
Formandsberetning, marts 2017 

Kære medlemmer, 

Et år er gået, og hvad fik vi ud af det. Det er altid spørgsmålet, når 

formandsberetningen skal skrives. Min opfattelse er, at vi også gennem det seneste 

år har været en vigtig spiler i den organisation, vi er en del af. Vores forening er en 

seriøs samarbejdspartner, både som medspiller og modspiller, i samspillet med 

politikere og forvaltning for at få de bedst mulige forhold for skolelederne i Herning 

Kommune. 

Uddannelse: 

Uddannelse har fyldt meget i det forgangne år. Der er mange, der vil os noget, og 

der er mange af os, der gerne vil noget inden for uddannelse. Det er bare ikke altid, 

det hænger helt sammen. I medierne var der i mandags en historie om, at man ikke 

kan måle på trivslen i personalegruppen og i elevernes præstationer, om 

skolelederen har været på kursus. Det er da lidt nedslående. På den anden side er 

det måske heller ikke entydigt de effekter, der er hele sandheden om værdien af en 

lederuddannelse. Når man, som leder, skal levere hver dag, bliver der trukket meget 

store veksler på én, og er det er derfor vigtigt, at han/hun til stadighed får 

inspiration udefra og har en oplevelse af at være med i et større fællesskab. Det får 

man også i en lederuddannelse, og den effekt har man, så vidt jeg ved, ikke målt på.  

Men resultatet kalder måske på en anden lederuddannelse, og det er 

skolelederforeningen i fuld gang med at udvikle sammen med bl.a. ministeriet, og 

man kan håbe, det giver en effekt. Uddannelsen skal afløse diplomuddannelsen, 

men jeg kender ikke meget til indholdet endnu. Jeg tror, at ministerskiftet kan have 

udsat offentliggørelsen af indholdet. 

Tilbage til vores egen uddannelse, så er vi nu i gang med ”Ledelse med data” under 

inspiration af en Canada-model. Det tog noget tid at få uddannelsen tilpasset, så vi 

kunne se et formål med det, men det har også betydet, at der er kommet gode 

tilbagemeldinger på kursusgangene. Vi håber, at kvaliteten holder på alle 

uddannelsesdagene, så det flytter noget på vores skoler. 

Den øvrige uddannelse foregår som vanligt i det regi, der er beskrevet i vores plan 

for lederuddannelse. Og det er vigtigt for skolelederforeningen, at vi bliver tilbudt 

efteruddannelse. 



Der har været en større diskussion omkring deltagelse i CBLs 

møde/kursusvirksomhed ift. antallet af dage, hvor ledelsen er væk fra skolen. Det er 

ikke en ny diskussion, og skolelederforeningen har også været inde for at påpege, at 

det er problematisk, når skolerne er tømt for ledere. Samtidig er vi også med på, at 

der skal arrangeres fælles møder og kurser for at opretholde et fælles skolevæsen, 

der trækker på samme hammel. Det er i vores interesse, at der et kendskab til 

hinanden i hele lederkredsen – både mellemledere og øverste ledere. 

Skolelederforeningen vil også fremadrettet argumentere for lederuddannelse, der 

giver mening i den kontekst, vi står i.  

 

Samarbejde med forvaltningen: 

Som altid er skolelederforeningen i løbende dialog med forvaltningen. Det har indtil 

nu drejet sig om møder med Preben Siggaard og Bo Meldgaard ca. hver anden 

måned. Her drøftes alle aspekter, der har med skoleledelse at gøre. Men efter vores 

medlemsmøde i december, hvor vi havde vores nye direktør Louise Raunkjær med, 

har Henning Busted og jeg haft et par møder med hende og Preben Siggaard. Her 

har drøftelserne i høj grad drejet sig om den mere overordnede styring og ledelse i 

CBL. Louise vil naturligvis sætte sit præg på forvaltningen, og her har hun valgt at 

bruge os, som én af hendes sparringspartnere. Det er vi glade for, da vi mener, at vi 

har nogle gode og klare holdninger til, hvordan forvaltningen kan ledes. 

Vi har bl.a. talt om beslutningsprocesser i forvaltningen og forvaltningens styring af 

skolerne. Disse områder var også på programmet, da vi mødtes med Louise i 

december. Det er kendt, at vi i skolelederforeningen har et ønske om, at ledelsen af 

skolerne i høj grad består af målsætninger, som den enkelte skole skal finde veje til 

at opfylde. Skolerne er meget forskellige i størrelse og organisering, og det giver 

derfor mening, hvis der overlades et stort handlerum til at forfølge målsætningerne. 

Samtidig er det i vores interesse, hvis beslutningsprocesserne bliver gennemført på 

en måde, hvor relevante parter får lejlighed til at opkvalificere beslutningen, før den 

træffes. Det vil kunne imødegå risikoen for, at beslutninger kan få en 

uhensigtsmæssig indflydelse på skolernes drift.  

Vi har en klar fornemmelse af, at der bliver lyttet til vores synspunkter - men at disse 

også bliver udfordret, når det hele ses fra den anden side af bordet. Louise nævnte 



f.eks., at man som leder i hierarki skal bruge 20 % af sin arbejdstid på at få lederen 

ovenover til at få succes i arbejdet. Det vil hjælpe alle i organisationen. 

 Det er aftalt, at vi løbende skal mødes med Preben og Louise, og vi vil også 

fremadrettet gå konstruktivt og insisterende ind til møderne. 

Af andre mødefora er vi med i arbejdet omkring evaluering af bilag 1 til lov 409, 

udmøntning af arbejdet omkring fastholdelse og rekruttering, TSM-resursefordeling 

og meget andet. Vi stiller gerne op og gør vores indflydelse gældende, når vi får 

lejlighed til det. Det gælder både, når vi bliver spurgt, og når vi selv vælger at tage 

noget op. 

Løn og ledertrivsel 

Vi har også i det seneste år været meget omkring ledernes trivsel på skolerne. Der er 

ikke kommet færre udfordringer, og forventningerne til os som ledere bare stiger. 

Der er et krydspres i det at lede en skole, som i nogle tilfælde kan være meget 

voldsom. Der kan opstå situationer, hvor det føles som om det hele brænder 

sammen. Når forældre, elever, bestyrelse, pressen, politikere og forvaltning 

pludselig har en mening om en sag, er der kun én til at kunne få det hele til at falde 

til rette, og det er skolelederen. I disse meget pressede situationer, er det vigtigt, at 

vi bruger hinanden for at komme igennem situationerne på en god måde. 

Heldigvis er de fleste dage fyldt med engagerede medarbejdere, glade børn og 

forældre der bakker op om skolens virksomhed. Der er det der giver os energi - også 

når tingene er svære. 

Løn skal der dog også til, og overenskomstforhandlingerne går snart i gang. Der er 

ikke så meget endnu fra forhandlingerne, men jeg har da en forventning til, at der 

kommer noget mere i lønningsposen. Det er det man hører fra de private 

overenskomstforhandlinger, og vi plejer at følge i deres slipstrøm. Jeg er også sikker 

på, at vores forhandlere vil gå efter at beholde vores rettigheder omkring 

uddannelseskrav og kravet om antallet af ledere på skoler. KL presser os hårdt på de 

punkter, men mon ikke det går endnu engang.  

Lokalt har vi løbende opdateringer af vores forhåndsaftale, så den afspejler det 

virkelighed, vi står i. Også her har vi en god dialog med CBL, selvom vi ikke altid får 

det, vi gerne vil have. 

 



Arrangementer i skolenlederregi 

Vi har, som sædvanligt haft en række gode arrangementer i skolelederforeningens 

regi. Det er altid enormt hyggeligt, og det er tydeligt, at det er et frirum, hvor vi kan 

slappe af i hinandens selskab. Det er nødvendigt med sådan et helle i vores travle og 

pressede hverdag. Jeg glæder mig over, at så mange vælger at deltage i 

arrangementerne, og videregiv endelig det gode budskab til dem, der ikke så tit er 

med. Vi har jo et festudvalg, og her må vi sige, at vi har fået fat i de helt rigtige. Lilian 

og Ketty har virkelig gjort det godt. 

Det kommende år 

Det er altid lidt vanskeligt at spå om fremtiden. Men jeg har nogle ting, som jeg er 

ret sikker på vil komme til at præge året. Som før nævnt bliver der taget fat på 

overenskomstforhandlingerne - det bliver vi naturligvis involveret i - i et eller andet 

omfang. CBL skal formentlig have ansat en ny leder til erstatning for Bo - og måske 

indebærer det en form for organisationsændring. Jeg tror, at vi også her får 

mulighed for at gøre vores indflydelse gældende. Vi vil gøre, hvad vi kan, for at 

skolerne opretholder en selvstændig faglig status i CBL-regi. 0-18 års tanken giver 

god mening på mange områder, men vi har også nogle klare skolefaglige områder, 

og vi må kæmpe for, at det ikke bliver glemt. 

Og så er der alt det andet, som vi ikke kender til endnu, men som vi nok skal tage os 

af hen ad vejen. 

Samarbejde i bestyrelsen 

Jeg vil slutte af med at takke jer alle for et rigtigt godt samarbejde og selskab. Det 

gælder i særlig grad bestyrelsen, som meget engageret ligger sig i selen for at få 

skolelederforeningen til at gøre hverdagen bedre for jer alle. Så stor tak til Henning, 

Jes, Ketty og Torben. Og jeg glæder mig også til det kommende års samarbejde med 

jer.  

Dette var ordene og endnu engang tak for samarbejde og opbakning. 

 

 

Erik Søgaard 


