSK, NATUR OG
TEKNOLOGI OG MADKUNDSKAB.
Af Michael Diepeveen • Foto Jacob Nielsen

Blandt ting vi ved er, at børn
vokser. I perioder stille og roligt, andre
gange hurtigt og ikke kun i højde og
drøjde. Alt efter de indtryk, den viden og
de oplevelser, de får gennem deres skole
gang og uden for skolen, vokser børnene
og de unge i deres bevidsthed og kompe
tencer. De vokser med opgaven.
Med åben skole samarbejder skolerne
i endnu højere grad med virksomheder,
foreninger og institutioner i lokalområ
det, og ved at eleverne kommer ud og får
indblik i andre verdener, får de mulighed
for at lære ad andre veje end de gængse
og få udvidet deres horisont. Og det ser
ud til at ske.
En KL-undersøgelse viste for nylig, at
sammenlignet med for et år siden vurde
rer dobbelt så mange af landets kommu
ner, at der i dag er hul igennem mellem
skoler og omverdenen. Så der er masser
af gode historier at fortælle. En af dem
er fra den nordsjællandske Furesø Kom
mune, hvor Lille Værløse Skole samarbej
der med det lokale hotel- og konferen
cecenter KolleKolle.
Her har skolens 6. kl. elever for nylig
været på et 2-ugers læringsophold, hvor
de er indgået i arbejdet med booking,

styring af værelser, restaurant og de
øvrige hotelfaciliteter. Her har eleverne
ikke bare mødt et bredt udsnit af fagper
soner, her har de oplevet, hvad de for
skellige uddannelser kan bruges til og
haft lejlighed til at prøve tingene selv.
Nu med rank ryg
Hvordan opbygger man et fitnessrum?
Hvordan afstemmer man en treretters
menu efter årstid og lokale råvarer?
Og hvordan skal et familieværelse og
en bryllupssuite indrettes? Det var nogle
af de opgaver, konferencehotellet Kolle
Kolle havde forberedt for de 45 elever
på skolens 6. årgang.
”Det er vigtigt, at vi som skole åbner
op. Som når vi havde hotellets kok ind
over vores hjemkundskab og omvendt
fik eleverne ud i hotellets køkken. Når
et stort antal personer skal bespises, op
lever de alvoren. Menuen skal besluttes,
varerne indkøbes, maden laves og anret
tes. Og kvalitet og økonomi spiller ind,
før succesen er i hus. Men når så opga
ven til gengæld løses, ser vi det tydeligt,
når eleverne går rundt med rank ryg”,
fortæller afdelingsleder Mette Weise
Holtoug.

LILLE VÆRLØSE SKOLE
Ud over man har fundet
grundstenen til en tidligere såkaldt rytterskole fra
1790’erne, er Lille Værløse
Skole bygget i 1950’erne og
er herefter knopskudt ad
flere omgange.
I dag har skolen 450 elever,
der er 60 ansatte og et le
delsesteam på fire bestå
ende af skoleleder, to afde
lingsledere og en SFO-leder.
Primo november overnat
tede 8. kl. på skolen under
det amerikanske valg, hvor
eleverne kunne få taget sel
fies med Furesøs borgme
ster Ole Bondo (ja, bror til
Anders Bondo), der lagde
vejen forbi.
En af skolens lærere har
for nylig modtaget Politi
kens undervisningspris
på 25.000 kr. for netop
at bruge alsidige, fleksible
tilgange i undervisningen
og læringen.
Hele skolen har sammen
været i ZOO, alle forsynet
med T-shirts sponseret af
det lokale Handelslaug i
Værløse Bymidte. Eleverne
leverede omvendt 50 ud
skårne græskars til Hallo
ween.
Skolen kører projektet ’Mit
Klasselokale. Mit Kliman
svar’, som bl.a. har betydet,
at der sparet på strøm og
varme, og at der ryddes for
skrald i skolegårde.
I forvejen er skolen klassifi
ceret som udeskole og med
i et stort UVM-projekt med
32 andre folkeskoler om at
udvikle undervisningen i en
vekselvirkning mellem indeog uderum.
Og så er skolen med fælles
projektet ’Skolen i virkelig
heden’, hvor skoler fra 19
kommuner arbejder målret
tet med åben skole, natur
skole og idræt/bevægelse.
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åben skole

Skolereformen har med åben skole givet
os et skub i retningen af en ny kultur, der
giver eleverne en forsmag på forskellige karriere
muligheder, fx hvad en erhvervsuddannelse kan
bringe med sig. Vigtigst er det, at eleverne lærer
på en helt ny måde.
Peter Thomsen, skoleleder, Lille Værløse Skole

Det er ikke ny viden, men godt at er
fare igen: Eleverne vokser med at få øget
ansvar. På samme måde rykker det ved
lærernes horisont. Oplevelsen af, at ele
verne i andre omstændigheder kan ud
vikle sig fagligt og i deres modenhed,
trivsel og kompetencer, breder sig. Og
det styrker fællesskabet mellem medar
bejdere, elever og forældre.
”Samarbejdet med KolleKolle er grun
digt forberedt. Vi har også holdt en work
shop med fokus på at evaluere sammen
hængen mellem vores udeskoleaktiviteter
og den almindelige undervisning, herun
der hvordan vi arbejder på tværs af fag
og trin. Samtidig har vi vurderet den tid,
der bliver brugt på arbejdet”, siger An
dreas Fatum, der er pædagogisk admini
strativ afdelingsleder.
Han peger på vigtigheden af, at lærer
gruppen kan se meningen med at arbejde
med åben skole, med at opbløde faggræn
ser, udvikle deres 21-century learning
skills, og hvad der ellers er fulgt med re
formen. Lærerne har mange opgaver, og
derfor er det også vigtigt ledelsesmæssigt
at få rammesat alle projekter så præcist
som muligt, herunder forløbet på Kolle
Kolle.
Det er tilsyneladende lykkedes, da der
er gode tilbagemeldinger fra medarbej
dergruppen, på både de læringsmæssige
parametre og med hensyn til vilkårene
for at udføre arbejdet.
Behandles som voksne
Skoleleder Peter Thomsen deltager i en
Task Force på kommunalt niveau, der
skal øge kontakten mellem skolerne og
det lokale erhvervsliv og erhvervssko
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lerne. Her er samarbejdet med KolleKolle
et pilotprojekt, som kan åbne for, at lig
nende projekter tages op af kommunens
skoler – med flere virksomhedsbesøg, er
hvervspraktikker og særligt tilrettelagte
undervisningsforløb.
”Vi skal derfor dokumentere, hvad vi
laver, og hvordan disse læringsforløb har
værdi. Så det gør vi på skrift, med foto,
video, via den lokale presse og på de
sociale medier. På den baggrund er der
basis for, at alle skoler får tildelt en er
hvervsvirksomhed, hvor eleverne skal
byde ind med løsningsforslag på kon
krete udfordringer. Samtidig håber vi,
at det spreder sig blandt kommunens
erhvervsdrivende, at der er gode erfarin
ger med at indgå i et samarbejde med
skolerne”, siger han.
For KolleKolle, der er en stor, professio
nel arbejdsplads, er der flere motiver til at
indgå i et samarbejde med kommunens
skoler. Ud over en generel branding ved at
forældre og de lokale-regionale medier in
teresseret følger projektet, er det et mål få
skabt interesse for branchen, for på sigt
bedre at kunne rekruttere kvalificeret og
motiveret arbejdskraft.
”Vi har svært ved at finde elever til vo
res lærepladser. Der er ikke nok unge,
der vælger den erhvervsfaglige uddan
nelse, så det er helt afgørende, at vi får
fortalt, at vi driver et spændende sted
med muligheder for at gøre karriere, og
at der er andre alternativer end pr. auto
matik at skulle i gymnasiet”, fortæller Be
rit K. Leth, direktør for konferencehotel
let KolleKolle.
Både for skolen og virksomheden er
der et uddannelses- og et dannelses

aspekt i et sådant forløb. Det handler
bl.a. om at behandle eleverne som
voksne og omvendt opleve, at de ellers
noget sprælske 6. kl. elever faktisk kan
koncentrere sig om en konkret opgave
og tage ansvar.
”De færreste starter jo med at blive
hotelkonge eller superkok a la Gordon
Ramsay. Vores mål har været at skabe
læringsforløb, der er realistiske, hvilket
bl.a. handler om, hvordan man skal
agere på en arbejdsplads, at man kom
mer til tiden og ringer, hvis man er syg,
men også at man kan arbejde sig op og
gøre karriere, hvis man vil”, siger Berit
Leth.
Slutteligt understreger hoteldirektøren,
at det har været et udbytterigt samarbejde
med skolens lærere, som har kombineret
hotellets ideer til elevaktiviteter under ho
telopholdet med deres faglighed, hvilket
også har været til inspiration for hotellets
ansatte.
De gode historier
Næstformand Dorte Andreas besøger
samme dag Lille Værløse Skole på bag
grund af foreningens nye indsatsområde
Folkeskolen. Vores. Hele livet, der over
de næste år har som mål at sikre, at fol
keskolen i øget grad er et attraktivt tilbud
for elever og deres forældre samt er en
spændende arbejdsplads.
”Indsatsen indebærer bl.a., at vi på
nationalt såvel på lokalt niveau i højere
grad skal fortælle alt det gode, der sker i
folkeskolen. Skolereformen har intentio
nen, at flere elever skal lære mere. Men
der er også fokus på, at alle uanset bag
grund skal være med og trives ved at gå

Fra starten af skoleåret
har ledelsesteamet
koordineret de mange
aktiviteter.

DOKUMENTATION
Elever og lærere har sideløbende
med opholdet på hotel- og konfe
rencestedet arbejdet med at skil
dre det i film, omtale i lokale aviser
og ved præsentationer på skolens
hjemmeside, på Horestas hjemme
side og de sociale medier.
Twitter
• Eleverne har løbende tweetet på:
#LVSkollekolle
Video
• Om samarbejdet mellem Lille
Værløse Skole og KolleKolle:
https://youtu.be/EgAbmRkuvg4
• Introdag på KolleKolle: https://
sway.com/cAFa45rzaUaAfft0
• Fremlæggelse på KolleKolle:
https://sway.com/jrMJqKPeZV
ni8vga

skole. Så vi skal have åbnet vores skoler,
så vi hele tiden kan nytænke tværs af fag
og emner”, siger Dorte Andreas.
Afdelingsleder Mette Holtoug supple
rer med, at det heller ikke gør noget, at
folkeskolerne bliver bedre til at ’prale’
lidt og får synliggjort de mange gode, der
sker:
”Vi skal turde tage glimmer på og sætte
os selv op på kaminhylden. Vi skal blive
bedre til at nyde vores successer, være
stolte over dem og sige det højt, herun
der også få forklaret, hvilken faglighed
der ligger i det. Det er jo slet ikke så far
ligt er erkende, at også vi skal have ’kun

der i butikken’, og at vi ikke pr. automa
tik får de elever og medarbejdere, vi
kunne ønske os”, siger hun.
Skolemiljøet er til en vis grad isoleren
de, hvor rammerne er givet, og hjemme
bestemmer mor og far. Så det er ’god re
klame’ at være ude sammen med andre
voksne. Elevernes aha-oplevelse af, at de
godt kan, smitter af på forældrene, som
skolen har fået gode tilbagemeldinger fra.
Det er vigtigt, ja det er altafgørende for
fremtiden, at forældrene inddrages i deres
børns skolegang.

I øvrigt
• Omtale i Furesø Avis: https://
sway.com/M6bttht4MB1dmcPe
• Generel præsentation af Lille
Værløse Skole: https://sway.
com/bJ3ALlGGMW1tyiuM
• Hjemmesider: http://www.lillevaerloese.dk og www.horesta.dk
Da forløbet var slut, fremlagde 6.
kl. eleverne deres oplevelser og
opgaver for kammerater, forældre,
udviklingskonsulent Tina Oxholm
fra kommunens Task Force og
samarbejdspartnere på KolleKolle.
Ikke mindst i denne præsentation
ligger der en læring ud over det
sædvanlige.
Desuden er dokumentationsarbej
det mundet i ud i en række anbefa
linger til andre skoler, der til at ar
bejde med lignende projekter.

Michael Diepeveen er redaktør
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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.waterlogic.dk

Gulvmodel
drikkevandskøler
designet til skolebrug

Indbygningsmodel
drikkevandskøler
designet til skolebrug
Wall:
Iskoldt vand til 100 elever

Fontemagna:
Iskoldt vand til 250 elever

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.

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

tværprofessionalitet

PÆDAGOGER
I SKOLEN GØR
EN FORSKEL
SIDEN REFORMEN AF FOLKESKOLEN TRÅDTE I KRAFT HAR PÆDAGOGER
VÆRET INDSKREVET I LOVGRUNDLAGET. DET BETYDER, AT PÆDAGOGER
I DAG HAR EN ANDEN ADGANG TIL OG MULIGHED FOR AT HAVE IND
FLYDELSE PÅ – IKKE KUN BØRNENES FRITIDSLIV – MEN PÅ EN SAMMEN
HÆNGENDE DAG MELLEM 8-17(22).
Af Trine Ankerstjerne • Illustration Datagraf/Polfoto

Pædagoger og lærere er ud
fordringernes holdeplads. Virkelighedens
praksis viser os, at det at indskrive en ny
profession i folkeskoleloven ikke kun gi
ver muligheder, men at der i den grad er
udfordringer forbundet ved dette. Ikke
kun for den enkelte pædagog og lærer,
men for forældrene og ikke mindst skole
lederne.
Der er naturlige barrierer forbundet
ved at føre to professioner sammen, som
bunder i, at professionerne har hver deres
historie, tradition, uddannelse, pædagogi
ske mål og metoder samt ikke mindst kul
turelle platforme. Elementer, der ofte la
des ude af betragtning, når ønsket er at
forandre eller reformere.
Man kan hævde, at udfordringerne i
forbindelse med skolereformen også
handler om et manglende kendskab til
den pædagogiske faglighed, som pæda
gogerne møder skolen med. En faglig
hed, der fordrer muligheder frem for
udfordringer. Det er derfor værd at kigge nærmere på pædagogfagligheden.
Mulighedernes land
Fra forskningen ved vi, at pædagoger i
skolen gør en forskel. En undersøgelse
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fra Rambøll peger således på, at når der
er pædagoger i skolen, er der en stigende
tendens til, at elever i højere grad kom
mer i gang med en ungdomsuddannelse
(Rambøll, 2013). Samme undersøgelse
peger ligeledes på, at eleverne får højere
karakterer i matematik, når der er en in
tensiveret pædagogindsats i skolen.
Vi ved også, at den sociale succes i SFO
har en afgørende effekt på barnets ’ud
nytte af skolelivet’ (Stanek, 2011), og at
faglige miljøer er en forudsætning for
trivsel (Plauborg, 2014). Det tilsammen
understreger fokus på det dialektiske for
hold mellem trivsel og læring, og DCUM
(2016) peger da også på, at når elevernes
trivsel skal løftes via eksempelvis trivsels
målinger, er der behov for tværfaglig
sparring og et fokus på videndeling.
Såvel folkeskolens formålsparagraf,
§16a om understøttende undervisning
som faghæfte 47 om elevens personlige
udvikling understøtter i høj grad det ar
bejde, pædagogerne med deres faglighed
kan bidrage til og med i skolen. Og hvad
er så pædagogernes faglighed?
Kort fortalt: pædagoger har øje for det
enkelte individs behov! Pædagogfaglighe
den bygger på en stærk tradition for at

tilpasse rammerne til barnet og den unge,
en kompetence, som ikke er mindre væ
sentlig i dag med tanke på ønsket om
øget inklusion, opdragelse til kreativ
tænkning, innovation, etc.
Det fælles ansvar
Når man i skolens virksomhed aktivt
inddrager såvel lærer- som pædagogfag
lighed markerer man, at de fagprofessio
nelle voksne er fælles ansvarlige for
elevernes skolegang.
Samarbejdet på tværs af skolen, altså
mellem skole og SFO/klub, kan sikre, at
der etableres trygge læringsspor og ud
viklingsstier, som børn og voksne kan
følge, lige som en udvidet opmærksom
hed på det enkelte barns forudsætninger
for at møde skolen på en kompetent
måde er til stede.
Skole og SFO/klub udgør i dag et hver
dagsliv, der giver plads til at børn og unge
som aktive handlende subjekter involve
rer sig i fælles virksomhed med kammera
ter og voksne.
Hermed er det muligt at bringe to ind
byrdes forbundne læringsteoretiske til
gange i anvendelse, nemlig læring gen
nem egen virksomhed og læring via social
interaktion. Såvel trivsel som læring for
udsætter, at man deltager i et socialt fæl
lesskab, hvor man er virksom selv og spil
ler en aktiv rolle.
Når pædagogen bliver en gennemgå
ende voksen i skole og SFO skabes der
mulighed for, at pædagogen har overblik
ket over dagens aktiviteter og hvilke fæl
lesskaber, der er til rådighed, at pædago
gen ser barnet/den unge i flere kontekster

(hele individet), at pædagogen er en kendt voksen
som barnet/den unge kan opsøge for hjælp eller an
det, og at pædagogen i SFO’ens/klubbens rammer
kan med-konstruere (og dekonstruere) fællesskaber
målrettet det enkelte barn/unge med henblik på at
fremme barnets trivsel.
Når pædagoger arbejder på tværs af skole og fri
tid, kan pædagogen således sikre, at den enkelte kan
bearbejde dagens oplevelser – hvorved alt tyder på,
at pædagogen er essentiel for sammenhængen mel
lem skole og SFO/klub.

VIL DU VIDE MERE

Fremtiden kalder
Så når skoleledere i fremtiden skal udnytte pædago
gernes faglighed, handler det udelukkende om, at
det er for elevernes skyld.
Skal vi lykkes med de tre nationale mål skal fokus
ikke handle om, hvorvidt den ene eller anden profes
sion er mest kompetent til at være i klasserummet –
det handler simpelthen om, at pædagogernes faglig
hed, kompetencer og ressourcer sættes i spil og
inddrages i et ligeværdigt samarbejde med lærerne
om at skabe de bedste rammer for såvel børnenes
skolegang, som for det for det gode børne- og ungeliv.
På baggrund af en undersøgelse, som EVA om
kort tid forventer at afslutte om lærere og pædago
gers samarbejde om undervisningen i folkeskolen,
er der udarbejdet et notat (sept. 2016), der beskriver
fem kendetegn ved et velfungerende samarbejde
mellem lærere og pædagoger.

På dagene sætter vi i fællesskab
fokus på rammerne for skolepæ
dagogens arbejde og på, hvordan
pædagogens faglighed og kompe
tencer kan indgå i det tværfaglige
samarbejde på skolen, og ikke
mindst betydningen af ledelse af
tværprofessionalitet.

I samarbejde med BUPL, BUPL’s le
derforening, KL og Professionshøj
skolerne UCC og UCSJ afholder vi
tre regionale temadage om ’Pæda
gogernes opgaver i skolen’. Tema
dagene afholdes:
• t irsdag den 20. marts 2017
i Kolding
• onsdag den 21. marts 2017
i Roskilde
• onsdag den 29. marts 2017
i Ålborg

På temadagene fokuseres ligeledes
på de erfaringer der allerede er nu
om, hvordan pædagogernes sæt
tes i spil, når det handler om at
skabe inkluderende læringsmiljøer
præget af trivsel og læring. Det
alle ønsker at lykkes med.
Nærmere information om konferencerne findes på hjemmesiden.

De fem kendetegn er:
1. Der er klarhed over faggruppernes roller og mu
lige bidrag, så begge gruppers faglighed og kom
petencer bringes i spil.
2. Lærere og pædagoger planlægger og evaluerer
i fællesskab undervisningen.
3. Lærere og pædagoger giver hinanden sparring,
og begge parter oplever, at de udvikler deres
faglighed i samarbejdet.
4. Begge parter betragter hinanden som ligeværdige
i samarbejdet.
5. Ledelsen bakker op om og leder samarbejdet.
Med afsæt i det 5. punkt understreges væsentlighe
den af ledelsens rolle, når det handler om at ramme
sætte samarbejdet; en rammesætning der både har
praktisk og organisatorisk karakter.
Trine Ankerstjerne er lektor og vidensmedarbejder
på University College Sjælland, www.ucsj.dk
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klumme

SKOLEN ER MEGET
ANDET END LÆRING
AF CAMILLA WANG
Rektor, University College Sjælland

Der er noget særligt ved
perioden, hvor et år er sluttet, og et
andet begyndt. Det maner til efter
tænksomhed, og det gør det ikke
mindst i en tid, hvor der på mange
måder bliver vendt op ned på vores
forestillinger om verdens gang.
Her spiller skolen en stor rolle,
både som et produkt af verdens
gang, men endnu vigtigere som en
medskaber af den verden, vi gerne
vil leve i. Man kan efterhånden kom
me til at tro, at folkeskolen kun hand
ler om læring. ”Læring” har været
det altdominerende omdrejnings
punkt for folkeskolereformen og for
debatterne i kølvandet af den. Og ja,
der er behov for at udvikle skolen, så
alle elever får et rigtigt godt udbytte
og står rustet til at tage vare på deres
eget liv både menneskeligt og fagligt.
Men netop derfor er skolens opgave
også meget mere end læring.
Læring kan ikke stå alene, lige
som det heller er ligegyldigt, hvordan
skolen arbejder med undervisningen
og elevernes læreprocesser. Skolen
som ramme om elevernes liv og ud
vikling – både den faglige, personlige
og sociale – skal til enhver tid også
være et svar på de samfundsudfor
dringer, vi i et større perspektiv står
overfor. Det kræver ledelse med ud
syn og samfundsengagement.
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Lige nu er der særligt tre udfor
dringer, som påvirker folkeskolen –
og som folkeskolen også er nødt til
selv at arbejde med at påvirke den
anden vej. I parentes bemærket gæl
der det i lige så høj grad for de øv
rige dele af uddannelsessystemet.
For det første er der tegn på, at
børns og unges tillid til sig selv slet
ikke er så stærk, som den skal være.
Flere og flere unge bukker under for
et præstations- og forventningsræs,
som de oplever at være underlagt.
Hvis skolen skal bidrage til, at børn
og unge opbygger tiltro til egne evner
og muligheder for at skabe sig det liv,
de drømmer om, så kræver det en
pædagogisk praksis, hvor den en
kelte bliver set, møder høje forvent
ninger, masser af faglig opmærksom
hed og feedback. Men samtidig er det
afgørende at skolen – ledelsen og læ
rerne – også møder eleverne som
mennesker, der er meget mere end
deres faglige resultater.
For det andet er der tegn på, at
tilliden til fællesskabet er under
pres. Udviklingen på den politiske
scene lader det indtryk tilbage, at
der bliver mindre og mindre tillid
til, at løsninger på komplekse sam
fundsproblemer bedst sker i fælles
skaber, hvor parter i dialog med hin
anden og respekt for forskelligheder

finder de gode løsninger. Hvis skolen
skal være med til at fremme tilliden
til fællesskabet, skal den skabe ram
mer for, at eleverne allerede her får
gode erfaringer med mange former
for fællesskaber lige fra det, der
handler om demokratisk udvikling
af skolens hele liv til lærer- og elev
fællesskaber om læring.
For det tredje er der tegn på, at
tilliden til viden og ekspertise daler,
på det seneste fx udtrykt gennem
betegnelsen ”det postfaktuelle sam
fund”. Det er skidt for os som sam
fund, hvis vi ikke generelt har tiltro
til vores eksperter og til, at politi
kere bruger forskning på en lødig
måde. Hvis skolen skal skabe tillid
til og god omgang med viden, skal
eleverne ikke bare lære fag og blive
fagligt dygtige i snæver forstand. Så
skal de også lære om fagenes histori
ske tilblivelse og om, hvordan de
kan bidrage til at udvikle os selv og
samfundet. Og de skal lære at forstå
forskellige måder at bruge viden på.
Der er masser af forventninger
til skolen og dermed også til dens
ledere. Men tag det som udtryk for
den kolossale samfundsmæssige be
tydning, skolen har, og brug den til
at udvikle eleverne, så de med tillid
kan udvikle sig selv og verden.

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.

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

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.
Du behøver ikke i første omgang at flytte dit eksisterende
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal
formidles gennem Lån & Spar og Totalkredit.
Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2016.

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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.

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

Repræsentantskabsmøde 2017

REPRÆSENTANTSKABSMØDE
I henhold til vedtægternes § 8, stk. 2
indkaldes herved til ordinært repræ
sentantskabsmøde 2017 i Skoleleder
foreningen:
Torsdag den 30. marts 2017 kl. 10.00
Radisson H.C. Andersen Hotel
Claus Bergsgade 7
5000 Odense C
FORELØBIG dagsorden, jf. § 8,
stk. 2 og 5, meddeles herved:

FORENINGEN
FREMOVER
DEN 30. MARTS 2017 MØDES REPRÆSENTANTSKABET, DER ER
SKOLELEDERFORENINGENS HØJESTE MYNDIGHED, I ODENSE
TIL DEN ÅRLIGE EVALUERING OG PERSPEKTIVERING …
Af Michael Diepeveen • Foto: Hung Tien Vu

På dette års repræsentant
skabsmøde, der er et såkaldt ordinært
møde af slagsen, forsamles foreningens
ca. 100 valgte repræsentanter fra lokal
foreningerne og særlige ledergrupper
med hovedbestyrelsen for at lægge de
skole- og ledelsespolitiske linjer frem
over, drøfte udfordringer, beslutte ak
tiviteter etc.
I år er der ikke valg til de centrale po
litiske poster i Skolelederforeningen. Til
gengæld er på dagsordenen bl.a. den på
forhånd udsendte skriftlige beretning og
aflæggelsen af formandens mundtlige
beretning på mødet. Ja, det lyder selv
følgelig ret ordinært, men der kan også
blive tale om at behandle og stemme
om de mere eller mindre vidtrækkende
forslag, der kan være indkommet.
På repræsentantskabsmødet vil for
eningens regnskab for 2016 blive frem
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lagt til godkendelse, ligesom der vil blive
orienteret om budgetterne for 2018 og
2019. Endelig skal det ordinære kontin
gent fastsættes for kalenderåret 2018, og
på samme måde skal midlerne til de lo
kale afdelinger samt ydelser til formand,
næstformand og HB-medlemmer for
2018 fastsættes.
Endelig dagsorden med bilag, re
videret regnskab og skriftlig beretning udsendes til repræsentantskabets medlemmer senest 4 uger før
repræsentantskabsmødet.
OBS: Forslag til behandling på re
præsentantskabsmødet skal være
sekretariatet i hænde senest senest
6 uger før repræsentantskabsmødet.

1.	Valg af dirigent
2.	Vedtagelse af forretningsorden
for mødet
3.	Formandens beretning, herunder
drøftelse af centrale politikområder.
Skriftlig beretning vedhæftes sam
men med den endelige dagsorden.
4.	Godkendelse af regnskab
5.	Indkomne forslag
6.	Orientering om budget, samt:
a. Fastsættelse af ydelser til
hovedbestyrelsesmedlemmerne
jf. § 9 stk.3.
b. Fastsættelse af midler til
de lokale afdelinger
c. Fastsættelse af kontingent,
jf. § 5, stk. 5
7.	Eventuelt
På vegne af hovedbestyrelsen
Med venlig hilsen
Claus Hjortdal
Formand				
Skolelederforeningen

MØD OP PÅ DE LOKALE
GENERALFORSAMLINGER
Husk også, at din lokale afdeling af
Skolelederforeningen afholder ordinær
generalforsamling én gang årligt i før
ste kvartal.
De nærmere oplysninger herom med
deles lokalt direkte til medlemmerne.
Men det er en god idé også at holde
sig orienteret på skolelederne.org ›
Lokale afdelinger og på de lokale
foreningers FB-platforme.
Mød kollegaerne og vær med!

ANMELDELSER

STYR PÅ
MÅL
Læringsmål, tegn
og progression
Bodil Nielsen
Hans Reitzels Forlag
125 sider, 180 kr.

NY UDSIGT
Ståsteder
10 gamle ideer
til en ny verden
Svend Brinkmann
Gyldendal Business
200 sider, 125 kr.

Bag på bogen står
der, at den henvender sig til
lærere, vejledere og stude
rende – hvilket er helt kor
rekt. Ledelsens rolle bliver
ikke belyst eller diskuteret,
dog vil jeg sige, at bogen kan
bruges til udviklings- og plan
lægningsarbejdet på skolerne.
Bl.a. som oplæg til samtaler
med lærerne om, hvordan de
anvender fx målsætning eller
elevinddragelse i deres under
visning.
Forfatteren har en meget
overskuelig tilgang til emnet.
Bogens 9 kapitler bygger på
hinanden, samtidig med at de
giver en viden, som kan bru
ges selvstændigt til at udvikle
de forskellige elementer i mål

sætning af undervisningen. De
enkelte kapitler er ligeledes
bygget op, så den viden, som
bliver formidlet, bygges op og
udfoldes gennem kapitlet. Vig
tige pointer understøttes af il
lustrationer og faktabokse. Det
betyder, at bogen nemt kan
bruges som opslagsværk se
nere og kan understøtte lære
rens fokus på de dele, målsty
ret undervisning indeholder.
Bogen er praksisnær og gi
ver mange brugbare eksem
pler på, hvordan undervisnin
gen kan planlægges, udfolde
sig og evalueres. Dog mangler
jeg lidt flere konkrete eksem
pler på elevinddragelse i for
ståelsen af deres egen pro
gression og evaluering.

Hvis skolen allerede er godt
i gang med arbejdet med mål
styring, kan bogen være god
til nye medarbejdere, som
kan få et indblik i og en viden
om arbejdet med målstyret
undervisning, samt som en
opfriskning for ledelsen med
hensyn til, hvad der er på spil
i den daglige undervisning.

Det går hurtigere
og hurtigere. Det har skif
tende generationer sagt i
mange år, hvor ny teknologi
og løst koblede samfundsfor
mer har skubbet på accelera
tionen. Så meget, at arbejde
og fritid smelter sammen, så
man altid er i proces og skal
være omstillingsparat. Så alt
nyt er godt nyt.
Det kan give overanstren
gelse, et tabt overblik, en ople
velse af meningsløshed og at
blive ført med strømmen. Og
det er det, psykologiprofesso
ren fra Aalborg tager fat i og
prøver at give nogle bud på,
nemlig hvordan man kan få
lidt fast grund under fødderne
igen. Det er ikke en selvhjælps
bog, pointerer Brinkmann,
men det ligner alligevel. For
der er ingen færdige løsninger,
du skal finde dem selv.
Her får man imidlertid hjælp

i form af ledetråde hentet fra
verdenshistoriens eksisten
tielle tænkere, som man kan
læne sig af, når der blæser en
strid vind. Indsigt, der hviler
på ideen om, at visse elemen
ter tilværelsen er mere kon
stante og konsistente end an
dre. Fx at der findes godhed,
værdighed og troværdighed i
en mere ren form, uafhængigt
af diverse motiver.
Det kan selvfølgelig diskute
res. Men Brinkmann er på ba
sis af de store filosoffers egne
betragtninger god til at argu
mentere for, at der i kaos også
findes stabilitet. Fx siger Han
nah Arendt, at der ikke findes
på forhånd givne sandheder
eller bestemte måder at gøre
tingene rigtigt på. Men at man
ved at handle kan bringe øer
af ro og regelmæssighed ind.
I hvert fald midlertidigt.
Man kan altså – ikke mindst

som leder – gyde olie på van
dene, skabe ståsteder og are
naer uden for udviklingens
grådige krav til selvopofrelse
eller som marxisterne kalder
det: selvudbytning.
Det er bog, der er god at
blive klog eller snarere lærd
af. Noget snørklet er den,
men også velskrevet og med
pudsige observationer fra for
fatteren, der bringer tingene
på jorden.
Som medarbejder og leder
er man nødt til at få arbejdet
gjort, uanset om det ikke altid
giver personlig mening. Du
får også løn for det, det er et
bytteforhold. Ellers må du
finde et vindue med en anden
udsigt. Eller kikke indad. Te
sen er her, at øget selvindsigt
giver en bedre selvudsigt.

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

Michael Diepeveen
Redaktør
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BREDERE
PERSPEKTIV
Ledelse og lærings
udbytte
Tre skoleledelsesformer
Lonni Hall
Samfundslitteratur
164 sider, 229 kr.

Der stilles som be
kendt mange krav til, hvilke
opgaver en skoleleder skal
løse. Senest med reformen er
der kommet endnu et krav til
om, at skolelederen skal be
drive en form for ledelse, der

sikrer, at eleverne bliver så
dygtige, som de kan.
Men er det overhovedet
muligt at skabe større lærings
udbytte for eleverne gennem
en bestemt form for ledelse?
Det har Lonni Hall undersøgt
ved at dykke ned i den inter
nationale forskning i skolele
delse i forbindelse en ph.d.
afhandling om effektiv skole
ledelse. Det er der kommet
denne lille udgivelse ud af,
der i sig selv er et mesterværk
i formidling, hvor tung forsk
ning præsenteres i et klart
sprog uden lange, akademi
ske udredninger, inden vi når
frem til pointerne.
I de fem kapitler, bogen in
deholder, fører Hall os gen
nem den internationale forsk
ning om effektiv skoleledelse
i forhold til den instruerende
ledelsesform, den transforma
tive ledelsesform og den di
stributive ledelsesform.
De tre ledelsesformer præ
senteres ud fra de samme
overskrifter: hvad den inter
nationale forskning siger om

ledelsesformen, hvordan
ledelsesformens effekt måles,
diskursen om ledelsesformen,
præsentation af fremtrædende
forskere, perspektiver og nye
tendenser, kritik og opsam
ling, ledelsesformen i en
dansk kontekst samt reflek
sionsspørgsmål til læseren.
Gennemgangen af de tre
ledelsesformer er forbilledlig
klar i sit sprog og overordent
lig vedkommende i sit ind
hold. Det er nemt at relatere
sig til eget ståsted som leder,
og man kommer automatisk
til at reflektere over egen
praksis. Opnår jeg det, jeg
stræber efter som leder, ved
at lede, som jeg gør, eller kan
jeg komme længere ved at ju
stere på praksis, er et af de
spørgsmål, jeg sidder tilbage
med efter at have læst bogen.
Hall konkluderer, at den in
struerende ledelsesform er
den eneste af de tre ledelses
former, der viser effekt på ele
vernes læringsudbytte set
med fagfaglige briller. Men –
den danske folkeskole er jo

FIND DIT NYE JOB PÅ

andet og mere end fag; den er
også demokrati og medindfly
delse, at eleverne bliver livs
duelige samt hviler på en tro
om, at en organisation, der er
lærende, også har betydning
for kvaliteten.
Dermed bliver ledelsesopga
ven en så kompleks størrelse,
at den instruerende ledelses
form ikke er tilstrækkelig. Der
skal mere til, og dermed kom
mer elementer fra både den
transformative og den distri
buerede ledelsesform i spil.
Tendensen er da også, under
streger Hall, at der i stigende
grad åbnes op for at forstå re
lationen mellem ledelse og læ
ringsudbytte i et bredere per
spektiv end det, der tidligere
har præget diskursen.
Kirsten Koudahl
Skoleleder
Vibeholmskolen
Ishøj

SKOLELEDERJOB.DK
SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ
SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE!
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ANMELDELSER
ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08 ELLER SEND EN MAIL TIL SKOLELEDERNE@SKOLELEDERNE.ORG
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort.

Dialog
Innovation i folkeskolen
En enkel vej til et godt samarbejde Foretagsomhed som kompetence

Narrativ skoleledelse
Samarbejdet om den åbne skole

Michael Højlund Larsen
L&R Business

Alex Madsen
Samfundslitteratur

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

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

Anne Kirketerp, Karin Svennevig
Hyldig
Dansk Psykologisk Forlag

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

Borgernær ledelse

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

Didaktiske ambitioner
Alle elever med
Per Fibæk Laursen
Hans Reitzels Forlag

Understøttende undervisning
og læringsmiljøer
Kritiske perspektiver og
reflekteret praksis

Else Skibsted, Noomi Matthiesen
(red.)
Dafolo

Moocs – massive open
online courses
Dafolo

Styrk læringen gennem
feedback
Sådan opnår du den rette
feedback hver gang
Jaames Nottingham,
Jill Nottingham

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

Styrk læringen gennem dialog
Strategier der engagerer
dine elever og udvikler deres
læringssprog

Faglig ledelse i offentlige
organisationer

James Nottingham, Jill
Nottingham, Martin Renton
Dafolo

Ole Hansen,
Thomas Nordahl
Dafolo

Ledelse gennem skolens
ressourcepersoner

Strategisk kvalitetsledelse
i folkeskolen

Frode Boye Andersen (red.)
Klim

Anne Hørsted & Claus Nygaard
(red.)
Samfundslitteratur

De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger Søren Voxted
Ole Kyed
Akademisk Forlag

Relationskompetencer i
læreruddannelse og skole
Undervisning og læring

Nye design for undervisning
og uddannelse
Undervisning og læring

Hans Reitzels Forlag

Politikkens vold
Offentlige lederes vilkår
og muligheder
Jørgen Grønnegård Christensen,
Peter Bjerre Mortensen
Jurist- og Økonomforbundets Forlag

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

Ledelse af kerneopgaven

René Kristensen,
Thomas Szulevicz (red.)
Dafolo

Ole H. Sørensen, Eva Thoft,
Peter Hasle, Hans Hvenegaard,
Maja Sasser
Akademisk Forlag

Hjernen og læring

Schools that deliver

Ole Lauridsen
Akademisk Forlag

John Edwards, Bill Martin
Corwin

Håndbog i professionelle
læringsfællesskaber
Undervisning og læring
Richard Dufour, Rebecca Dufour,
Robert Eaker, Thomas Many
Dafolo

Næste skridt i professionelle
læringsfællesskaber
Kollaborative teams der
transformerer skolens praksis

Profesionelle lærings
fællesskaber

LÆR!
Effektiv talentudvikling
og innovation
Lene Tanggarard, Tue Juelsbo
Gyldendal

Inklusionshåndbogen
Bjarne Nielsen
Dansk Psykologisk Forlag

Robert J. Marzano, Temmy
Heflebower, Jan K. Hoegh, Phil
Warrick, Gavin Grift
Dafolo

Hjernesmart ledelse
Det handler om forbindelser
Anette Prehn
People’s Press
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Læs mere om rejsen på www.albatros-travel.dk/slf

36 98 98 98

Rejs med hjerte, hjerne & holdning

Skolesommerferien 2017

Bali til
god pris

Bali – Gudernes ø
med Skolelederforeningen

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

Munduk
Ubud
Sanur

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

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.

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

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

Forbehold for trykfejl og udsolgte afgange

BALI

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

HURTIG
KONTAKT

Brug ved alle
henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:
7025 1008 eller
• Hovedmail:
skolelederne@
skolelederne.org

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

MØD DE
ANDRE
SKOLELEDERE
FØLG MED PÅ
FACEBOOK >
SKOLELEDERFORENINGEN

SEKRETARIATET ER ÅBENT

Mandag-torsdag: 9.00-15.30, fredag: 9.00-14.00.

HOVEDBESTYRELSEN

Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Peter Hansen

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Lars Aaberg

POLITISK LEDELSE

Dorrit Bamberger
Konsulent
dbam@skolelederne.org

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

OG PÅ
TWITTER >
#SKOLELEDERORG

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

KOM MED PÅ DE
SOCIALE MEDIER!

OG KOM I ØVRIGT
IND I KAMPEN …

Helle Rasmussen
Konsulent
hras@skolelederne.org
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org
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NOTER

OVERFØRSEL
Alt efter hvordan man regner, og tager man alle
med, er ca. 2 millioner danskere i dag på en eller
anden form for overførselsindkomst:

941.000
FÅR FOLKEPENSION

262.000
247.000
115.000
91.000
76.000
68.000
FÅR SU

FÅR FØRTIDSPENSION

FÅR EFTERLØN

FÅR DAGPENGE

FÅR KONTANTHJÆLP

FÅR SYGEDAGPENGE

Ovenstående er de største grupper på forskel
lige typer overførselsindkomst. Hertil kommer
flere mindre grupper, og i alt sker der pt. over
førsler fra staten 314 milliarder kr. årligt.
Kilde: Ritzau
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Kompetencer
10 år efter den første udgivelse om ledere
der lykkes, har Væksthus for Ledelse stillet
samme spørgsmål: Hvad kendetegner den
succesfulde offentlige leder i dag?

4. Præstationsorienteret passion
Lederne stræber energisk efter og
udholdende mod stadig højere mål

I den nye undersøgelse er det særligt syv
kompetencer, der springer i øjnene hos de
dygtige ledere:

5. M
 angfoldig mobilisering
Lederne investerer i værdiskabende
relationer til en bred kreds af interes
senter

1. Ø
 konomisk opfindsomhed
Lederne sikrer sig med økonomisk
omhu og tæft et større ledelsesrum

6. Konstruktiv konfrontation
Lederne udfordrer, afklarer og bilægger
uenighed

2. S
 trategisk zoom
Lederne skifter ubesværet perspektiv
mellem detalje, overblik og fremsyn

7. A
 fklaret autoritet
Lederne er tydelige om og tro mod
deres værdier

3. I ndividuel indlevelse
Lederne har blik for det enkelte men
neske og behandler alle med samme
respekt

Hent publikationen gratis
på www.lederweb.dk

Shakespearsk
At være eller ikke at være... arkitekten bag lærerlockout, L409 og dermed til en vis
grad finansieringen af skolereformen:
”Da vi besluttede (at afslutte) lockouten, vidste vi godt, at den formentlig ville
komme til at ligge oven i første maj.”
Citat af tidl. statsminister Helle Thorning-Schmidt i interview i Politiken med
hendes efterfølgende tilføjelse i sat ind i parentes.

STØVETS ÅR

Efter 21 års uafbrudt stigning er middellevetiden for danske kvinder i 2014/15
faldet med lidt (0,2 år) i forhold til året før, her de seneste års tal:
Middellevetid
Mænd			
Kvinder		

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
77,3
77,9
78,0
78,5
78,6
81,6
81,9
82,0
82,7
82,5

Overordnet har den gennemsnitlige årlige udvikling i rigtig mange år været po
sitiv for begge køn. Siden 1993 er middellevetiden hvert år gennemsnitligt ste
get 0,26 år for mændene og 0,20 år for kvinderne.
Det betyder, at udviklingen er mere positiv for mænd end for kvinder, og at for
skellen i levetid for de to køn svinder ind. Men trods det seneste lille fald ligger
kvinderne stadig komfortabelt foran.
Kilde: Danmarks Statistik

SPAR OVER 40 % PÅ DENNE
POPULÆRE MULTIBANE
PRISER ER EX. MOMS, INKL. LEVERING
OG MONTERING

LEG OG BEVÆGELSE
I DET FRI
Ideel multibane til alverdens former for boldspil.
Fremstillet i støjregulerende materialer af høj
kvalitet og med et let og transparent udtryk.

FØR 253.264

NU 149.995

Banen måler 20,6 x 10,4 m og leveres som standard
i grøn. Kan leveres i andre farver mod merpris.
(VARENR. J22110A)

ELVERDAL A/S RISBYVEJ 28 2765 SMØRUM / WWW.ELVERDAL.DK / TLF. (+45) 3513 3222

MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE
Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran
med at implementere de aktuelle reformer?
En styrket pædagogisk ledelse på skolerne er afgørende, hvis implementeringen af de aktuelle reformer inden for
folkeskole, gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes.
Master i Pædagogisk Ledelse giver et stærkt fundament til
at sætte en retning for institutionens pædagogiske arbejde
- ved hjælp af tydelige mål, et fælles pædagogisk professionelt sprog, klare rammer for teamarbejde i professionelle læringslandskaber, kompetenceløft og ved at
skabe rum til lærerne for refleksion og konstruktiv
feedback.
DORTE ÅGÅRD – LEKTOR OG FAGLIG LEDER AF
MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

Forskning viser, at pædagogisk ledelse er en af de afgørende faktorer for læring og trivsel hos børn og unge. Med en Master i Pædagogisk Ledelse kan du bidrage effektivt til en stærk faglig samarbejdskultur, der styrker læring og arbejdsglæde på din arbejdsplads.
Som studerende får du den nyeste forskningsbaserede viden inden
for elevcentreret ledelse, ledelse af professionelle læringslandskaber,
udvikling af elevers og læreres motivation, klasseledelse og brug af
feedback som ledelsesredskab. Der er tæt kobling mellem teori og
egen praksis, og du kan allerede fra første semester omsætte din nye
viden i din hverdag.
Læs erfaringer fra bl.a. skoleledere på uddannelsens hjemmeside.
MPL.EVU.AAU.DK

EFTERUDDANNELSE
TLF: 9940 9420 (KL.12-15) · EVU@AAU.DK
W W W. E V U . A A U . D K

