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FORORD
Overskriften ’En god karakter’ fra årsmødet sigter til vores dobbelte opgave med 
uddannelse og dannelse, som vi løser flot. Skolereformen bider sig fast, der er mere ro 
på samarbejdet, forældrene er mere tilfredse og eleverne mere engagerede, viser den  
nyeste følgeforskning. Det går altså fremad!

Samtidig må vi konstatere, at vores medlemmers arbejdsvilkår er klemt, og skolerne 
er underlagt en restriktiv styring. Så selv om vi holder fast i, at reformen gør skolen bedre, 
må vi pege på, at det er vigtigt, at folkeskolen prioriteres politisk og økonomisk. 

Det vil vi fortsat arbejde på i 2017. Forude venter et kommunalvalg, så presset på sko-
lerne måske bremses lidt. Det er der behov for, alene af den grund, at folkeskolens eksi-
stens på sigt trues af et stigende fravalg til fordel for andre skoleformer. 

En udvikling, vi ikke kan sidde overhørig. Folkeskolen er den vigtigste samfundsdan-
nende institution vi har, hvor der er fri adgang for alle, og hvor grundstenen til vores fæl-
lesskab lægges. Derfor har foreningen taget initiativ til at sikre folkeskolen som det vig-
tigste skolevalg og som en god arbejdsplads. 

Skolelederforeningen bakker vores medlemmer op i deres opgavevaretagelse og sik-
rer den fælles interessevaretagelse. Vi er fremme, hvis der opstår problemer, og vi arbej-
der på, at skolelederne bliver hørt i den offentlige debat og i de politiske processer.

De lokale lederforeninger er kernen i foreningen. Så der skal lyde en stor tak for ind-
satsen til lokalformænd, bestyrelsesmedlemmer og for medlemmernes opbakning. Vi 
ser frem til nogle gode lokale generalforsamlinger her i årets 1. kvartal og et godt repræ-
sentantskabsmøde 30. marts.

Med venlig hilsen

Claus Hjortdal
Formand for Skolelederforeningen
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Formålet med denne skriftlige beret-
ning er at give et indblik i, hvad forenin-
gen har beskæftiget sig med siden sidste 
repræsentantskabsmøde: Hvad har vi haft 
fokus på, hvilke tendenser er der at spore, 
suppleret med relevante nøgletal og sta-
tistik.

Den skriftlige beretning følges på repræ-
sentantskabsmødet op af formandens 
mundtlige beretning, der vil lægge op til 
debat om det, der skal ske: Hvad skal den 
politiske linje være fremadrettet? Hvilke 
indsatsområder kræver en særlig indsats? 
Er der noget, der skal gøres anderledes? 

Der er i år ikke ordinært valg til de politi-
ske poster. Til gengæld behandles ind-
komne forslag, 2016-regnskabet og bud-
getterne for de kommende år. Desuden 
skal kontingentet og udlægningen af mid-
ler til foreningens lokale afdelinger samt 
en række vilkår fastsættes.
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XX 
Der er kræfter, der trækker i mange ret-
ninger. På den nationale og ikke mindst den 
internationale scene, men også hvad angår 
hvordan vores danske 200-årige folkeskole 
skal udvikle sig. 
 Økonomien er i stigende grad et emne 
for folkeskolen og reformens mulighed for 
at komme i mål. Arbejdspresset på skolerne, 

på ansatte og ledere er stort. Reformen blev 
født i en arbejdskonflikt, der er fulgt op af 
en arbejdstids- og ledelsesreform. Siden er 
der kommet en inklusionsreform, en om-
fattende strukturreform oveni arbejdet med 
tosprogede, flygtningebørn mv.
 Der er utålmodighed om at se resultater. 
Antallet af rapporter og forskning er man-

gedoblet. Det politisk-økonomiske pres 
øges. Folkeskolen oplever, at forældre og 
elever søger andre steder hen. 2017 bliver 
derfor et år, hvor vi ikke kun skal holde fast 
i skolereformen, men i at folkeskolen beva-
res som et frit, lige og attraktivt skoletilbud 
for alle børn.

Ny minister
Merete Riisager (LA) står nu som 
undervisningsminister i spidsen for 
en skolereform, hun er kritisk over 
for, og har åbnet for, at 50 skoler kan 
korte skoledagen. Foreningen mener 
det er ærgerligt, hvis reformen brem-
ses, og de mange kræfter, der lægges 
i at realisere reformen, risikerer at 
blive spildt. 

Skal der foretages justeringer, bør 
de ske på et faktuelt grundlag, og der 
var/er gode forskningsbaserede 
grunde til at reformere det danske 
skolevæsen. Den længere skoledag 
har fokus på at øge elevernes faglig-
hed. Ikke ved undervisning ’røv til 
bænk’, men netop ved understøt-
tende undervisning og åben skole. 
Hvis de muligheder forsvinder, for-
dufter meget af idéen i reformen.

Omvendt kan foreningen være 
enig i nogle af de meldinger, mini-
steren har givet om, at der kan gives 
øgede frihedsgrader på skolerne for 
at mindske bureaukratiet og give 
større ledelsesrum. 

Skolelederforeningen har fået 
etableret en god kontakt til den nye 
minister. Vores hovedbudskab er, at 
vi har brug for ro om skolen til refor-
mens implementering, og vi har 
overgivet ideer til ministeren om, 
hvordan styringen kan mindskes, og 
frihedsgraderne kan øges.

Fortsat effektivisering
Vi er midt i en samfundsændring, hvor de 
offentlige velfærdsydelser presses, og hvor 
der opereres med en så lav offentlig vækst, 
at det pt. anslået årligt vil føre til 10.000 
færre jobs i det offentlige. 

I forbindelse med regeringens og kom-
munernes økonomiforhandlinger sidste år 
blev omprioriteringsbidraget, hvor der pr. 
automatik skulle spares 1 % i kommunerne 
årligt, heldigvis taget af bordet, som følge 
af pres fra KL og en række organisationer, 
heriblandt vores egen.

Alligevel fortsætter kravet om effektivi-
seringer. Finanslov 2017 lægger et stramt 
udgiftsloft, og folkeskolen bliver uvæger-
ligt ramt igen. Nogle skoler mere end an-
dre som følge af de store forskelle på kom-
munernes økonomi, så foreningen op - 

fordrer kommunerne og finansministeren 
til at sikre rammebetingelserne for at drive 
skole. I hvert fald, så det ikke rammer så 
skævt.

Over de sidste 5-6 år er der sket en stor 
produktionsstigning i folkeskolen. Der gen-
nemføres en skole-, inklusions-, struktur- 
og ledelsesreform, men med i dag 15 % færre 
ledere og ansatte til at løse opgaverne. Sam-
tidig er elevernes undervisningstimetal ste-
get ca. 2000 timer over et skoleforløb. 

Det kan ikke blive ved, og borgerne er hel-
ler ikke tilfredse: Sker der det kvalitetsløft, 
der er stillet i udsigt, om at børnene skulle 
lære mere og trives bedre? Vi mener, at skal 
det gå den rigtige vej, og skal Danmark være 
i eliten, sker det ikke uden en stærk offent-
lig sektor.

REFORM VED EN SKILLEVEJ 

NYT MOBBEKLAGENÆVN
Ideen om et nævn, som børn, unge og forældre kan 
klage til, og som kan udstede påbud og bødestraffe, 
blev fostret af den tidligere undervisningsminister. 
Det skete ved fremlæggelsen af en i øvrigt fornuftig 
aktionsplan mod mobning. Den nuværende minister 
har været bundet til at realisere nævnet.

Ingen børn skal mobbes. Men hverken KL, DLF, 
BKF, BUPL og BUPL’s Lederforening eller vi kan se 
meningen med et fjernt klagenævn, hvor proble-
merne drukner i sagsbehandling frem for at blive 
løst på stedet i dialog. Også Skole & Forældre er kri-
tisk, og alle organisationerne har protesteret. 

Det er bl.a. sket med henvisning til, at mobning 
ikke alene er forbundet med skolegangen, at der in-
gen dokumentation er for, at klageinstanser fore-
bygger mobning. og at en sådan instans blot giver et 
omkostningstungt bureaukrati. 
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Fremskridt på skolerne 
Reformen er i medierne præget af kritik. Men der er 
også plads til positive historier om, at reformen kan blive 
en succes, som vi med lokalforeningerne og medlemmer-
nes hjælp søger at dele med omverdenen. 

Et eksempel på et område i fremgang er åben skole. Det 
lykkes i stigende grad at inddrage omverdenen i under-
visningen og i samarbejde med lokalsamfundet, erhvervs-
liv, virksomheder, landbrug, foreninger, museer, idræt 
etc. at skabe nye læringsmuligheder. 

Vi må sige fra, når vores arbejdsvilkår er for pressede. 
Men vi skal også fejre succeserne og fortælle, når tingene 
går den rette vej. Den seneste følgeforskning er positiv 
med hensyn til reformens implementering, forældre- og 
elevtilfredshed. PISA 15 og TIMSS viser fremgang. Og der 
er gode tendenser på andre områder, fx steg søgningen 
til læreruddannelsen i sommer 15 %, samtidig med at 
færre dropper ud. 

Inklusionseftersynet 
Der er gennemført et eftersyn af den store opgave for 
skolerne, som den øgede inklusion er udtryk for ved en 
regeringsnedsat ekspertgruppe, som Skolelederforenin-
gens formand var udpeget til at stå i spidsen for. 

Arbejdet mundede i en række anbefalinger til, hvordan 
indsatsen kan løftes endnu bedre. Det kan bl.a. ske ved at 
bevæge sig væk fra 96 %-målsætningen, og ved at tilgan-
gen til inklusion ændres fra et fokus på elever med sær-
lige behov til at omfatte alle børn og hele skolens lærings-
miljø.

Inklusion kræver tid, resurser og specialfaglig viden, 
som der ikke er nok af. På den anden side viser undersø-
gelser, at mange af de tilbageførte elever trives og ople-
ver faglig og social deltagelse. Ændringerne i loven om 
specialundervisning har derfor generelt været rigtig, vur-
derer foreningen. 

Ny skolelederuddannelse
Foreningen arbejder på at få etableret en ny uddannelse til 
skolelederjobbet, som målretter skoleledernes kompetencer. 
Vi mener, at ligesom der er statsfastsatte krav til læreruddan-
nelsen, bør der være fastsatte krav til en skolelederuddannelse.

En ny national skolelederuddannelse er anbefalet af Rådet 
for Børns læring, og den tidligere minister har nedsat en ar-
bejdsgruppe bestående af UVM, KL og foreningen. Et udspil 
ventes klar inden længe. 

VILKÅRSUNDERSØGELSE
Sidste forår spurgte foreningen med-
lemmerne, hvordan de oplever deres vilkår. 
Tilbagemeldingerne er de samme som, da 
vi året før spurgte medlemmerne: Arbejds-
forholdene er for pressede, og økonomien 
til at realisere reformen er utilstrækkelig. 

Knapt 1300 skoleledere fra 56 kommuner 
har deltaget i den nye vilkårsundersøgelse,  
svarende til over 1/3 af alle skolelederne. 
Denne gang er undersøgelsen designet, så 
lokalafdelingerne har kunnet udarbejde en 

egen leder-APV, benchmarke sig med andre 
på kommuneniveau, matche det med et 
landsgennemsnit og bruge det som refe-
rence til dagsordenssætning lokalt om vil-
kår.

Gennemsnitligt arbejder vores medlem-
mer forsat meget: Kun 1 % holder sig på 37 
t/ugtl., mens 22 % oplyser de arbejder 38-43 
timer ugtl., 52 % ligger på mellem 44-49 ti-
mer, 20 % arbejder 50-55 timer og 5 % er 
oppe på over 55 timers ugentligt arbejde. 

Det stemmer med en helt ny SFI-rapport, 
hvori det vurderes, at skoleledere i folke-
skolen gennemsnitligt arbejder 49 t/ugtl. 

På det grundlag har foreningen igen væ-
ret ude med budskabet om, at rammerne, 
økonomien og arbejdsvilkårene skal være i 
orden, før reformen og den gode skole lyk-
kes. Således fik foreningen bragt en kronik 
og fik omtale i forskellige nyhedsmedier og  
sociale medier om skolens, reformens og 
skoleledelsernes situation. 

  1%  HOLDER SIG PÅ 37 T/UGTL.
 22%  OPLYSER DE ARBEJDER 38-43 TIMER UGTL.,
 52%  LIGGER PÅ MELLEM 44-49 TIMER, 
 20%  ARBEJDER 50-55 TIMER OG
 5%  ER OPPE PÅ OVER 55 TIMERS UGENTLIGT ARBEJDE
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Da den nyvalgte hovedbestyrelse sidste 
forår besluttede retningen for foreningen i 
denne valgperiode, var der enighed om fort-
sat at fremstå stærkt og synligt udadtil, men 
også indadtil at øge forbindelsen mellem 
de lokale afdelinger og den centrale for-
ening. 

Det er afgørende for en forening som vo-
res, at vi står stærkt på alle niveauer. Beslut-
ninger om skoleudvikling, økonomi mv.  

tages ofte lokalt, og samtidig oplever vi, at 
medlemmerne ikke altid har samme over-
skud som før til at deltage i forenings-
aktiviteter som følge af opgavepres og struk-
turændringer.

Der er derfor mere end nogensinde brug 
for et ledelsesfagligt/politisk fællesskab,  
og det er bl.a. det, Skolelederforeningen til-
byder. Der har derfor været øget opmærk-
somhed på at styrke forbindelsen til de   

tværkommunale formandsnetværk og til  
lokalforeningerne, helt ud til det enkelte 
medlem. 

På møder og andre aktiviteter har tema-
erne været løn- og arbejdsvilkår, ledelses-
udfordringer, nye strukturer, forholdet mel-
lem øverste ledere/mellemledere, vores 
indflydelse i kommunerne mv. Målet er i 
alle led at styrke vores organisation ved at 
komme tættere på hinanden.

TÆTTERE PÅ

Regionale dialogmøder
I august var formandskabet på roadtour på regionale 
dialogmøder i Aalborg, Hillerød, København, Kolding, 
Næstved og Silkeborg for de lokale bestyrelser og med-
lemmer.  Repræsentanter fra sekretariatet og HB’s med-
lemmer på skift deltog også. Der var et fremmøde på 30-
50 deltagere pr. gang.

Møderne havde til formål at styrke dialogen centralt, 
regionalt og lokalt i forhold til at opnå indflydelse og for-
bedre ledelsesvilkårene. Der var også plads til at få vendt 
synspunkter på skolepolitiske emner og få input om, hvor-
dan foreningen opleves på medlemsniveau. Dialogmø-
derne gentages i 2017.

De gode historier 
Der er udfordringer med at implementere refor-
men og løfte folkeskolens omdømme. Men vi må også 
stoppe den negative historiefortælling, og der er in-
gen grund til ikke at synliggøre de mange gode tiltag, 
der sker på skolerne.

Således sendte vi ved sidste skolestart et oplæg til 
medlemmerne med en opfordring til at fortælle de 
’gode historier’ fra skolernes hverdag. I efteråret blev 
der udsendt et katalog med eksempler på at profilere 
skolen og på forældreinformation i forbindelse med 
indskrivningen af nye elever. 

Også fremover i forbindelse med indsatsen ’Folke-
skolen. Vores. Hele livet’ er det hensigten at gøre fol-
keskolen mere kendt nationalt og ikke mindst lokalt 
for de positive ting, der sker. 

NY, STOR INDSATS
På årsmødet 2016 blev startsignalet givet 
til indsatsområdet ’Folkeskolen. Vores. Hele 
livet’, som skal udfolde sig over de kom-
mende 3-4 år. 

Baggrunden er, at de strukturændringer 
og reformer, folkeskolen er igennem, ikke 
altid er noget, som forældre, elever og med-
arbejdere har kunnet se sig selv i. Vi må også 
konstatere, at hvor 88 % af grundskole-
eleverne i år 2000 gik i folkeskole, er det i 
dag faldet til 82 %.

Fremskrivninger tyder på, at tendensen 
fortsætter, og foreningen vil derfor aktivt 
kæmpe for folkeskolens position. Samfun-
det skal stadig have en folkeskole for den 
allerstørste del af børnene og de unge, og 

man skal politisk-økonomisk prioritere fol-
keskolen. Med ’Folkeskolen. Vores. Hele li-
vet’ vil vi:

•   Sikre folkeskolen som et fortsat naturligt 
første valg for forældre og børn.

•   Fortælle om folkeskolens unikke betyd-
ning for Danmarks sammenhængskraft.

•   Vise at folkeskolen er et attraktivt sted at 
være for elever og ansatte.

Målgruppen er primært (kommende) for-
ældre og elever, men ellers hele befolknin-
gen, politikere, medier. I indsatsen skal ho-
vedforeningen, lokalforeningerne og de 
enkelte skoler på banen, men den tænkes 

også foldet ud i en alliance med en række 
aktører.

For at få aktuelle data har foreningen sat 
en analyse i gang om skolevalg. Og forenin-
gen har for nylig holdt et vellykket møde 
om initiativet med BKF, DLF, BUPL, Skole 
& forældre, Danske Skoleelever, KL og UVM.

Senere inviteres andre interessenter med 
for at få skabt en så bred gruppe som muligt til 
at stå op for folkeskolen. Indsatsen kommu-
nikeres via medierne, FB og #voreshelelivet.
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Kritiske venner og netværk 
For at sikre det faglige fundament, når foreningen ud-
trykker sine holdninger i udvalg, arbejdsgrupper, i medi-
erne og den offentlige debat, rådfører foreningens formand-
skab sig i HB og med sit netværk i øvrigt.

Dette år har formandskabet sat denne sparring yderli-
gere i system ved at oprette et panel af skolelederprakti-
kere, der kan kontaktes, når der er behov for at få belyst 
emner fra flere vinkler og få input omkring diverse politi-
ske dagsordener. En slags kritiske venner…

Fx var der brug for en backinggruppe, da formanden var 
indbudt af folketingets skoleudvalg til en drøftelse af nati-
onale test og for nylig for at give input til ministeren om 
øgede frihedsgrader. 

På samme måde har HB, formandskab og sekretariat ad-
hoc inviteret lokale formænd ind til møder. Foreningen 
starter netværk op for forskellige ledergrupper for at øge 
medlemmernes videns- og erfaringsudveksling. Pt. sættes 
en netværksgruppe for indskolingsledere med ansvar for 
SFO i gang.

Tværkommunale 
netværksmøder
Skolelederforeningen har systematiseret 
kontakten til de tværkommunale formandsnet-
værk, hvor formændene i lokalforeningerne mø-
des for at styrke arbejdet med at sikre medlem-
mernes interesser.

Foreningens HB og formandskab er tilknyttet 
et antal netværk, og med næstformanden som ko-
ordinator bliver alle netværk løbende besøgt – for 
at øge samarbejdet og udveksle erfaringer samt 
for at drøfte konkrete udfordringer på basis af op-
læg fra foreningens politikere og konsulenter.

HB-medlemmer og formandskab deltager også 
på de regionale konferencer og vinterkurser, på de 
årlige lokale generalforsamlinger og periodevis på 
medlems- og bestyrelsesmøder. Endeligt er både 
formand og næstformand flere gange kommet per-
sonligt ud til medlemmerne på skolebesøg. 

September

Januar

Februar

Marts

April

Maj

Juni

Juli
August

Oktober

November

December

  Vinter  

 Påske
 

Sommer 

Ef
te

rå
r 

Jul

ÅRSHJUL 2017
Skolelederforeningens aktivite-
ter, løbende kommunikation mv. 
knyttes an til forskellige aktiviteter/
begivenheder, her nogle af dem:
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ORGANISATORISKE FORHOLD
Skolelederforeningen er den offentlige 
ledergruppe, der har det mest markante  
lederfokus. Foreningen lægger selv sin po-
litiske linje, står for varetagelsen af skole-
ledernes ledelsesfaglige, ansættelsesmæs-
sige og skolepolitiske interesser. 

Med tilknytningen til DLF følger med-
lemskab af LC, KTO og Forhandlingsfælle-

skabet samt FTF. Det er adgangsvejen til 
varetagelsen af forhandlingsretten af med-
lemmernes løn- og ansættelsesvilkår i kom-
muner, regioner og stat samt til de overord-
nede OK-, treparts- og andre forhandlinger. 

Ellers agerer foreningen selvstændigt 
med eget formandskab, HB, eget repræsen-
tantskab, sekretariat, skole- og ledelsespo-

litisk profil, interessevaretagelse, egne me-
dier og i LC-Lederforums regi egen leder - 
overenskomst, forhandlingssystem og  
leder-TR. Det gælder også i foreningens 93 
lokalafdelinger, hvor den lokale forhand-
lings- og aftaleret varetages.

LC-Lederforum 
Lærerlockouten i 2013 understregede 
behovet for at styrke foreningens/LC-Le-
derforums selvstændige profil og opgave-
varetagelse – inden for det mandat, som 
re præsentantskabet tidligere har besluttet 
og altså inden for de juridiske rammer i LC 
og med forhandlingsretten i behold.

Der arbejdes på at stå stærkere samlet 
som undervisningsledere i LC-Lederforum. 
Det er allerede sket med Frie Skolers Le-

dere, hvor der deles konsulenter og med-
lemsbetjening med fokus på OK-forhold og 
løn- og ansættelsesmæssige forhold, idet 
foreningerne skolepolitisk dog er adskilt.

Skolelederforeningens formand er for-
mand for LC-Lederforum. Her er pt. 5.400 
ledere fra forskellige skoleformer repræ-
senteret, her koordineres ledergruppernes 
overenskomstforhandlinger, og LC-Leder-
forum varetager alle forhold inden for le-

deroverenskomsterne på undervisnings-
området. 

Målet er, at alle undervisningsledere sam-
les og i fællesskab taler ledernes sag over 
for KL og andre forhandlingsmodparter. 
Desuden kan et styrket LC-lederforum være 
attraktivt for de ledergrupper, der står uden 
for det etablerede LC-system.

PENSIONISTER
Medlemmer, som overgår til pension eller 
efterløn, og som fortsat ønsker et organisatorisk 
tilhørsforhold til Skolelederforeningen, har mu-
lighed for det, jf. vedtægternes § 4.

På baggrund af, at antallet af pensionister, der 
ønsker fortsat tilknytning til foreningen, de se-
nere år er øget, og at det nuværende tilbud kunne 
være bedre, har foreningen nedsat en landsdæk-
kende arbejdsgruppe, der med bistand af sekre-
tariatet pt. udarbejder forslag til et nyt tiltag.

FTF-lederne
Der er i FTF nedsat et leder-
råd som platform for hoved-
organisationens 27.000 offent-
lige og privatansatte leder-  
medlemmer, som Skoleleder-
foreningens formand pt. er for-
mand for. 

Lederforeningerne i FTF 
samarbejder om at styrke le-
delsesforholdene på det of-
fentlige og private arbejdsmar-
ked, afholder workshops og 
kurser om lederrollen og ledel-
sespolitiske forhold. Desuden 
drøftes ledernes placering i den 
nye organisation, der kommer, 
når FTF og LO som planlagt 
fusionerer.

Ledende pædagoger i skolen
Selv om det indtil videre ikke er lykkedes at ændre det overens-
komstmæssige tilhørsforhold for de ledende pædagoger i folke-
skolen, der i indskolingen arbejder på lige fod med vores medlem-
mer, er indtrykket, at der alt overvejende er et godt tværprofes- 
sionelt samarbejde.

Skolelederforeningen arbejder sammen med BUPL og deres  
lederforening. Med dem, KL og en række professionshøjskoler har 
vi bl.a. arrangeret regionale temadage om ’Pædagogernes opgaver 
i skolen’ med fokus faglighed, kompetencer, ledelse og børnenes 
trivsel og læring.
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Foreningens personalejuridiske kon-
sulenter rådgiver medlemmerne om de-
res ansættelsesforhold, deres rettigheder og 
pligter. Det kan være i form af sparring om 
lovgivning, administrativ og strategisk le-
delse. I alvorligere sager behandler konsu-
lenterne personsager og indgår i forhandlin-
ger og aftaler ved tjenstlige sager om afsked, 
samarbejdsproblemer, fratrædelse mv. 

Herudover arbejder sekretariatet med de 

følgevirkninger, som strukturforandringer 
i kommunerne med nedlæggelse og sam-
menlægninger af skoler, klasser mv. bety-
der for medlemmernes arbejdsvilkår.  
Adskillige kommuner har valgt distrikts-
skolemodeller, men ellers er billedet for-
skelligt.

Alt i alt har udviklingen givet færre le-
dere, ligesom der er opstået nye typer le-
derstillinger. Trods et faldende-stagnerende 

medlemstal oplever foreningen et stigende 
antal – også mere komplekse – sager i takt 
med det pres, der er på medlemmerne som 
følge af strukturændringer, reform, inklu-
sion og økonomi.

Derudover varetager sekretariatet udvik-
lingsarbejder, analyser og forhandlingsop-
gaver i forbindelse med aftalesystemet og 
de generelle og specielle overenskomstfor-
handlinger.

MEDLEMSRÅDGIVNING

Foreningens leder-TR
2016 var år 1 i foreningens nye model for TR-uddannelse, bestående af et grund-
læggende modul i foråret, organiseret som et 12-12 møde med overnatning, og et 
udvidet modul i efteråret henholdsvis øst og vest for Storebælt med ekstern op-
lægsholder om aktuelle emner. 

Et tema har været samarbejdet med forvaltning/skolechef og den lokale afde-
ling. Vores politikpapir ’Kommunalt partnerskab for læring’ har været udgangs-
punkt for drøftelser af, hvordan den lokale bestyrelse kan arbejde med feedback 
og relationer som en vej til bedre ledelsesvilkår og trivsel.

Det opleves, at det kan være vanskeligere at finde tid til TR-arbejdet, 
ligesom det er sværere at forhandle vilkår med kommunen. Både 
KL og de statslige arbejdsgivere synes at følge en strategi base-
ret på en økonomitænkning, der reducerer ledelsen. Det er 
bekymrende.

Samtidig er der fra arbejds giverside en tendens til ikke 
at anerkende fagforeningernes ret til organisationsar-
bejde, fx den praksis der gælder for frikøb. 2017 bliver 
derfor et år, hvor det er endnu vigtigere, at alle lokalfor-
mænd er klædt på til opgaven som lokal repræsentant, 
og at sammenholdet lokalt, centralt og regionalt er 
stærkt.

 

OG FORHANDLING

OK’18
Overenskomstfornyelsen pr. 1. april 
2018 på det offentlige område forberedes 
dette år, og kravene skal udveksles mellem 
arbejdstagere og arbejdsgivere.

I Skolelederforeningen starter proces-
sen med en elektronisk medlemsunder-
søgelse om de aktuelle ønsker vedrørende  
løn- og ansættelsesvilkår. Herefter fort-
sætter arbejdet i HB og i sekretariatet frem 
til de endelige krav udtages via LC Leder-
forum. De konkrete forhandlinger påbe-
gyndes ultimo 2017. 

Erfaringen fra sidst antyder, at forhand-
lingsrammen bliver ret lille, og at det kan 
blive svært at få honoreret omfanget og 
udviklingen i ledelsesopgaven lønmæs-
sigt. Samtidig har KL før på væsentlige 
områder søgt at få forringet skoleleder-
nes vilkår, og hvad der venter i kulissen 
denne gang vides ikke nu.

Et ømt punkt på lærerområdet er ar-
bejdstidsaftalen, som er afløst af L409 og 
skoleledelsens ret til at fordele arbejdet. 
LC har på DLF’s vegne tabt en sag i Ar-

bejdsretten mod KL om fortolkningen af 
OK’15-arbejdsstid. Ledelsen er ikke for-
pligtet til at sætte tid på den enkelte læ-
rers forberedelse, men blot drøfte, om der 
er en fornuftig balance mellem de opga-
ver, der er og den tid, der er til rådighed.

Skolelederforeningen mener overord-
net, at det er bedre med en læreroverens-
komst frem for regulering ved lovgivning. 
Men ligesom med de lokale aftaler mener 
vi også, at en ny aftale ikke må binde le-
delsesrummet eller økonomien.
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Strukturændringer
Et område, der har betydning for medlemmerne og foreningen, 
er de omfattende strukturændringer i kommunerne, der har fun-
det sted de senere år med nedlæggelse og sammenlægninger af 
skoler, klasser og personale med fælles ledelse og andre nye le-
delsesstrukturer til følge. 

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad man stiler 
efter, men det er i alle tilfælde tydeligt, at politikerne og forvalt-
ning søger modeller og strukturer, hvor der kan spares. Også selv 
om den nyeste følgeforskning (KORA) peger på, at arbejdspres-
set kan blive for stort.

Der er derfor stadig behov for at støtte de lokale foreninger i 
processerne samt skaffe viden om, hvilke strukturer der kan være 
bæredygtige økonomisk, pædagogisk, ledelsesmæssigt. Ikke 
mindst for at søge at sikre, at de lokale skolelederforeninger  
høres, før de kommunale beslutninger træffes.

Forsikringsordningen
Hjælp til forhandlinger, ansættelse, løn, pen-
sion, afsked, sygdom, tjenstlige samtaler mv. Det 
kan kaldes for den ’forsikringsordning’, man har som 
medlem, og som sikrer, at man får en professionel-
juridisk bistand.

2016 har været præget af, at en stor gruppe tjene-
stemænd i den lukkede gruppe har haft attraktive 
vilkår for pensionering på særlige tidspunkter som 
følge af økonomiske lønforskelle mellem stat og 
kommuner. Det har givet et større behov for person-
lig pensionsrådgivning end tidligere.

Det er mange steder blevet sværere for vores lo-
kale afdelinger at forhandle løn med forvaltningerne. 
Vi oplever HR-afdelinger, som paralleliserer leder-
lønninger i kommunen og vil udjævne lønforskelle 
mellem sektorer. Forhåndsaftaler opsiges, man øn-
sker ikke at indgå nye aftaler, og større ansvar hono-
reres ikke. Foreningen har brugt en del ressourcer i 
2016 på rådgivning i disse sager.

Antallet af afskedigelser i 2016 har været svagt 
færre end året før. Afskedigelser, som afsluttes med 
indgåelse af tvungne fratrædelsesaftaler, udgør mere 
end halvdelen. En løsning, der ofte stiller medlem-
met bedre økonomisk og giver en mulighed for at 
præge ’historiefortællingen’ om, hvorfor medlem-
met ikke længere er ansat.

Ud over de konkrete afskedigelsessager, deltager 

konsulenterne i et stort antal sager som bisidder ved 
tjenstlige samtaler, som ikke har ført til afskedigelse. 
Antallet af kontraktansættelser er stigende, især i 
de store kommuner. 

Der er løbende dialog med de lokale foreninger 
om aftaler om løn og ledelsesvilkår. Foreningens 
konsulenter har en rådgiverforsikring, og retnings-
linjerne for foreningens sagsbehandling er revide-
ret, herunder hvordan klager behandles internt i se-
kretariatet, politisk og eventuelt i sidste ende af en 
ekstern uvildig instans. 

 

 2016  2015
Antal afskedssager  92 * 105
Antal pensionsberegninger 239  219
Antal kontraktansættelser 92   73

*29 øverste leder/63 mellemledere

+

I 2016 kan sagsbehandlingen for de 
største kategorier opgøres således: 
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POLITIK OG KOMMUNIKATION
Foreningen arbejder på, at skolelederne 
høres i de nationale og kommunale beslut-
ningsprocesser og i den offentlige debat, 
der udspiller sig i diverse fora, i aviser, ra-
dio, tv og på de sociale medier. Det gælder 
også de arbejdsgrupper, de udvalg og pro-
jekter om folkeskolen, reform og ledelse, 
foreningen deltager i. 

Den politisk-kommunikative indsats sker 
ved formandskabet med HB som reference. 
HB vurderer løbende foreningens synlighed 
og kommunikation, herunder formandska-
bets medieoptræden og lobbyarbejde. Ind-
adtil søger foreningen at holde et højt infor-
mationsniveau gennem vores hjemmeside, 
nyhedsbrev, blad og på de sociale medier.

Foreningen støtter lokalforeningerne i 
deres interessevaretagelse og de enkelte 
skoleledere i deres profilering af skolerne. 
Foreningen rådgiver desuden medlem-
merne i skoleledelsesspørgsmål. Dertil 
kommer kursusvirksomhed, årsmøde, ana-
lyser, materialer om skoleledelse, reform 
og vilkår. 

Interessevaretagelse 
Skolelederforeningen varetager 
medlemmernes interesser ved en lø-
bende kontakt til ministeren, partiernes 
skolepolitiske ordførere, beslutningsta-
gere, interessenter, eksperter og organi-
sationsfolk fra KL, DLF m.fl. 

Foreningen er pt. repræsenteret i hele 
48 forskellige udvalg, følge-, reference-, 
arbejds- og styregrupper, heraf 26 i mi-
nisterielt regi og 22 med andre samar-
bejdspartnere. 

På samme måde påvirker foreningen 
den politiske meningsdannelse gennem 
nyhedsmedier og sociale medier. For-
eningen afgiver også høringssvar. Nogle 
omfattende; for nylig om mobbeklage-
nævn, ændring af prøver til eksamen og 
særloven om flygtningeundervisning.

Ud over de formelle høringer giver 
foreningen tilbagemeldinger på ny føl-
geforskning samt pjecer, rapporter mv. 
Antallet af evalueringer af skolen og re-
formen er steget med en lind strøm af 
analyser fra SFI, KORA og EVA, Ram-
bøll, DPU, VIA, UCC mv. Da de danner 
grundlag for den offentlige debat og po-
litiske beslutninger om skolen og refor-
men, må foreningen løbende forholde 
sig hertil.

Ledelsesfaglig 
sparring
Foreningen har 2-3 henven-
delser dagligt fra medlemmer, 
der ønsker rådgivning. Det kan 
vedrøre regler og lovgivning, 
samarbejdet med forvaltning, 
skolebestyrelse, medarbejder-
grupper eller i ledelsesteamet 
eller situationer af skole- og le-
delsesfaglig art. Det kan også 
handle om personlige vilkår og 
rettigheder.

Antallet af medlemshenven-
delser om lærernes arbejdstid 
er siden indførelsen af Lov 409 
faldet meget. En tendens, der ser 
ud til at fortsætte – også fordi 
flere kommuner har indgået lo-
kale aftaler.

Kvalitet i skoleledelse
Foreningen har udarbejdet materialer for at understøtte de lokale forhandlin-
ger. Ikke mindst fordi KL fastholder, at det er op til hver enkelt kommune at fastlægge 
ledelsesvilkår, normeringer og ledelsestid.  

Foruden et politikpapir ’Kvalitet i skoleledelse’ er udarbejdet en ’Drejebog til lo-
kale vilkårs- og lønforhandlinger’ som en handlingsplan for de lokale bestyrelser i 
deres arbejde med at sikre medlemmernes løn- og arbejdsvilkår. Drejebogen forelig-
ger i en ’dynamisk’ elektronisk udgave til lokal bearbejdning.

Ikke mindre end 56 kommuner/lokalforeninger har på den baggrund gennemført 
en vilkårsundersøgelse. Der har været kontakt til kommuner, som har scoret lavt, for 
at tilbyde hjælp, ligesom de kommuner, der scorer højt, er kontaktet, så foreningen 
kunne lære af de gode eksempler.

Kursus for nye 
skoleledere
Der er afholdt et 3-dages kursus for 
28 nye medlemmer med fokus på ba-
sisviden om ledelse af folkeskoler og 
mellemlederens særlige udfordringer.

Arbejdsformen veksler mellem op-
læg, aktiviteter og networking. På bag-
grund af en god evaluering og en øget 
interesse afholdes kurset to gange i 
2017.

A.P. Møller-projekt
Med to temadage for syv kommuner 
er projektet ’Observation, vurdering og 
feedback vedrørende lærernes under-
visningspraksis – et led i skolernes kva-
litetsudvikling’ afsluttet. 

Projektet, der havde til formål at øge 
ledernes pædagogiske ledelseskompe-
tencer, var støttet af A.P. Møller og blev 
gennemført i samarbejde med UCC.  
I hæftet ’Tættere på elevernes læring’ 
kan man få inspiration til arbejdet med 
pædagogisk ledelse.

Q
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Foreningens medier
Foreningen er aktiv på alle medieplatforme. Målgrupperne 
for den løbende kommunikative indsats er forskellige alt efter 
de platforme, vi benytter os af:

Viborg

Foreningens kommunikation
Den eksterne kommunikation er præget af den store interesse 
for skoleområdet. Med en eksponering i de vigtigste nyhedsmedier 
2-3 gange dagligt er foreningen en af de mest profilerede.

En opmærksomhed er at blive bedre til at støtte det decentrale 
led i opfølgningen af større kommunikationsindsatser, ikke mindst 
nu med ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’. Men også om de mange 
ting, der besluttes og har store konsekvenser lokalt. 

På formandsmødet i efteråret blev der givet et oplæg om, hvor-
dan vi ’masserer politikerne’ og går i dialog om udvikling og vilkår. 
Foreningen har sendt tekst og video ud til støtte af kommunikati-

onen ved skolestart. Der er udsendt et inspirationsmateriale i for-
bindelse med indskrivning af nye elever. Og så er der udarbejdet 
nye velkomstfoldere til de nye lokalformænd og medlemmer.

For 2017 kan særligt fremhæves 3 strategiske indsatsområder, 
som foreningen vil forfølge jf. beslutninger i HB, på repræsentant-
skabs- og formandsmøde, og som dermed har kommunikativ pri-
oritet: 1) Tæt på – indsatsen, 2) Ledelses- og arbejdsvilkår og 3) 
Folkeskolen. Vores Hele livet.

Viden om 
Med en ny database ’Vi-
den om’ for skoler og sko-
leledere med særlig viden 
og indsigt, som de er villige 
til at stille til rådighed for 
medierne, søger Skoleleder-
foreningen at bygge bro 
mellem skoler og medier.

Tanken er, at journalister 
i højere grad bør gå til pri-
mærkilden: Hvordan arbej-
der man på skolerne, hvor 
ikke mindst skolelederen 
har overblikket og ansvaret, 
fremfor alene at basere ar-
tikler og nyheder på for-
skere, politikere o.a. fjernt 
fra skolens praksis.

Årsmøde 2016
Årsmødet med titlen ’En god 
karakter’ blev holdt i Aalborg 
med 1600 deltagere og var meget 
vellykket ifølge tilbagemeldin-
gerne. Udstillingen var næsten 
udsolgt, og økonomisk gav års-
mødet et pænt overskud. 

Foreningen står for program, 
indhold, oplægsholdere, med-
lemsfest mv. og koordinerer alle 
aktiviteter, herunder kommunika-
tionen via vores app ’SKLmøde16’ 
og twittertråd #SKLmøde2016.

BLAD PLENUM // 7 numre årligt a 60 sider

NYHEDSBREV PLENUM+ // Udsendes 15-17 gange årligt

SKOLELEDERNE.ORG // Nyheder og opdatering dagligt

SOCIALE MEDIER // Løbende aktivitet

FB OG TWITTER // Løbende aktivitet

PRESSEKONTAKT // Dagblade, radio, TV mv. 

Mediestatistik
Skolelederforeningen følger  op 
på, hvordan vores medier bruges og 
opleves af medlemmer og andre, der 
interesserer sig for vores verden:   

BLAD
En undersøgelse af Plenum sidste år, 
hvor bladet benchmarkes med 14 fag-
blade, viser at 9 ud af 10 læserne vur-
derer, at indholdet er godt skrevet og 
relevant. Artiklerne læses af 73 %. 
Blandt de adspurgte læser 2/3 forman-
dens leder.

NYHEDSBREV
Nyhedsbrevet modtages af knap 4.000 
personer. I gennemsnit er nyhedsbre-
vet de seneste tre måneder åbnet af 
40 % af modtagerne, og knap 22 % har 
klikket videre ind i nyhedsbrevet.

HJEMMESIDE
I følge Google Analytics har hjemme-
siden i 2016 haft 4.832 brugere, 22.445 
sidevisninger og en længde pr. besøg 
på 2 min. Det er et pænt besøgsniveau, 
svagt stigende fra sidste år. Flere be-
nytter mobil og færre desktop/tablet 
som indgang. 

FACEBOOK
Vi har ca. 1.400 følgere, hvilket er en 
fordobling fra sidste år. Videoen ’Nej 
tak til flere besparelser’ nåede 9.411 
personer og fik 97 delinger. Opslaget 
’Prioriter Folkeskolen’ nåede 8.744 
personer og fik 40 delinger.

TWITTER
Foreningen har over 1.500 følgere på 
vores Twitter-profil @skolelederOrg, 
hvilket er en firdobling i forhold til sid-
ste år. De seneste tal viser et gennem-
snit på 555 impressions (= antallet af 
gange, tweetet dukker op hos bru-
gerne) om dagen. 
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I en balance mellem mål, økonomi og op-
gaveløsning søger foreningen at holde et 
højt niveau i medlemsservicen – professio-
nelt og personligt. Sekretariatets vision er, 
at hvert enkelt medlem oplever en positiv 
værdi af sit medlemskab.

Hovedopgaverne er at yde hurtig bistand, 
rådgivning og varetage medlemmernes løn, 
ansættelsesvilkår og faglige interesser, kva-
lificere den politiske interessevaretagelse, 
sikre synlighed og gennemslagskraft og le-

vere en effektiv og pålidelig administration 
af foreningen. 

Samtidig skal Skolelederforeningen gerne 
opleves som et fællesskab, man har værdi 
af og føler sig hjemme i.

Med nye opgaver og vilkår for medlem-
merne har sekretariatet organiseret sig i tre 
enheder, og der er kommet nye ansatte til 
som følge af almindelig udskiftning. Sekre-
tariatet består pt. af 13 ansatte, heraf nogle 
på deltid samt på seniorordning.

Systematikken i forhold til lokalforenin-
gerne er øget i forhold til opfølgning på  
mødedeltagelse og kommunikation. Indfø-
relsen af nyt medlemssystem med en per-
sonlig indgang via ’Min side’ er en stor sats-
ning. Også sekretariatsfælleskabet med Frie 
Skolers Ledere har givet andre typer hen-
vendelser samt nye økonomiske og admi-
nistrative procedurer.

ADMINISTRATION OG DRIFT  

Snaregade 
Foreningens hus blev erhver-
vet af Skolelederforeningen i 
2014 og har en fornuftig drift. 
Med udlejning til Foreningerne 
Nordens Forbund og Dansk Sko-
leskak udnyttes huset fuldt ud, 
og der er lejeindtægter herfra samt fra en sam-
arbejdsaftale med Frie Skolers Ledere.

Vedligeholdelsen af huset er imidlertid på sigt 
en tung udgiftspost, og foreningen overvejer 
derfor forskellige scenarier ud fra professionel 
rådgivning, herunder muligheden for at blive i 
huset på andre vilkår. Sagen vil blive drøftet på-
repræsentantskabsmødet. 

Min side     
Skolelederforeningens nye medlemssystem er i fuld 
gang med at blive opdateret, og ud af foreningens 3674 
medlemmer (pr. 1/1-17, ekskl. pensionister) har pt. over 
1.800 besøgt ’Min side’ og opdateret deres data. Det er 
tilfredsstillende, omend målet er 100 %. Det stræber for-
eningen efter at nå i 2017.

At have korrekte oplysninger er vigtigt af flere grunde. 
På den måde kan foreningen sende information fra for-
eningen direkte til medlemmerne centralt og lokalt. Med 
opdaterede medlemslister kan foreningen også udarbejde 
en mere sikker statistik om medlemsudviklingen og sam-
mensætningen.

SKOLELEDERNES 
SEKRETARIAT
Sekretariatet er organiseret i tre faglige enheder: 
a) Administration og Drift, b) Politik og Kommunikation 
og c) Medlemsrådgivning og Forhandling:

AD
MINISTRATION OG DRIFT

MEDLEMSRÅ D G I V N I N G  OG  FORHA
ND

LI
NG

POLITIK OG KOMMUNIKATION

  

FÆLLES 
OPGAVER

Foreningens økonomi
Administrativt set har året været præget af 
et forsat skarpt fokus på foreningens økonomi 
med løbede opfølgning på nøgletal som med-
lemstal og diverse udgiftsposter. Også de ad-
ministrative procedurer i forhold til den lokale 
økonomi er tilrettet, så de skulle fungere mere 
klart og sikre kvalitet i arbejdet.

Da der er budgetteret forsigtigt, har økono-
miudviklingen i 2016 været fornuftig. Dertil 
kommer, at en tidligere repræsentantskabsbe-
slutning om at reducere HB’s antal fra 10 til 8 
medlemmer og om at mindske størrelsen af lo-
kalmidler er slået igennem økonomisk. 

Af andre parametre kan nævnes, at forenin-
gen har haft en del medlemmer, der er berørt 
af konfliktlån som følge af OK’13, hvilket udlø-
ber i 2017. Årsmødet sidste år gav et pænt over-
skud. Alligevel må der for 2017 igen budgette-
res ansvarligt og konservativt for at sikre den 
økonomiske balance. 
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ÅRETS 
TOPTWEET 

Nyt initiativ fra @skolelederorg: Lad os stå sammen 
og værne om folkeskolen. Sæt fokus på de gode 
historier #sklmoede16 #voreshelelivet #skolechat 
2.561 impressions og 41 engagementer, årsmødet okt. 2016

FORENINGENS MEDLEMMER
Medlemstallet, der som følge af strukturforandringer og 
ledelsesreduktioner over de sidste seks år er faldet med ca. 
16 %, har nu stabiliseret sig. Medlemsudviklingen i 2016  
(aktive medlemmer, ekskl. pensionister) fremgår heraf:

Kontingentsatser 1/1-2017

Almindeligt betalende skoleledere  
betaler 598 kr. pr. måned fordelt på  
441 kr. til Skolelederforeningen og  
157 kr. til DLF.
Skoleledere i København/SKK betaler 
635 kr. pr. måned fordelt på 441 kr. til 
SKL, 157 kr. til DLF og 37 kr. til SKK.
Konfliktramte lærere, der er blevet  
ledere, betaler 205 kr. pr. måned fordelt 
på 157 kr. til DLF og 48 kr. til Skoleleder-
foreningen + tilskud fra DLF på 313 kr.,  
i alt til Skolelederforeningen 361 kr.
Skoleledere i Sydslesvig betaler 492 kr. 
pr. måned fordelt på 157 kr. til DLF og 
335 kr. til Skolelederforeningen.
Pensionister har et kontingent på 125 kr. 
pr. måned fordelt på 71 kr. til DLF og  
54 kr. til Skolelederforeningen.
Basiskontingentet til DLF er i dag 157 kr. 
Det dækker også medlemskab af LC  
og FTF, forsikringsordninger, advokat, 
arbejdsmiljøsager m.m.

Største medlemsgrupper 2016
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PS: Kontingentsatserne er forskellige, og antallet af fuldt betalende medlemmer er lavere.
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PS: Skolelederforeningens organisationsprocent er ca. 98%.
PS: Antallet af øverste ledere er reelt lavere som  
følge af strukturændringer.


