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At være skoleleder i den danske folkeskole er kompliceret, det er arbejdskrævende, 

og det er særdeles udfordrende på en række områder. Vores hverdag spænder mellem 

plaster, der skal sættes på en finger, fordi sekretæren er væk, til alvorlige medarbej-

dersamtaler, til møder med forvaltning, politikkere og andre vigtige beslutningsta-

gere. Vi skal kunne skifte fra den ene position til den anden i et splitsekund, og de 

valg vi træffer kan have stor betydning for andre – og i nogle tilfælde også for os 

selv. En forkert håndteret situation kan i værste fald være fatal – retfærdigt eller uret-

færdigt. Det er en del af den opgave vi står med, men det er også et pres, der kan 

mærkes.  

På trods af arbejdspres, psykisk pres osv., så arbejder vi fortrøstningsfuldt videre. Der 

er rigeligt at bekymre sig om, men vi har en tro på, at det nok skal gå – og det er nød-

vendigt at have den grundlæggende tro. Samtidig har vi et godt fællesskab i leder-

kredsen, hvor vi formår at støtte hinanden i dagligdagen. 

 

Ligesom sidste år, har vi igen i år oplevet, at vi har fået mange nye kolleger. Det er en 

stor skoleledergruppe at blive en del af, og alle vi, der har været her i en årrække, har 

en stor forpligtigelse til at tage godt imod de nye ledere. Jeg har fået tilbagemeldinger 

på, at det faktisk også er sådan, de nye kolleger oplever det. Velkommen til jer, der er 

kommet i det seneste år. 

Samtidig har vi oplevet, at fire ledere har forladt stillingen i utide – to i overtal og to 

efter aftale. En leder er desuden tragisk gået bort og to medlemmer har været ramt af 

langtidssygemelding. Det giver noget uro, når den slags sker. Naturligvis er uroen 

størst, hvor de berørte ledere har været tilknyttet – men det har også give uro i den 

øvrige del af skolelederkredsen. Vi vil gerne søge forklaringer og begrundelser, men 

vi skal nok også passe på med at træffe for hurtige konklusioner. Vi er en stor medar-

bejderflok, og statistisk set sker der i en stor flok – desværre – også ubehagelige ting. 

På den anden side har det også været magtpåliggende for skolelederforeningen at 

drøfte disse situationer med vores ledelse for at afklare, om der er nogle arbejdsmæs-

sige forhold, der gør sig gældende, eller om der ting som arbejdsgiveren kan gøre for 

at støtte op omkring ledere og ledelser. 

 

Vi har i det hele taget haft fokus på arbejdsmiljøet for skoleledere i året, der er gået – 

bl.a. ved vores julefrokost, hvor Jørgen Mandrup havde emnet på plakaten. Vi har ar-

bejdet for at få teamsamtaler med forvaltningen, at få gennemført MUS, at få lavet en 

APV-undersøgelse mv. Noget er allerede indført, og andet arbejder vi videre på. Alt 

sammen for at skabe den bedst mulige arbejdsmiljø under de givne rammer. Vi ved jo 



godt, at alt ikke kan lade sig gøre. Det sidder vi også selv med hver dag i vores egen 

ledelsesfunktion. 

Vores arbejde med at skabe en skole efter ny arbejdstidslov og reform skrider fremad. 

Det har været en meget stor kulturændring, men det er min klare opfattelse, at proces-

sen er godt på vej. Der er andre der fokuserer på det, de ikke mener fungerer. Det kan 

være en udfordringer for os som skoleledere, når vi skal få vore skoler til at fungerer. 

Selvom lærerne generelt er meget arbejdsomme, omstillingsparate, dygtige osv., så 

giver det et lille set back i lærerselvforståelsen, når de kan læse i avisen, at det faktisk 

er en rigtig dårlig arbejdsplads, de arbejder på. Men det er en præmis, som vi arbejder 

under, og vi kan bare håbe, at det bliver bedre.  

Skolelederforeningen og HLF har årligt nogle fællesmøder, hvor vi drøfter aktuelle 

områder på skoleniveau. Det er udmærkede møder, men det har ikke helt givet den 

fælles forståelse af status på skolerne, som man kunne ønske. 

 

Et sted, hvor vi dog er forholdsvis enige med lærerforeningen, er på resurseområdet. 

Her kan vi se, at det er meget vanskeligt at opfylde de forventninger, man har givet 

befolkningen på skoleområdet med de bevillinger, som kommunerne kan/vil sætte af 

til området. Vi har som forening sagt til politikkerne, at man bliver nødt til at finde ud 

af, hvad det er, man vil. Hvis man beder os skoleledere om at blæse og have mel i 

munden på én gang, kan vi godt komme til stå og se lidt ubegavede ud. Med andre 

ord er der brug for penge til skoleområdet for at skabe den skole, som der stillet for-

ventning om jf. reformen.  

 

I samme ombæring har man lavet en meget stor besparelse på lederløn – næsten 6% - 

hvilket er helt uforståeligt, når alle politikkere har stået på nakken af hinanden for at 

fortælle, hvor vigtig ledelse er for gennemførsel af en så stor forandringsproces, som 

vi har været igennem. I skolelederforeningen har vi gjort, hvad vi kunne, for at af-

bøde effekten af besparelsen. Det er ikke en nem proces at gå konstruktivt ind i en 

forhandling om noget, som man grundlæggende mener er forkert – men det vurderede 

vi, ville være det bedste i dette tilfælde.   

 

En ny struktur i CBL-ledelsen og forvaltningen har givet nogle udfordringer, og vi 

har som forening gjort, hvad vi kunne, for at bakke op og hjælpe igennem en stor for-

andring. Vi har afholdt hyppigere møder med Bo og Preben – de tidligere ”kvartals-

møder” - og vi er i det hele taget med i mange af de projekter, som forvaltningen ar-

bejder med. Det er er rart, at blive taget med på råd. 

 

CBL-ledelsen, med Preben Siggaard i spidsen, har arbejdet på at få implementeret et 

nyt lederkodeks. Det har været godt at se, at forvaltningen virkelig har lavet en gen-

nemarbejdet proces i den forbindelse. Der er lagt mange tanker og resurser i forløbet, 



så det ikke bare bliver endnu et papir til skuffen. Netværk 1 og 2 har været afsted på 

internat om det nye kodeks, og det var en god oplevelse – så I kan gælde jer. 

Der er en række nye udfordringer på vej. Kommunernes manglende resurser, et stort 

antal flygtninge, som skal have et skoletilbud, vanskeligheder i rekruttering af lærere 

og ikke mindst ledere osv. Det bliver sikkert ikke nemt – men hvis det var det, så var 

der heller ikke brug for os. Vi skal nok finde en vej! 

 

Det vil vi arbejde for i lederforeningen i det kommende år: 

- Gode arbejdsvilkår. Herunder at få administrative muligheder og grundlag for 

at kunne styre skolen pædagogisk og økonomisk. Naturligvis vil vi også fortsat 

arbejde med arbejdsmiljøet som skoleleder. 

- Fair lønforhold. Et løbende arbejde for at holde en form for retfærdighed i løn-

tildelingen. 

- Vi vil arbejde for en konstruktiv kontakt til det politiske niveau, så ledernes 

forhold bliver taget i betragtning. 

- Konstruktiv og ærlig dialog med forvaltningen. Det må aldrig blive til et dem 

og os! Vi er i samme båd, og vi skal finde ud af det sammen. 

Sluttelig vil jeg takke jer alle for et godt år. Tak for snakke og samarbejde. Tak fordi 

jeg også mærker, at I vil gøre brug af foreningen og undertegnede, når tingene presser 

sig på. Og en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde. 

 

Vi glæder os til et nyt år i foreningens bestyrelse. 
 


