
Enan Galaly kom til Danmark for 50 år siden og 
startede som opvasker. Siden blev han mange-
millionær og Ridder af Dannebrog. Men trods 
hans adgang til samfundets elite og stor rigdom, 
har Enan Galaly aldrig levet som en fyrste. Han 
flyver på økonomiklasse og spiser sammen med 
sine ansatte i køkkenet.  
s. 10 
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Har fået nyt job // De gyldne øjeblikke // Pædagogisk servicetjek // Læringssamtaler // Hverdagsledelse

MÅNEDENS TWEETS
@suhr_karsten Bevar  

folkeskoler i alle områder, 
så frie grundskoler kan 

være et alternativ – ikke 
eneste mulighed  

#skolechat #skolepol

@MetteWithH  
Kommunerne flygter 

fra folke skolen, ikke 
forældrene, vi vil den lokale 
skole #skolepol #kompoldl  

bt.dk/danmark/skole-… 
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Tlf: +45 26 46 48 53

Web: www.hopspots.dk 

Email: info@hopspots.dk          

            

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 
eget læringsindhold. Kontakt 

os for en fremvisning af de 
interaktive brikker, så I 

kan hoppe jer kloge! 

 

        

Hop dig klog

DANSKFAGLIGT:
Prøv en ny type 
interaktiv fortælling 

Lakridsmanden 
skrevet af Louis Jensen 
Støttet af Undervisningsministeriet
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S. 06: Tættere på. Tværkommu-
nalt netværk får besøg af forenin-
gens næstformand, et HB-medlem 
og samtalen starter …

S. 10: Hårdt arbejde. Du kan, 
hvis du vil. I livets skole kan man 
også komme langt uden at boge 
den for meget!

S. 18: Året, der gak. I foråret 
sidste år fik foreningen nyt for-
mandskab – men ved de, hvor  
skabet skal stå?

S. 26: Skolebyggeri. Folkeskole 
og selvejende børneinstitution i 
Herning er flyttet under samme 
tag i helt ny bygning.

S. 32: Meningsfuldt. Københav-
nerskole prøver at indfange de ma-
giske øjeblikke i lærergerningen …

S. 40: Til eftersyn. Kan pæda-
gogiske servicetjek sat i system 
være måden at øge kvaliteten og 
sam arbejdet?

S. 46: Feedback? I Aalborg 
Kommune mødes skoleledelser 
og forvaltning til samtaler om 
elevernes læring m.m.

S. 37: Klumme. 

S. 49: Har fået nyt job. 

S. 51: Hverdagsledelse.

S. 53: Anmeldelser.

S. 24
Der skal være plads til 
alle børn i folkeskolen. 
Også de, der er ramt 
af kronisk sygdom.

s. 10 s. 32 s. 40

SC
A

N
PIX

plenum – mar 2017 3



Skolemessen arrangeres af Centre for Undervisningsmidler i Danmark i et samarbejde med Alinea, Gyldendal Uddannelse samt de to brancheforeninger BFU og Danske Forlag.

Scandinavian Congress Center Aarhus
26. - 27. april 2017

Fagmesse for læremidler

Følg os påFacebook og Twitter

KOM GRATIS IND
Registrér dig på skolemessen.dk 
inden den 4. april og deltag i 
konkurrencen om hotelophold.
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GRØNT LYS FOR FOLKESKOLEN
 På det seneste diskuteres det offentligt, politisk og i medierne om 

fri- og privatskoler fra at være et alternativ i højere grad er ved at blive et lige-
stillet valg i forhold til folkeskolen. Den debat er vigtig, da det er bekymrende, 
hvad statistikkerne fortæller os, nemlig at forældre og børn i øget grad vælger 
det private skoletilbud til – og folkeskolen fra.

Noget af forklaringen ligger i, at der med strukturændringerne er lukket 
hundredevis af folkeskoler. Det har man gjort ud fra et økonomisk rationale, og 
det har ført til mange protestskoler. Herudover kan der være tale om en reaktion 
mod de store ændringer med reform, inklusion, ny arbejdstid mv., folkeskolen 
gennemgår, og som fri- og privatskolerne ikke på samme måde er berørt af.

Der er peget på, at sidstnævnte bør stilles samme krav om at løfte den sam-
fundsmæssige opgave, som folkeskolerne. Det drejer sig fx om samme syste-
matiske opfølgning på faglighed og trivsel, og den samme rummelighed over 
for alle børn, uanset herkomst og baggrund.

For Skolelederforeningen handler det ikke om et enten-eller, men et både-
og. Det er vigtigt med et vederlagsfrit skoletilbud, så alle børn får muligheden 
for at vokse op som kloge, nysgerrige og demokratisk sindede borgere i et 
blandet fællesskab.  Vi anerkender også, at det er et opgave, en del af fri-  
og privatskolerne påtager sig, og at det er fint, hvis nogen vil betale oveni.

Det er blot også vigtigt, at de frie/private skoletilbud forbliver et supplement 
og ikke vokser sig til et parallelt skoletilbud. Det går ud over samfundets sam-
menhængskraft og den tolerance, der opstår, når man mødes på tværs af so-
ciale lag og vilkår. 

Men med den udvikling vi ser, må vi spørge, om samfundet stadig vil have  
en folkeskole, som den helt afgørende del af børnene og de unge går i? På det 
grundlag annoncerede vi på årsmødet en ny indsats ”Folkeskolen. Vores. Hele  
livet”. Her tog vi initiativ til at sikre folkeskolens position som den vigtigste sam-
fundsdannende institution og naturlige valg for de kommende generationer.

Samtidig fik vi nævnt, at en agenda som denne ikke kan løftes 
alene, kun i flok. Så vi har taget kontakt til en række andre inte-
ressenter i folkeskolen og har netop mødtes med repræsentan-
ter for ministeriet, KL, BKF, DLF, BUPL Skole & Forældre samt 
Danske Skoleelever. Og jeg er glad for at fortælle, at alle støtter 

op om indsatsen og har givet tilsagn om at være med i et 
samarbejde!

Det utroligt vigtigt, at vi står sammen om at fortælle om 
alt det gode, der foregår på vores skoler og prioritere vores 
fælles skole. Ikke på bekostning af nogen andre eller ved at 
havne i et ideologisk spilfægteri, men ved i fællesskab – ele-
ver, forældre, lærere og pædagoger, ledere, chefer og politi-
kere – at stå op for folkeskolen. Det er der givet grønt lys for, 
så nu kører vi! 
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Enan Galaly kom til Danmark for 50 år siden og 
startede som opvasker. Siden blev han mange-
millionær og Ridder af Dannebrog. Men trods 
hans adgang til samfundets elite og stor rigdom, 
har Enan Galaly aldrig levet som en fyrste. Han 
flyver på økonomiklasse og spiser sammen med 
sine ansatte i køkkenet.  
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@suhr_karsten Bevar  

folkeskoler i alle områder, 
så frie grundskoler kan 

være et alternativ – ikke 
eneste mulighed  

#skolechat #skolepol
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Kommunerne flygter 

fra folke skolen, ikke 
forældrene, vi vil den lokale 
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Mere om det  
nye samarbejde 
om folkeskolen … 

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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STYRK 
 FOLKESKOLEN I FÆLLESSKAB

 God eftermiddag og velkom-
men! Klokken er 14.30 og Mohammed 
Bibi, formand for Odense Skolelederfor-
ening og skoleleder på Agedrup Skole 
ved Odense, byder velkommen til en ef-
termiddag med fokus på lønforhandlin-
ger, kompetenceudvikling samt linjefags-
uddannelser. Også folkeskolens image er 
oppe at vende. 

”Vi skal være skarpere og turde for-
tælle de gode historier om folkeskolen.  
Vi er ikke gode nok til at sætte fokus  
på alt det, folkeskolen kan i forhold til 
mangfoldighed, dannelse og rummelig-
hed,” lyder det fra en af mødedeltagerne.

Otte fynske lokalformænd sidder klar 
ved bordet. Her er ikke brug for navne-
skilte, alle kender hinanden og har ofte 
siddet omkring bordet til møde i det 
tværkommunale formandsnetværk. Det 
nye er, at også Skolelederforeningens 

  næstformand Dorte Andreas og medlem 
af hovedbestyrelsen Brian Brodersen er 
faste deltagere.

Faktisk er det anden gang inden for et 
halvt år, Dorte Andreas og Brian Broder-
sen er inviteret med til møde i netværket 
på Fyn. I foreningen centralt er der et øn-
ske om at komme tættere på og skabe en 
stærkere kobling mellem det centrale, re-
gionale og lokale led. Derfor er forenin-
gens næstformand og hovedbestyrelsen 
knyttet endnu tættere til de lokale for-
eninger og de tværkommunale formands-
netværk blandt andet ved at deltage i 
disse møder.

Det særlige, folkeskolen kan
Vi er i kantinen på Agedrup Skole. Her  
er frisk frugt i fadene og varm kaffe på 
kanden. Og en chokolade-muffin som det 
søde indspark til næste programpunkt 

om foreningens nye indsats ’Folkeskolen. 
Vores. Hele livet’. Dorte Andreas fortæl-
ler om tankerne bag projektet, og lokal-
formændene har taget hul på en diskus-
sion om, hvordan vi i fællesskab kan 
styrke folkeskolens image og sikre, at  
folkeskolen også fremover er forældrenes 
naturlige skolevalg til deres børn.

”Det må ikke blive mudderkastning 
mellem folkeskolen og fri- og privatsko-
lerne. I stedet bør vi fokusere på, hvad 
det særlige er, som folkeskolen kan,” ly-
der en kommentarerne.

Efter debatten om folkeskolens image  
og vilkår er der enighed om at spille bol-
den videre til hovedforeningen. Der er 
brug for at se nærmere på, hvordan vi får 
fortalt de gode historier, mener man i net-
værket Fyn, som består af lokalformæn-
dene fra Odense, Nordfyn, Middelfart,  
Assens, Fåborg/Midtfyn, Nyborg, Kerte-
minde, Svendborg/Ærø og Langeland.

Den opfordring tager Dorte Andreas  
og Brian Brodersen imod. For det at få  
et dagsaktuelt billede af det, som optager 
lokalforeningerne og lokalformændene 
er netop et af formålene med at komme 
tættere på.

”Vi får et indblik i, hvad der rører sig 
lokalt, og ikke mindst får vi ved at deltage 
i møderne nuancerne med. Det er vigtigt, 
når vi er det lokale leds talerør i medi-
erne og i politiske forhandlinger. Om-
vendt får lokalformændene vores nuan-
cer med og dermed en uddybning af, 

PLENUM VAR MED, DA DET TVÆRKOMMUNALE FORMANDS NETVÆRK  

PÅ FYN HOLDT MØDE MED BESØG AF NÆST FORMANDEN OG ET  

HB-MEDLEM. AKTUEL VIDEN OM VILKÅR, LØN OG FORHÅNDSAFTALER 

KRYDSEDE KOMMUNEGRÆNSER, OG OGSÅ FOLKESKOLENS IMAGE  

VAR TIL DEBAT. 

Tekst og foto Malene Lieberknecht
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hvorfor vi udtaler os, som vi gør,” siger 
Dorte Andreas.

Lønbånd, mellemledere …
Dagens møde kommer vidt omkring, og 
alle får taletid. En runde om, hvad der rø-
rer sig i kommunerne lige nu, bringer både 
vilkårsundersøgelser, arbejdsmiljø, løn-
bånd, forhåndsaftaler, evaluering af lokal-
aftaler, det fynske A.P Møller projekt samt 
samarbejde med forvaltningen på banen. 
Der bliver også tid til en sparring mellem 
lokalformændene om lønløft af mellemle-
dere og individuelle løntillæg.

”Lokalformændene sætter selv dagsor-
denen, mens vi er med for at lytte og få in-
put og selv at give information fra forenin-
gen centralt,” fortæller Dorte Andreas.

I løbet af efteråret 2016 har hun sammen 
med medlemmerne af hovedbestyrelsen be-
søgt alle 12 tværkommunale formandsnet-
værk mindst en gang, og flere har, ligesom 
netværket på Fyn, haft flere besøg. Det har 
slået næstformanden, hvor forskellige vilkår 
kommunerne har og hvor forskellige vilkår, 
de bliver budt. Alligevel ser hun de samme 
tendenser, hvad enten hun besøger Nord-, 
Syd-, Øst- eller Vestdanmark.

”Vi hører igen og igen, at hvor der tidli-
gere skete besparelser på skolerne, sker 
der nu besparelser på ledelsen. Det sker 
samtidig med, at skoleledelserne er presset 
på økonomi, og det derfor er blevet svæ-
rere at være leder. Det er også blevet van-
skeligere for tillidsrepræsentanterne at for-

handle økonomi med kommunerne. Der er 
ingen tvivl om, at det er blevet mere udfor-
drende at være skoleleder, og at det er ble-
vet mere udfordrende at være tillidsrepræ-
sentant.”

Opfordring: Rank ryggen
I dag får Dorte Andreas og Brian Brodersen 
også ideer med hjem til, hvor foreningen 
kan byde ind med forslag til udvidelse af fri-
hedsgraderne på skolerne, som Skole leder-
foreningen centralt er i korrespondance  
med undervisningsministeren om.

Snakken går frem og tilbage, og til sidst 
kredser diskussionen om den offentlige dis-
kurs og friskolernes profil i medierne. 
Hvordan kan man som skoleleder genvinde 
stoltheden over at være kommunalt ansat 
leder i folkeskolen, lyder debatten.

”Vi er nødt til at blive mere klare på, 
hvordan vi taler om folkeskolen og vores 
opgave. Hvis vi på skolerne ikke ranker 
ryggen og taler pænt om skolen og vores 
resultater, kommer vi ingen vegne,” mener 
en af deltagerne.

Inden de otte fynske lokalformænd hæver 
mødet og tager i hver sin retning, er der  
enighed om at dykke længere ned i emnet.

”Lad os tage det med hjem i kommu-
nerne og tale om, hvordan vi kan sætte 
ind. Måske ender det med et fælles skriv  
på tværs af kommunegrænserne”, lyder  
et afsluttende forslag. 

Malene Lieberknecht er journalist 

VI VIL GERNE TÆTTERE PÅ

Skolelederforeningen vil tættere 
på! Tættere på det enkelte med-
lem, tættere på lokalforeningerne 
og tættere på regionerne. 

Siden 2016 har foreningen derfor
arbejdet for yderligere at styrke 
koblingen mellem de lokale, regio-
nale og centrale led i foreningen.

Det har vi blandt andet gjort ved 
at knytte næstformand, hovedbe-
styrelse og foreningens konsulen-
ter endnu tættere til de lokale for-
eninger og de tværkommunale 
formandsnetværk.

Vi vil øge vores viden om alle dele 
af foreningen, så vi kan målrette 
og styrke interessevaretagelsen.  
Alt sammen skal i sidste ende  
give konkrete resultater for det 
enkelte medlem.

VI VIL GERNE
SKRIVE TIL DIG

For at komme tættere på hver 
og en af vores medlemmer vil vi 
gerne sende dig målrettet informa-
tion fra foreningen direkte til dig.  
Så er vi sikre på, at du får de infor-
mationer, netop DU har brug for. 

Det er derfor vigtigt, at vi har din 
korrekte e-mailadresse. Via MIN 
SIDE, som er din indgang til med-
lemssystemet, kan du opdatere 
dine oplysninger om e-mail, nyt 
job, adresse med mere. 

Gå ind på www.skolelederfor-
eningen.org > for-medlemmer 
> min-side
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NOTER

LOVÆNDRING
Som opfølgning på bl.a. inklusions
eftersynet og på en række andre om
råder er Folkeskoleloven ændret. Ikke 
det store, men med den såkaldte 
Lov 109 er der nu formuleret:

• Elevkrav om ordblindetest
•  Krav om at undervisningen tilrette

lægges så alle elever udvikler sig 
fagligt og alsidigt, herunder socialt, 
og trives i skolens faglige og sociale 
fællesskaber.

•  Styrelsen for Forskning og Uddan
nelse kan godkende at ikkeuddan
nede lærere og pædagoger bliver 
godkendt, hvis de har kvalifikationer, 
der svarer til uddannelsen.

•  Skolebestyrelsen skal lave principper 
om hvordan skolen arbejder med 
elevernes udvikling i skolens faglige 
og sociale fællesskaber.

•  Skolebestyrelsen skal forelægges 
skemaer eller rammer for skiftende 
skemaer

•  Frikommuneforsøg forlænges til  
udgangen af skoleåret 18/19.

 
Der er ikke blevet lavet nogle bekendt
gørelser om den nærmere udmøntning 
af lovændringerne – endnu.
 
Se mere på uvm.dk

Formandskabet for Rådet for 
Børns Læring har i deres årlige 
beretning fokus på, at alle børn 
skal have mulighed for at lege, 
lære og stimuleres socialt.

For at mindske læringsulighed 
bør der derfor sættes ind alle
rede fra vuggestuealderen og 

fremover. Og det bør bl.a. ske  
i form af en mere systematisk 
og professionel forældreind
dragelse.

Formandskabet anbefaler der
for, at pædagoger og lærerne 
får bedre kompetencer til at vej
lede og samarbejde med foræl

dre, og at der er brug for at øge 
læringsmiljøet i hjemmet.

Også skoleledernes kompeten
cer skal forbedres med en ny 
national skolelederuddannelse – 
det arbejde er allerede i fuld 
gang og et forslag er på vej.

Med rapporten ’Bedre veje til en ungdomsuddan
nelse’ har en ekspertgruppe overgivet en række 
anbefalinger til regeringen om, hvordan flere unge 
fortsætter i ungdomsuddannelse eller kommer i 
beskæftigelse.

Baggrunden er, at 70.000 unge mellem 15 og 
29 år syv år efter 9. klasse stadig ingen uddan
nelse har ud over grundskolen. På den baggrund 
har ekspertgruppen formuleret 47 anbe falinger, 
der fordeler sig på 4 områder:

UNGE PÅ VEJ

Skolelederforeningen ser positivt på anbefalin
gerne, idet foreningen peger på, at der stadig vil 
være behov for at sikre resurserne til bl.a. at prio
ritere en langt tidligere indsats for at få alle med.

”Vi skal støtte og vejlede de udsatte unge med en 
forebyggende indsats. Det kan blandt andet ske 
ved at sætte tidligt ind og med øget vejledning. 
Også udvidede praktikforløb, hvor eleverne får 
prøvet sig selv af i forskellige faglige sammen
hænge, kan være med at til hjælpe de unge på 
vej,” siger Claus Hjortdal.

Med en ny ’kommunal ungeindsats’, der skal 
samle vejledningsfunktionerne, PPR, special
pædagogisk støtte m.m., og etableringen af et  
nyt for beredende trestrenget uddannelsestilbud  

med tre spor ”en produktionsskolelinje, en almen
linje og en erhvervslinje”, kan der blive tale om en 
omfattende omlægning af praksis.

Det har skabt usikkerhed på bl.a. erhvervs og 
produktionsskoleområdet. Også finansieringen 
af den nye statsligekommunale ungeindsats kan 
betyde ændringer af 10. klassestilbuddet, hvilket 
både DLF, Skole & Forældre og Skolelederforenin
gen har advaret mod.

Regeringen har meddelt, at det er for tidligt at tale 
om økonomi, og at man pt. vil koncentrere sig om 
indholdet i anbefalingerne, som man har taget  
positivt imod. Senere på foråret vil regeringen 
komme med et konkret udspil et ny måde at orga
nisere børne/ungeindsatsen på efter grundskolen. 

GODT BEGYNDT
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ANNONCE

Læringsplatformen MoMo

”MoMo er intuitiv, og samtidig er den fleksibel. Den er 
opbygget efter lærernes arbejdsgange og understøtter 
praksis direkte. Det har også været afgørende i vores valg 
af læringsplatformen fra Systematic”

Rasmus Bork
It-konsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune

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

Ronny Buelund
Lærer på specialskolen Holmstrupgård

www.systematic.com/momo
Facebook: Systematic Library & Learning

– tid til læring og trivsel

Faaborg-Midtfyn Kommune 
har valgt MoMo

Region Midtjylland  
samarbejder om MoMo

MOMO ER KLAR TIL AULA

Plenum_annonce_Feb2016_210x275_V01.indd   1 24/02/2017   11.50



OPVASKEREN, DER 
BLEV MILLIONÆR
ENAN GALALY HAR ALDRIG LEVET SOM EN RIGMAND, 

TRODS SIN PLADS I SAMFUNDETS TOP. FOR ET LIV I LUKSUS 

GØR IKKE MENNESKER NOGET GODT, MENER HAN. HAN 

STILLER HÅRDE KRAV TIL SIG SELV OG TIL SINE ANSATTE, 

FOR DET ER PÅ DEN MÅDE, MAN BEDST UDVIKLER SIG.

Af Cathrine Huus  •  Foto Jacob Nielsen

10 plenum – mar 2017

interview



plenum – mar 2017 11



12 plenum – mar 2017

interview



 Da interviewet med Plenums 
journalist er slut efter en god time, rejser 
Enan Galaly sig fra sin stol, stabler kaffe-
kopperne og ordner bordet, så det ser 
ud, som om vi ikke har været der. Så  
bærer han servicen ud i køkkenet.  
For, som han siger, det ”skal efterlades 
pænt”. Og det der med at rydde bordet 
efter sig, er typisk for Enan Galaly. For 
nok har han tjent et trecifret millionbe-
løb og har stribevis af ærestitler på visit-
kortet, men han er også et menneske, 
der sætter en ære i at leve ydmygt. 

Enan Galaly, eller Enan Raouf El-Ga-
laly, som hans fulde navn lyder, blev født 
i 1947 i Kairo i Egypten. Han har boet og 
drevet forretning i Danmark i 50 år, og 
ejer hotelkæden Helnan, der på nuvæ-
rende tidspunkt består af i alt ti hoteller  
i Egypten, Marokko og Danmark. Han er 
chef for ca. 1500 ansatte og er Ridder af 
1. grad af Dannebrog. Han blev udnævnt 
til Ambassadør for Historiske Relationer  
i Mellemøsten af tidligere udenrigsmini-
ster Lene Espersen og har stået i spidsen 
for en række fremstød i udlandet for 
dansk eksport og turisme. Han er æres-
doktor ved flere universiteter og er æres-
borger i flere stater i USA. I 2010 blev 
han inviteret af præsident Barack Obama 
til at tale til et iværksættertopmøde i Wa-
shington. Og så er han i øvrigt god ven 
med Prins Henrik og flere andre med-
lemmer af den kongelige familie. 

På det jævne
Kort sagt er vores hovedperson vant til  
at begå sig i samfundets øverste cirkler. 
Men det har altid ligget ham fjernt at 

skilte med sin rigdom. Når Enan Galaly 
rejser, foregår det på økonomiklasse. 
Han handler ind i det lokale supermar-
ked i de lande, han befinder sig i og spi-
ser i køkkenet sammen med de ansatte, 
når han besøger sine hoteller. 

Interviewet foregår på Hotel Copen-
hagen Strand, et trestjernet hotel i Kø-
benhavn, nær ved Det Kongelige Teater 
og Nyhavn. Det er bl.a. her, Enan Galaly 
overnatter, når han er i København på 
sine mange rejser. Hotellet er pænt, men 
absolut ikke overdådigt. Det passer på 
den måde til Enan Galalys egne ord om 
at leve jævnt, men godt. 

”Jeg er ikke nærig overfor andre, men 
jeg er nærig overfor mig selv. For jeg vil 
ikke vænne mig til luksus,” siger han på 
sit let gebrokne egyptisk-danske. 

Enan Galaly fortæller, hvorfor et  
liv som rigmand i luksus aldrig har  
tiltalt ham: ”Jeg har i årenes løb tjent 
hundredevis af millioner og jeg har mi-
stet hundredevis af millioner. Men jeg 
har altid levet som et middelklassemen-
neske og jeg nyder at være middelklasse. 
Jeg vil ikke have en livsstil som mulitimil-
lionær. Jeg har mødt mange millionærer, 
som har mistet alle deres værdier, og det 
kunne de ikke tåle. Det har lært mig, at 
jeg aldrig vil have et luksusliv.” 

Den dumme i klassen 
Enan Galaly blev født i bydelen Heliopo-
lis i Egyptens hovedstad Kairo i 1947. Det 
var et akademisk hjem, familien var vel-
uddannet og velhavende. Faren var offi-
cer, og der var tradition for, at både kvin-
der og mænd gik på universitetet. 

Hjemmet var fyldt med bøger, man  
læste. Med undtagelse af Enan. 

”Jeg gik i en almindelig folkeskole i 
Kairo. Vi var 30-35 børn i klassen, og  
jeg var den dummeste. Tit var jeg slet 
ikke i skole. Men det bedste er, at min  
far aldrig bebrejdede mig det. Kun én 
gang, da jeg var begyndt i børnehave-
klasse og alle mine opgaver kom tilbage 
med rødt, rødt, rødt.” 

Enan Galaly sænker stemmen og hvi-
sker, som talte han til et uartigt barn: 
”Enan, hallo! Hvad er der sket? Det her 
er forfærdeligt. Jeg hænger det op, så 
alle, der kommer i vores hjem kan se 
det! Og min far hængte det op. Men  
det betød ikke noget for mig. Siden den-
gang har han aldrig bebrejdet mig noget. 
Han har ALDRIG skældt mig ud.” 

Enan Galaly hæver stemmen igen til 
normalt leje og fortæller, hvordan han 
kom igennem skoleårene med gode læ-
rere og klassekammeraters hjælp. Men 
student blev han aldrig. Han ser tilfreds 
ud, når han fortæller historien. Det bog-
lige har aldrig ligget til ham. Han elskede 
til gengæld at besøge sine venner og sin 
familie. Med et smil beretter han, hvor-
dan han havde flere vennegrupper uden-
for skolen, hvor hans klassekammerater 
kun kendte få. Det er her, hans evner lig-
ger: I det sociale, i relationerne og, skulle 
det siden vise sig, i iværksætteriet. 

Fra opvasker til direktør
Som ung rejste Enan Galaly til Europa. 
Turen gik først til Wien i Østrig, hvor han 
solgte aviser på gaden. I 1967 tomlede 
han til Danmark, men ikke til en varm 
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velkomst. Enan Galaly oplevede landet 
som fremmedfjendsk. 

”Jeg blev kaldt ’schweinhund’. Jeg 
søgte arbejde overalt, men jeg fik ikke 
noget. Jeg havde ingenting, jeg sov i en 
telefonboks og spiste mad fra skralde-
spanden. Så tog jeg til Odense, hvor jeg 
tilbød at arbejde på det daværende kon-
greshus for et måltid mad og et sted at 
sove. Og så fik jeg job som opvasker. Det 
er en titel, jeg er meget stolt af, for den 
ændrede mit liv.”

Siden gik det slag i slag. Enan Galaly ar-
bejdede sig støt opad. Han avancerede til 
hotelportier, tjener, overtjener og blev si-
den inspektør. Om aftenen meldte han 
sig til kurser i i økonomi, administration 
og personaleledelse, som han selv beko-
stede. Han læste ikke lektier, men han 
lyttede godt efter. Fliden førte til titlen 
som administrerende direktør for Hotel 
Hvide Hus i Aalborg, da han var 30 år 
gammel. Siden blev han koncernchef for 
Danmarks dengang største hotelkæde, 
Hvide Hus Hotellerne.

Derpå begyndte han at købe hoteller 
op, finansieret via banklån. I 1990’erne 
var han chef for ca. 5.000 ansatte på ho-
teller i USA, Egypten, Saudi Arabien og 
Danmark. I 2007 stod han med en porte-
følje på 16 hoteller. Medierne udnævnte 

ham til hotelkonge og han blev Ridder af 
Dannebrog. Han havde opnået både vel-
stand og respekt. 

Den store gæld
Finanskrisen var ikke god ved hotelbran-
chen. I slutningen af 2013 havde Helnan-
koncernen oparbejdet en gæld på ca. 
750 millioner kroner. Enan Galaly måtte 
sælge syv af sine hoteller for at afværge 
en konkurs. Hotellerne er, ifølge pressen, 
solgt med store tab. De blev købt for dyrt 
på et tidspunkt, da der var overkapacitet 
i mange byer. 

Dansk-egypteren mistede ca. 100 mil-
lioner kroner af sin egen formue og ca. 
200 mio. kroner af koncernens. I dag er 
en stor del af gælden tilbagebetalt. Alene 
i Danmark er der værdier for mere end 
350 mio. kroner, og en gæld på ca. 200. 
Der er derfor mere end balance i regn-
skaberne igen. 

Ikke chef, men rådgiver
Ved hjælp af frasalget er det altså lykke-
des at vende butikken. I 2015 var der for 
første gang udsigt til plus på bundlinjen  
i koncernen. Forretningen kører videre, 
og de nuværende 10 hoteller bliver må-
ske til flere. 

Enan Galaly vil ikke løfte sløret for  
sine planer, men selvom han ikke står  
for kædens daglige drift, udstikker han 
retningslinjerne. Han svæver over van-
dene, både billedligt og bogstaveligt talt. 
Det daglige lederskab er uddelegeret til 
direktører på de enkelte hoteller i de for-
skellige lande. Han sørger for at omgive 
sig med folk, som han stoler på. Når man 
spørger, hvordan han motiverer og sæt-
ter en retning, kigger han lidt uforstå-
ende. Og svarer så, kontant:

”Jeg har aldrig sagt tak til mine medar-
bejdere. Aldrig!” siger han, og slår hårdt 
med knoen i træbordet. 

”Medarbejderen får løn for sin indsats, 
jeg har jo betalt for ham. Han gør mig ikke 
en tjeneste, jeg driver jo ikke en velgø-
rende institution. Jeg skal have penge  
ud af koncernen. Så kan man altid give  
til sociale formål bagefter.”

I øvrigt har han aldrig betragtet sig selv 
som chef. Han ser sig selv som en rådgi-
ver og sparringspartner. 

”Jeg betragter mig selv som konsulent 
for mine medarbejdere, så de kan udføre 

 BLÅ BOG

•  Enan Raouf El-Galaly.
•  Født 1. januar 1947 i 

Kairo i Egypten.
• Kom til Danmark i 1967.
•  Grundlægger af Helnan 

International Hotels, 
som udgøres af 10  
hoteller, heraf to i  
Danmark, et i Marokko 
og syv i Egypten. 

•  Gift med Margrete 
Gorgy, far til fire børn.  

•  5 forskellige æres-
doktor grader fra bl.a.  
Japan og USA. 

•  Ridder af 1. grad af  
Dannebrog 

•  Chairman i Advisory 
Council of the Interna-
tional Association of 
University Presidents.

•  Bosat i Kairo, Egypten.
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Medarbejderen får løn for sin  
indsats, jeg har jo betalt for ham. 

Han gør mig ikke en tjeneste, jeg driver  
jo ikke en velgørende institution. Jeg skal 
have penge ud af koncernen. Så kan man 
altid give til sociale formål bagefter

deres arbejde. Jeg har aldrig følt mig som 
mere end de ansatte, for uden dem er 
der ikke nogen virksomhed. Rengørings-
damen er lige så meget værd, som den 
største direktør i vores koncern. Der er 
ikke nogen forskel. Hver person har et 
job, og uden dem kan foretagendet ikke 
fungere.”

Udvikling er nøglen
Når man spørger, hvad der er hans stær-
keste drivkraft, bruger han ordet ”udvik-
ling.” Han betegner sig selv som et men-
neske, der ser det som en af sine største 
opgaver at udfordre sine medarbejdere 
til at blive dygtigere. 

”Jeg interesserer mig for mine medar-
bejdere og for deres liv og for, at de har 
det godt på arbejdspladsen. Jeg er ikke 
en hård chef, men jeg forlanger effekti-
vitet. Og hvis de ikke er dygtige, så gør  
vi dem dygtige. Ligesom jeg selv har ud-
viklet mig fra ingenting, kan man også 
udvikle andre. Til at blive direktør eller 
den funktion, de nu skal have. Men de 
skal yde, for jeg har betalt for dem. Det 
er et af mine principper.”

Danskerne hygger sig for meget
Enan Galaly er en mand af mange menin-
ger. Han spørger venligt, hvor langt, han 
skal svare på spørgsmålene. Fem minut-
ter eller en halv time? Han har stærke 
holdninger til både integration og dansk 
arbejdskultur. 

”Danskerne er et meget, meget dygtigt 
folk. Men de kommer på arbejde for at 
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hygge sig. Med den konkurrence, vi har i 
verden, hvor danske produktioner lukker 
ned og flytter til Asien og Østeuropa, bør 
vi være alarmerede. Vi er nødt til at være 
mere effektive på vores arbejdspladser.  
Vi skal tvinge folk til at yde, før de nyder. 
Det, synes jeg, mangler i Danmark. 

Danmark er et fantastisk land, men 
det er også den mest forkælede befolk-
ning i verden. Det er lykkedes danskerne 
at skabe en af de højeste levestandarder  
i verden, uden nogen form for naturres-
sourcer. Danskerne har bygget velfær-
den på et fundament af menneskelig  
udvikling og kundskaber. Derfor nytter 
det heller ikke, at folk kommer udefra  
og efter kort tid  går de på understøttelse. 
Det er jeg meget imod. Hvis jeg selv som 
fremmedarbejder havde fået en brøkdel 
af det, de får i dag, så havde jeg ikke op-
nået noget som helst.”

Kedelig hetz mod fremmede
Samtidig er Enan Galaly meget optaget af 
at lade indvandrere bevare deres rødder. 
Igen tager han udgangspunkt i sig selv: 

”Mine vigtigste værdier er at bevare 
min tilknytning til min familie, mit land 
og mine traditioner. Jeg kom fra Egypten 
uden penge og uden kundskaber, det 
eneste, jeg havde, var mine traditioner 
og min kultur. Derfor er jeg meget forun-
dret over den hetz, der er i verden i dag. 
At man mener, at folk som kommer ude-
fra, skal smide deres traditioner og vær-
dier væk. Jeg forstår ikke, hvorfor de skal 
gøre det. Jeg har opnået at blive rig på er-
faringer og få respekt på højeste niveau. 
Men jeg har aldrig smidt mine traditioner 
væk. Jeg har heller ikke skiftet navn. Det 
hjælper ikke at spise svinekød og drikke 
øl, det bliver man ikke dansk af. Vi beder 
folk om at forfalske sig selv. Da jeg kom 
til Danmark, mødte jeg også fordomme. 
Men samtidig var landet berømt for sine 
menneskelige værdier, for at yde hjælp 
og for at være neutrale. I dag skaber vi  
en hetz mod de fremmede. Det er meget 

trist, fordi had udvikler had. Det er jeg 
meget ked af. Det er en farlig situation.” 

Enan Galaly ser oprigtigt bekymret ud, 
men kan godt skifte tankespor, da vi skal 
afslutte. Hans datter er på vej fra Kairo  
til København, hvor hun skal studere på 
universitetet. Ikke bare hun, alle hans 
børn har passet deres skole og læser. Det 
har de ikke fået fra ham. Han siger selv, 
at han aldrig har læst en bog i sit liv. 

”Når jeg ser min søn på 15 år læse, sy-
nes jeg, det er så synd for ham. Så siger 
jeg: Er det ikke nok nu, du kan jo både 
læse og skrive? Så siger han, far! Du skal 
ikke ødelægge min fremtid!” Enan Galaly 
ler, og tager afsted for at mødes med sin 
datter. 

Af Cathrine Huus er freelancejournalist

Enan Galaly er hele tiden på 
vej videre, og er ofte i transit 
mellem lande og byer. Når 
han er i Egypten, bor han 
hos sin hustru i Kairo. Når 
han er i Danmark, overnat-
ter han på sit eget Marselis 
Hotel ved Aarhus.
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 Velklædt, uden at være pran-
gende. Over for står Claus Hjortdal, der 
med sine tre år i formandsstolen, seks år 
som næstformand er en foreningsmæssig 
erfaren herre. 57 er han og rager op med 
sine 1,95 godt op. Det giver overblik. Ud-
advendt er han også, ordene flyder hur-
tigt og ubesværet, men ikke som diktat. 
Hele tiden er der åbninger, som man selv 
kan tænke sig videre fra. Der er en nord-
jysk besindighed ind over. Ikke så under-
ligt, det er der, han har rod.

 Ved siden af står Dorte Andreas. Også 
her er stilen og udstrålingen afslappet. 
En yngre profil på 45 er hun, let og adræt 
med en frisk forbindelse til praksis. Det 
er kun et år siden, hun indtog næstfor-
mandsposten fra at have været skole-
leder og lokalformand i Odense. Hun er 
kvik og har som formanden god humor. 
Den kommer man langt med. Det fynske 
høres i form af en let syngende, og venlig 
tone, der samtidig er beslutsom. Leder-
genet er der 100 %. 

De to supplerer umiddelbart hinanden 
godt, og vi skal kigge på, hvad parløbet 
har kastet af sig siden valghandlingen 
fandt sted på repræsentantskabsmødet i 

marts 2016, og hvor Claus og Dorte  
dannede det nye formandskab.

Øget synergi i foreningen
Begge gik til valg på at fortsætte en linje, 
hvor foreningen er tydelig i den offent-
lige meningsdannelse og i de politiske  
beslutningsprocesser. Men ikke alene 
centralt. Det skal være på en måde så, 
medlemmerne, lokalbestyrelser og for-
mænd også kan se sig selv i det. 

”Intentionen er at bringe os tættere 
sammen i foreningen og styrke det lokale 
arbejde. Vi har tidligere gjort nogle spæde 
forsøg, men har sammen med bestyrelsen 
for alvor skabt retning. Det synes jeg er 
lykkedes ved, at vi som formandskab har 
været på turné med regionale dialog-
møder og både samlet og hver for sig har 
mødtes med lokalformændene på vores 
TR-kurser, de tværkommunale møder, 
hvor vi også har prøvet at styrke de akti-
viteter og netværk, der allerede er”, siger 
Claus Hjortdal.

Normalt er det i fagforenings- og orga-
nisationsverden ikke en styrke at være 
lille. Men det kan vendes til en fordel 
netop ved, at Skolelederforeningen ikke 

CLAUS HJORTDAL OG DORTE ANDREAS HAR I ET ÅR KØRT PARLØB SOM 

FORENINGENS FORMANDSKAB. DER HAR VÆRET NOK AT TAGE FAT PÅ. 

MEN HVAD ER STATUS? HVILKE INDSATSER BLIVER PRIORITERET? 

HVORFOR? OG STÅR RESULTATERNE MÅL MED INTENTIONERNE?

Af Michael Diepeveen • Foto Jacob Nielsen

MAKKER
PARRET
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Danmark er ikke større, end vi kan nå 
rundt. Det virker stærkt, når jeg kan 

sige, at jeg lige har været ude at snakke med 
200 skoleledere, som fortæller, hvad de synes.
Claus Hjortdal, formand, Skolelederforeningen 

er større end, at man personligt kan  
nå rundt til de lokale afdelinger, skabe  
en tæt kontakt til lokalformændene og 
møde medlemmerne. Og især har Dorte 
Andreas været på landevejen og systema-
tisk besøgt lokalafdelingerne. 

”Jeg bruger en del tid for at komme 
rundt, og synes det giver mening. Jeg  
håber og oplever også, at lokalformæn-
dene er glade for at få informationer fra 
hovedforeningen og høre, hvad vi roder 
med ovre i København. Meget af det kan 
jo virke usynligt. Samtidig får vi oplysnin-
ger udefra, som vi kan bringe herind og 
arbejde videre med i formandskabet, 
men også i HB og i sekretariatet”, siger 
næstformanden.

”Dialog og netværksdeling er givende i 
forhold til de skolepolitiske udfordringer, 
vi står med. At få dem belyst fagligt, lært af 
hinanden og få styrket sin argumentation 
og sit mandat. Og blive udfordret på, om  
vi har opbakning til det, vi går ud og siger. 
Vi har også samlet en gruppe skoleledere, 
der som en slags ’kritiske venner’ giver os 
feedback. På samme måde håber jeg, at 
man lokalt oplever, at der er nem adgang 
til os som politisk valgte og til sekretaria-
tet”, siger Hjortdal. 

For nylig har de to formænd haft fokus 
på at få tilbagemeldinger på den dagsor-
den, den nye undervisningsminister har 
sat om at øge frihedsgraderne på sko-
lerne. Her er medlemmer over en bred 
kam blevet spurgt fra de unge på forenin-
gens kursus for nye skoleledere til de er-
farne fra lokalbestyrelserne og de kritiske 
venner, inden foreningen overbragte mi-
nisteren et katalog med forslag.

Personligt og troværdigt
Dorte Andreas er som sagt den nyeste i 
den duo, der står i spidsen for forenin-
gen. Hvordan har hun oplevet forandrin-
gen fra at være skoleleder og aktiv der-

ude og så komme til hovedstaden, hvor 
arbejdet foregår blandt interesseorgani-
sationer, KL og ministeriet med medi-
erne kredsene ovenfor som gribbe?

”Det er selvfølgelig på et andet niveau, 
men jeg er godt bekendt med skoleleder-
verdenen og organisatorisk arbejde”, si-
ger næstformanden, der også i sine yngre 
dage har været aktiv i politik. Hun fort-
sætter: ”Her trækker jeg på mine erfarin-
ger. På den anden side har det været lidt 
sværere at lære kulturen at kende i det 
spil, der foregår politisk på Christians-
borg, i KL og andre arenaer”.

Hun nævner, at det ikke mindst hand-
ler om at skærpe sin tålmodighed, hvil-
ket kan være svært, når det brænder på. 
Men ting tager tid, og her er det en dyd 
at blive ved med argumentere for at få 
opbakning til sin sag. Og så handler det 
om at opbygge netværk og skabe relatio-
ner, finde ud af, hvad pokker det er der 
foregår, og hvem er det, man skal spille 
sammen med, og hvem ikke …

Formandskabet har indtil videre lavet 
en aftale om, at Dorte har hovedopgaven i 
forhold til kontakten til lokalafdelingerne 
og medlemmerne, mens Claus koncentre-
rer sin indsats centralt. Der er altså noget 
indenrigs/udenrigsminister over arbejds-
fordelingen, men ellers er begge to ind 
over det meste. Det gælder også kontak-
ten til medierne, hvor der dagligt er hen-
vendelser, selv om formanden er den de 
først og fremmest efterspørger.

”Selv om gode relationer ikke erstatter 
gode argumenter, er relationerne noget 
af det, der fylder i dag som politisk valgt. 
Det personlige aspekt, ens udstråling og 
fremtoning er vigtig, hvor man ikke kun 
taler til hovederne, men følelserne. Det 
er også vigtigt at fremstå troværdigt, så 
selv om at man er skarp, skal det være på 
et nuanceret og begrundet grundlag”, 
fortæller Claus Hjortdal.

Det handler om at få indflydelse i for-
hold til politikere og beslutningstagere, 
men også om at tage stikket hjem på mø-
der, i forhandlinger og i medierne. Ikke 
mindst de sociale medier, hvor begge for-
mænd er meget aktive. Det er man nødt 
til for at være med i spillet om at sætte 
dagsorden. Og det er utroligt, hvad man 
kan gøre med fx 140 twitter-tegn, men 
hver gang skal balancen mellem at have 
kant og være troværdig findes.

”Det er let at få 5000 likes, hvis man 
sviner statsministeren til. Men det er ikke 
vores stil. Vi prøver at holde os til det, 
mange skoleledere er kendt for, nemlig: 
Tillid, troværdighed og tryghed. Vi vil 
gerne også fortælle de positive historier, 
og at folkeskolen bevæger sig i den rigtige 
retning. Det har vi gjort strategisk med et 
mediefremstød om åben skole og det gør 
vi nu med vores nye indsats: Folkeskolen. 
Vores. Hele livet”, tilføjer Dorte Andreas. 

Implementeringens udfordringer
Da foreningens medlemmer både er le-
dere og ansatte, er et traditionelt fagfor-
eningsfokus nødvendigt: Der skal arbej-
des for gode arbejdsvilkår. Og begge 
formænd oplever tydeligt, at forvent-
ningspresset på skoler og ledere bliver 
større og større, mens resurserne ikke  
altid følger med. 

”Udgangspunktet er stadig, at vi skole-
ledere er økonomisk og opgavemæssigt 
presset, og på trods af, at vi med refor -
men var stillet i udsigt, at vi skulle have  
et større ledelsesrum, er det ikke det, vi 
oplever. Styringsformerne er nogle ste-
der blevet topdownagtige, og vi kan se, 
at kommunernes evne til at understøtte 
skolerne fra forvaltningens side ikke altid 
er til stede i det omfang, vi kunne bruge. 
Det handler også om økonomi, så det må 
vi gøre opmærksom på”, siger Dorte An-
dreas.
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”Vi kan ikke grave flere penge op på 
skolerne. Der er skåret stort antal medar-
bejdere og ledere, så vi må gøre politik-
kerne opmærksomme på, at det ikke kan 
blive ved. Og at strukturændringerne fø-
rer til bekymrede forældre og til nye fri-
skoler. Det ser ud som om vores budskab 
er hørt. Måske også fordi kommunalval-
get nærmer sig, ser der ud til at være en 
øget forståelse for, at skolerne ikke alene 
kan løfte alle de forventninger, der er 
lagt ind i reformen”, siger Hjortdal.

Begge peger på, at det er vanskeligt  
at lade fem og syv være lige, da det et 
meget forskelligt billede, der tegner sig 
rundt i landet med hensyn til kommune-
økonomi, hvor langt man er i ændrin-
gerne af skole- og ledelsesstrukturerne, 
og hvordan lederne oplever deres vilkår.

”Den vilkårsundersøgelse, vi har gen-
nemført i rigtig mange kommuner, har  
givet os et billede af, hvordan det ser  
ud, og det ser skævt ud. Den dialog, der 
bør være mellem skoleledere, forvaltning, 
kreds og politikere er rigtig god nogle  
steder, mens den andre steder er fravæ-

rende. Her prøver vi fra foreningen at ud-
veksle erfaringer både der, hvor det går 
bedst, og hvor det går dårligt, og, for så 
især at understøtte sidstnævnte i skabe  
en ny dialog med forvaltningen om deres 
ledelsesvilkår”, siger Dorte Andreas.

Det gælder om at bane vej for en snak 
med forvaltning og eventuelt lokalpoliti-
kerne, få forklaret og uddybet, hvorfor 
skolelederne oplever, at deres arbejdsfor-
hold er presset. Og supplere med fakta 
fra egen kommune og de ministerielle 
rapporter, der kommer som opfølgning 
på skolereformen, og hvor også for-
skerne peger på, at store implemente-
ringsopgaver kræver tid og resurser.

Et kik i krystalkuglen
Når man kigger i bagud, er der sket en 
hel del i det år, der nu er gået med det 
nye formandskab. Men hvis man i stedet 
kigger fremad, hvad er det så Claus  
Hjortdal og Dorte Andreas ser?

”På den korte bane får vi en ny skole-
lederuddannelse, som er mere praksis-
nær og fokuserer på det, skoleledere skal 

kunne. Det sker ikke mindst på vores for-
anledning i et samarbejde med KL, BKF og 
indtil flere ministerier. Vores ledelsesvilkår 
vil fortsat være udfordret, men jeg tror vi 
kommer til at opleve, at de styringsmeka-
nismer, vi generelt har bliver diskuteret. 
Ikke bare på vores område, men i samfun-
det er der et ønske om en anden form for 
styring”, siger Claus Hjortdal. 

Formanden taler om et nyt begreb  
eller måske en ny samfundsagenda,  
der er på vej om ’oplevet nærhed og  
velfærd’, der på en anden måde end  
måling, feedback og kontrolmekanismer 
kan formidle til politikere, borgere og 
omverden, hvad bl.a. bliver lavet af godt  
i skolen. Hvad præcist og hvordan dette 
skal ske, kan han ikke pege på, men at  
et paradigmeskift er på vej, er han sikker 
på. Og Dorte Andreas er enig:

”Undervisningsministeren er inde på, 
at de offentligt ansatte skal have øget fri-
hed. Det er vi med på, men samtidig med 
ansvar for, at skolereformen ikke bliver 
udhulet. For netop i den ligger der også 
meget fleksibilitet. Oveni det tror jeg,  
der er brug for at genskabe tilliden og  
respekten for folkeskolen, for medarbej-
dere og ledere. Vi vil jo ikke opfattes som 
dem, der klynker, men som dem, der ud-
taler sig på et ordentligt grundlag og med 
en saglig tone”, siger næstformanden.

Det handler altså om at holde hovedet 
koldt, men hjertet varmt. Begge peger 
på, at fokus er ved at flytte sig i retning  
af det borgernære og på oplevelsen af, 
hvordan det går på bl.a. skolerne. Hvor 
man giver gode eksempler og ikke bare 
en masse styrings- og måltal, der bliver 
opfyldt. Det er endnu mere end før de 
gode, positive fortællingers tid, hvor  
formandskabet gerne går foran.  

Michael Diepeveen er redaktør

Vores lokale formænd og foreninger  
løser en stor opgave for Skoleleder

foreningen. Så det står og falder med, at man 
her kan løfte opgaven og bliver støttet i det.
Dorte Andreas, næstformand, Skolelederforeningen
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Hvad mangler 
  der her?

Fysisk aktive elever har 
brug for friskt koldt vand

Øget aktivitet og lange skoledage betyder, at eleverne skal 
drikke mere vand for ikke at dehydrere, miste koncentrationen 

og få hovedpine.

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

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

Fontemagna: 
Iskoldt vand til 250 elever

Gulvmodel 
drikkevandskøler

designet til skolebrug
Wall: 

Iskoldt vand til 100 elever

Indbygningsmodel 
drikkevandskøler

designet til skolebrug

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

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

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

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

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

drikkevandskølere på skolerne i dag.
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  Danske Patienter er paraply-
organisation for 20 medlemsorganisatio-
ner, der igen repræsenterer hele 82 pa-
tientforeninger med 880.000 med lem-
mer. Som navnet antyder arbejder orga-
nisationen for at sikre borgere ramt af 
sygdom de bedst mulige vilkår i behand-
lingssystemet og samfundet i øvrigt.

En af patientorganisationens nylige akti-
viteter er med projektet ”Skolen for mig” 
at sætte fokus på børn og unge, der er sår-
bare som følge af kronisk somatisk og psy-
kisk sygdom. En sårbarhed, der bl.a. kan 
betyde, at de skolesøgende børn ikke kan 
følge med fagligt, får højt fravær og ikke 
modtager sygeundervisning.

Det er temmelig mange, der er tale 
om. Ifølge organisationen sidder der i 
hver skoleklasse i gennemsnit fire elever 
med en kronisk eller langvarig sygdom. 
En del følger fint med i undervisningen 
på lige fod med kammaraterne, mens  
andre har langvarigt fravær – og hvis de-
res fravær overstiger 15 dage har de ifølge 
folkeskoleloven har ret til at modtage 
syge- eller supplerende undervisning.

Mange falder igennem
På trods af, at børn med kronisk sygdom 
har ret til at modtage undervisning, uan-

set om de er på skolen eller ej, får langt 
fra alle den sygeundervisning, de har et 
lovbestemt krav på. Det viser en ny rund-
spørge fra Danske Patienter blandt 1.298 
forældre til kronisk syge børn.

I denne undersøgelse oplyser 4 ud  
af 10 forældre, at deres børn har ret til 
kompenserende undervisning, men kun 
knapt 8 % svarer, at deres barn har mod-
taget sygeundervisning hjemme eller på 
hospital og alt for få modtager supple-
rende undervisning på skolen. I snit går 
der 60 fraværsdage, før skolen kontakter 
forældrene for at afstemme behov for 
ekstra undervisning.

Det er selvfølgelig ikke godt nok. Ikke 
mindst også fordi, at der generelt kan kon-
stateres en sammenhæng mellem højt  
fravær og lavt karaktergennemsnit, og at 
man generelt ved, at blandt elever med 
over 10 % fravær går kun 69 % videre med 
en ungdomsuddannelse – uden vi dog 
specifikt har tallene for de kronisk, lang-
varigt syge børn og unge.

Det fremgår af lovgivningen, at skole-
lederen har ansvar for at sikre fraværsun-
dervisning og praksis i øvrigt i forhold til 
elevers hjælpemidler, medicin m.m. og 
også for … økonomien. Men i arbejdet 
for at forbedre denne elevgruppes vilkår 

SKOLEN FOR MIG
OMKRING HVER 6. ELEV I FOLKESKOLEN ER RAMT AF EN KRONISK ELLER 

LANGVARIG SYGDOM. NOGLE AF DISSE TILBRINGER STØRSTEDELEN AF 

HVERDAGEN I SKOLEN, MENS ANDRE PERIODEVIS FÅR AFBRUDT DERES 

SKOLEGANG, SÅ DE FALDER BAGUD FAGLIGT OG SOCIALT …

Af Michael Diepeveen • Illustration Scanpix
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SKOLEN FOR MIG
ønsker patientorganisationen at forbedre 
vilkårene for de syge børn og unge gennem 
dialog frem for primært at tage udgangs-
punkt i retskrav. 

Det har Skolelederforeningen været glad 
for, da skolerne/skolelederne ikke kan løfte 
opgaven alene. Det bør ske i en tværgå-
ende, fælles kommunal indsats i de enkelte 
kommuner, hvor spørgsmålet også bør  
tages op politisk for at finde økonomi til  
at kunne leve op til lovkravet.

Fokus på løsninger
Danske Patienter har kontaktet Skoleleder-
foreningen for at bede os om hjælp, til at 
sætte øget fokus på denne elevgruppes  
behov og skolens tilbud i den forbindelse. 
Det har foreningen sagt ja til, hvilket bl.a. 
sker med denne omtale.

I forbindelse med patientorganisationens 
projekt” Skolen for mig”, der løber 2014-18 
og er finansieret af Egmont Fonden, er der 
gennemført en interviews med et antal 
skole ledere for at få indblik i, hvordan de 
tackler udfordringerne omkring skolebørn 
med kronisk eller langvarig sygdom.

Interviewene er samlet op i rapporten 
”Skolen er også for elever med kronisk eller 
langvarig sygdom” og viser, at skolelederne 
ønsker at have fokus på den type elever, 
men at der er hindringer for at kunne skabe 
de bedste rammer for eleverne. 

Det drejer sig især om viden om de for-
skellige sygdomme og særligt om psykisk 
sygdom samt juridiske forhold. Men det 
drejer sig også om organiseringen af til-
buddene til eleverne, herunder:

• Håndtering af fravær og sygeunder-
visning

• Inklusion i skolen og forbindelsen  
til den gruppe børn

• Forankring af information og viden  
på skolen

• Samarbejde om sygdomsramte  
elever med andre aktører

• Sikring af de gode skole/hjem- 
sam arbejde

Der er i undersøgelsen eksempler og kan 
hentes inspiration for alle skoleledere til, 
hvordan forholdene for de kroniske, lang-
varige syge børn kan blive forbedret. Læs  
mere på www.skoleformig.dk.  

Michael Diepeveen er redaktør

TALLENE BAG 

Ifølge Danske Patienter har hvert 6. 
barn under 16 år en kronisk eller 
langvarig sygdom, hvilket svarer til 
over 100.000 børn i den skoleplig-
tige alder.

Til sammen fejler børnene over 
200 forskellige diagnoser, der 
spænder vidt – lige fra fysiske diag-
noser som astma, gigt, allergi, epi-
lepsi, kræft og tarmsygdomme til 
psykiske diagnoser som angst og 
depression.

Nogle af børnene er meget påvir-
kede i deres sygdom i skolen, og 
har fx problemer med fravær, me-
dicinhåndtering, faglige huller og 
dårlig social trivsel, mens sygdom-
men for andre børn fylder mindre i 
deres skolegang.

Der findes ingen oversigt over om-
fanget af enkeltsygdomme blandt 
børn, men astma, hjertefejl og dia-
betes er hyppige blandt skolebørn. 

Antallet af børn med psykiske 
diagnoser er stigende, og det an-
slås at omkring 25 % af alle syg-
domsramte børn primært har en 
psykisk diagnose.
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FAKTA OM  
LEDELSEN

Stjernen indeholder 
Tjørring Skole og  
Børnehuset Stjernen.  
Tjørring Skoles ledelse 
består af skoleleder 
Kurt Johannesen og vi-
ceskoleleder Henriette 
Hebsgaard. Børnehuset 
Stjernens ledelse be-
står af øverste leder 
Anders Pyndt samt to 
pædagogiske ledere.
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 De ønskede at skabe en innovativ og 
visionær institution og skole, hvor pædagogik og 
arkitektur går op i en højere enhed. Otte års ihær-
digt arbejde udmundede i, at et stjerneformet byg-
geri med fem arme landede på en mark i Tjørring 
og indfriede forventningerne. 

”Jo, vi er stolte, for vi har været med til at få 
skabt et ambitiøst byggeri, som giver unikke mulig-
heder for læring og er med til at skabe en rød tråd 
og helhed i børnenes udvikling,” siger både skole-
leder for Tjørring Skole, Kurt Johannesen og insti-
tutionsleder for den selvejende institution, Børne-
huset Stjernen, Anders Pyndt.

Successen spejler sig i de to lederes åbenlyse  
begejstring her snart fem år efter indvielsen af 
bygningen. Deres kontorer ligger lige ved siden  
af hinanden, og skoleleder Kurt Johannesen deler 
kontor med viceskoleleder Henriette Hebsgaard. 

”Vi stiller store krav om, at personalet arbejder 
sammen. Så det giver god mening og er et godt  
signal at sende, at vi deler kontor,” fortæller Kurt  
Johannesen. 

Resten af Børnehusets ledelse, to pædagogiske 
ledere for henholdsvis vuggestue/børnehave og 
fritidshjem/juniorklub har kontor på samme gang. 
Og medarbejderne i både skole og daginstitution 
har fælles personalerum.

”Når skole og daginstitution har et så tæt sam-
arbejde som vores, er det vigtigt, at man er fysisk 
tæt på hinanden. Det gør det nemt at kommuni-
kere i det daglige. Vi løber ind i hinanden mange 
gange i løbet af en dag,” siger øverste institutions-
leder Anders Pyndt. 

Derudover har skolen og daginstitution én gang 
om måneden formaliserede ledermøder. Og begge 
bestyrelser har fælles bestyrelsesmøder to gange 
om året, hvor både de overordnede pædagogiske 
principper og mere praktiske ting kommer på bor-
det. De to ledere nævner mad og bevægelse, mob-
ning, grøn politik, trafikpolitik og samarbejde mel-
lem lærer og pædagoger, som også er temaer for 
deres sam arbejde. 

Rød tråd og rød løber
Næsten 10.000 etagemeter i fire plan samt store 
udendørsarealer med masser af aktiviteter rummer 
570 børn fra 0-12 år. 

”Det allervigtigste og hele idéen med byggeriet 
var, at det skulle understøtte pædagogikken, og 
ikke modsat,” siger skoleleder Kurt Johannesen og 
fortsætter:

”Vi har én indgang for alle. Alle børn har egen 
garderobe. Nærheden og samarbejdet mellem de 
forskellige afdelinger, på tværs af personalegrup-
per, i daginstitution og skole, er jo i høj grad det, 
der får det hele bundet sammen. Og det bliver un-
derstøttet af bygningens udformning.” 

Stjernens indgang ligger i stueplan, så uanset 
om man er vuggestuebarn eller går i 6. klasse, be-
gynder dagen i det store fællesrum, hvor brede 
trapper fører op til de andre etager. Alle børn og 
voksne har indesko på, og der er blå plastiksutter  
i en kurv til gæsterne. Det tilføjer endnu mere ro 
til den i forvejen gode akustik, selv om så mange 
børn og ca. 100 ansatte oveni har deres daglige 
gang på egetræsgulvene af affaldstræ. 

STJERNEGODT
FOR FEM ÅR SIDEN BLEV EN DRØM TIL VIRKELIGHED I TJØRRING VED HERNING. 

ET SPEKTAKULÆRT ARKITEKTTEGNET BYGNINGSVÆRK RUMMER I DAG ET UNIKT 

TÆT SAMARBEJDE MELLEM TJØRRING SKOLE OG ET SELVEJENDE BØRNEHUS. 

SAMMEN UDGØR SKOLE OG DAGINSTITUTION KONSTELLATIONEN STJERNEN.

Af Helle Kjærulf • Foto Frederik Maj
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OM BYGGERIET

Indhold: 
Tjørring skole & Børne-
huset Stjernen.

Bygherre: 
Herning Kommune.

Entreprenør:  
JFP A/S.

Arkitekt: 
Friis & Moltke A/S.

Ingeniør: 
Tækker Rådgivende  
Ingeniører A/S.

Landskabsarkitekt: 
Møller & Grønborg.

Opført: 
2010-august 2012.

DE FEM ARME  
RUMMER

 2-spors skole /1.-6. 
klasse med plads til 390 
elever (aktuelt 372).
 
Modtageklasseafdeling 
med max. 60 elever  
(aktuelt 45).

 Vuggestue for 40 børn.

 Børnehave for 150 børn. 

Fritidshjem for 120 børn  
i 0.-2. klasse.

 Fritidshjem for 80 børn  
i 3.-4. klasse.

 Junior-ungdomsklub for 
børn i 4.-6. klasse.

MELLEM ARMENE  
ER DER UDENDØRS-
OMRÅDER TIL LÆR -
ING OG LEG MED 
HVER SIT TEMA:

• •   Urban – bl.a. street 
sport og multibane.

• •   Bakker – bl.a. kupe-
ret løbebane og 
amfi teater.

• •   Skov – bl.a. shelters 
med bålplads, bio-
toper, Tarzanbane.

• •   Vand – bl.a. vandle-
geplads og spejlbas-
sin.

• •   Sand – bl.a. udekøk-
ken, legepladser på 
sand og mooncar-
bane.

• •   Have – et område 
for lugte-, føle og 
smagssanserne med 
læring om naturens 
kredsløb. Bl.a. nytte-
have, kompost, san-
sebede og frugtlund.
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Fra fællestorvet defilerer børn og 
voksne ud til de forskellige afdelinger i 
Stjernens arme.

”Vores vision var at skabe en fælles rød 
tråd i børnenes liv, det har vi fået lagt ind 
i de bygningsmæssige rammer. Man kom-
mer ind og oplever torveområdet, hvor 
vi har det store fællesskab, og kan derfra 
bevæge sig ud i de mindre fællesskaber,” 
forklarer Anders Pyndt.

Processen
For at lande et byggeri som Stjernen er 
forberedelse alfa og omega. Når man går 
i gang med skole/institutionsbyggerier,  
er det vigtigt i høj grad at inddrage bru-
gerne, lyder erfaringerne. 

Anders Pyndt fortæller, at de priorite-
rede beskrivelsesfasen meget højt. Alle 
involverede blev hørt, og alles behov var 
i spil. Ledelsen generede idéer og udvik-
lede med samtlige parter. 

”Brugerinddragelse tager tid, men det 
er essentielt at give tid til det. Det har  
været vores styrke,” siger Anders Pyndt.

”Bygningen skulle huse både skole og 
institution, så det, at vi indgik som lige-
værdige partnere, har været altafgørende 
for, at det lykkedes. Ikke kun bygningens 
udformning, men også indholdsmæs-
sigt,” siger Kurt Johannesen. 

”Som en selvejende daginstitution og 
kommunal skole er vi lidt af en hybrid, 
men det er gået fint hele vejen.”

I de indledende faser var lederne 
rundt i både indland og udland for at 
blive inspireret af andres erfaringer med 
skole/institutionsbyggeri. Byggerierne 
var næsten altid var på skolens præmis-
ser. Så skulle daginstitutionen ligesom 
puttes ind bagefter. 

”Sådan er det ikke her. Rummene og 
samarbejdsstederne er lavet i gensidig 

forståelse lige fra starten. Skolen har ikke 
haft mere indflydelse eller omvendt. Det 
mest fantastiske er, at vi ikke har været 
uenige på noget tidspunkt,” siger skole-
lederen.

”Det handler også om, at vi har haft en 
klar vision fra starten og i det hele taget 
et utrolig godt samarbejde,” fastslår dag-
institutionslederen.

Kurt Johannesen forklarer, at ud over 
brugerinddragelsen skal man sørge for, 
at de basale faciliteter er tilstede, så loka-
leoptimering ikke bliver på bekostning 
af, at f.eks. fritidshjemmet ikke har basis-
lokaler, eller skolen ikke har faglokaler. 
Han pointerer, at hvis skolen og institu-
tionen var adskilt, havde de næsten 
10.000 kvadratmeter være for lidt.

Nyt, men ikke luksus
Begge ledere peger på, at det var en for-
del, at de var ikke i en tvungen fusion. De 
to parter var interesserede i samarbejdet 
og havde intet tidspres.

I 2004 lå Tjørring Skole i 100 år gamle 
bygninger med knopskydninger gennem 
tiden, mens daginstitutionen holdt til i 
30 år gamle ’midlertidige’ pavilloner. 
Både skole og institution var ved at falde 
sammen om ørerne på dem. 

I første omgang præsenterede de en re-
novering for Hernings borgmester, men i 
stedet for at renovere, blev løsningen at 
tænke nyt. Lederne fik deres bestyrelser 
med på det, og med en beløbsramme på 
150 mio. kr. blev det sendt i udbud. 

At det var Stjernen, det kom til at 
hedde, var arkitekternes udformning.  
Allerede inden Fris & Moltkes forslag 
blev valgt, fik byggeriet kælenavnet  
Stjernen. Fem arkitektfirmaer bød ind.

”Det tog os en uge at vælge, og da vi 
havde valgt dette mere utraditionelle  

forslag, brugte vi det meste af et år på  
at rette det til med arkitekter og entre-
prenører,” fortæller Kurt Johannesen.

Det er ikke noget luksusbyggeri, som 
skolelederen understreger. Faktisk har 
det kostet betydelig mindre end tilsva-
rende byggeri – omkring 15.000 kr. pr. 
kvadratmeter inklusive inventar.

Naturen tæt på 
Det er forholdsvis lidt, der er ændret si-
den indflytningen i 2012. Der er blevet  
efterplantet og skabt mere legeplads 
udenfor. Kun vuggestuen var indhegnet  
fra starten, men de fandt ud af, at børne-
haven også skulle hegnes ind. Ikke 
mindst fordi der blev udgravet en sø.

Seks forskellige mosarter på taget 
blomstrer på forskellige tidspunkter, så 
taget kan stå grønt, lilla eller brunt ved 
siden af solceller og solpaneler, tagter-
rasser og meget mere. 

”Udeområderne fungerer rigtig godt. 
Skolegården er splittet op i mange små 
områder, som giver mulighed for forskel-
lige aktiviteter,” siger Kurt Johannesen.

”Alle kan finde nicher derude, ting at 
lege med eller til at bevæge sig på eller 
ved. Vi bruger også udeområderne me-
get i undervisningen i skolen. Vi har ind-
rettet områderne efter vores behov,”  
siger skolelederen.

I én længe er der f.eks. naturteknologi 
og værksteder. Lige udenfor er der høj-
bede, frugttræer, snittehus, udekøkken og 
andre udeskole-faciliteter, som eleverne 
kan gå direkte ud til fra klasselokalerne. 

”Og det vand, der ikke bliver drukket 
af mosset på taget, bliver samlet op i 
brønde, og ud over til toiletterne bliver 
det brugt i vandværkstedet indenfor  
og til bl.a. vandborde og vandlegeplads 
udenfor,” fortæller Kurt Johannesen.

Når skole og daginstitution har et tæt  
samarbejde, er det vigtigt, at man er fysisk 

tæt. Det gør det nemt at kommunikere i det daglige. 
Vi løber ind i hinanden mange gange. 

Institutionsleder Anders Pyndt



”Udeområderne var en lige så vigtig 
del i byggefase som indenfor, der var 
mange overvejelser for at få det hele til  
at smelte sammen,” siger Anders Pyndt.

Hele vejen rundt om skolen løber en 
740 m lang sti af rød asfalt, som naturlig-
vis kaldes ”den røde løber”.

”’Den røde løber’ bliver brugt meget  
af alle. Den binder udeområdet sammen. 
Specielt for de mindre børn mar kerer 
den et skel, som man holder sig inden -
for. På den lærer børnene allerede i 
børne haven at cykle. Så når børnene  
begynder i skolen, kan de faktisk alle 
sammen cykle,” siger Kurt Johannesen.

”Det er noget, der har fyldt meget i  
vores fælles pædagogik, at vi er i stand  
til at cykle mange steder hen med bør-
nene,” indskyder Anders Pyndt. 

Tre pædagogiske søjler
Allerede i den fase, da visioner og bygge-
oplæg blev konkretiseret, udformede le-
dere og medarbejdere tre pædagogiske 
søjler. De værdier er den dag i dag fælles 
for daginstitution og skole. 

”Det betyder rigtig meget, at vi var så 
tidligt ude med det. Søjlerne er afspejlet  
i byggeriet og ligger meget godt i tråd 
med folkeskolereformen, som kom se-
nere. Det gælder f.eks. den søjle, vi kal-
der ”Mad og bevægelse”,” siger Kurt  
Johannesen. 

”Børnehuset er en idrætsinstitution, og 
vi har fået skabt rammer, der understøt-
ter den pædagogiske tanke om at arbejde 
med krop og bevægelse. Der er en masse 
muligheder for at bringe kroppen i spil 
både i daginstitutionen og skolen,” siger  
Anders Pyndt.  

Stjernen har et produktionskøkken 
med fire ansatte. Oprindelig byggede 
man køkkenet, for at det skulle servicere 

alle vuggestuebørn i området. I dag bli-
ver der dagligt lavet sund mad til alle i 
vuggestue og børnehave, de skolebørn, 
der er tilmeldt en frokostordning samt 
personalet.

”Når man bruger kroppen, skal man 
også have ordentligt brændstof på, så det 
spiller godt sammen,” påpeger Anders 
Pyndt, der organisatorisk har køkkenet un-
der sig. Der er mulighed for at udvide køk-
kenet, og der bliver arbejdet på at få flere 
af skolebørnene med i madordningen.

En anden af søjlerne hedder grøn om-
tanke. Køkkenet er økologisk guldmær-
ket, de anvender råvarer, hvoraf 94 pro-
cent er økologisk, og arbejder meget 
med at reducere madspild. 

”Vores grønne profil hænger godt sam-
men med byggeriet og omgivelserne, det 
levende tag, der opsuger masser af væde, 
solceller og solfanger og bygget af svane-
mærkede materialer,” siger Kurt Johan-
nesen.

Den tredje søjle hedder trivsel og in-
klusion. ”Trivsel er et fælles anliggende, 
hvor alle tilknyttet skolen og institutio-
nen tager ansvar og bidrager positivt. 
Ethvert barn på Stjernen skal opleve at 
være del af et fællesskab. Vi prioriter 
fællesskabet højt og ser mangfoldighed 
som en styrke. Det betyder, at vi i prak-
sis rummer stort set alle de børn, der 
bor i vores distrikt,” siger Kurt Johanne-
sen og Anders Pyndt.

Helhed i børnenes liv
Begge ledere er ikke i tvivl, da de skal 
svare på spørgsmålet om, hvad de er 
mest stolte af ved Stjernen. 

”Vores samarbejde, og at det har skabt 
helhed i børnenes liv. Det er også det, vi 
får at vide fra forældrene, som er utrolig 
glade for, at børnene er ét sted, og at vi, 

institution og skole, har samme tilgang  
til det,” siger Kurt Johannesen. 

”Det er noget af det, vi prøver at kom-
munikere ud til politikerne. Kig herud, 
for det kan noget. Tænk bredere. Få bør-
nehaven og vuggestue mm. tænkt ind 
sammen med skolen, der hvor det giver 
mening. Det er en kæmpe gevinst at få 
det samlet,” siger Anders Pyndt. 

”Det handler om at tænke ud over 
rammerne, så det bliver optimalt for  
børnene. Det hele er for børnenes skyld, 
ikke for vores,” slår han fast. 

Fra Stjernen kan man se over til de to 
idrætshaller, som både skole og idrætsin-
stitution bruger til al deres idræt, og de 
lokale spejdere er også naboer. Det hele 
er mere eller mindre samlet her, og det 
gør det nemt at få dagligliv med skole, in-
stitution og fritidsaktiviteter til at hænge 
sammen. 

Stjernens ikke-udbyggede sjette arm 
kan indeholde en overbygning, hvis det 
på et tidspunkt bliver politisk vedtaget, 
at skolen skal gå til længere end 6. kl.

”Vi vil da gerne fortsætte længere op, 
og det kommer vi nok også til. Inden  
da kommer der sikkert et tredje spor på. 
Der ér gjort klart til, at de to arme, der 
nu indeholder indskoling og mellemtrin 
kan forlænges, så der er plads til det,” 
fortæller Kurt Johannesen.

”Når man tænker læring, er 0-18 års 
perspektivet vigtigt. Læring starter ikke 
først, når man bliver seks år og skal i 
skole. Det handler om at kigge hele vejen. 
Få udnyttet den gode synergi, der er at 
hente. Både i forhold til læring og i for-
hold til rammer. Det er ikke kun den fag-
faglige læring. Læring handler også om 
dannelse,” siger Anders Pyndt. 

Helle Kjærulf er freelancejournalist

Bygningen skulle huse både 
skole og institution, så at vi 

indgik som ligeværdige partnere, har 
været afgørende for, at det lykkedes at 
sammentænke både form og indhold. 
 
Skoleleder Kurt Johannesen 
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NOTER

NY KONSULENT 
Jannick Stærmose Mortensen er 
pr. 1. marts startet som ny konsu-
lent i Skolelederforeningens sekre-
tariat, hvor han indgår i enheden 
for Politik og Kommunikation.

Han vil løse opgaver på det skole- 
og ledelsespolitiske område, re-
præsentere foreningen i arbejds-
grupper/udvalg samt rådgive 
foreningens medlemmer og politi-
ske ledelse. Desuden vil Jannick 
bidrage til foreningens in- og eks-
terne kommunikation, web og so-
ciale medier samt medvirke til at 
realisere foreningens indsatser, 
lederkurser og årsmøde.

Jannick, der er 48 år, er lærerud-
dannet på Nr. Nissum Seminarium 
tilbage i 1993 og har siden taget 
efter- og videreuddannelse oveni. 

Han har en solid erfaring fra folke-
skolen og med foreningsarbejde. 
Senest som distriktsskoleleder og 
lokalformand/TR for skolelederne  
i Egedal Kommune. Og før det  
har han været lærer, leder og for-
mand/TR i andre kommuner.  
Velkommen til Jannick!

Med udgangen af marts tager vi 
afsked med Dorrit Bamberger, der 
har været konsulent i foreningen i 
knapt 17 år, og for nylig måtte vi 
sige farvel til Karsten Hansen, som 
også har hængt ved i ca. 15 år. Det 
er godt gået, begge går de på pen-
sion og ønskes ALT godt!

1.119
Det er det antal nye ord og 
udtryk, som for nylig er opta-
get i Den Danske Ordbog ef-
ter en nøje statistisk vurde-
ring af deres anvendelse og 
udbredelse.

Fra glasloft, hævnporno, chia-
frø og zika-virus til familie-
tamtam, gymnasieungdom 
og jobtilbudsordning. En del 
ord er hentet fra udlandet, 
især engelsk som cybercrime, 
acidhouse og wakeupcall. 
Udtryk som »random« eller 
»awesome« står på tærsklen 
for at blive lukket ind. 

Ordet »glasloft«, der skal 
forstås som en usynlig barri-
ere af normer og fordomme, 
der hindrer en samfunds-
gruppe – fx kvinder – i at 
avancere, har ellers været 
kendt på dansk siden 1991, 
men blev for alvor brugt af 
Hillary Clinton under præsi-
dentvalgkampen i USA. 

Den Danske Ordbog indehol-
der lige nu omkring 100.000 
ord, og øges med ca. 3000 
nye ord årligt, mens andre  
ord omvendt bliver pensio-
neret, fx er »gammelsulten« 
og »vindbøjtel« på vej ud. 

Se mere på ordnet.dk

R E T T I G H E D E R 
Hvor det er lykkedes Moderniseringsstyrelsen at sløjfe de statsansat-
tes kutymefridage på grundlovs-, juleaftens- og nytårsaftensdag, har 
styrelsen tabt en faglig voldgift, hvor man ville ansætte medarbejdere 
på individuelle kontrakter, selv om der gjaldt en overenskomst. 

En socialrådgiver blev kontraktansat til en løn på 5.000 kr. lavere  
månedligt og 1 % i pension mindre end sine overenskomstansatte  
kollegaer. Men den gik ikke. Arbejdsgivere skal ansætte i henhold  
til gældende overenskomster, hedder det i voldgiftskendelsen.

I en anden aktuel sag har Danmarks Radio, der er udskilt fra Finans-
ministeriet som en selvstændig arbejdsgiver tabt en sag om at fjerne  
de ansattes betalte frokostpause. Heller ikke det kan ske uden om  
overenskomstforhandlingerne, lyder det i en ny Højesteretsdom.

DR havde pludseligt, efter 60 år med betalt frokostpause, varslet 
medarbejderne om, at frokostpausen ikke længere var arbejds -tid,  
og at de ansatte derfor ikke længere skulle have løn i pausen. 

18 faglige organisationer, der organiserer DR-ansatte, afviste at for-
tolkningen af parternes overenskomst kunne ændres uden at rejse  
det som overenskomstkrav. Det gav Højesteret altså medhold i, hvil-
ket har stor betydning for det øvrige danske arbejdsmarked.

SKOLELEDERUDDANNELSE
En ny undersøgelse fra COK peger på, at skole-
ledernes kerneopgaver med reformen har for-
andret sig så meget, at skolelederne har behov  
for at få styrket deres kompetencer. 1.132 ledere 
fra 63 kommuner er spurgt om, hvor de oplever 
de største ledelsesmæssige udfordringer.
 
En stor del af de adspurgte peger på, at ’faglig 
ledelse’ er en meget vigtig kompetence i dag  
og i fremtiden – men at det samtidig ikke er i 
den pædagogiske ledelsesopgave, skolelederne 
mener, at de har størst behov for at blive løftet. 

”Skolelederne har kompetencerne til at være  
tæt på skolens praksis. Det er snarere tiden, de 
mangler som følge af stigende krav om doku-
mentation og pres fra politikere og forvaltning,” 
siger Claus Hjortdal. 

Derimod kan man hæfte sig ved, at ca. 20 % af 
skolelederne i undersøgelsen angiver, at de har 
behov for kompetenceudvikling i dataunderstøt-
tet ledelse, mens 15 % angiver ledelse af forvalt-
ning, økonomi og administration eller ledelse af 
forandringsprocesser.

Dette flugter godt med, at Skolelederforeningen, 
BKF, KL og Undervisningsministeriet allerede er 
trukket i arbejdstøjet for at udvikle en helt ny 
skolelederuddannelse – oprindeligt på anbefa-
ling af Rådet for Børns Læring. Et konkret udspil 
til den nye uddannelse kommer snart. 

Læs COK-rapporten ’Skoleledelse 2016/17. 
Ledelsesmæssige kompetencebehov’ på  
hjemmesiden
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 Da Kristian Svinth i foråret  
2014 trådte ind ad døren som ny leder  
på Oehlenschlægersgades Skole i Køben-
havn, var det samtidig et møde med en 
frustreret og usikker medarbejdergruppe. 
Den primære årsag var lockouten året  
forinden og den nye folkeskolereform, 
der ændrede måden at være lærer på.

”Der stod vi med en gruppe lærere, 
der havde oplevet lockouten som en mis-
tillid til deres faglighed. Deres virkelig-
hed var blevet vendt på hovedet, og de 
var udfordrede på, hvem de var,” fortæl-
ler Kristian Svinth.

Han peger på, at mange lærere ople-
vede, at kaldet var blevet taget fra dem. 
Især de erfarne lærere.

”Når man har arbejdet som lærer i flere 
år, og man – som 90 pct. af dem – aldrig er 
mødt på arbejde for at lægge timer, men 
for at gøre en positiv forskel – og man så 
bliver mødt med mistro til, om man arbej-

der godt nok, er det klart, at det er en ud-
fordring for selvforståelsen,” siger Kristian 
Svinth.

Effektivt redskab
Sideløbende med de mange forandringer 
for lærerne, skulle skolepædagogerne 
også tænkes ind i undervisningen i langt 
højere grad end tidligere, og den under-
støttende undervisning var ifølge Kristian 
Svinth så bredt formuleret, at du kunne 
lægge alt i det.

En overvældende opgave for en nyan-
sat skoleleder, når mange af medarbej-
derne samtidig havde mistet troen på,  
at det nok skulle gå. Kristian Svinth 
kunne se problemstillingerne og forstå 
frustrationerne, men han manglede et 
redskab til at få dem løst.

Løsningen kom på en lederkonference 
i foråret 2015. Her overværede Kristian 
Svinth et oplæg om ’Gyldne øjeblikke’, 

hvor Charlotte Larsen, der er medforfat-
ter på bogen af samme navn, præsente-
rede MeningsMetoden. Grundlæggende 
er det en metode til at skabe mere me-
ning i hverdagen for offentlig ansatte gen-
nem fokus på kerneopgaven: ’Hvorfor 
gør vi det, vi gør’.

Metoden gør op med årtiers ensidige 
brug af New Public Management med 
stram mål- og resultatstyring og slår fast, 
at offentligt ansatte – for at kunne yde  
deres bedste – også har brug for at opleve 
meningsfyldt nærvær med de menne-
sker, de arbejder med. 

Kristian Svinth forklarer, at modellen 
tager udgangspunkt i konkrete eksem-
pler. Gyldne øjeblikke, hvor børnene  
eller de selv er lykkedes – stjernestunder, 
og det ramte ham, fordi:

”Det tog udgangspunkt i den virkelig-
hed, lærere og pædagoger oplever. Ikke 
den virkelighed, jeg oplever. Det var for-

S T U N D E R ,  D E R  S K A B E R 
MENING

SAML PÅ DE MAGISKE ØJEBLIKKE, DER KAN OPSTÅ I LØBET AF EN ARBEJDSDAG,  

OG LAD DEM VÆRE MIDTPUNKT, NÅR I DEFINERER SKOLENS KERNEOPGAVER. 

MEDARBEJDERNES SUCCESOPLEVELSER KAN VENDE FRUSTRATION TIL 

ARBEJDSGLÆDE, LYDER BUDSKABET FRA OEHLENSCHLÆGERSGADES SKOLE.

Af Maria Stove • Foto Jacob Nielsen
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Et magisk øjeblik var det fx da en erfaren 
lærer i indskolingen sitrende kom ind på 
kontoret og sagde: ”Han gjorde det!”. En 
af hendes elever, der havde kæmpet med 
læsningen, havde endelig knækket læse-
koden – fortæller Kristian Svinth.
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ankret i personalet, og det var lige det,  
vi manglede,” siger Kristian Svinth og 
uddyber:

”Det var et redskab, der kunne hjælpe 
lærerne med at sætte ord på, hvad de er 
gode til – og skabe en fælles faglig identi-
tet, så skolepædagogerne, der var vant 
til, at børnene kunne vælge aktiviteter  
efter lyst, også fik en retning at gå i”. 

Positiv forandring
På to pædagogiske dage i september 
2015 samledes hele medarbejdergrup-
pen, både lærere, pædagoger, ledelse  
og servicepersonale. 

Kristian Svinths mål var at ende med 
en palette af udvalgte stjernestunder,  
og derefter koge dem ned til noget es-
sentielt, der kunne danne base for en 
værdiformulering, som alle på skolen 
kunne identificere sig med. Det var helt 
bevidst, at alle ansatte var inviteret med, 
for at skabe ejerskab. 

”Det fantastiske, der sker, når man  
deler sine stjernestunder med andre,  
er at se, hvordan andre også engagerer 
sig i det. Når en helt nyuddannet lærer 
ikke kan vælge mellem alle de stjerne-
stunder, der er, og man kan se lyset, der 
skinner i øjnene, så kobler de andre sig 
også på,” siger Kristian Svinth. 

Gruppearbejdet førte til 24 udsagn,  
der hver især førte tilbage til en konkret 
situation, som en medarbejder havde op-
levet. Derefter blev essensen defineret i 

OEHLENSCHLÆGERS-
GADES SKOLE

Skolen ligger i den travle dele af 
Vesterbro i København mellem 
Hovedbanegården og Istedgade. 
Bydelen har i de senere år gen-
nemgået en omfattende moder-
nisering, der har trukket ressour-
cestærke beboere til. Det præger 
skolen, som oplever øget søgning 
fra lokale forældre, der stiller 
høje krav til skolens faglige og 
sociale fundament.  

Som et særligt initiativ i forbin-
delse med skolereformen har 
skolen en ugentlig lang dag, hvor 
børnene er i skole et par timer 
længere, end man normalt ser. 
Til gengæld har de betydeligt tid-
ligere fri andre dage. Det giver 
mulighed for mere dybdegående 
læringsprocesser både inden for 
og uden for skolens matrikel.

Oehlenschlægersgades Skole 
skaber mening for børnene når:

•  Børnene mærker, de er blevet 
bedre til noget.

•  Det enkelte barn oplever,  
at det har en betydning for  
fællesskabet.

•  Der også bliver plads til at 
tænke med hænderne.

•  Børnene kan mærke lærernes 
faglige begejstring.

På skolen går pt. 506 elever fra  
0. til 9. klasse – med to til fire 
klasser på alle årgange.
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Hvis medarbejderne skal bryde vaner, 
skal det have mening. Folk går gennem 

ild og vand for meningsfulde idealer, men  
forekommer det meningsløst, kommer de  
som regel ikke ud af starthullerne. 
Hans Henrik Knoop, lektor ved Aarhus Universitet i bogen ”Lær af de gyldne øjeblikke”

fire værdisætninger om at skabe mening 
for børnene som nu er omdrejnings-
punktet for al aktivitet på skolen, se 
boxen ’Oehlenschlægers gades Skole’. 

”Alle får associationer, når de ser 
dem. Du behøver ikke have en særlig 
faglig baggrund for at kunne relatere 
dem til dit arbejde og din egen daglig-
dag,” siger Kristian Svinth.

Hvis man spørger ham, om det ikke 
er en smule frelst det hele – og i virke-
ligheden et udtryk for, at kun positive 
tanker er velkomne, mens kritik er 
bandlyst, kigger han eftertænksomt  
på én. 

”Vi kan altid finde ud af, hvad der 
ikke fungerer. Det er mennesker ret 
gode til. Men det er det, der lykkes, 
man bør bruge tiden på. Det er ikke 
fordi, vi slet ikke beskæftiger os med 
det, der ikke fungerer. Vi er konstant 
udfordret på, hvordan vi kan løfte de 
20 pct. svageste elever, og vi har et 
stort frafald blandt eleverne i udskolin-
gen, som vi også er nødt til at løse. Men 
det er alt andet lige lettere at forandre 
sig i en positiv kontekst end i en nega-
tiv kontekst,” siger Kristian Svinth.

Særligt sammenhold
At arbejde med gyldne øjeblikke ikke 
skal misforstås og blive til en form for 
sektagtig beskæftigelse, hvor der kun 
er plads til gode tanker, er ifølge Kri-
stian Svinth vigtigt udad og indadtil.    

”Jeg vil gerne beskrive realistisk, 
men på en positiv måde, hvor vi skal 
hen. Det er vigtigt, at det billede jeg går 
og fortæller, faktisk også er det billede, 
man får her på skolen – ikke et skønma-
leri, for så er jeg ikke lykkedes som le-
der,” siger Kristian Svinth og bruger re-
formen som eksempel: 

”Hvis jeg lover forældrene, at skolere-
formen bare fungerer 100 pct., så ville 
jeg jo lyve, og det ville alle vide. Men vi 
er her for børnenes skyld, og alt hvad vi 
gør, skal være forankret i dem, og vi skal 
arbejde for at skabe den bedst mulige 
forandring for dem – derfor er det vig-
tigt, at alle ved, hvad vi står for”. 

Han mener, at man står stærkere ved 
at lade medarbejderne definere retnin-
gen, end hvis man hyrer et konsulent-
firma til at identificere ens kerneopga-
ver. Processen kan være langsom, men 
det giver et bedre fundament, hvor 
medarbejderne selv er med til at be-
slutte, hvad der skaber mening i daglig-
dagen.

Det har givet et helt særligt sammen-
hold i personalegruppen på Oehlen-
schlægersgade Skole at arbejde ud fra 
værdisætningerne. Ja, selv Arbejdstil-
synet har noteret, at skolens ledelse og 
medarbejdere er usædvanligt godt af-
stemt på, hvad der fungerer godt – og 
mindre godt – på skolen. 

Maria Stove er freelancejournalist

GYLDNE ØJEBLIKKE

En håndbog i ledelse, som bygger 
på MeningsMetoden – en model, 
der tager udgangspunkt i spørgs-
målet: ”Hvad er den højere me-
ning med arbejdet her – og hvor-
dan løser vi det helt konkret?”. 

Bogen er meget let at gå til og in-
deholder konkrete anvisninger på, 
hvordan man går i gang. De seks 
grundpiller i MeningsMetoden:  

1.  Alle i den lokale medarbejder-
gruppe deltager

2.  Medarbejdernes oplevelser  
af gyldne øjeblikke – såkaldte 
stjernestunder

3.  Det bevidstgørende, konkrete 
sprog

4.  Medarbejdernes prioriterede 
bud på en meningsprofil

5.  Varemærket – det, man vil  
være kendt for

6.  Mikroeksperimenter.

Du oplever en magisk stund, når 
en situation eller et længere for -
løb går op i en højere enhed. Du  
er nærværende, og situationen  
føles meningsfuld. Det opleves 
ofte i helt dagligdags situationer.

Bogen ”Lær af de gyldne øje-
blikke” af Charlotte Larsen, Steen 
Hildebrandt og Trine Beckett, 
Akademisk Forlag 2015.
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NOTER

Kompleksitet
I midten af februar blev hele landet forfærdet over en hæn-
delse, hvor fire 15-16 årige drenge overfaldt en jævnaldrende 
afghansk dreng ved at smide brændende benzin på ham.

Det skete ved en idrætshal i Skanderborg Kommune. Men 
den lokale Mølleskolen kom som bekendt hurtigt i mediernes 
søgelys, da alle de fem unge er 9. kl. elever på skolen. Og  
der blev spurgt til, om kommunen, PPR, SSP og skolen havde 
gjort nok for at undgå, at noget så voldsomt kunne ske.

En redegørelse blev fremlagt af borgmesteren, børne/unge-
chefen og skolens fungerende leder (den tidligere leder 
havde fået nyt job pr. 1. februar) på et pressemøde i uge 7. 
Heraf fremgår, at der på skolens 9. klassetrin over længere 
tid har været konflikter blandt eleverne. Men det fremgår 
også, at skolen har iværksat en lang række tiltag for netop  
at undgå at konflikten skulle udvikle sig, og det understreges, 
at skolen har levet op til sine forpligtelser.

Skolen ”har dokumenteret en omfattende og mangfoldig ind-
sats og opfølgning i forhold til årgangen og elever med sær-
lige udfordringer i form af konsekvent gennemførte ugentlige 
samtaler”, står der bl.a. i redegørelsen. Og det fremgår, at 
skolen” har haft en løbende dialog om trivsel og konfliktni-
veau både med elever og forældre generelt og på baggrund 
af konkrete henvendelser”.

Alligevel gik det helt galt. Den afghanske dreng blev stærkt 
forbrændt, og de fire unge etnisk danske elever er nu vare-
tægtsfængslet og sigtet i sagen. Kunne det været undgået? 
Muligvis. At der løbende er fulgt op og handlet i tiden inden 
overfaldet, kan Mølleskolen dokumentere. Ikke nødvendigvis 
handlet rigtigt, men der er handlet. Med den tilføjelse, hvilket 
blev understreget på pressemødet, at overfaldet er så choke-
rende, at alle procedurer og beslutninger skal kigges efter og 
nyvurderes både bagud- og fremadrettet. 

I nyhedsmedierne og de sociale medier har der været util-
fredshed med, at der ikke kom konkrete indrømmelse af fejl 
og forklaringer på, hvorfor konflikten udviklede sig så eks-
tremt. Eller hvorfor man ikke entydigt vil placere et ansvar. 

Men det er måske fordi, der ikke altid er nogen, der kan ud-
peges som de decideret skyldige, eller at der ikke er enkle 
svar på, hvad der skal gøres præcist i så komplekse sager?

Nogle mener, at kommuner og skoler må blive bedre til at 
identificere udviklingen af særligt negative mønstre og kultu-
rer, og at der bør hentes hjælp udefra til at håndtere konflik-
ter. Andre at alt ikke kan forudses, og at der aldrig vil være 
resurser nok til at forebygge 100 %.

Alle er enige om, at alt skal gøres for at lære af sagen med 
fokus på, om der i den konkrete sag og i håndteringen af  
konflikter generelt, kan ageres anderledes.

Læs mere på www.skanderborg.dk/2017/februar/
redegoerelse-om-sagen-i-ry

P R A KT I K
Med halvanden million i støtte fra EU 
gennemfører UC SYD i samarbejde 
med Lyshøjskolen i Kolding og Fanø 
Skole projekt ’skoleovertagelse’ som 
del af læreruddannelsen med en uges 
ekstra praktik for 3. årgang på lærer-
uddannelsen i Haderslev og Esbjerg.

Evalueringer viser, at den ekstra 
praktik har god effekt på de stude-
rendes tilknytning til deres fremti-
dige profession – de bliver endnu 
mere parate til at agere i virkelighe-
dens verden. Formålet med projektet 

er at styrke koblingen mellem teori/
praksis samt uddannelsesinstitution/
aftager.

Skoleovertagelsen er ikke supervise-
ret på samme måde som almindelig 
praktik og afsluttes ikke med eksa-
men. Der er tale om et øvelsesrum 
for de studerende, hvor de får større 
ansvar for elever og klasser. Og så er 
det en chance for skolernes lærere 
og ledelse for at komme tættere på 
læreruddannelsen.

En ny SFI-rapport viser, at andelen 
af elever med høj faglig deltagelse 
og interesse er steget med 3,5 % i 
perioden 2014-16, hvor skolerefor-
men er ved at blive implementeret.

Det betyder øget aktiv deltagelse  
i undervisningen, gode lærer/elev- 
relationer og elevernes oplevelse  
af anerkendelse, hvilket igen fører  
til bedre fag lige præstationer, viser 
forskningen.

I rapporten påvises det, at de etni-
ske minoritetselevers faglige delta-
gelse er øget endnu mere end etnisk 
danske elevers, og at elevernes so-
ciale baggrund betyder mindre nu 

for, om de er engagerede og oplever 
succes i skolen. 

”Det er et vigtigt skridt i den rigtige 
retning af, at vi lykkes med at bryde 
den negative sociale arv og får løftet 
de etniske minoritetselevers faglige 
deltagelse”, siger Claus Hjortdal.

Rapporten bemærker, at der fortsat 
er grund til at være opmærksom på 
at sikre interessen for skolearbejdet 
blandt drengene – og til en vis grad 
eleverne i udskolingen.

Rapporten ”Elevernes faglige  
deltagelse og interesse” ligger  
på www.sfi.dk
 

DELTAGELSE
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EN PRODUKTIV LØBEBANE

 Livet som skoleelev i 
Danmark skal føre mange ting med 
sig. Efter endt skolegang skal man 
naturligvis kunne regne og beherske 
sproget – både det danske og det en-
gelske. Og gerne ét til. Man skal også 
lære nogle grundlæggende ting in-
den for kulturfagene, naturfagene 
og de praktiske/musiske fag, samti-
digt med at man bliver god til at 
samarbejde med sine klassekamme-
rater, får udviklet sin kritiske sans 
og lærer, hvordan man løser en op-
gave godt og kreativt fra start til slut.

Det er alt sammen vigtige fag og 
kompetencer. Ingen tvivl om det.  
De former eleverne som borgere i  
et velfungerende Danmark, der trods 
alt stadigvæk har en god sammen-
hængskraft, og hvor de fleste kom-
mer godt gennem livet som skoleelev.

Men tiden står som bekendt ikke 
stille. Det gælder også for undervis-
ningen i de danske skoler. Den skal 
gøre eleverne i stand til at træffe et 
kvalificeret uddannelsesvalg efter  
9. klasse. Det er der ikke noget nyt i, 
men kravene fra arbejdsmarkedet 
og dermed ungdomsuddannelserne 
ændrer sig hele tiden.

Dansk erhvervsliv vil have dygtige 
faglærte og medarbejdere, der kan 
fræse, programmere, håndtere store 
datamængder, installere sensorer, 
implementere robotter og printe 
nye innovative produkter i 3D som 
det mest naturlige i denne verden. 
Kunstig intelligens og nanoteknologi  
skal være lige så højt på dagsorde-
nen som alfabetet. Kan skoledagen 
rumme alt det?

Det er først og fremmest et priori-
teringsspørgsmål. Hvordan skal cur-

riculum udformes, hvor meget skal 
være ens for alle – og nogen vil nok 
også spørge, hvor meget det må ko-
ste. Ser man på de tre spørgsmål, så 
kan der måske hentes inspiration fra 
både ind- og udland.

Med hensyn til udformning af cur-
riculum, kan man skue over mod en 
institution som Singularity Univer-
sity. Her justeres curriculum flere 
gange om året. Det er klart, at der 
følger udfordringer i kølvandet på 
den slags tiltag, og bl.a. kan det 
være svært at skaffe passende læ-
rere til den slags hastige skift. Men 
der er allerede i dag plads til at ind-
drage praktikere fra erhvervslivet og 
eksperter fra forskningsverdenen i 
skolernes undervisning og det 
kunne være en vej at gå for at få ad-
gang til alternative undervisere og 
bringe nye teknologier, værktøjer og 
maskiner ind i grundskolen. Et tiltag 
som Teach First Denmark kunne 
også fungere som en genvej til at få 
lærere med tidssvarende tekniske 
færdigheder. Ikke som en erstatning 
af den nuværende lærergerning, 
men som et berigende supplement.

Eller måske kunne man se på cur-
riculum uden for skoletiden. Stop, 
stop, stop, vil nogen nok råbe. Og ja, 
det kan sagtens blive for meget. Men 
mange børn påbegynder en musi-
kalsk løbebane uden for skoletiden, 
selvom der er musikundervisning i 
skolen. Og endnu flere børn går til 
idræt, selvom det også er på skole-
skemaet. Og heldigvis for det, for 
det er både sjovt og sundt på alle 
mulige måder.

Men datalogi kan også være sjovt. 
Og robotter. Og sløjd. Og 3D-prin-

tere. Og fysik, kemi og biologi. Hvor-
for er der ikke flere, der går til den 
slags fritidsaktiviteter?

Måske er det ikke så utænkeligt 
som tidligere. FabLabs og maker-
spaces er åbnet op flere steder i 
Danmark og kigger man mod ek-
sempelvis Finland – og det gør vi tit 
når vi taler skolegang – så har flere 
biblioteker deres egne bemandede 
afdelinger hvor børn, under voksen-
vejledning, boltrer sig med blandt 
andet vinylskærere, 3D-printere og 
programmering. Således kunne 
man, i hvert fald i min verden, sag-
tens forestille sig, at man gik til 
værksted eller programmering hver 
tirsdag, eller som en vinterferieakti-
vitet eller måske i en uge eller to i 
sommerferien som alternativ til hen-
holdsvis skituren eller fodboldsko-
len. Ikke for at få lektier for, men for 
at more sig og være kreativ. Og må-
ske som bivirkning også lære noget, 
skabe noget og få en ny interesse 
sammen med ligesindede.

Grundskolen behøver ikke at være 
helt ens for alle. Selvfølgelig er der 
et grundlæggende curriculum som 
alle skal kende og beherske på et vist 
niveau. Men man kunne måske ind-
føre et enkelt teknologivalgfag alle-
rede fra femte eller sjette skoleår – 
eller måske endnu tidligere.

Omstillinger som disse koster 
penge. Men hvis det kan bidrage til  
at fremtidige generationer bliver dyg-
tige til det som erhvervslivet efter-
spørger, så vil det betyde færre le-
dige, højere produktivitet og et mere 
konkurrencedygtigt Danmark. Det er 
et højt ’return on investment’ næsten 
uanset, hvad prisen måtte være. 

AF MADS LEBECH
Adm. direktør i Industriens Fond

klumme
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med nyt måltidsmærke
Vi bygger fremtiden på vores børn, og derfor skal de have sund mad – også i skolen. 
Fødevarestyrelsen lancerer nu Måltidsmærket og en guide, som skal gøre det nemmere 
for pædagoger og køkkenpersonale på landets skoler og fritidsordninger at servere 
sund og lækker mad hver dag. Samtidig er Måltidsmærket en måde at vise omverdenen, 
at jeres skole giver sund næring til læring.

SUNDERE SKOLEMAD
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Vær med på www.måltidsmærket.dk.
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PÅ NYBORG HELDAGSSKOLE HAR DE HAFT PÆDAGOGISKE SERVICETJEK 

I 10 ÅR. DE ANSATTE HAR TAGET METODEN TIL SIG, OG TJEKKET ER 

UNDER KONSTANT UDVIKLING. SERVICE TJEKKET AFSLØRER DE BLINDE 

VINKLER, SÅ LEDELSE OG ANSATTE KAN HANDLE PÅ DEM. 

Af Torben Svane Christensen • Foto: Hung Tien Vu

 En gang om året gennemfører 
de et pædagogisk servicetjek på Nyborg 
Heldagsskole. Her evalueres der systema-
tisk på skolens samlede virksomhed, og det 
er i høj grad medarbejderne, der kommer 
med input til løsninger og forbedringer af 
praksis. Men ledelsen står også klar til at 
følge op, så tiltagene hurtigt bliver til vir-
kelighed. 

”Man kan sammenligne det med tank-
er ne i LEAN, for alt på skolen bliver kigget 
efter, men det handler ikke kun om at effek-
tivisere, for nye løsninger må gerne koste 
penge. Det er lidt som et servicetjek af en 
bil, der kører bedre bagefter,” siger skole-
leder Torben Juel Sørensen. 

Nyborg Heldagsskole er et tilbud til nor-
malt begavede børn og unge, der af den 
ene eller anden grund ikke kan være i fol-
keskolen. Skolen har lige nu 100 elever fra 
primært Nyborg Kommune, mens ca. 40 

elever er placeret fra andre kommuner. 
På skolens kontor fortæller Torben Juel 

Sørensen og viceskoleleder Miguel Svane 
og om servicetjekket. Man har på skolen  
altid evalueret elevernes læring, men for  
ti år siden besluttede man at gøre mere ud 
af evalueringen i forhold både for lærernes 
og ledernes egen praksis.

Kvalitet kommer nedefra 
Ideen til det pædagogiske servicetjek ud-
sprang af amternes nedlæggelse i 2006. 
Man gik fra udbudsstyring til efterspørg-
selsstyring, og der blev lagt pres på.

”Vi skulle spare 3 millioner kroner. Vi 
skulle konkurrere med andre specialskoler, 
så vi skulle have øget fokus på det produkt, 
vi kunne tilbyde kommunerne”, siger Tor-
ben Juel Sørensen.

Efter en brainstorm, hvor man spurgte: 
Hvad skal der til for, at vores skole bliver 

HVIS DIN 
SKOLE VAR 
EN BIL 
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Der sker ikke 
noget, hvis vi 

ikke har de ansatte 
med. Vi får tingene ført 
ud i virkeligheden. Det 
virker bare bedre, når 
løsningerne kommer 
fra de ansatte selv.
Torben Juel Sørensen, leder på Nyborg Heldagsskole

bedre, kom man frem til, at det var tid til 
at evaluere ansatte og ledelse, ja hele den 
pædagogiske pakke. I begyndelsen var 
det ledelsen, der stod for servicetjekket,  
i dag er det de ansatte, der kører det. 

Det gælder også mange af de andre 
møder på skolen. Ved ’Servicetjek 2014’ 
var der fokus på skolens mødestruktur, 
og på baggrund heraf uddelegerede le-
delsen mødeafholdelser til at være pri-
mært medarbejderstyret og initieret.

”Til at begynde med var møderne 70% 
lederstyret og initieret. Nu er 90% af mø-
derne noget de ansatte tager ejerskab for. 
Vi er kun med, når det er nødvendigt,” si-
ger Torben Juel Sørensen.

Tipi frem for mursten
Viceskoleleder Miguel Svane fortæller 
om et andet servicetjek for nogle år si-

den, hvor skolen havde oplevet et elev-
boom og var vokset ud af rammerne.

”Det mest nærliggende var at bygge til  
i mursten, men i stedet blev der sat fokus 
på, at en af skolens pædagogiske styrker 
er udepædagogik, og vi måske kunne nø-
jes med at bygge en tipi og en bjælke-
hytte. Vi som ledelse var med på sidelin-
jen og søgte fonde og sådan blev det. Det 
har løftet vores udepædagogik, og næste 
skridt er at lave en permanent udeskole,” 
siger han.

Det samme gjaldt, da man overtog en 
skoleafdeling, der var placeret nede i en 
kælder på en døgninstitution, og hvor 
medarbejderne protesterede mod de 
dårlige faciliteter. 

”Også det kom frem på et servicetjek, 
hvor der er mulighed for en god dialog 
om at finde nogle løsninger. Vi startede 

FORDELE VED SERVICETJEK

•  Medarbejderne får medejerskab 
og sikres medindflydelse.

•  Det skaber fælles virksomheds-
kultur, systematik, effektivitet, 
kvalitet og udvikling på skolens 
områder

•  Ledelsen får ”standardiseret” 
processer om fx elev- og foræl-
dreinddragelse, en fælles pæda-
gogisk forståelsesramme mv.

•  Med tjekket kan ledelsen sikre, 
at skolen lever op til krav og for-
ventninger fra andre partnere –  
elever, forældre, andre skoler, 
forvaltning, politikere mv.   

•  Klare linjer i forhold til informa-
tionsformidling og beslutnings-
kompetence.

•  Skolen lever op til virksomheds-
planen og kvalitetsrapporten.
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Det kræver mod fra ledelsens 
side, for vi skal også være 

klar til at gøre noget, når der  
kommer forslag til forandringer.
Miguel Svane, Viceskoleleder på Nyborg Heldagsskole

PÆDAGOGISK SERVICETJEK

Sådan kan et møde se ud: 

Kl. 12.15-12.45 Fælles: Kort gennemgang af 
større emne, f.eks. skolereformen. Hvad skal 
fastholdes og udvikles? Hvad er vores kerne-
opgave og hvordan får vi mere fokus på kerne-
opgaven? (let frokost samtidig)
Kl. 12.45-14.45 Servicetjek: Ude i afdelingerne
Kl. 14.45-15.00 Kaffe, kage og frugt
Kl. 15.00-17.30 Servicetjek: Ude i afdelingerne
Kl. 17.30-18.15 Fælles: Evaluering og opsamling
Inden servicetjek vælges en referent og en tov-
holder til de enkelte punkter fra hver afdeling

Eksempler på fokusområder/specifikke tjek:

Implementering af skolereformen på 
Nyborg Heldagsskole 
  
•  Indhold på morgenmøderne i afdelingen –  

beskriv?
•  Motion og bevægelse skal indgå i skoledagen 

med gennemsnitlig 45 minutter om dagen – 
hvordan gør vi det i praksis?

•  Det bliver obligatorisk at følge og arbejde 
med elevernes trivsel – hvordan gør vi  
det i praksis?

•  Elevplanen: Hvordan fungerer den i skrive-
processen, og hvordan virker den på konfe-
rencerne? Hvad kan vi udvikle? 

•  Skolerne skal tilbyde lektiehjælp og faglig  
fordybelse i ydertimerne – hvordan kan det 
gennemføres på skolen?

•  Der er fokus på øget elev- og forældreind-
dragelse – beskriv, hvordan I har tænkt jer  
at gøre det i hverdagen?

Pædagogik og struktur

•  Hvordan fastholder vi vores konflikthåndte-
ringsmetode – samarbejdsbaseret problem-
løsning (Low arousel) – i undervisning, pauser 
og socialpædagogiske ak  tiviteter?

•  Holder vi de ugentlige elevsamtaler,  
og virker de?

•  Møder vi eleverne positivt og anerkendende? 
Ressourcefokuseret pædagogik?

•  Virker vores morgenmøder hver dag?

Selvstyrende teams

•  Er definitionen for selvstyrende teams klar?
•  Er opgaverne kendte og delt rimeligt ud?
•  Hvad fungerer – hvad fungerer ikke?
•  Er der noget der skal justeres?
•  Hvordan fungerer det med en storteam-

koordinator? 

Arbejdsmiljø

•  Hvordan skaber vi et godt arbejdsmiljø?
•  Hvordan fungere samarbejdet mellem  

lærerne og pædagogerne?
•  Fungerer medindflydelse – MED–udvalget?
•  Tager vi det psykiske arbejdsmiljø alvorligt?
•  Hvordan befinder I jer i de nye lokaler (varme, 

kulde, afstande m.m.)

en måned efter servicetjekket med at 
indlede et samarbejde med kommunen 
for at kunne rykke både teams og elever 
ind på hovedmatriklen,” fortæller han.

En god arbejdsplads
Viceskoleleder Miguel Svane fortæller, 
at når ledelsen har lagt meget af styrin-
gen ud til de ansatte, så er det for at øge 
deres ejerskab for hele skolen. 

”Det kræver mod fra ledelsens side, 
for vi skal også være klar til at gøre no-
get, når der kommer forslag til foran-
dringer. Mange skoler laver noget, der 
minder om servicetjek, når lokummet 
brænder. Vi gør det i fredstid,” under-
streger han.

Han ser servicetjekket som et kvali-
tetsredskab, der skal bruges hele tiden, 

så skolen hele tiden yder optimalt. Mø-
derne drejer sig fx om ny forskning og 
nye strømninger, om ny praksis i forbin-
delse med undervisning og læring. Men 
også om dagligdagens organisering af 
aktiviteter, pauser, håndtering af kon-
flikter og driften. 

 ”De årlige tjek er med til at forstærke 
vores kollektive selvforståelse på skolen. 
I sidste ende er disse tjek også en ledel-
sesredskab, men inddragelsen gør, at 
ansatte siger, at de er stolte af at være 
her, og så føler jeg mig også stolt,” siger 
Torben Juel Sørensen.

Det er bevidst, at det pædagogiske 
servicetjek ligger i marts, for det danner 
også grundlag for næste skoleår: ”Vi bli-
ver fodret som ledere med brugbare in-
put til når vi efterfølgende skal plan-
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lægge”, siger han og tilføjer, at skolen 
også kunne tænke sig at lave et service-
tjek med forvaltningen med fokus på fx 
de mange administrationsopgaver.

Kan bruges andre steder
Skolen deltog i 2015 i projektet ”Tættere 
på elevernes læring”, som Skolelederfor-
eningen stod bag, og den forbindelse 

handlede servicetjekket om at kommer 
endnu ”tættere” på elevernes læring. Her 
arbejdede man bl.a. med at afdække de 
blinde vinkler for at opnå en større ro  
og ensartethed i undervisningen, og der 
en hurtigere igangsætning af nye tiltag,” 
siger Torben Juel Sørensen.

Han er sikker på, at metoden kan have 
interesse for andre: ”Vi har set, at det styr-

ker kvaliteten på vores skole på rigtig 
mange områder,” fastslår skolelederen.  
I år har Nyborg Heldagsskole fået en ar-
bejdsmiljøpris fra Nyborg Kommune, og 
tilbage i 2007 blev skolen udvalgt af Skole-
styrelsen til månedens skole for initiativet 
med det pædagogiske servicetjek.  

Torben Svane Christensen er freelancejournalist 

 I begyndelsen var det pædagogiske 
servicetjek placeret en lørdag. Det tog hele da-
gen. Nu sker det en fredag i foråret fra 14.00-
19.00, som slutter med socialt samvær og ofte 
en god middag.

 ”Når servicetjekket er noget, vi som ansatte 
selv har været med til definere, får man et andet 
ejerskab, end hvis det bare var noget, vi blev på-
lagt. Så er vi fælles om bygge skolens DNA op i 
en kombination af egen indflydelse og ledelse, 
siger Jeppe Dørup, TR og medarbejder i Viden-
centret, som hører under heldagsskolen. 

Psykiske og fysiske rum 
Han fortæller, at tjekket adskiller sig fra mere 
almindelig evalueringer, netop fordi medarbej-
derne her har en reel mulighed for at bringe 
emner op, de gerne vil diskuteret og handlet 
på, som fx hvordan man sikrer et bedre psy-
kisk arbejdsmiljø.

”Vi føler os set og hørt, og samtidig kan le-
delsen få en pejling på, hvordan det går, og  
om tingene kører, som de skal,” fortæller han. 
Møderne begynder altid med indspark fra le-
delsen, og spørgsmål og emner bliver fremlagt. 
Derefter går de ansatte ud i deres afdelinger.

”Tidligere havde vi en leder med ude på af-
delingsmøderne, men nu drøfter vi selv de 
samme spørgsmål og finder hurtigt løsninger, 
der skal handles på”, siger han. Fx har der  
været et problem med en vis uro og tumult  
ved elevernes ankomst om morgenen, hvor  
der ingen struktur var, og som kunne for-
plante sig til begyndelsen af den første lektion.

Det er der fundet en løsning på, så persona-
let er mere ind over. Samtidig kommer ele-

verne nu ind ad flere indgange om morgenen 
frem for før, hvor de kom ind på skolen via én 
indgang. Dermed har en enkel ny logistik løst 
en masse småkonflikter. 

Med til at lette presset
Det pædagogiske servicetjek er ifølge Jeppe  
Dørup en god metode til at komme hele vejen 
rundt i forhold til de mere almindelige perso-
nalemøder, der tit ender med, at man sidder 
og piller længe i en specifik situation og ikke  
altid kommer frem til en løsning. Og han har 
selv fået mulighed for at tage ud og undervise 
teams på andre skoler i servicetjek.

”Det fungerer, og mange tager imod det med 
kyshånd, selv om det kan tage lang tid at im-
plementere som følge af pres og andre opga-
ver. Men når det så sker, er tilbagemeldingen, 
at det er med til at lette presset. Man undgår,  
at små ting vokser sig store og til sidst eksplo-
derer”, siger han og tilføjer, at det også er et 
godt værktøj til at indføre nye ansatte i regler 
og rutiner på skolen.

I en ny rapport, der afdækker den sociale  
kapital på Nyborg Heldagsskole, er pointsco-
rerne langt over landsgennemsnittet. Vedrø-
rende ”Engagement i arbejdet” ligger skolen  
på 89,7 ud af 100 point mod et landsgennem-
snit på 74,2. Ledelseskvalitet scorer 70,2 mod 
et landsgennemsnit på 53,7, og ”Anerkendelse 
fra ledelsen” lander på 80.1 mod et gennemsnit 
for landet på 64,3.

”Så et eller andet må vi jo gøre rigtigt,” siger 
Jeppe Dørup med et smil.   

Torben Svane Christensen er freelancejournalist 

MEDARBEJDERNE PÅ NYBORG HELDAGSKOLE HAR TAGET DET PÆDAGOGISKE SERVICETJEK  

TIL SIG, OG SKOLENS TR INTRODUCERER METODEN TIL LÆRERTEAMS PÅ ANDRE SKOLER

BYGGER SKOLENS DNA

Jeppe Dørup, lærer-TR.

INTRODUKTION TIL 
SELVEVALUERING

Skolelederforeningen har 
sammen med EVA udviklet 
selvevalueringsværktøjet 
”Et bedre skolelederliv” til 
skole ledere og til lederteam.

Materialet er en støtte til at 
reflektere over skoleleder-
gerningen og udvikle sit  
lederskab, både personligt 
og i teamet. 

Find det på
skole lederforeningen.org
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Sæt fokus 
på næring 
til læring 
med Projekt
Sund Skole

Projekt Sund Skole
Nyt projekt til indskolingenNyt projekt til indskolingenNyt projekt til indskolingen

Forældreinvolvering skal sikre 
næring til læring
Med skolereformen kom Bevægelse på skemaet. 
Men bevægelse giver ikke sundhed og trivsel 
alene. Sundhed handler også om de vigtige 
spisepauser, madpakken og drikke vanerne. Her 
kommer forældrene ind i billedet. Projekt Sund 
Skole tager afsæt i forældre involvering og i 
at styrke lærer/forældre samarbejdet omkring 
 elevernes madpakke- og drikkevaner i skole-
tiden. Målsætningen er at sikre eleverne næring 
til læring i løbet af skoledagen, så de trives og er 
bedre klar til at modtage undervisning.
 
Sundheden kan give skolens profi l et løft
Uagtet om skolen har en nedskrevet sundheds-
agenda, kan Projekt Sund Skole være en løfte-
stang til at rette et specifi kt fokus på elevernes 
madpakker, mellemmåltider og drikkevaner. 
Udover at det naturligt giver mening i relation til 
elevernes trivsel og indlæring vil det også bidra-
ge positivt til at styrke skolens profi l og forældre-
nes opfattelse af skolen. 

Projekt Sund Skole er et lavpraktisk værktøj 
udviklet så det kan benyttes både af dem der 
allerede har generelt fokus på elevernes kost og 
dem, som endnu ikke er nået dertil.
 
Lavpraktisk værktøj og gratis 
digital læringsplatform
Deltagende skoler tilbydes en omfattende digital 
materiale- og undervisningspakke, opskrifts-
foldere til forældre og sundhedsplakater til 
udsmykning af skolens rum. Det hele er enkelt og 
køreklart – og giver en hjælpende hånd til ind-
skolingslærerne, så de nemt kan implementere 
projektet i klasserne og inddrage forældrene.
 
Nem og hurtig vej til et sundhedsfokus, 
der fungerer i praksis. Tilmeld din skole 
 allerede nu!

Vi håber, at I vil deltage i projektet.

Venlig hilsen
Mejeriforeningen
projektsundskole@mejeri.dk

KAMPAGNE MED STØTTE FRA 
DEN EUROPÆISKE UNION OG 
FRA MÆLKEAFGIFTSFONDEN 
I DANMARK

Mejeriforeningen præsenterer Projekt Sund Skole 
– et gratis projekt om sundhed og ernæring i indskolingen.

Projekt Sund Skole er et nyt EU- støttet projekt, som koncentrerer sig om næring 
til læring i indskolingen. Projektet tager udgangspunkt i de yngste elever og følger 
dem til og med 3. klasse. Det er tale om et fl erårigt projekt, som fastholder fokus på 
næring til læring fra 0. til og med 3. klassetrin, år efter år.

SÅDAN ER DIN SKOLE MED
Læs mere eller tilmeld din skole på projektsundskole.dk senest 1. juni 2017. Så modtager 
I udsmykning til skolen og opskriftsfoldere i løbet af juni måned.  

• Sundhedsplakat til skolens rum
• Online portal projektsundskole.dk
• Udførligt informationsmateriale
• Introfi lm til lærere
• Praksisnært vejledningsforløb

• Omfattende idébank
• 4 årgangsspecifi kke opskriftsfoldere
• Website med infotek om næring til læring
• Forældrefolder til 1. skoledag

Gratis digital materiale- og undervisningspakke
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 Alle børn skal blive dygtigere hver dag. 
Det er det mål, man i Aalborg har sat sig for eleverne 
på kommunens 55 skoler. Målet lyder besnærende 
enkelt, men det kræver både hårdt arbejde på den 
enkelte skole og et intenst samarbejde mellem for-
valtningen og skolerne at gøre det til en realitet. 

Et af de midler, skolelederne og forvaltningen har 
taget i brug for at nå målet, er læringssamtaler. Et 
middel, der er sat i system, så der ligger faste sam-
taler henover året mellem kommunens skolechef  
og læringschef på den ene side og skolelederne og  
ledelsesteamene på den anden side. 

Her tager man pulsen på den enkelte skole og af-
stikker sammen mål og indsatsområder. Ligeledes 
foregår der læringssamtaler ude på skolerne mellem 
lærere, vejledere, pædagoger og ledelse samt mel-
lem lærere, pædagoger og elever. 

Mål og benspænd
En af de skoleledere, der har taget læringssamtalerne 
til sig, er Henrik Hiis, leder af Kongerslev Skole, der 
har 250 elever og ligger sydøst for Aalborg. Han  
har sammen med læringschef i Aalborg Kommune, 
Kristina Kristoffersen, mødt Plenum for at fortælle 
om, hvordan man griber læringssamtaler – eller 
feedbacksamtaler – an og bruger dem systematisk  
til at forbedre elevernes læring og trivsel. 

”Man glemmer nogle gange, at det, der betyder  
allermest for, at skolelederne har en god ramme at 

arbejde indenfor, er samarbejdet med forvaltningen, 
og hvilket fokus de har,” siger Henrik Hiis. 

”En god dialog og et fælles fokus fra forvaltnings-
niveauet til skoleniveauet – det synes jeg egentlig, vi 
gør rimelig eksemplarisk her med Kristina som for-
valtningschef og mig som skoleleder. Vi har en fælles 
dagsorden og nogle fælles mål, og hun kommer med 
nogle gode benspænd, så jeg bliver opmærksom og 
kan agere ud fra det. Disse bespænd giver en fokuse-
ring og en systematik, så vi holder fast i det, som vi 
tror på virker.”

Udgangspunkt i reformen
Det er forvaltningen i Aalborg, der har udviklet og 
indført den model for læringssamtaler, man benyt-
ter for alle skoler i kommunen. 

”Da vi byggede det op, tog vi udgangspunkt i  
reformens mål og ministeriets mål. Desuden blev 
det politisk besluttet, at vi skulle have en ny vision  
i Aalborg med yderligere fem mål, og så prøver vi  
at flette disse mål sammen og følge op hele vejen 
rundt,” fortæller Kristina Kristoffersen, der har væ-
ret læringschef i kommunen siden august 2014.

Forvaltningen har to læringssamtaler med skoler-
nes ledelsesteam om året, den første i december og 
den anden i juni. Til samtalerne har forvaltningen 
forberedt en dagsorden ud fra de data, man har til 
rådighed om alle skolerne. Der kan være overord-
nede områder for skolerne generelt i kommunen, 

DIALOG OM
LÆRING
DIALOGEN MED DEN KOMMUNALE FORVALTNING ER AFGØRENDE FOR SKOLELEDERNES  

ARBEJDE. I AALBORG KOMMUNE HAR MAN SAT DIALOGEN I SYSTEM – DET SKER I FORM  

AF LÆRINGSSAMTALER MELLEM FORVALTNING OG SKOLELEDERE TO GANGE OM ÅRET. 

Af Karen Lindegaard • Foto Cornelius Mathias L Corneliussen
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Når der er relativ ro omkring skolerne i 
Aalborg, tror jeg det hænger 

sammen med, at det politi
ske, det forvaltningsmæs

sige niveau og de enkelte 
skoler er i god dialog.

Skoleleder Henrik Hiis, Kongerslev Skole

Når vi styrker dialogen, 

er det også fordi det 

politiske niveau gerne vide, 

hvad der foregår i vores skole

system, for at de kan træffe 

kvali ficerede beslutninger.

Kristina Kristoffersen, læringschef i Aalborg Kommune
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som man ønsker at fokusere på, og der 
kan være områder, der vedrører den  
enkelte skole. Ligeledes møder skole-
lederne op med ting, de kan ønske at  
få opmærksomhed på.

”På baggrund af den dialog, vi har, 
sætter vi nogle mål sammen, vi bliver 
enige om ud fra vores analyse af data. 
Det nytter ikke noget, det kun er forvalt-
ningen, der sætter mål. Dem bliver vi 
enige om, så skolelederteamet får ejer-
skab til målene,” siger Kristina Kristof-
fersen. Der opstilles både resultatmål  
og procesmål for skolerne.

”Vi kan f.eks. have et resultatmål, der 
hedder bedre læsning i indskolingen,  
og så kan der være et procesmål knyttet 
hertil. Det kan være, vi skal styrke Det 
pædagogiske læringscenter; her kan 
være forskellige vejledere, der skal i spil, 
og så sætter vi et mål for det”, siger hun.

Blind pletter
Efter læringssamtalen med forvaltningen 
får de enkelte skoleledere nogle anbefa-
linger, de kan tage med hjem til deres 
skole. Der kan være problemer, man i 
forvaltningen har fået øje på, fordi man 
her har et større overblik over de mange 
data, der ligger på skolerne. 

”Det, der kan ske, når jeg med mit  
ledelsesteam laver analysen for vores 
skole, er, at vi kan have en blind plet – 
der kan være noget, vi overser,” siger 
Henrik Hiis og fortsætter: ”Her har skole- 
og læringschefen det brede overblik og 
kan eksempelvis sige, at det undrer dem, 
at der er nogle i indskolingen, der stadig 
ikke læser på niveau med de andre. Det 
giver en god opmærksomhed. Det sær-
lige ved disse læringssamtaler er, at der 
er en systematik og en opfølgning. Vi skal 
hele tiden blive ved med at følge op – og 
det virker.” 

Lige efter mødet med forvaltningen 
holdes der læringssamtaler på Konger-

slev Skole. De foregår i første omgang 
mellem lærere, pædagoger og vejledere, 
der taler sammen ud fra resultaterne af 
test og observationer af eleverne. Hvis 
der viser sig særlige udfordringer, går 
Henrik Hiis også ind i samtalerne. Når 
alle samtaler er afholdt, holder han et 
møde med vejlederne – læringsvejledere, 
matematikvejledere og læsevejledere – 
for at få et samlet overblik over, hvor  
der skal sættes ind. 

Alt er ikke lige godt
Skolens anden læringssamtale med for-
valtningen er programsat i juni. Til denne 
læringssamtale indkaldes kommunens 
skoler sammen i grupper på tre. Her er 
det vigtigste programpunkt: Hvor langt er 

skolen nået med de mål, man satte sig ved 
første møde? 

”Her kan jeg give en tilbagemelding 
opad i systemet. Måske kan vi så ud fra  
de sidste test, vi har lavet på skolen, se,  
at den fælles indsats og fokusering, vi har 
foretaget, har haft en god effekt. Så kan  
vi købe champagne!” siger Henrik Hiis.

Kristina Kristoffersen understreger, at 
det er vigtigt, at skolerne ved dette møde 
kan inspirere hinanden og videndele.

”Det er vigtigt med videndeling. Hvis 
jeg kan se, at Kongerslev Skole f.eks. gør 
det godt i udskolingen, bliver jeg interes-
seret i at se, hvad det er for en læringskul-
tur, de har fået skabt. Det er også det, vi 
vil med disse læringssamtaler: Den her 
skole fik et mål, som min skole tidligere 
har arbejdet med – her er noget, vi kan 
bringe videre til de andre skoleledere.” 

”Det er svært at blive dygtigere til at 
lede alene,” tilføjer Henrik Hiis. ”Når vi 
sidder sammen med to andre skoler, kan 
vi inspirere hinanden og problematisere 
det, vi har gang i.”

Både Henrik Hiis og Kristina Kristoffer-
sen oplever, at den systematiske brug af 
læringssamtaler og samspillet mellem 
forvaltning og skoler i Aalborg Kommune 
giver resultater i forhold til elevernes fag-
lige niveau og trivsel. 

”Det har en rigtig god effekt, når man 
kan se, at der er nogle børn, der ligger  
under niveau, og vi så gør en indsats og 
måler på den og kan se, de har rykket sig. 
Det er så livgivende,” siger Henrik Hiis. 

Noget af det, han også sætter pris på 
ved læringssamtalerne, er, at forvaltnin-
gen kommer med tydelige udmeldinger 
til skolerne: ”De kommer med direkte 
opfordringer – nænsomt, men også tyde-
ligt! Og hvis der er noget, vi gerne vil 
have mere af, så er det en form for tyde-
lighed, sådan at alt ikke er lige godt.” 

Karen Lindegaard er freelancejournalist

LÆRINGSSAMTALER PÅ 
KONGERSLEV SKOLE

N OV E M B E R
Skolens ledelsesteam har den første 
læringssamtale med forvaltningen.  

Forvaltning og skoleledelsesteam ana-
lyserer data og sætter sammen proces- 

og resultatmål for skolen. Hvilke pro-
blemområder skal skolen fokusere på?

D E C E M B E R
Ledelsesteamet vender tilbage til  

skolen og kontakter PLC og vejledere 
for at finde løsninger på de problemer, 

der skal arbejdes med. 

JA N UA R
Kongerslev Skole afholder egne  

læringssamtaler: Skolelederne med  
vejlederne, lærerne og pædagogerne 

og lærerne og pædagogerne med  
eleverne. Der laves elevplaner med  

nye mål.

F E B RUA R
Skoleledelsen afholder opsamlende 

samtaler med alle vejledere. 

A P R I L
Næste skoleår planlægges.

J U N I
Anden læringssamtale mellem forvalt-

ningen og skolen afholdes – nu med  
fokus på opfølgning på målene, imple-

mentering af indsatser i forhold til  
problemområder, skolernes lærings-

kultur mv.
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  Da stillingen som skoleleder  
på Skolen i Midten i Hornsyld blev slået op, 
var Troels Brogaard Andersen ikke i tvivl. 
Det job måtte han bare søge. 

”I mit arbejdsliv har jeg primært beskæf-
tiget mig med indskoling og mellemtrin.  
Og jeg har i mange år haft et godt øje til 
Skolen i Midten. Her ville jeg få en spæn-
dende mulighed for kun at arbejde med 
overbygningselever,” fortæller Troels Bro-
gaard Andersen, der kommer fra et job 
som skoleleder på Uldum Skole.

Han har godt kunnet lide at være skole-
leder i Hedensted Kommune, hvor der er en 
flad ledelsesstruktur og et godt råderum for 
ledere. Det var derfor endnu et plus ved job-
bet, at han kunne fortsætte i kommunen. 

”Jeg var også rigtig glad for mit job på Ul-
dum Skole. Så jeg er taget fra noget, som var 
svært at sige farvel til, og videre til andre og 
nye udfordringer, som jeg glæder mig til at 
tage fat på,” siger Troels Brogaard Andersen, 
der har overtaget jobbet på Skolen i Midten 
efter Claus Pape, som er gået på pension. 

”Hele området med at arbejde med teen-
agere er nyt for mig. Nu har jeg i seks et 
halvt år været på en skole, der har leveret 
børn til en overbygningsskole. Jeg glæder 
mig til at være leder på en skole, som sam-
ler fire samarbejdsskoler, og få fire skoledi-
strikter til at spille sammen som et.” 

Mulighed for udvikling
For nutidens skoleledere er en af udfordrin-
gerne at sikre medarbejderne en følelse af, 
at de har tiden til at løse den opgave, de er 
sat til, påpeger Troels Brogaard Andersen.

”Det kan mange skoleledere nikke gen-
kendende til, tror jeg. Ud over vægtningen 
mellem forberedelsestid og undervisnings-
tid skal vi bl.a. sørge for en struktur på vo-
res skoler og i hverdagen, som gør, at vi alle 
oplever, at vi kan levere den ønskede vare. 
Tiden spiller ind overalt. Udfordringen er 
at finde den tid, men det kan godt lade sig 
gøre,” siger han.

Troels Brogaard Andersen pointerer, at 
skolelederens arbejde vel netop er at hånd-
tere udfordringer. 

”Men lad os kalde det mulighed for ud-
vikling. Det er jo derfor, jeg kommer på ar-
bejde hver dag. Selvfølgelig kan man altid 
gøre nogle ting bedre. Selv om jeg synes, at 
jeg lavede verdens bedste skole i Uldum, vil 
min efterfølger få øje på ting, som kan gø-
res bedre eller udvikles. Eller nogle områ-
der, som jeg ikke har haft blik for. Det er jo 
det samme, når jeg kommer ind ad døren 
her på min nye arbejdsplads. Så kan jeg 
også sagtens få øje på noget, der trænger  
til opmærksomhed, ændringer osv., selv 
om de forrige ledere er nogle dygtige men-
nesker, som har handlet, som de skulle,”  
siger Troels Brogaard Andersen.

En del af skolelederens rolle er at gøre 
komplicerede ting lidt mere overskuelige 
og få sat tydelig retning på, forklarer han.

 ”Er det en udfordring, eller er det bare 
det, vi laver? Jeg synes ikke, det er svært  
at være skoleleder, det er snarere sjovt,  
og indimellem er det krævende og kom-
plekst. Når det så lykkes, for det gør det  
jo som regel, får man energi bagefter, og 
det er også derfor, at man tager fat på det 
næste og det næste.”

Troels Brogaard Andersen mener, at  
ledelsen skal være tæt på, hvad der fore går 
ude på skolen mellem eleverne og lærerne. 
Derfor har han bl.a. selv prioriteret at ob-
servere undervisningen ved samtlige læ-
rere plus en efterfølgende samtale.

”Hvis jeg skal være en troværdig leder, 
skal jeg virkelig også forstå, hvad de laver. 
Det nytter ikke noget, at jeg sidder på mit 
kontor og tror, at jeg kan lave god skole 
derfra.” 

SKOLEN I MIDTEN er en overbygningsskole 
med ca. 230 elever fra 7. til 9. klasse og 23 
medarbejdere. Den er oprettet og bygget i 
2008 og modtager elever fra fire skoler. Le-
delsen består af skoleleder og viceskoleleder.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

TROELS BROGAARD ANDERSEN
43 år, skoleleder på Skolen i Midten, 
Hedensted Kommune, fra 1. december.

Nu har jeg i 
seks et halvt 

år været på en skole, 
der har leveret børn 
til en overbygnings
skole. Jeg glæder 
mig til at være leder 
på en skole, som 
samler fire sam
arbejds skoler, og få 
skoledistrik t erne til 
at spille sammen ...
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Gratis arrangementer
Tilmeld dig på: uvm.dk/laeringskonsulenterne/arrangementer

MARTS
16. marts kl. 9-15.30, Holstebro
Inspirationsdag: Variation, læring og trivsel 

23. marts kl. 9.30-16, København S
Temakonference: Pædagogiske læringscentre 

23. - 24. marts kl. 9-15.45, Nyborg
Informationsmøde: Tosprogede elever i folkeskolen

29. marts kl. 9.30-16, Vejle
Temakonference: Pædagogiske læringscentre

30. marts kl. 9-15.30, Middelfart
Inspirationsdag: Variation, læring og trivsel  

APRIL
6. april kl. 9-15.30, Roskilde
Inspirationsdag: Variation, læring og trivsel

18. april kl. 9-15.45, Odense
Videndelingsseminar: Åben skole

19. april kl. 9-15.45, København
Videndelingsseminar: Åben skole 

19. april kl. 12.30-16.30, Middelfart
Temaeftermiddag: Hvad er skolens rolle i forebyggelse af 
ekstremisme og radikalisering?

20. april kl. 12.30-16.30, Aalborg
Temaeftermiddag: Hvad er skolens rolle i forebyggelse af 
ekstremisme og radikalisering?

28. april kl. 9-15.45, Horsens
Videndelingsseminar: 
Åben skole

Viden og rådgivning 
– fra praktiker til praktiker
Læringskonsulenterne på folkeskoleområdet er erfarne praktikere, som rådgiver ledere, lærere og pædagogisk personale i 
kommuner og på skoler. Mød os på informationsmøder samt inspirations- og temadage – du kan se de kommende arrange-
menter her på siden. Du kan også altid ringe eller skrive til en af læringskonsulenterne, hvis du har brug for sparring eller 
svar på et konkret spørgsmål.

Find og kontakt en læringskonsulent på: uvm.dk/laeringskonsulenterne/moed-konsulenterne

Inspirationsdag om variation, 
læring og trivsel
Brug en dag på at få inspiration og støtte til planlægningen 
af det kommende skoleår med særligt fokus på varierede læ-
ringsmiljøer. Dagen byder på nyeste viden og gode eksem-
pler fra praksis, tid til fordybelse og mulighed for at arbejde 
i eget ledelsesteam. Inspirationsdagen holdes i Holstebro, 
Middelfart og Roskilde – se arrangementerne til højre.

Inspiration til arbejdet med 
inkluderende læringsmiljøer
Har I brug for input til jeres arbejde med trivsel og inklude-
rende læringsmiljøer i en pædagogisk praksis i 2017, har I 
mulighed for at blive en del af et større udviklingsprojekt, 
deltage i inspirationskonferencer eller søge Inklusionspuljen 
og sætte egne initiativer i værk. Vi fortsætter også med nye 
vejledningsforløb til udvalgte kommuner. 
Læs mere på uvm.dk/laeringskonsulenterne

Temaforløb om ordblindhed
Læringskonsulenterne holder fire temaforløb a tre dage om 
ordblindhed i grundskolen. Målgruppen er læsekonsulenter 
og læsevejledere. Temaerne er ordblindhed og andre læse-
vanskeligheder, herunder afdæknings- og undervisningsind-
satser for ordblinde elever i grundskolen. Forløbene holdes 
i Aalborg, Fredericia, København og Ringsted. Se mere i 
læringskonsulenternes kalender over temaforløb: 
uvm.dk/laeringskonsulenterne/temaforloeb



LEDELSENS KEMI 
Når lærerne og resten af kontoret er gået hjem, kan jeg lide at sidde for mig selv og 
lade tankerne flyde. Denne eftermiddag kommer jeg til at tænke på rekrutteringen 
til det ledelsesteam, som jeg ud over at være skoleleder også er leder af. 

Jeg havde min afdelingsleder Trine inde til den årlige MUS-samtale. Det var den første MUS-
samtale med hende, efter hun startede her på Strandskolen for et års tid siden. Trine efter-
fulgte en afdelingsleder, som ikke havde klaret det så godt på trods af flotte meritter. 

Jeg benyttede lejligheden til at udtrykke min tilfredshed med Trines arbejdsindsats, og den 
måde hun løftede ledelsesopgaven. For at sige det som det er: Jeg synes, hun er mega-dygtig, 
og man kan ikke mærke på hende, at det kun er et år siden hun forlod lærergerningen for at 
blive leder.
 
Hvis man ser på det ansøgerfelt, der var til stillingen, var det ret flot. Der var nogle af kandida-
terne som allerede sad i lederstillinger, og også nogle af kandidaterne der havde gennemført 
en diplom i ledelse, men Trine havde været på besøg og havde gjort et godt indtryk. Vi talte 
godt sammen, og hun udstrålede engagement og gå-på-mod.

Jeg kan huske, vi efter den sidste samtale sad omkring bordet og skulle beslutte os for, hvem vi 
skulle ansætte som afdelingsleder. Der var 3 kandidater, og på papiret var Trine den dårligste. 
Vi talte frem og tilbage og var egentligt på vej til at blive enige om at tage den med mest ledel-
seserfaring. 
 
Men så spurgte TR’en min vicer og jeg om, hvem vi bedst kunne lide, og hvem der måske 
kunne bidrage til ledelsen med noget andet, end det vi to kunne i forvejen. Det blev vi hurtigt 
enige om, at det var Trine. “Så synes jeg, I skal tage hende”, sagde han. 

Min vicer og jeg så på hinanden og nikkede. Vi talte lidt mere frem og tilbage, men beslutnin-
gen var taget. Så det kan godt være, at du har taget en diplom i ledelse eller har været ansat 
som leder, uden at du nødvendigvis bliver en succes på Strandskolen. For kemien skal passe – 
dog uden at vi bliver alt for ens. 

Det er måden, at vi har fået en stærk ledelse på Strandskolen.

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

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

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

OM
HVERDAGSLEDELSE
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ANMELDELSER

HANDLE-
KRAFT

Forskningsinformeret  
læringsledelse

Lars Qvortrup
Det ved vi om-serien 
Red: Ole Hansen og  
Thomas Nordahl
Dafolo Forlag 
87 sider, 222 kr.

 Bogen giver et 
godt overblik over den viden, 
der findes om emnet, hvis 
man som skoleleder eller un-
derviser vil arbejde mere 
struktureret og målrettet med 
forskningsinformeret lærings-
ledelse. 

Bogen kan bruges som en 
slags grundbog, der giver en 
indføring i ’forskningsinfor-
meret læringsledelse’, samti-
dig med at Qvortrup henviser 
til en masse konkret litteratur, 
hvor man kan dykke ned i de 
dele af bogen, som skulle 
vækkes ens interesse.  

Har man til gengæld alle-
rede viden om emnet, kan bo-
gen bruges til at hjælpe med 
at holde fokus på de centrale 
elementer og som en opsum-
mering. Store dele af den vi-
den, som Qvortrup deler med 
os, kommer fra udenlandske 

undersøgelser eller udgivel-
ser, men han formår at sætte 
den ind i en dansk kontekst. 

Qvortrup anerkender, at  
vi allerede kan meget i Dan-
mark, samtidig med at han 
udfordrer modstanden mod 
den forskningsinformerede  
eller datainformerede tilgang, 
ved at sammenligne med en 
læges arbejde. 

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

Qvortrup bruger bevidst 
begrebet ”læringsledelse”,  
da bogen ikke kun handler 
om skolelederens rolle, men 

derimod om samspillet mel-
lem skoleledelser, lærere og 
pædagoger i forhold til elever-
nes udbytte af undervisnin-
gen. 

I den forbindelse opstilles 
flere gange i bogen tjeklister, 
spørgsmål og trin-for-trin-vej-
ledninger, der kan inspirere 
til udviklingssamtaler på sko-
lerne. Personligt synes jeg, 
det fx er befriende, at vigtig-
heden af et tæt samarbejde 
bliver fremhævet. Jeg kan 
klart anbefale bogen, som  
er nem at læse, samtidig med 
at den giver en masse viden 
om emnet.

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

TURBULENS
Pædagogisk ledelse i en  
læringsmålstyret skole

Lejf Moos
Hans Reitzels Forlag
388 sider, 375 kr. 

 Bogen giver et 
godt overblik over skolen og 
skoleledelsens rolle i en tur-
bulent verden. Lejf Moos prø-
ver at vise læseren, hvor alle 
de forskellige påvirkninger 
kommer fra.

Bl.a. trækkes der linjer 
både historisk og globalt for 
at give os et indblik i og et 
overblik over, hvad der har 
indflydelse på vores syn på 
folkeskolen og ikke mindst 
indflydelse på det indhold, 
som de forskellige aktører 
gerne vil putte ind i den. 

Bogen igennem bliver man 
konfronteret med forskellige 
syn på folkeskolen, som vi 

kan være enige i eller ej, men 
som påvirker hverdagen for 
lærere, pædagoger og ledere  
samt ikke mindst eleverne. 

Moos understøtter sin argu-
mentation med teorier og gi-
ver dermed læseren mulighed 
for videre undersøgelse af 
emnerne og refleksion over 
sine antagelser. Og med en lit-
teraturliste på 29 sider er der 
rig mulighed for at fordybe sig 
videre i de emner, der har 
særlig interesse for læseren.

Lejf Moos vil meget med 
denne bog, måske næsten for 
meget. Bogen er spækket med 
informationer, teorier og refe-
rencer til undersøgelser, samt 

refleksioner fra interviews 
med lærere og ledere. 

Den er så pakket med vi-
den, at den næsten føles in-
formationstung. Men trods de 
mange informationer og den 
velfunderede viden, føler jeg 
mig på den anden side næ-
sten snydt over, at Moos ikke 
foldede de enkelte kapitler 
mere ud. 

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

ELEVEN I 
CENTRUM

Flipped Learning
Vejen til engageret 

læring
Jonathan Bergmann 
og Aaron Sams
Turbine Akademisk
204 sider, 299 kr. 

 Det store spørgs-
mål løber som en rød tråd 
gennem bogen: Hvordan ud-
nytter man som lærer bedst 
muligt den tid, man tilbringer 
sammen med sine elever? 

I de fire første af bogens 14 
kapitler tager forfatterne med 
afsæt i egen praksis fat om tre 
centrale begreber: Flipped 

Classroom dæ kker over, at 
man flipper undervisningen, 
dvs. vender den på hovedet. 
Eleverne ser videoerne i eget 
tempo og kan få hjælp af lære-
ren til at arbejde individuelt 
med stoffet. Flipped Learning 
stikker dybere og er en pæda-
gogisk metode. Det er et fleksi-
belt læringsmiljø, hvor formid-
lingen er flyttet fra det fælles 
til det individuelle lærings-
rum. 

Der er fokus på en ændret 
læringskultur, hvor læreren er 
vejleder. Og der er tale om et 
bevidst valg af indhold, der 
gør undervisningen elevakti-
verende. Flipped Mastery er 
kort sagt, at eleverne når en 
række definerede læringsmål 
i deres eget tempo. Grund-
læggende arbejder eleverne 
med forskellige aktiviteter; 
nogle vil eksempelvis udføre 
forsøg, mens andre ser video. 

Bogens formål er at vise læ-
rere vejen til at gøre undervis-
ningen dybere, bredere og 
skabe gode relationer til ele-
verne. Med udgangspunkt i 
Blooms taksonomi anskuelig-
gør forfatterne, hvordan man 
ved at flytte pyramidens ne-
derste lag ud af klasserummet 

i forklarende videoer, skaber 
plads og tid i klasserummet til 
at eleverne kan analysere, 
skabe og vurdere; at komme 
fra en lavere ordens tænkning 
til en højere ordens tænkning.

Det store spørgsmål besva-
res i de efterfølgende ni kapit-
ler af ni forskellige læreres 
praksis-fortællinger. De befin-
der sig på hver deres vis på  
en brændende platform med 
behov for forandring og er 
grundlæggende optaget af at 
”flippe” undervisningen fra  
at være lærercentreret til at 
blive elevcentreret. 

Omend erfaringerne bygger 
på det amerikanske skolesy-
stem, hvor en stor del af un-
dervisningsstoffet og emner 
er fastlagt centralt, og hvor 
prøver, karakterer og risikoen 
for at dumpe fylder meget, 
bydes der ind med erfaringer 
som er relevante i en dansk 
skolekontekst. Deres ”før-op-
levelser” kan de fleste danske 
lærere nikke genkendende til. 

Metoden, som af én af læ-
rerne beskrives som min vej 
til at blive en moderne under-
viser, knytter an til Hatties 
forskning og anvendes reflek-
teret i forhold til fx lærings-

målsstyret undervisning, dif-
ferentiering, anvendelse af 
læringsplatforme og giver me-
get interessante bud på, hvor-
dan de arbejder med elever-
nes motivation samt udvikler 
inkluderende læringsmiljøer.

Erfaringerne bliver fortalt  
i et let tilgængeligt sprog og 
de 200 sider er nemt og hur-
tigt læst. Bogens forord af  
Anders Schunk indeholder  
en hands-on guide til læreren 
om videoernes formål og tips 
til produktion, ligesom der 
undervejs er links til blogs  
og diverse netværk.

På bedste (og værste) ame-
rikanske vis tager alle de ni 
hverdagsfortællinger afsæt i, 
at lærerne har været på kon-
ference om metoden afholdt 
af netop bogens forfattere! 
Men når det så er sagt, giver 
bogen fremragende og meget 
inspirerende bud på, hvordan 
vi gør alle elever så dygtige 
som muligt.

Charlotte Løvholm
Daglig leder & leder  
af udskolingen
Egholmskolen
Vallensbæk Kommune

SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK
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SKOLEN 
FOR ALLE

Inklusion
En guide til  

inkluderende praksis
Kristina Rosenkrands Petersen
Hans Reitzels Forlag
135 sider, 200 kr. 

 Bogen falder i to 
dele, hvor den første giver  
lærere, pædagoger og andre 
pædagogiske medarbejdere 
inden for undervisning i sko-
len et teoretisk indblik i det 
specialpædagogiske aspekt i 
arbejdet med inkluderende 
læringsmiljøer.

Man bliver indledningsvis 
klogere på begreber og meto-
dikker som bl.a. systemisk 
tankegang, legitim perifer  
deltagelse, zonen for nærme-
ste udvikling, anerkendelse 
og appreciative Inquiry. I an-
den del af bogen bliver læse-
ren via praksisbeskrivelser 
vist veje til det inkluderende 
pædagogiske arbejde med 
børn i undervisningssammen-
hæng.

I bogen har forfatteren sam-
let egne og kollegers tanker, 
redskaber og erfaringer i et 
forsøg på at give læseren en 
redskabskasse i arbejdet med 
inklusion i såvel den almene 
klasse som i specialklassen. 
Der er i bogen også konkrete 
eksempler på specialpædago-
giske tiltag i forhold til det en-
kelte barn, men også i forhold 
til det mere generelle i en 
klassesituation.

Forfatteren søger at give sit 
bud på inkluderende veje til 
at nå målet: En skole for alle 
børn. Og hun sætter fokus på 
vigtigheden i at have kompe-
tencer til at varetage opgaver  
i det specialpædagogiske felt. 
Det bør ifølge hende vægtes 
højt, at underviseren har den 

nødvendige viden til og er-
faring i at være i et inklude-
rende læringsmiljø.

Bogen kan – især i sine 
praksisbeskrivelser – anbefa-
les til underviseren, der står  
i en undervisningsmæssig  
situation, hvor specialpæda-
gogisk viden er et must. Her 
giver forfatteren konkrete bud 
på, hvad man kan gøre, som 
er nemme for læseren at over-
føre til egen praksis.

Boris Loftager
Skoleleder
Harboøre Skole
Lemvig Kommune

LIVETS 
KILDE 

Ung i en præstations-
kultur. Jagten på  

kontrol, tryghed og frikvarter
Kirsten Grube Juul &  
Søren Østergaard
Ungdomsanalyse.nu
112 sider, 150 kr. 

 TV2 sang allerede 
tilbage i 1984 om, at ”Nutid-
ens unge er som sure rønne-
bær”, og vi voksne er kon-
stant nysgerrige på, hvad de 
unge er for en størrelse. Hvad 
optager dem? Hvorfor vælger 
de, som de gør? Hvad er vig-
tigt for dem?

Det er bare nogle af de 
spørgsmål, som Kirsten Grube 
Juul og Søren Østergaard giver 
os svar på i denne bog. Forfat-
terne har lavet en undersø-
gelse af nutidens unges vaner, 
fritidsinteresser og forhold  
til deres omverden. Bogen er 
derfor fyldt med en masse  
statistik, som giver et hurtigt 
overblik over de unges svar. 
Samtidig sørger de for at følge 
tallene op med mulige forkla-
ringer på de unges svar og 

ikke mindst en masse ud-
talelser fra de unge selv.

Som leder af en overbyg-
ningsskole, mor til teenage-
børn og aktiv i spejderbevæ-
gelsen, hvor jeg også møder 
netop den aldersgruppe, bo-
gen tager udgangspunkt i, sy-
nes jeg, at bogen er meget in-
teressant læsning. Den giver 
mig en pejling på, hvor vi som 
voksne skal være opmærk-
somme. Jeg vil ikke påstå, at 
den giver os et spark bag i, 
men den kan gøre os skarpe 
på, om vi udlever de værdier, 
vi ønsker. Eller sagt på en an-
den måde, om de unge kan 
mærke værdierne.

”Ung i præstationskultur” 
lægger op til mange interes-
sante samtaler, som jeg glæ-
der mig til at have ikke bare 

med de voksne i de unges liv, 
men så sandelig også med de 
unge selv. Jeg tror, at alle med 
ansvar for de unges trivsel og 
udvikling vil have stor glæde 
af denne bog.

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

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

De intelligente børn
Børn med særlige forudsætninger
Ole Kyed
Akademisk Forlag

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
René Kristensen, Thomas  
Szulevicz (red.)
Dafolo

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

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

Faglig ledelse i offentlige  
organisationer
Søren Voxted
Hans Reitzels Forlag

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

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

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

Ledelse af kerneopgaven
Ole H. Sørensen, Eva Thoft,  
Peter Hasle, m. fl.
Akademisk Forlag

Schools that deliver
John Edwards, Bill Martin
Corwin

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

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

Næste skridt i professionelle  
læringsfællesskaber
Kollaborative teams der 
trans formerer skolens praksis
Robert J. Marzano, Temmy  
Heflebower, m. fl. 
Dafolo

Håndbog i professionelle  
læringsfællesskaber
Undervisning og læring
Richard Dufour, Rebecca  
Dufour, m. fl.
Dafolo

Bæredygtig ledelse
Skitser til en empatisk verden
Lone Belling, Leif Frandsen
Dafolo

Profesionelle læringsfælles -
skaber og fagdidaktisk viden
Undervisning og læring
Thomas R.S. Albrechtsen (red.)
Dafolo

Nye design for undervisning  
og uddannelse
Undervisning og læring
Moocs – massive open online  
courses
Dafolo

Strategisk kvalitetsledelse  
i folkeskolen
Anne Hørsted & Claus 
Nygaard (red.)
Samfundslitteratur

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

Handlekraft i velfærdsledelse
Klaus Majgaard
Hans Reitzels Forlag

Observation af undervisning  
og elevers læring
Håndborg for ledere 
og vejledere
Malene Ringvad
Dafolo

Dybdelæring i skolen
Undervisning og læring 
i praksis
Siv Måseidvåg Gamlem,  
Wenke Mork Rogne
Dafolo

SKOLELEDERJOB.DK
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MØD DE 
ANDRE
SKOLE-

LEDERE

OG KOM I ØVRIGT  
IND I KAMPEN …

FØLG MED PÅ  
FACEBOOK > 

SKOLELEDERFORENINGEN  

OG PÅ  
TWITTER >  

#SKOLELEDERORG

KOM MED PÅ DE 
SOCIALE MEDIER!

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

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

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

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

SEKRETARIATET ER ÅBENT
Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

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

DAGLIG LEDELSE
Sekretariatschef
Katrine Thomsen
kath@skolelederne.org
 

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

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

Jannick S. Mortensen
Konsulent
jamo@skolelederne.org

Søren Teglskov
Konsulent
sote@skolelederne.org

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

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

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Peter Hansen

Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Nyborg
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org
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NOTER

En ny følgerapport fra SFI gør status over im-
plementeringen af reformen, herunder sær-
ligt ledelsens rolle. Skolelederforeningen er i 
det store og hele enig i konklusionerne.

Rapporten indledes med, at implemente-
ringen på forhånd havde dårlige startudsig-
ter, og at man derfor ”på denne baggrund 
ikke kan forvente en høj grad af implemen-
tering af reformen i skolernes undervisning 
blot to år efter reformens ikrafttræden”.  
SFI peger på, at:

•  Reformen er omfattende og kompleks og 
indebærer store ændringer i praksis hos 
kommuner, skoleledelse og undervisere.

•  Folkeskolereformen gennemføres samti-
dig med den også meget omfattende in-
klusionsreform.

•  Reformen har mødt modstand fra lærere 
og deres organisation pga. lockout og det  
lovindgreb, som også gav lærerne flere 
undervisningstimer.

SFI vurderer, at det tager en del flere år, før 
man med sikkerhed kan udtale sig om så 
store reformer har effekt, og at implemen-
teringen ikke kan ske på én gang, men trin-
vist ved processer, hvor man løbende juste-
rer, afprøver, evaluerer osv. 

Implementeringen af reformen er slået 
bedre igennem hos skoleledelsen end hos 
lærere og pædagoger. I den forbindelse har 
ledelse ’tæt-på’ på medarbejderne størst 
positiv effekt, mens ledelse længere væk i 
form kommunal styring og eksternt ledel-
sessamarbejde kun har beskeden effekt. 

SFI fastslår, at kommunikationen med med-
arbejdere er utrolig vigtig for at få reformen 
succesfuldt implementeret. Her peger SFI 
på, at der er et potentiale for at øge imple-
menteringen af reformen.

Skolelederforeningen er glad for, at SFI-rap-
porten understøtter billedet af, at reformen 
og ledelsen af den – på trods af, at der i dag 
er mange færre ledere og flere opgaver - 
generelt er på rette spor.

Læs SFI-rapporten ”Gør skoleledelse  
en forskel?” På hjemmesiden 

ALDERDOM
Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i 2016 
var hele 1.143 personer på 100 år eller ældre, 

og det er det højeste antal nogensinde.

Det er der flere grunde til: Faldende  
børnedødelighed, bedre opvækst- og livs-
vilkår og nye behandlingsmuligheder ved 

sygdom, men også bedre skolegang. 

Fremskrivninger spår, at udviklingen fort-
sætter, så helt op til halvdelen af årgangene 
født mellem 2000-2100 runder de 100 år.  

Bleindustrien får kronede dage.

Hvor de offentlige overenskomstforhand-
linger først for alvor kommer i gang mod 
slutningen af året, er de private startet op. 
Senest har 230.000 ansatte på ca. 6.000 
arbejdspladser på industriens område fået 
ny overenskomst med en varighed på tre år. 

Det er et område med såkaldt minimalløn-
ninger, hvor mindstebetalingssatsen stiger 
fra et beløb, der er i dag ligger på 113 kr. i 
timen til 119 kr. i 2019, svarende til knapt  
2 % årligt. Herudover omfatter aftalen en 
række forbedringer, herunder:

• Fuld løn under forældreorlov
• Bedre forhold for vikarer
• Indførelse af to børneomsorgsdage

•  Udvidet mulighed for at holde fri ved 
barns sygdom

•  Ret til seniorordning i op til 32 dage  
om året

Aftalen ventes at få afledt effekt på de  
øvrige private overenskomstforhandlinger, 
der bl.a. omfatter byggeriet med 110.000 be-
skæftigede, transportsektoren med 80.000, 
finanssektoren med 64.000 og handel & 
service med 45.000 beskæftigede.

På det offentlige område gælder den så-
kaldte ’reguleringsordning’ stadig, der sik-
rer bl.a. skoleledere en nogenlunde parallel 
procentvis lønudvikling i forhold til den 
private sektor.

De førstefødte er klogere end resten af søsken-
deflokken. Den påstand er tilsyneladende be-
kræftet af en større undersøgelse på University 
of Edinburgh af 5.000 børn med forskellig øko-
nomisk og social baggrund fra før de blev født 
og frem til 14-års-alderen. 

Undersøgelsen slår fast, at de ældste børn sco-
rer højere i IQ-tests end deres yngre søskende. 
Derudover har børnene fået testet deres læse-
færdigheder, ordforråd og regnekundskaber, 
som er bedre, og oveni ved man, at de ældste 
ofte ender med en bedre uddannelse og løn.

At de ældste søskende set scorer bedst kan 
ifølge de skotske forskere først og fremmest for-
klares ved, at de får mere stimulation og støtte 
af deres forældre i de første år af livet i form af 
flere aktiviteter som læsning, leg og spil. Det 
forspring fra 0-3 års alderen er altså afgørende. 

LEDELSE OG
REFORM

Forbedringer

KLOGEST

100
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M A S T E R  I
PÆ D A G O G I S K  L E D E L S E

Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran
med at implementere de aktuelle reformer?

 Hvis implementeringen af de aktuelle reformer inden for folkeskole, 
gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes, er det afgørende med 
en styrket pædagogisk ledelse. Master i Pædagogisk Ledelse giver 
et stærkt fundament til at sætte en retning for det pædagogiske arbejde 
- ved hjælp af tydelige mål, et fælles pædagogisk professionelt sprog, 
klare rammer for teamarbejde i professionelle læringsfællesskaber, 
kompetenceløft og ved at skabe rum til lærerne for refleksion og 
konstruktiv feedback. 

 

DORTE ÅGÅRD – LEKTOR OG FAGLIG LEDER AF 
MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

NYT!
Mulighed for enkeltfag 

- Pædagogisk Ledelse i Praksis. 
Studiestart for både master og enkeltfag 1/9 2017.

SEMINARER I  AALBORG /  KØBENHAVN 
MPL .EVU.AAU.DK

E F T E R U D D A N N E L S E 
T L F :  9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L . 1 2 - 1 5 )  ·  E V U @ A A U . D K

W W W . E V U . A A U . D K

MASTER I
INNOVATION OG KREA-
TIVT LÆRINGSDESIGN

Få et forskningsbaseret og fag-
ligt stærkt fundament til at arbej-
de med de nye kompetencemål 
om kreativitet, innovation og en-
treprenørskab.

SEMINARER I  AALBORG 
KREA.EVU.AAU.DK

MASTER I  
LÆREPROCESSER

Styrk din ballast inden for lære-
processer, organisationsudvik-
ling, evaluering og procesledel-
se. Fordyb dig i viden om læring 
og forandring. Gode muligheder 
for enkeltfag.

SEMINARER I  AALBORG 
MLP.EVU.AAU.DK

INFOMØDER:
23/3 KBH
4/4 AAL



LEJRSKOLE MED BID I
MADlejr er et lejrskole-forløb, hvor 6.-7. klasser 
deltager i et alternativt og udfordrende 
læringsforløb, der sætter fokus på noget helt 
essentielt, nemlig mad og måltider.

I løbet af de 5 dage lejrskolen varer, vil eleverne 
deltage aktivt i tilberedningen af alle deres 
måltider, samtidig med at de bliver klogere på 
råvarer, sundhed og bæredygtighed.

Det er både lærerigt og sjovt – og så styrker det 
fælles- skabet i klassen.

på madlejr.dk

læs mere og tilmeld din klasse

” MADlejr er en stor 
samarbejdsøvelse, 
hvor eleverne op- 
dager, at det kun  
lykkes, hvis de  
arbejder sammen. 
Det styrker klassens 
fællesskab.”

– Sagt af en lærer på MADlejr

Rammen om  
opholdet er  

nyombyggede  
faciliteter på  
Helnæs midt i  
den skønne,  

sydfynske natur.

Vil du læse mere
om MADlejr?

Scan QR-koden
eller gå ind på
madlejr.dk

6-7.
KLASSE

NEMT AT GÅ TIL
MADlejr er et nøje tilrettelagt forløb, hvor 
eleverne involveres i de mange aktiviteter 
omkring mad og måltider, sundhed, triv-    
sel og bæredygtighed.

Vores faste personale står for alle indkøb, 
mens aktiviteterne planlægges i tæt sam- 
arbejde med elever og lærere.

MADlejr har plads til 2 skoleklasser ad 
gangen, og prisen for de 4 overnatninger 
er 500kr. pr. elev – inkl. forplejning og 
undervisningsmateriale til FØR, UNDER 
og EFTER opholdet. Derudover skal I ikke 
betale for lærernes ophold (2 pr. klasse). 
- Og husk, at den offentlige transport 
kører lige til døren.
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