
Beretning Skolelederforeningen 2017 
 

Når der nu skal berettes om, hvad det forgangne år har indeholdt for skoleleder-
foreningens bestyrelse og hovedforeningen, så kan det betegnes mangfoldig og 
spændende. 
Vi er på flere måder en ny forening, der er på vej. 
Det indebærer, at vi på områder er meget idealistiske. Det medfører, at vi som 
lokal forening skal arbejde frem mod mere politiske rammer, så vi sikre delta-
gelse i de politiske fora, så vi høres, før kommunale beslutninger træffes vedr. 
folkeskolen og dennes ledelses vilkår. 
 
Skolelederforeningen, Thisted: 
Bestyrelsen har ud over at holde bestyrelsesmøder deltaget i forskellige sam-
menhænge, hvor vi kan synliggøre hvordan medlemmerne oplever deres vilkår, 
men også i aktiviteter, hvor vi får viden og inspiration fra andre regioner. 
 
Skolelederforeningens vilkårs undersøgelse  
Vi foretog i foråret 2016 en vilkårs undersøgelse for mere specifik at afdække 
arbejdsmiljøet hos kommunens skoleledere. 
Generelt afdækker vilkårs undersøgelsen fra 56 kommuner at godt halvdelen af 
skolelederne( 52%) har en gennemsnitlig arbejdsuge mellem 44- 49 timer. Det 
ligner resultatet fra den lokale undersøgelse. 
Lokalt var der mange positive nedslag i undersøgelsen. Specielt i forhold til sam-
arbejde med forvaltningen og kollegial sparring. 
Der var også et klart signal om at opgaver og tid for den enkelte skoleleder var 
en stor udfordring. 
Forvaltningen tog signalet op og nedsatte en arbejdsgruppe som undersøgte, 
hvilke opgaver forvaltningen kunne tage over.  
Konklusionen blev, at opgaverne langt hen ad vejen er placeret de rigtige steder, 
men at mængden af opgaver er stor. Det er meget forskelligt, hvilke opgaver der 
udfordrer og derfor er der ikke et entydigt signal hvor forvaltningen kan aflaste 
lederne. 
 
Kontrakt ansættelse 
Forvaltningen inviterede skolelederforeningen til en drøftelse i forbindelse med 
beslutningen om, at fremtidige leder i folkeskolen, som udgangspunkt blev kon-
traktansat. Det var en åben drøftelse af fordele og ulemper, som vi løbende har 
orienteret om hvor det blev anbefalet at kontakte hovedforeningen, hvis man 
overvejede, at tage mod tilbuddet fra nuværende tjenestemands vilkår til kon-
traktansat. 
I samme forbindelse, er der afholdt møder om forhåndsaftale for skoleledere. 
Det blev en kvalificering af den hidtidige aftale. Der blev drøftet den kommunale 
udmelding om " alle skal have et ledelses team". - noget er indføjet i forhåndsaf-



talen og noget arbejdes der på i den forbindelse. Det blev også præciseret hvilke 
grundkrav, der tages udgangspunkt fra i forhold til ledelsens uddannelse, såle-
des, at en PD i ledelse ikke står alene, men andre relevante pædagogiske videre-
uddannelser sidestilles. 
Vi har naturligvis også snakket om skoleledernes lønniveau – både for øverste 
ledere, viceskoleledere og afdelingsledere. Vi har slået på, at ledernes i Thisted 
Kommune ligger lavt – under gennemsnittet for danske skoleledere, men der har 
ikke været vilje fra forvaltningens side til på nogen måde at imødekomme vores 
forventninger til det generelle lønniveau. 
 
Fællesforståelse 
Sammen med DLF og forvaltningen er der en proces i gang med Fællesforståelse 
med udgangspunkt i lov 409. 
Skolelederforeningen så gerne en fælles forståelse. 
Under forhandlingerne som foregik i en konstruktiv ånd, blev der fremlagt for-
slag inden for tre områder, hvor den eksisterende forståelse var basis. Begge 
foreninger gik tilbage til medlemmerne og forelagde indsatsområderne. Skolele-
derforeningen kunne melde tilbage at vi var med. 
Til slut måtte forhandlingsudvalget erkende, at partner stadig var så langt fra 
hinanden at basis for en fælles forståelse ikke var tilstede. 
 
 
Ressource tildelings modellen 
Det er med spænding foreningen har fulgt processen i forbindelse med den nye 
ressource tildeling til skolerne. Der er en erkendelses af, at midlerne ikke er 
uendelige, men en skepsis i forhold til de opgaver, der nu skal løses på den en-
kelte skole af en pulje, der centralt udviste manglende økonomiske ressourcer. 
Ligeledes blev der i høringssvaret påpeget en del forhold, der ses, når man er tæt 
på som ikke var medtænkt i oplægget. 
Når modellen skal evalueres er det spændende, at se om modellen er gennem-
skuelig og rammer så de pålagte opgaver kan løses alle steder og om den omtalte 
ledelsesfrihed også er oplevet af den enkelte skoleledelse. 
 
 Forvaltningen 
Der har i året været afholdt dialogmøder. Der er blevet drøftet forskellige emner, 
der har været aktuelle for såvel forvaltningen som for skolelederforeningen. 
Møderne er præget af gensidig respekt og forståelse samt en erkendelse af hvil-
ke rammer der er sat for folkeskolen i Thisted kommune. 
Vi har bl.a. brugt møderne på, insisterende at italesætte den store opgavemæng-
de, som skolelederne oplever, men igen må vi sige, ar vi ikke møder den store 
klangbund hos forvaltningen. 
 
 
 



BFU og skolelederforeningen. 
Der har gennem de seneste to år været afholdt møder med BFU.  
Det har været med udgangspunkt i det dialogmøde, vi havde på Østre skole. På 
disse møder har der været ønske fra BFU om, at få belyst beskrevne områder 
f.eks. vedr. reformen og dens implementering: 
Hvad er lykkedes? 
Er det så ringe som medierne gør det til? 
Hvordan er det med den lange skoledag? 
Hvordan er det med bevægelse i skoledagen? 
Hvordan er det med lærernes tilstedeværelse? 
 Til disse møder har forvaltningen inviteret forskellige skoleledere for at besvare 
disse spørgsmål. 
Der er nu igangsat et forløb, hvor BFU og foreningens bestyrelse mødes med 
jævnlige mellemrum. Det første møde er afholdt. Det var et positiv møde, hvor 
oplevelsen er, at vi fortsat skal mødes på det politiske plan. 
 
 
Pensionist fraktion 
I lokalforeningen vil, der i foråret blive afholdt et opstarts møde for vores pensi-
onerede kollegaer. Der er udtrykt interesse især, hvis der er mulighed for at del-
tage i DLFs arrangementer. 
Der er også tidligere kollegaer, der er villig til at indtræde i en bestyrelse for en 
lokal pensionist fraktion. 
Der er fremsat forslag til vedtægts ændring på dette års repræsentantskabsmø-
de, så kontingentet for pensionister fremover opkræves kvartalsvis. Dette skyl-
des, at der derved kan opnås en økonomisk besparelse. 
Der er nedsat en landsdækkende arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag til 
nye tiltag. Der er nu 231 medlemmer på landsplan. 
 
Møde mellem KL og LC i Herning. 
Her var deltagerne lokal afdelinger af skolelederforeningen/ skoleledere, for-
valtninger , DLF med lokal formænd og TR på skolerne. 
Indholdet var gensidige oplevelser af konkrete situationer fra skolerne, især i 
forbindelse med reformen og den ændrede arbejdstid for lærerne.  Få delt de 
gode eksempler til gavn og glæde for alle interessenter . 
Det stod ret klart, at ting løses meget forskelligt rund omkring og at DLF repræ-
sentanterne gerne så tid på alle opgaver. 
 
Andre aktiviteter 
Fra amternes tid har skolelederforeningen hørt til det, der nu betegnes som re-
gion Vestjylland. Her har formanden deltaget i et par netværksmøder og fået 
mange gode input med videre. Det er berigende at høre, hvad man gør og hvilke 
udfordringer, der opleves. 



Efter regionernes opdeling hører Thisted til Nordjylland. Det er også her, skole-
chefen og øvrige samarbejdspartnere har deres reference. Det ville derfor være  
relevant, at vi blev overført til netværk  Nordjylland. 
Det er nu sket og dermed kan vi hente inspiration fra begge netværk. 
 
Senest er der indledt et samarbejde med skolelederforeningens bestyrelse fra 
Mors. Der har været afholdt det første møde som klart bekræftede det konstruk-
tive i at samarbejde. De to kommuner har fælles bestyrelse i DLF, så her vil det 
være godt med et samarbejde. 
 
Bestyrelsen har været rundt og besøge de kollegaer der er i kommunen hvor op-
gaven er anderledes end folkeskolens. Det har været berigende og meget inte-
ressant at høre om de opgaver der skal løses og ledelsesvilkår. Tak for inspirati-
on og god beværtning. 
 
Ud over det sociale element på generalforsamlingen, hvor alle ledere er inviteret 
til spisning. Har der også været to sociale arrangementer for ledelsen på kom-
munens skoler. 
Julefrokosten var i år i samarbejde med forvaltningen ligesom Skolelederenes 
Årsmøde, Der deltog 44 personer til julefrokost.. Hvis vi skal bedømme ud fra 
lydniveauet, var det en suses, som gentages til december. Dato udmeldes i ka-
lenderen i august. 
Skolelederenes Årsmøde afvikledes efter samme koncept som tidligere – fælles 
transport og fælles spisning. Ca. 40 deltog i Ålborg. Forvaltningen sikrer over-
natning og spisning. 
 Igen i år kan der kun siges genvalg efter en fantastisk oplevelse med god mad i 
godt selskab og mulighed for mere individuel hygge efterfølgende med Jazz eller 
en stille øl. Dette gentages også til næste årsmøde som igen er i Ålborg 2. -3. no-
vember   
 
 
Hovedforeningen: 
Hovedforeningen er ikke bare lokal bestyrelsernes rådgivnings organ. Det er og-
så det enkelte medlems organ for rådgivning. Det gør sig gældende i forhold til 
regler og lovgivning, samarbejde med forvaltning, skolebestyrelse, medarbejde-
re eller ledelsesteamet. Det kan også være personlige vilkår og rettigheder. 
Hovedforeningen er repræsenteret i ikke mindre end 48 udvalg,  følge -, 
reference-, arbejds- og styre grupper. De 26 af disse i ministeriel regi.  
 
Hvor langt er foreningen nået med sin selvstændighed. 
Særlig Fond er på dagsorden til DLF rep.- det forventes, at vi fremover har vores 
egen del i tilfælde af konflikt. 



Samarbejdet med BUPL er der enighed om. Lige nu er det KL, der er forhindrin-
gen. Dette gælder for indskolings leder. Forventet afsluttet inden for det næste 
år. 
Der har været møde med den nye minister. Der vil være god mulighed for at 
fremkomme med foreningens synspunkter i forhold til skolepolitiske emner. 
 
Formandsmøder 
Der afholdes to årlige formandsmøder, med deltagelse at alle lokal afdelingers 
formænd. På det seneste blev det tydelig, at skolelederne ønsker større handle-
frihed i dagligdagen, for at kunne imødekomme reformens indhold om skoleda-
gens længde, varieret skoledag, åben skole m.v. Der ønskes en grundlæggende 
tillid til at den enkelte skoleleder sikrer, det bedst mulige tilbud ud fra lovgiv-
ningen. 
Der er sat et arbejde i gang med fokus på skoleledernes eksterne krydspres og et 
ledelsesrum, der bliver mindre og mindre. Det vil helt sikkert blive fulgt med 
spænding. 
 
Konsulenterne 
Brug hovedforeningens konsulenter som sparring vedr. lovgivning, administra-
tiv og strategisk ledelse. De står også til rådighed i mere alvorlig sager som per-
sonsager og indgå i forhandlinger og aftaler ved tjenstlige sager om afsked, sam-
arbejdes problemer, fratrædelse m.v. 
Der opleves også virkninger i forbindelse med struktur forandringer, arbejdsvil-
kår og de mange udviklings arbejder, analyser og forhandlings opgaver som le-
derne er stillet over for. 
 
OK 18 
Der kommer elektronisk medlems undersøgelse om løn - og ansættelses vilkår 
som grundlag for forhandlingerne. Erfaringen antyder at forhandlingsrammen 
bliver ret lille og det kan derfor blive svært at honorere omfang og udviklingen i 
ledelsesopgaven lønmæssigt. 
 
Min side 
Det er her det enkelte medlem står registreret. Det er derfor vigtigt, at man går 
ind og ændre såfremt, man skifter arbejdsplads, stillings betegnelse m.v. 
 
Hovedforeningens indsatsområder i 2017 
Tæt på lokal foreningerne, så der er stor viden begge veje. 
Ledelses og arbejdes vilkår 
Folkeskolen. Vores. Hele livet 
 
 
 
 



Afslutning 
Til slut vil bestyrelsen gerne takke medlemmerne, for jeres aktive deltagelse ved 
forskellige høringssvar og input i forbindelse med forhandlingerne omkring en 
fælles forståelse. 
Det har i disse forbindelser været af stor betydning for bestyrelsen, at I har taget 
jer tid til at klæde os på. 
Tak til Johannes for din indsats i lokal forening til gavn for dine kollegaer. Herfra 
et ønske om et godt otium. 
Jeg vil også gerne rette en tak til bestyrelsen for godt og konstruktiv samarbejde. 
Jeg ved det tager at jeres dyrbaret tid men I er med til at gøre en forskel for alle 
ledere i Thisted kommunes folkeskoler. 
En særlig tak til forvaltningen for samarbejde og hjælp. Det er unik, med det 
samarbejde vi har her i kommunen, enten det er sekretariatet, skolechef, konsu-
lenter eller det politiske hold. Det gavner folkeskolen. 
Tak til hovedforeningen som helhed for råd, vejledning og hjælp. 
 
 
 
Thisted den 6. marts 2017 
 
Karen Johansen 
Formand for skolelederforeningen, Thisted. 


