
Som adm. dir. for Sygehus Lillebælt har 
Dorthe Crüger placeret patienten øverst. 
På den måde er der et hierarki, men ikke 
som man traditionelt kender det. 
s. 10 
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Giv skolens elever 
en sund, sikker oG 
social start på daGen
– og få mindre biltrafik omkring skolen

Gåbus er en gruppe elever i 0.-3. klasse, der følges til skole. Det kan sammenlignes med en skolebus, der via en fast rute med indlagte stoppe-steder fører børnene sikkert til skole – det sker bare til fods, og billetten er gratis. To ældre elever går forrest og er uddannet ”chauffører” på et kursus fra Gåbus og Rådet for Sikker Trafik.

Læs mere på gåbus.dk

Gåbus er en del af programmet Sunde Børn Bevæger Skolen, som er et samarbejde 
mellem TrygFonden og Dansk Skoleidræt. Det overordnede mål med programmet er, 
at flere børn og unge bevæger sig mere og grundlægger sunde vaner tidligt i livet.

som skole kan i være 
med til at ændre på, at:
- Ca. hver tredje skoleelev bliver kørt i skole 
eller tager offentlig transport.

- Hastighed og antallet af biler er forældres  
primære bekymring for deres børns skolevej.

- Ved hvert andet trafikuheld omkring skolerne
sidder der forældre bag rattet.
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Over halvdelen af landets skoleledelser 
målretter deres trivsels- og 
relationsarbejde med Klassetrivsel.dk  
og sparer dermed tid og letter lærernes 
arbejdsopgaver i en hektisk hverdag. 

7 grunde til at vælge Klassetrivsel.dk

•	 Et	gennemprøvet	system	til	skolens	virkelighed	-	udviklet	af	lærere	i	nært	
	 samarbejde	med	skoler,	kommuner,	skolepsykologer	og	forskere

•	 Markedets	eneste	trivselsværktøj	med	sociogrammer,	der	visualiserer	
	 elevernes	relationer	i	overskuelige	klasse-	og	elevrapporter

•	 Opsæt	og	gennemfør	jeres	egne	undersøgelser	på	selvvalgte	tidspunkter	

•	 Hver	enkelt	elev	inddrages	konstruktivt	i	udviklingen	af	klassemiljøet	
	 og	sin	egen	situation

•	 Samarbejdet	mellem	forældre	og	lærere	bygger	på	en	fælles	forståelse

•	 Et	praksisnært	samarbejdsværktøj	for	AKT-medarbejdere,	lærere	og	pædagoger	til	
	 at	kvalificere	og	udvikle	trivsels-	og	relationsarbejdet	–	på	et	dokumenteret	grundlag

•	 Et	fleksibelt	og	kvalitetsfremmende	værktøj	til	den	lærende	organisation,	
	 som	bygger	på	tillid	til	kompetente	fagpersoner	på	alle	niveauer

”Et super redskab, som også skaber en 
”ny” og mere specifik sproglighed kolleger 
imellem” Britta Langdahl, lærer

”Endelig et nyttig verktøy for oss lærere” 
Gunn Kristin Thingnes, lærer

Der er flere end 1300 Klassetrivsel-skoler 
i Danmark og Norge

Få en GRATIS PRØVEPERIODE på Klassetrivsel.dk 
og uden efterfølgende bindinger. Læs mere på www.klassetrivsel.dk eller ring 71 99 05 03.

50%
af landets 
skoler: Brug 
klassetrivsel.dk

gør som over

Flere smil, større glæ
de, sjovere skoletid. klassetrivsel.dk – så trives alle i skolen.

Alle skAl trives i skolen
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Nyhed
Gennemfør den 

nationale trivselsmåling 
i Klassetrivsel.dk!   

Læs	mere	på		
www.klassetrivsel.dk



KOM TIL LOMMERNE 
 Penge er ikke alt, men de er rare at have. Lige nu er forhandlin

gerne mellem regeringen og KL om næste års kommunale økonomi i gang 
med de sædvanlige rituelle udmeldinger. Hvor finansministeren taler om at 
føre en ansvarlig økonomisk politik og om at udvise tilbageholdenhed i det  
offentlige forbrug, så er KL på kommunernes vegne inde på, at det slet ikke  
er tid til at spare yderligere, men at der tværtimod er brug for store investe
ringer i den nære velfærd.

KL har bruger landets folkeskoler som eksempel. De fysiske rammer er mange 
steder utidssvarende, så det er vanskeligt at levere det faglige og sociale ind
hold, som der ellers er fuld politisk enighed om, at man skal. KL peger på, at 
det er nødvendigt at sikre, at vores vigtigste ressource – børnene – ordentlige 
rammer, så de får en god og givende skolegang med plads til læring og leg.  
Og at det kræver investeringer.

Det er Skolelederforeningen helt enig med KL i. Men der er i høj grad også 
behov for resurser til drift. Lige nu har I travlt med at planlægge det kommende 
skoleår. Og på rigtig mange skoler er det svært at få enderne til at mødes.  
Økonomien i kommunerne er svag, og de konstante sparekrav går ofte ud  
over skolerne – selv om at alle ved, at implementeringen af reformen med de 
mange nye tiltag netop kræver ledelse, medarbejdere, faglighed, kompetence
udvikling mv.

Jeg noterer mig, at finansministeren og regeringen i andre sammenhænge 
udtaler, at landet er inde i et kraftigt opsving med tiltagende vækst, faldende 
ledighed og fremgang i beskæftigelsen – og at der er et øget økonomisk råde
rum. Så hvorfor kan det ikke være muligt at finde en fornuftig samfundsøko
nomisk balance, hvor der er plads til at investere i det offentlige? Der er jo 
ikke tale – som KL også har påpeget – om, at vi skal have mahogniborde og 
guldvandhaner, men om at investere i vores børns fremtid.  

Man kan ikke spare sig hverken rig eller klog. Så med al respekt  
for forhandlingspillet, ser jeg frem til, at vi denne gang får skif
tet kriseretorikken ud med realpolitik, der betyder, at kommu
nerne og dermed skolerne og andre institutioner skal kunne  
levere en service, som er tidssvarende og holder Danmark  

forrest i feltet. Til efteråret skal der være kommunalvalg,  
så også derfor må man forvente, at KL står fast på, at kom
muner og skoler har meget store opgaver, som er besluttet 
af regering og folketing. Så kom til lommerne!

PS: På det bornholmske folkemøde 15-18. juni vil vi sætte fo
kus på vores fælles folkeskole med oplæg, videoer og events. 
Ikke alle har jo mulighed for at komme derover, så følg med 
på vores medier og #voreshelelivet! 
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Hør mere om for
eningens deltagelse 
på folkemødet

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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EFTER SOMMER 

KAN DU HENTE 

PROGRAM OG ALLE 

INFORMATIONER 

PÅ VORES APP 

SKLMØDE17

SÆT STRAKS ET     I KALENDEREN  
FOR DAGENE DEN 2.-3. NOVEMBER I 
AALBORG KONGRES & KULTUR CENTER

OBS: BOOK HOTEL, BESTIL FROKOST  
OG KØB BILLET TIL MEDLEMSFESTEN  
NU VIA HJEMMESIDEN!

KOM TIL SKOLELEDERFORENINGENS

ÅRSMØDE 2017



• Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
• Borgmester Thomas Kamstrup
• Formand Claus Hjortdal
• Næstformand Dorte Andreas
• Historiker, dr. phil. Bo Lidegaard
• Forskningsleder, professor, dr. med. Pernille Due
• Journalist, forfatter, cand. phil. Lars Olsen
• Ledelsesrådgiver Tune Hein
• Filosof, forfatter, erhvervsmand Morten Albæk
• Vicedirektør Charlotte Rønhof, DI
• Udd. ordfører Carolina Magdalene Maier (Alt)
• 1500 m2 udstilling
• Kreativitet og præstation
• Mentalist, Jan Hellesøe
• Mød kollegaerne i godt humør
• Musik, underholdning og fest
• Tre retter god mad m/ vin ...

Årsmødeprogrammet  
ligger på HJEMMESIDEN,  
her nogle højdepunkter:
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NOTER

Mail-tip
Ledere og andre, der har det godt med 
at ordne mailkommunikation uden for 
normal arbejdstid, kan indstille syste
met til at sende mailene om morgenen, 
når arbejdsdagen begynder.

Det signalerer en vis respekt for at ad
skille privatliv og arbejdsliv i en tid, 
hvor muligheden for at kommunikere  
elektronisk aldrig har været større. 

En rundspørge foretaget af KL’s blad Danske Kom
muner viser, at et flertal af skoleledere på de skoler, 
der er udvalgt af regeringen til at få del i den nye 
skolepulje, ikke mener, at uddelingen af midler til 
løfte de svage elever efterfølgende bør udloddes 
som præmier for at hæve karakterniveauet.

I rundspørgen svarer 23 ud af 30 skoleledere på de 
udvalgte skoler, at de ikke mener, at regeringens 
skolepulje er den bedste måde at løfte fagligt svage 
elever. Flere peger på, at det er problematisk, at 
skolerne skal investere ekstra midler i nye i tiltag, 
uden at vide om de får pengene igen bagefter.

En skoleleder har fx svaret: ”Hvis jeg ikke når må
lene, tror jeg ikke, at kommunen har stor forståelse 
for en budgetoverskridelse. Den her metode svarer 
til, at man siger til et køkkenfirma, at de skal levere 
skabene til vores køkken, men at de først får træet 
til skabene, når køkkenet er leveret”.

Også Skolelederforeningen har kritiseret udmønt
ningen af midler for at være ”kortsigtet”, da sko
lerne ofte modtager nye og udsatte elever fra andre 
skoler i 9. kl., som de så skal løfte fagligt på kort  
tid. Og selv om skolerne kan forbedre elevernes  
afgangssnit, hvad sker der så efter tre år, hvor  
pengetanken igen er tom?

Medlemsbladets Plenums økonomi  
er – da det er dyrt at få skrevet, billed
dækket, layoutet, trykt og udsendt bla
det – meget afhængig af indtægter fra 
firmaer m.fl., der ønsker at annoncere.

Derfor afviser redaktionen som ud
gangspunkt ikke annoncører, der vil i 
kontakt med vores medlemmer, bort
set hvis annoncerne har et fejlagtigt  
eller anstødeligt indhold.

Der vil kunne spares en del ved ikke at 
udsende bladet fysisk, men undersøg
elser viser, at det stadig er sådan at  
hovedparten af virksomhederne kun  
ønsker at annoncere i trykt form.

På den måde er kalkulen nu, at dropper 
vi det trykte blad, så bliver det lige nu 
faktisk dyrere for foreningen at have  
et medlemsblad – selv om det nok kan 
ændre sig over tid.

P L E N U M

PRÆMIEPENGE

15 indskolingsledere mødtes medio 
maj i Skolelederforeningens lokaler  
i København for at udveksle viden  
og erfaring i dette særlige lederjob.

Deltagerne har som bekendt bl.a.  
den udfordring til fælles, at de leder 
medarbejdere med to forskellige  
fagligheder, nemlig både lærere  
og pæ dagoger. 

Mødet var arrangeret af foreningen  
i samarbejde med facilitator Andreas 
Rønne Nielsen, som har arbejdet pro
fessionelt med netværk og læring i  
adskillige år.

Et nyt netværk for indskolingsledere  
er således blevet startet op ...

NET
VÆRK

Skolelederne og Skolelederforeningen er ikke alene 
om at være bekymret. Også KL, DLF og en række 
skoleforskere har kritiseret ordningen. Det har ikke 
gjort det bedre, at der var fejl i den op rindelige liste, 
så navngivne skoler fejlagtigt blev hængt ud. 

Alligevel svarer 19 skoleledere ud af de 30 i KL’s  
undersøgelse, at de forventer at være med i ord
ningen. Så de fleste siger altså ja tak til pengene.

Skolelederforeningen anerkender, at der er behov 
for pengene, og er enig i, at der skal gøres en ekstra 
indsats over for de fagligt svage og udsatte elever, 
men er også enig med de adspurgte skoleledere  
i deres bekymringer for, at pengene bliver brugt  
på den bedste måde.

Foreningen har i stedet foreslået, at de 500 millio
ner bruges på at udvikle skolerne igennem en kom
munal indsats og på baggrund af de erfaringer, som 
de kommuner og skoler, der lykkes, har gjort sig. 
Det vil give et langsigtet og varigt løft, som skaber 
effektive skoler, der løfter det faglige niveau.

Foreningen følger med i ordningen og udmøntnin
gen af midlerne og vil løbende drøfte det med både 
undervisningsministeren – og statsministeren, der 
som bekendt har taget teten i det nye initiativ.

Der har været reaktioner på, at Plenum 
3/17 var ledsaget af et papirtungt ind
stik, som en annoncør havde ønsket og 
betalt for at udsende med bladet. Det 
afviste redaktionen ikke, da indholdet 
var sobert.

Er man utilfreds med annoncers ud
formning mv., vil vi derfor opfordre  
til også at kontakte annoncøren. 
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Læringsplatformen MoMo

”MoMo tager udgangspunkt i lærernes hverdag og er 
tænkt som et positivt bidrag til lærernes arbejdsliv. Man 
kan mærke, MoMo er udviklet af lærere – og der skiller 
den sig ud fra de andre læringsplatforme, vi har testet”

Lene Ejsing Drost
Lærer og PLC-konsulent, Tingagerskolen

“For os er der ingen tvivl om, at MoMo er den lærings
platform, der er lettest at anvende, og som passer bedst 
til skolens hverdag”

Tine Kristiansen
Skoleleder, Th. Langs Skole

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

– tid til læring og trivsel

Tingagerskolen  
implementerer MoMo

Th. Langs Skole  
vælger MoMo

MOMO ER KLAR TIL AULA

Plenum_annonce_Apr2017_210x275_V02.indd   1 07/04/2017   08.15



interview

GÅ UD OG

PÅ SYGEHUS LILLEBÆLT TAGER ADM. DIR. DORTHE CRÜGER KITLEN PÅ  

OG GÅR UD PÅ GANGENE FOR AT TAGE TEMPERATUREN. SOM LEDER 

HANDLER DET OM AT VÆRE TÆT PÅ ALLE, UANSET OM DET ER GARTNEREN, 

PATIENTEN ELLER SYGEPLEJERSKEN. SÅ MAN VED SELVSYN KAN SE OG HØRE, 

HVOR TINGENE KAN FORBEDRES. PÅ DEN MÅDE HAR DORTHE CRÜGER FJERNET 

OVERFLØDIGE ARBEJDSGANGE OG REGLER. 

Af Maja Seistrup og Cathrine Huus  •  Foto Frederik Maj

10 plenum – juni 2017



GÅ UD OG

LYT 

 LYT
 LYT

plenum – juni 2017 11



 Der lugter ikke af hospital på 
Dorthe Crügers kontor i administrations
bygningen bag Vejle Sygehus. Linoleum er 
skiftet ud med et blødt gulvtæppe og drop
stativer med en PHlampe. Kunst i glade 
farver pryder væggene. Men bag døren 
hænger en kittel på en knage. 

Selv om Dorthe Crüger for flere år siden 
skiftede lægearbejdet ud med titlen som 
adm. dir. for Sygehus Lillebælt, trækker hun 
tit i kitlen. Den minder hende om meningen 
med at arbejde på et hospital: At give pa
tienterne den bedst mulige behandling. 

Siden 2010 har Dorthe Crüger været en 
del af ledelsen for Sygehus Lillebælts tre sy
gehuse, der ligger placeret i Vejle, Kolding 
og Middelfart. Her bliver 60.000 patienter 
indlagt om året, og yderligere 521.500 bli
ver røntgenfotograferet, lagt i gips eller får 
foretaget andre mindre behandlinger. 

Først var Dorthe Crüger lægelig direktør, 
og i 2015 overtog hun titlen som adm. dir.  
under regionsformanden i Region Syddan
mark. Hermed fik hun det formelle ansvar 
for hele Sygehus Lillebælts økonomi. Men 
det er hendes evne til at få omkring 5.000 
medarbejdere til ikke at tænke i økonomi, 
men derimod forenes om at gøre patien
terne tilfredse, der har givet hende bl.a. 
Ledernes pris som Årets Leder 2015. 

Dorthe Crüger er desuden formand for 
Kræftens Bekæmpelse, og hun er – bl.a. 
sammen med skoleleder Birgit Lise Ander
sen fra Ishøj Kommune – også at finde i  
Regeringens Ledelseskommission, der skal 
give konkrete bud på, hvordan ledelse i den 
offentlige sektor kan blive bedre. 

Det er altså en vægtig og meget travl 
kvinde, Plenum har sat i stævne. 

Glæden ved praktisk arbejde
Dorthe Crüger er ramt af forårsforkølelse 
og har en kop dampende te foran sig. Hun 
fylder ikke meget i sit kontor. Men når hun 
åbner munden, glider ordene frem som 
tungt læssede kufferter på et transport
bånd, som om de har ligget pakket og klar. 
Hun vil gerne fortælle, og når det drejer sig 
om Sygehus Lillebælts drift og målsætnin
ger, har hun ikke behov for tænkepauser. 

Hun sænker til gengæld tempoet, da hun 
lader tankerne glide tilbage til barndom
men på Samsø.

”Min far var urmager og min mor hjem
megående og arbejdede ind imellem som 
sygehuslaborant. Mine bedsteforældre 
havde en stor gård i nærheden af mit barn
domshjem, og fra jeg var helt lille, elskede 
jeg at sidde på deres køkkenbord og hjælpe 
til, når der var blevet slagtet en gris eller  
skulle flås en hare. For 100 år siden ville jeg 
være blevet en god landhusmor. Jeg kan sta
dig mærke, at jeg har enorm stor glæde ved 
de nære og praktiske ting. Følelsen af, at no
get er blevet ordnet,” siger Dorthe Crüger.

Måske var det dét, der sporede hende 
ind på lægegerningen. I sin nuværende  
position som adm. dir. kan det derimod 
tage noget længere tid, før ting bliver ord
net. Men hospitalskitlen bag døren minder 
hende om, at det ikke nødvendigvis behø
ver at være sådan.

”Når vi ansætter mellemledere, spørger 
vi, om de kan lide at gå i kittel. Hos os er 
det rigtige arbejde at være derude, hvor 
patienterne er. Det betyder noget, at en  
leder er til stede om morgenen og spørger 
ind til, hvordan det går. Det er uendeligt 
meget nemmere at løse ting sammen, når 
man har en god relation,” siger hun.

Direkte, synlig og nær ledelse 
At have tid til at sikre et godt forhold til alle 
5.000 medarbejdere lyder næsten utopisk, 
når man kender Dorthe Crügers kalender. 
På en almindelig hverdag er den uafbrudt 
fyldt med møder på og uden for hospita
lerne fra klokken 8.00 om morgenen til 
omkring 17.30: ”Koncernledelsesmøde og 
ITmøder i regionen, ansættelsessamtaler, 
masterclass for afdelingslederne og evalue
ring af vores nye finansieringsmodel,” rem
ser Dorthe Crüger op fra kalenderen. 

Skemaet er lige så fyldt hos lægelig direk
tør Mads Koch Hansen og sygeplejedirektør 
Helle Adolfsen, der sammen med Dorthe 
Crüger udgør Sygehus Lillebælts direktion. 
Derfor begrænser de deres skrivebordstid 
og interne møder til om fredagen, og sør
ger for at være ude på hospitalsgangene 

BLÅ BOG

• Dorthe Crüger
• Født 1964
•  Bor med sin mand i 

Horsens og sammen 
har de fire børn

•  Medlem af Regeringens 
Ledelseskommission  
fra marts 2017

•  Formand for Kræftens 
Bekæmpelse siden 2015

•  Lægelig direktør for  
Sygehus Lillebælt fra 
2010 og administre
rende direktør fra 2015

•  Kåret til Årets Leder  
af Lederne i 2015 

•  Tog en master i Sund
hedsledelse på CBS i 
20072009  

•  Først overlæge og  
senere specialechef  
på Klinisk Genetisk  
Afdeling ved Vejle  
Sygehus i 20052009

•  Speciallæge i Klinisk 
Genetik

•  Specialeansvarlig  
overlæge ved Clinical 
Genetics Unit på  
Birmingham Women’s 
Hospital i 20032005

•  Ph.d.afhandling om  
fosterundersøgelser  
i 1998

• Uddannet læge i 1992
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Hospitalerne i Region Syd henter 
inspiration fra det amerikanske 
hospital Virginia Mason til at 
skabe en bottomupkultur,  
hvor portører, telefondamer,  
læger og sygeplejersker byder 
ind med forslag til ændringer  
i driften på hospitalet.
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alle andre dage – mandag og tirsdag i 
Vejle, og onsdag og torsdag i Kolding.  
Ligesom de har fredet og fordelt visse  
tilbagevendende møder og ordninger 
imellem sig, hvilket hjælper dem til for
blive synlige og nære for medarbejderne. 

I kategorien tilbagevendende møder 
hører hospitalernes ugentlige tavlemøder 
for afdelingsledere. Her snakkes om alt 
fra overordnede målsætninger inden for 
patienttilfredshed til, hvorvidt en afde
ling mangler to senge, som en anden kan 
undvære. 

Direktionen insisterer også på at være 
med til ansættelsessamtaler af mellem
ledere og til et månedligt velkomstoplæg 
for nye medarbejdere. Og hver fjortende 
dag er de på rundtur i en ny afdeling med 
repræsentanter for sygehusets kvalitet 
og patientsikkerhedsområde. De lærer 
ikke altid revolutionerende ting, men  
det er netop pointen. Længere oppe i  
systemet kan det virke ligegyldigt, hvil
ket skab vatkuglerne ligger i. Men ikke 
for sygeplejersken, der skal gå frem og 
tilbage for at hente dem. Af samme grund 
ligger så meget beslutningsansvar som 
muligt ude hos afdelingerne selv.

Et minimum af regler
Dorthe Crüger vil være synlig og se de 
små ændringer. Når hun ankommer til et 
af hospitalerne om morgenen eller vender 
tilbage fra et møde, sørger hun for at par
kere sin bil et nyt sted og gå af en uvant 
rute til sit møde. På den måde fornemmer 
hun stemningen på gangene, smiler til en 
ny kollega, og ser, om der er rent i krog
ene. Hun bilder sig dog ikke ind, at hun 
kan være alle steder på en gang.

”Der sker masser af ting på hospitalet, 
når jeg ikke er der, som jeg aldrig hører 
om. Sådan skal det være, for mit job er  
at udstikke klare mål, ikke at blande mig 
i detaljerne. Det ulidelige ved regler er,  
at de er lavet ud fra en gennemsnitssitua
tion. Men de fleste situationer er ikke gen
nemsnitlige. Så vi kører med få regler og 
stoler på medarbejdernes mavefornem
melse og sunde fornuft,” siger hun.

Det tør hun gøre, fordi hospitalet har en 
række beredskabsplaner for, hvad perso
nalet stiller op, hvis der sker uheld. Lidt 
ligesom at der er nødgeneratorer, hvis 
strømmen går. Og så handler det om at 
ansætte afdelingsledere, der tør tage be
slutninger på egen hånd.

”Der er for mange embedsmænd i det 
offentlige, der tror, at ledere både skal 
have en opgave og en opskrift på at løse 
den. Så er det bare ikke en leder, man 
har ansat, men en administrator. Det kan 
være fint til nogle opgaver, men man skal 
ikke blive sur, når det senere viser sig, at 
den type menneske ikke er den bedste  
til at udvikle arbejdspladsen,” siger hun.

Patienten kommer først
På væggen bag Dorthe Crüger hænger tre 
malerier af ældre herrer med gråt over
skæg, habitjakke og slips. De er malet af 
den danske multikunstner Ole Fich i rea
listisk stil, bortset fra få, absurde detaljer. 

For eksempel at den enes hjerneskal er 
skåret af og har en fiskesnøre smidt i åb
ningen, som vil hovedpersonen fange 
sine egne ideer. 

Dorthe Crüger griner, når hun kigger  
på dem: ”Jeg kan godt lide, at de er lidt 
antiselvhøj tidelige. De piller de fine 
gamle mænd ned,” siger hun. ”Hierarki. 
Det tror vi ikke på.”

Men man skal bare kaste et blik rundt  
i kontoret for at forstå, at den sidste på
stand ikke passer. Der er et tydeligt hie
rarki på Sygehus Lillebælt, om end ikke 
blandt personalet. På whiteboardet hæn
ger den ene patienttilfredshedsunder
søgelse efter den anden. På en pyramide  
af pap på Dorthe Crügers skrivebord står 
der: ”Sammen tilbyder vi den bedste be
handling til vores patienter og deres fa
milier.”

Pyramiden viser, hvordan patienten  
altid er højeste prioritet. IT, ledelse, øko
nomi og forskning spiller også en rolle for 

FUNDAMENTET FOR 
LEDELSESGRUNDLAGET  
I SYGEHUS LILLEBÆLT
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Vision

Mission

Værdier

Strategier
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at nå det mål, men i sidste ende afhænger det af 
”dygtige og enga gerede medarbejdere.”

Who knows?
Dorthe Crügers tilgang til patienter blev grundlagt, 
da hun lavede sin Ph.d. i 1990’erne. Også selv om 
hun primært lavede den af praktiske hensyn. 

”Jeg havde fået tre børn i løbet af studiet, og som 
nyuddannet var det hårdt at komme i turnus, hvor 
jeg skulle amme og have nattevagter samtidig. Der
for søgte jeg og var så heldig at få et Ph.d. stipen
dium af Vejle Amt,” fortæller hun.

At studere fostergenetik under overlæge Gert 
Brun Pedersen ændrede hendes syn på lægens 
autoritet. Sygdomstilfældene inden for genetik 
er ofte så komplicerede, at der – i modsætning  
til en brækket arm – ikke er en rigtig eller forkert 
måde at håndtere dem på. For den ene datter af 
en mor med brystkræft, vil det være en lettelse 
at kende sin egen risiko for at få sygdommen, så 
hun kan ændre livstil og forbedre sine chancer. 
Den anden datter vil måske hellere leve i glad 
uvidenhed.

”At arbejde med genetik lærte mig, at verden 
ikke er sorthvid. Lægens job er ikke at fortælle 
folk, hvad det rigtige valg er. For who knows? 
Gert lærte mig at lytte til patienten,” siger hun.

Forkert placeret patient
På Sygehus Lillebælt er evnen til at lytte sat i sy
stem, så Dorthe Crüger og de andre ledere totre 
gange om året bruger en hel til en halv dag som 
pappårørende for en patient. Forløbet hedder 
”I patientens fodspor”, og direktøren forklarer, 
hvordan hun f.eks. vågede over en ældre herre, 
der havde fået en hjerneblødning. Han lå i sen
gen på en tremandsstue og kunne intet selv.

”Ved at sidde hos ham sådan en hel formiddag 
blev jeg i tvivl om, hvorvidt det var til hans bedste 

at ligge der. Kunne han have ligget et andet sted? 
For han havde ikke brug for speciallæger længere, 
men dygtig pleje og genoptræning, måske i kom
munalt regi. Der er meget at hente i at vende tin
gene på hovedet på den måde. Det tror jeg ikke, 
man gør fra en direktionsgang. Det handler om at 
være ude i virkeligheden og få patienter og med
arbejdere til at tænke med. Gå ud og lyt, lyt, lyt,” 
siger hun.

Kvalitet behøver ikke at koste
En af de indsigter, Dorthe Crüger har lært af  
Sygehus Lillebælts patienter, viste sig at kunne 
spare hospitalet penge. 

Sidste sommer gik hele Region Syddanmarks 
ITsystem ned. Lægerne, der er vant til at slå op  
i en journal på computeren, når de skal have in
formation om en patient, måtte i en periode ud
spørge patienterne om, hvorfor de var blevet 
sendt på hospitalet.

”Nogle af dem vidste ikke selv, hvorfor de var 
der. Andre sagde, at de kom, fordi deres læge 
syntes, at det var vigtigt. Det er jo interessant. 
For hvis folk ikke selv synes, det er vigtigt at 
møde op, er vi inde på en sti, der hedder over
behandling,” siger hun.  

Det har blandt andet betydet, at lægerne på  
Sygehus Lillebælt har ændret tilgang, så patien
terne ikke hovedløst bliver tilbudt behandling. 
For en alvorligt kræftsyg giver det måske bedre 
mening at bruge sin sidste tid derhjemme med  
familien end at blive dødssyg af kemoterapi. 

Lægen skal lytte. Målet er, at en patient ikke risi
kerer at skulle fortælle det samme til tre forskellige 
læger eller komme flere gange for at få tjekket den 
samme skade. Resultatet er flere behandlede pa
tienter for færre resurser, og Dorthe Crüger ser  
det som et eksempel på, at det ikke nødvendig
vis koster penge at skabe kvalitet. 

Der er for mange embedsmænd i  
det offentlige, der tror, at ledere  

både skal have en opgave og en opskrift  
på at løse den. Så er det bare ikke en leder, 
man har ansat, men en administrator.

HVAD LIGGER DER 
PÅ DIT NATBORD?

Lige nu ’Historiske  
roser’ af Torben Thim, 
som båder indeholder 
dyrkningsvejledninger 
og historiske facts, 
den rykker øverst i 
bunken hvert forår.  
Roserne i haven der
hjemme er min lille 
hobby.

Jeg læser også engel
ske paperbacks, som 
jeg køber, når jeg er 
ude og rejse. Jeg er 
lige blevet færdig med 
’Cartes Postales from 
Greece’ af Victoria 
Hislop og skal i gang 
med ’The Story of a 
New Name’ af Elena 
Ferrante.
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Pengesnak demotiverer fagfolk
Mens vi taler om at spare penge, spørger Plenums 
journalist til de nedskæringer, som læger på visse 
andre hospitaler i Danmark klager over, men når 
slet ikke at færdiggøre sætningen.

”Vi har aldrig haft store sparerunder,” bryder 
Dorthe Crüger ind. For første gang i interviewet 
besvarer hun spørgsmål med enstavelsesord. 
Som om det ærgrer hende at skulle tale om øko
nomi. Plenums journalist må flere gange prikke 
til hende for at få et svar.

”Folk, der arbejder i sundhedsvæsenet, er dre
vet af et kald til at hjælpe. The higher purpose! 
At tale om penge først er et modsatrettet incita
ment. Ved bevidst IKKE at have fokus på øko
nomi, har vi brugt færre resurser på at behandle 
flere patienter,” siger hun.

Dermed ikke sagt, at medarbejderne ikke for
holder sig til økonomi. Alle Sygehus Lillebælts 
driftspenge er fordelt til afdelingerne. Afdelings
lederne har ansvaret for løbende at tilpasse og 
evaluere hospitalets økonomi i samarbejde med 
en kontaktperson i hospitalets økonomi og plan
lægningsafdeling. Denne kontaktperson holder 
snor i regnskabet og kan rapportere til direktio
nen, hvis noget ser mystisk ud. 

Men Dorthe Crüger kalder afdelingslederne for  
de ”sande direktører, der til hverdag selv tumler 
budgetterne på plads”. Kun i yderste tilfælde træ
der direktionen til og hjælper med plan lægning 
eller et lån fra nødpengekassen.

Gartneren er dagens helt
Besparelser, kontrolordninger og ny IT, der  
driller, må ikke stjæle spotlightet på Sygehus  
Lillebælt, mener Dorthe Crüger. Selv synes  
hun, det er let at undgå.

”Jeg ville være uegnet til at lede en privat indu
strivirksomhed, der for eksempel solgte sko eller 
tasker. Det ville være svært at motivere både mig 
selv og andre til, at det er det fedeste job i verden 
at lave en lynlås, der aldrig går i stykker. Men at 
have ansvar for mennesker er noget delikat og 
skrøbeligt og fint, som kræver en enorm ansvars
bevidsthed for alle,” siger hun.

Den erkendelse ligger lige til højrebenet for  
læger og sygeplejersker, der er tæt på patienterne 
hver dag. Men Dorthe Crüger refererer også til 
gartnere, økonomaer og rengøringsfolk. Hun  
inkluderer dem ved at italesætte det til ansættel
sessamtaler, på afdelingsmøder og ved at samle 
faggrupperne på tværs til temadage.

”Gartneren er lige så meget dagens helt som 
overlægen. For hvis patienten kan se, at der ikke 
er luget i bedene, eller toilettet er beskidt, er 
han eller hun utryg fra begyndelsen”, siger hun.

På den måde ender Dorthe Crüger endnu  
en gang med at fremhæve sine medarbejderes 
kvaliteter over sine egne. Man fristes næsten  
til at tro, at hun helt kunne undværes. Og dog?

”Godt lederskab handler om at nå frem i fælles
skab og forstå folks drivkraft. Jeg giver mine med
arbejdere en opgave og stoler på, at de selv kan 
finde opskriften. Og langt, langt, langt hen ad  
vejen, lever folk op til den frihed,” siger hun. 

Cathrine Huus og Maja Seistrup er freelancejournalister

Dorthe Crüger forestiller 
sig ikke, at hun sidder i den 
samme stilling om 10 år. 
Hun er bange for med tiden 
at miste den ydmyghed og 
den evne til at lytte, det 
kræver at være en god leder.
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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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 Kunstmuseet Louisiana slog 
for et par år siden dørene op for en udstil
ling om Ny Nordisk Arkitektur og Identitet 
og stillede spørgsmålet: Hvilken indfly
delse har de nordiske velfærdssamfund 
på vores opfattelse af fællesskabets huse 
og det sociale rum? På udstillingen spil
lede nordiske læringsmiljøer som dagin
stitutioner og skoler en synlig rolle som 
eksempler på nogle af de stærkeste fælles
skabsbærende bygninger og rum i vores 
velfærdssamfund. Stort set alle børn leger 
og lærer i den offentlige sektors rum for 
børnefællesskaber, fra de er helt små. 

En demokratisk arkitektur, som under
støtter menneskelige fællesskaber helt 
ned i småbørnsalderen, er ikke bare på 
den nordiske dagsorden. Den vækker sta
dig større genklang internationalt, hvor 
man bl.a. er optaget af ’early childhood 
education’ og den nordiske småbørnspæ
dagogik som modsvar til ’preschools’, 
der er almindelige i andre lande – hvis 
der overhovedet er andet end privat pas
ning til børn, før de når skolealderen. 
Men også skolepædagogikken med pro
jekt og problemorienteret læring, elev
medinddragelse og udeskolepædagogik 
lægges der mærke til.

Det viste udstillingen, og sådan genken
der vi det også de grundlæggende værdier, 
som skolens rum gerne må være med til at 
levendegøre. Præcist som den italienske 
Reggio Emiliapædagogik talte om ’Rum
met som den tredje lærer eller pædagog’. 

Det handler ikke kun om at udvikle 
rum til ’det ekstra’. Det er en vision om 
at koble rum og pædagogik er med til at 
danne børn: Når vi træffes pædagogiske 
valg om hvilke hold og klassefællesska
ber, valg om hvilken måde at arbejde 
med inklusion og styrke almenundervis
ningen, valg af arbejdsformer og dermed 
rum og adfærd for både elever og med
arbejderne, valg om rum der indbyder  
til bevægelse, og valg om samarbejder 
med andre institutioners – eller kultur og 
idrætsforeningers – læringsmiljøer. Rum
met i ordets bredeste forstand er noget  
af det mest ressourcefulde, vi har, hvis de 
kortlægges, skabes og udvikles sammen.

Et er idealerne, noget andet virkelig
hed. Nogle skoler er bygget i 1960’erne 
med lange brede gange og mellemrum, 
der ikke rigtigt bruges til noget. Andre  
er endnu ældre byskoler i flere etager, 
smalle gange og små klasselokaler på  
rad og række. Og så er der en vedvarende 

forudsætning om, at der ikke er budget til 
at bygge nyt eller renovere stort. 

Derfor er rummets potentiale til læring 
ofte gledet i baggrunden i diskussionerne 
om udvikling af endnu bedre læringsmil
jøer til alle børn og unge. Men der er mas
ser af muligheder for at gentænke rum  
og læring og videreudvikle demokratiske 
rum. Også i eksisterende byggeri. Ved at 
tænke i kloge kvadratmeter, hvor sambrug 
og samarbejde både inde og ude og på 
tværs af institutioner og lokalsamfund,  
er der masser af skjulte kvadratmeter til 
at styrke fællesskaber til børn og unge,  
så de – uanset social baggrund – udvikler  
sig til livsduelige medborgere i fremtidens 
samfund.

Datainformeret ledelse
Mange er godt i gang med at udvikle sko
lens rum. Men en systematisk indsamling 
af data på den enkelte skole eller på tværs 
af institutioner i et område viser næsten 
altid, at der er skjulte ressourcer, der kan 
omsættes til bedre læring. 

I folkeskolen og ungdomsuddannel
serne er der sat fornyet kraft på udvikling 
af læringsmiljøer, der fremmer varieret 
undervisning, styrker innovation og en

SKAB KLOGE 
KVADRATMETER

ARKITEKTUR KAN – NÅR DEN ER BEDST – UNDERSTØTTE SAMMENHÆNGEN 

MELLEM RUM OG LÆRING VED AT VÆRE INVITERENDE, DEMOKRATISK OG 

ORGANISERENDE OMKRING FÆLLESSKABER. DEN KAN MENNESKELIGGØRE  

OG SKABE TRYGGE RAMMER

Af Gitte Andersen og Christine Antorini • Foto Tobias Selnaes Markussen

læringsrum
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FÅ MERE INSPIRATION  

Forlaget Praxis har netop udgivet bogen 
”Kloge kvadratmeter – Skjulte ressour
cer til bedre læringsmiljøer” med et til
hørende digitale projektværktøj.

Det er en GørDetSammenBog skre
vet af tidl. børne og undervisningsmi
nister Christine Antorini, og direktør 
Gitte Andersen, SIGNAL Arkitekter.

Inspirationen til bogen stammer fra  
Ny Nordisk Skole og fra summen af 
data fra mange kortlægninger af rum
ressourcer, læring og adfærd i daginsti
tutioner, grundskolen og ungdomsud
dannelser. 

Stadig flere institutioner arbejder med 
rummet som forandringsagent for at 
forbedre læringsmiljøer i forlængelse 
af bl.a. skolereformen og erhvervs
uddannel sesreformen. Men der er 
stadig masser af ressourcefuldhed, 
der kan omsættes til kloge kvadrat
meter til gavn for børn og unge.
 
Bogen er støttet af Realdania og Fon
den Danish Society for Education and 
Business. Skolelederforeningen, Dan
ske Erhvervsskoler og gymnasier  
samt KL er netværkspartnere.

Toppolitiker og arkitekt har flyttet tanker 
og idéer om rum og rummelighed på 
landets skoler, der tilsammen har et par 
millioner m2 at gøre godt med.
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treprenørskab, kombinerer teori og prak
sis, tænker bevægelse og kropslig udfol
delse ind i løbet af dagen og åbner skolen 
i samarbejde med foreningsliv, kulturin
stitutioner og virksomheder.

Her spiller rum i forandringsarbejdet 
en helt central og ofte undervurderet 
rolle. Kloge kvadratmeter er en mulig
hedsdagsorden for rum, adfærd, læring 
og trivsel ved at give enkle metoder til  
at afdække og omsætte de mange skjulte 
rumressourcer, der venter på at blive  
aktiveret. Allerede fra i morgen.

Det handler faktisk sjældent om, at 
den eneste mulighed er at bygge nyt, hvis 
vi skal skabe forbedringer. Oftest handler 
det om at bruge de rum og kvadratmeter 
klogere, som vi allerede har, og deles  
om ressourcerne på tværs. Og skulle man 
være så heldig at få penge til nyt, så er det 
også her relevant at udfordre adfærden, 
så der bygges klogt – og ikke for stort eller 
for meget – på baggrund af data. Fremti
den skal være bæredygtig økonomisk, 
miljømæssig og socialt. Utro ligt meget kan 
lade sig gøre billigere og bedre uden at 
skulle bygge helt nyt. 

Lad os se på et par enkelte illustrative 
eksempler på den enorme ressource
fuldhed, der kunne udnyttes langt bedre:  
I gennemsnit står folkeskolens rum tom me 
ca. 50 % af tidsrummet 08.00-14.00. Efter 
kl. 14.00 falder udnyttelsesgraden endnu 
mere. Fællesarealer står tomme 70% af 
tiden. Basislokaler fx et klasselokale står 
ledige 40% af tiden. Det mest benyttede 
areal er der, hvor biblioteket eller det 
pædagogiske læringscenter er. Det benyt
tes i gennemsnit 63 % af tiden. Særlige 
arealer til administrative arbejdspladser 
står ledige 57 % af tiden.

På erhvervsskoler er det stort set sam  
me mønster: Ca. 50 % af arealerne står 
tomme i tidsrummet 08.00-14.00. Der er 
næsten tomt efter kl. 14, på fredage alle
rede efter kl. 12, og i weekenderne står alt 
tomt hen. Allerede her ligger der et stort 
potentiale i at samarbejde om brug af 
rum og faciliteter på tværs af folkeskoler 
fx til linjer eller valgfag i udskolingen og 
erhvervsskoler.

Mange steder står faglokalerne tomme 
store dele af dagen – de lokaler, der er 
skolens dyreste rum, og som har faci
liteter til at arbejde innovativt med mo
deller, prototyper, eksperimenterende 
undervisning og materialer. Hvis fx folke
skolen eller de almene gymnasier sam
arbejdede med erhvervsskolen, ville der 
være adgang til andre typer af topprofes
sionelle værkstedsfaciliteter, inklusive 
dygtige unge håndværkerelever, der kan 
være hjælpeinstruktører og rollemo
deller for eleverne. Her er meget mere  
læring at hente, uden at man behøver 
bruge én krone ekstra på nyt udstyr. 

I gennemsnit bruges de dyreste fag
lokaler på folkeskolerne kun 20-35% af  
tiden mellem kl. 8-14. De er også statio

nære. Men der er masser af muligheder 
for at etablere mobile og dermed fleksi
ble FabLab, InnovationsLab, MadLab – 
eller slet og ret Håndværk & Design for  
at tage en af folkeskolens fornyede fag. 
Og de kan rykkes udenfor på de mange 
små arealer, der ofte står ubenyttet hen 
og som en kortlægning af udearealerne 
kan lære alle ’at se’ – og omsætte til et 
udekøkken, udelaboratorium eller ude
værksted. På den måde kan teori og prak
sis kombineres mere enkelt og integreres 
bedre. Mere og bedre for mindre.

Data om de mange ledige rumressour
cer hen over en skoledag – for slet ikke  
at tale om eftermiddag og aften – skal 
holdes op imod, at vi drifter disse byg
ninger døgnet rundt, både rum i brug og 

læringsrum
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dem, der ikke anvendes, og begge kræ
ver vedligeholdelse over tid. Kunne vi 
derfor ved samarbejde og sambrug an
vende de ressourcer, vi allerede har ad
gang til, på en bedre måde? Og kunne vi 
med afsæt i vores visioner og strategier 
for udvikling af institutionerne give os 
selv meget bedre muligheder? 

Og der er endnu mere guld, der venter 
på at blive samlet op, hvis vi fx tænker, at 
det er vigtigere at have adgang til ressour
cerne, når vi har behovet, end selv at eje 
rum og udstyr døgnet rundt. Vi kunne se 
på mulighederne for at samarbejde på 
tværs af uddannelsesinstitutioner, fx på 
campusser og i lokale ’børnebyer’, og 
mellem skoler og lokale ressourcer lige  
fra virksomheder til kulturliv og forenin
ger. Vi kan aktivere ’guldet i nabolaget’, 
sådan som stadig flere samarbejder med 
som del af den åbne skole, men hvor der 
stadig er masser af muligheder for forny
ede læringsfællesskaber på tværs.

Udvider vi derudover læringsrummet 
til det virtuelle rum uafhængigt af tid, 
sted og mursten, åbner der sig igen et 
nyt globalt univers af læringsmuligheder 
for fremmedsprog, kultur, samfundsfag 
og digital dannelse i praksis.

Ved at kortlægge data, for hvordan vi i 
praksis reelt bruger vores rum og m2, bli
ver potentialet for ny brug af rum, tid og 
ressourcefuldhed i lokalsamfund forhå
bentlig mere synligt for alle. Data – brugt 
klogt – er den lige vej til meget bedre  
læringsmiljøer for færre penge. Det kan 
lyde knastørt og djøfagtigt, men mange 
visioner kan realiseres, hvis man arbej
der med data og deraf afledt indsigt i 
nuværende praksis som fundament for 
at imødegå de to oftest vigtigste mod
standsargumenter: tid og penge. 

Rummet som forandringsagent 
En af udfordringerne ved at arbejde med 
rumforandringer er, at rum skaber vaner. 
Forandrede rum udfordrer vaner – og 
dermed den tryghedsbase, mange har  
i ’deres’ rum. At arbejde med rummet 
som forandringsagent forudsætter derfor 
også at arbejde med de nødvendige men

tale ombygninger af kultur, vaner og ad
færd i de nye rum og ’rummeligheder’. 
Det begejstrende er, at det er muligt med 
et ressourcefuldt paradigmeskifte netop 
ved at sætte fokus på medskabelse og 
medejerskab og ved at bruge de ressour
cer, vi allerede har – både fysiske og men
tale – på nye måder. 

Vores erfaring er, at nuværende adfærd 
kan udfordres positivt og konkret gennem 
datainformeret ledelse af udviklingspro
jekter. Men det kræver omhu og medind
dragelse, også når man arbejder med 
rumdata. Der er stadig en udbredt data
resistens hos mange medarbejdere. No
get af modstanden er fuldt berettiget og 
skyldes vilkårlig eller tidskrævende ind
samling af data, der aldrig bliver brugt  
til noget. Meningsløs dataindsamling er – 
meningsløst! Men der findes også virke 
lig gode data, der ikke bruges, eller som 
mang ler at blive indsamlet. Ved at arbejde 
systematisk med data i forlængelse af sin 
vision for bedre læring kan data lære os 
at ’se’ de skjulte ressourcer. 

Rum, faciliteter og bygninger betyder 
utroligt meget for langt de fleste medar
bejderes tryghed i hverdagen – på godt 
og ondt. Arbejder man med rum og for
andring, vil det derfor udfordre stort set 
alle medarbejdere den første tid. Vigtigt 
er det derfor at man igennem datainfor
meret ledelse af rumressourcer også kan 
skabe vejen for arbejdet med de nødven
dige mentale ombygninger af adfærd. 
Når medarbejdere arbejder sammen om 
at se og omsætte de skjulte ressourcer, 
der kan aktiveres til bedre læringsmil
jøer, giver det som regel mening for de 
fleste at være med. De får et konkret 
værktøj til, hvordan deres professions
faglighed kan udfoldes endnu bedre i 
dagligdagen – fordi ressourcerne bliver 
synlige og dermed også troen på at der 
kan skabes forbedringer. Og nogle af 
dem allerede fra dag ét.

Nogle gange er forandringer af lærings
miljøer opstået på grund af en udmelding 
om, at der skal spares penge. Ved at være 
skarp på visionen – at gøre forandringen 
meningsskabende – kan også en spare

dagsorden føre til ’bedre og mere for min
dre’. Ofte er der stor frihed til at formulere 
institutionens egen vision for forandrin
gen, blot rammen fra ledelsen eller for
valtningen overholdes. Brug – eller skab – 
frirummet til at udvikle en meningsfuld 
vision sammen. Og brug det som en god 
anledning til at diskutere og kvalificere, 
hvilke dannelsessyn, I ønsker at fremme 
på jeres skole, gennem måden I udvikler 
rum og pædagogik. Ønsker I at udvikle 
den naturvidenskabelige dannelse, digi
tale dannelse eller en skabelsesorienteret 
dannelse? Det er jeres professionelle valg.

Vores håb er, at alle med jævne mellem
rum vælger at stoppe op og gentænke, 
hvordan man egentlig skaber værdi i sin 
institution til gavn for de børn, unge eller 
andre borgere, man er sat til at få godt på 
vej. Der er store potentialer ved blot at 
kigge på det eksisterende byggeri og po
tentialer, der kan aktiveres, uden at man 
skal bygge helt nyt.  

Gitte Andersen er Global Head, Workspace Management  
and Design, SIGNAL Arkitekter og Christine Antorini er  

folketingsmedlem, tidl. børne og undervisningsminister (S)

Illustration fra bogen om 
de mange ledige m2.

Illustration fra bogen 
om at bygge nyt eller 
bare at bygge om.



Kursusledere
Konsulenter i Skolelederforeningen,  
Søren Teglskov og Jannick S. Mortensen

Oplægsholdere
•  Skoleleder Jens Bernhardt og  
 Souschef Susanne Bremer, Fredensborg Skole
•  Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole
•  Formand for Skolelederforeningen,  
 Claus Hjortdal

Målgruppen er: Ledere der er startet i deres  
første lederjob inden for de sidste 12 måneder. 

Tid
2 4. oktober 2017 

Sted
Sinatur Hotel Storebælt 
Østersøvej 121  
5800 Nyborg

Sinatur Hotel Storebælt ligger naturskønt  
direkte ud til  Storebælt og tæt på såvel  
Nyborg Station som motorvejen.

Pris
4.895 kr.

Tilmelding på
www.skolelederne.org

Sidste frist for tilmelding er 1. september 
2017, hvorefter tilmelding er bindende. 

     KURSUS FOR
NYE LEDERE I  
FOLKESKOLEN

FAKTA

VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE 2.-4. OKTOBER 2017 
PÅ SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

ER DU NYUDNÆVNT LEDER? VIL DU GERNE HAVE 

EN KONCENTRERET INDFØRING I JOBBET OG 

SAMTIDIG MULIGHED FOR ET NYT NETVÆRK?  

SÅ ER DETTE KURSUS NOGET FOR DIG.

 Skolelederforeningen tilbyder nye med
lemmer et 3dages kursus med fokus både på basisviden 
om ledelse af folkeskoler og på mellemlederens særlige 
udfordringer. 

Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige 
deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre 
grupper for at give mulighed for networking, idet vi ud 
over det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på erfarings
udveksling og kollegial sparring. 

Vi kommer til at drøfte skolelederrollen ind gående. 
Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke 
forventninger har folkeskolens mange interessenter til 
skoleledelsen? Hvad  betyder f.eks. forandringsledelse og 
myndighedsrollen for mig som leder? Hvad er god skole
ledelse? M.v. 

Deltagernes eget erfaringsgrundlag inddrages, når ty
piske cases sættes under lup, og Skole lederforeningens 
konsulenter stiller deres viden og erfaring til rådighed, 
når deltagerne – og foreningens formand – giver en ak
tuel orientering.

PS: Har du som skoleleder fået en ny leder kollega, så 
gør venligst opmærksom på kurset!

2017
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Rigtig god indføring i 
rammerne omkring 

ledelses funktionen. Dejlige fysiske 
rammer for opholdet og skøn mad. 
Super engagerede møde ledere og 
en virkelig rar stemning. Jeg gik 
boostet hjem med fornyet energi.
Deltager på kurset marts 2017

PROGRAMFAKTA

VELKOMMEN TIL KURSUS FOR NYE LEDERE 2.-4. OKTOBER 2017 
PÅ SINATUR HOTEL STOREBÆLT, NYBORG

MANDAG DEN 2. OKTOBER 2017 
09.30-10.00:   Ankomst, morgenkaffe.

10.00-12.00:  Velkomst, præsentation og ind-
ledende refleksioner over leder-
rollen. Opstilling af læringsmål 
for forløbet.  
v/ kursuslederne.

12.00-13.00:   Frokost.

13.00-13.45:   Walk and Talk.  
Parvise drøftelser af en case. 

13.45-16.15:   Skoleledelse – rammer og vilkår: 
Om forvaltningslov og offent-
lighedslov. Om afgørelser og 
personalesager. Om special-
undervisning, god orden og 
magtanvendelse.  
v/ konsulent Jannick S.  
Mortensen. 

16.30-18.00:   Ledelse-mellem-ledelse: Om at 
have lederkasketten på. Om at 
arbejde i et ledelsesteam og 
teamledelse. Om dilemmaer og 
loyalitetskonflikter. Om ansvar 
og medansvar.  
v/ konsulent  Søren Teglskov.

19.00-20.30:  Middag.

20.30:   Samling.

TIRSDAG DEN 3. OKTOBER 2017 

08.30-10.15   Aktuelle problemstillinger  
fra dagligdagen. Praktiske  
øvelser med reflekterende 
team.  
v/ konsulent Jannick S.  
Mortensen.

10.30-12.00:   Skoleledelse i praksis I: Om for-
andringsledelse. Om at skabe 
ejerskab hos medarbejderne. 
Om at lede på mål eller lede  
på indhold. Om at træffe be-
slutninger, der gør medarbej-
derne gode til deres arbejde.  
v/ skoleleder Martin Gredal, 
Skovlunde Skole.

12.00-13.00:   Frokost.

13.00-13.45:   Walk and talk  
... tid til refleksion. 

14.00-16.00:   Skoleledelse i praksis II: Om  
at arbejde i en politisk styret 
 organisation. Om økonomi-
styring. Om samarbejdet i 
 ledelsesteamet. Om mellem-
lederens særlige position  
… og meget mere.  
v/ skoleleder Jens Bernhardt  
og souschef Susanne Bremer, 
 Fredensborg Skole. 

16.00-16.30:  Pause.

16.30-18.00:   ”Søren og Monopolet”. Oplægs-
holderne og kursuslederne dan-
ner et panel og reflekterer over 
dilemmaer, som kursusdelta-
gerne præsenterer dem for.  
v/ konsulent Søren Teglskov.

19.00:   Middag 

ONSDAG DEN 4. OKTOBER 2017 

08.30-10.15:   Selvledelse. Det er ingen kunst 
at lede andre. Det er straks 
værre at lede sig selv.  
v/ konsulent Søren Teglskov.

10.30-12.00:   Nyt fra foreningen.  
Aktuel orientering og dialog 
med formanden.  
v/ formand for Skoleleder-
foreningen, Claus Hjortdal.

12.00-13.00:   Bakspejlet. Evaluering af læ-
ringsmål, opstilling af handle-
plan og plan for videndeling 
samt evaluering af kurset.  
v/ kursuslederne.

13.00:   Frokost, herefter afrejse.
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 På vej over Storstrømsbroen og 
ud på sydhavsøerne Falster og Lolland er 
der ikke synlige tegn på krise eller fornem
melse af udkant. Solen glimter i vandet 
og vel ovre passerer man smukke lands
byer, frodige marker,  skove og strande. 
Sommeren er ved at bide sig fast.

Snart befinder vi os på Nysted Skole, 
den sydligste skole i Dronningeriget, op
lyser skoleleder Brian Brodersen, lokal
formand for områdets fusionerede Guld
borgsundLolland Skolelederforening  
og medlem af HB. Skolen ligger i den del 
af Lolland, der hører til Guldborgsund 
Kommune, mens den vestlige del af øen 
udgør Lolland kommune. 

Susanne Høimark, afdelingsskoleleder 
på Nordvestskolen, Ravnsborgafdelingen  
i Horslunde i Lolland Kommune og næst
formand i lokalforeningen er også mødt 
op for at tage en snak med Plenum om,  
at de to kommuners skolelederforeninger 
har taget skridtet til at slå sig sammen i  
én forening – den hidtil eneste fusion i 
Skolelederforeningen af to større lokale  
lederforeninger.

Baggrunden skal findes i et overordnet 
ønske om sammen at stå stærkere, men 
også helt konkret i den store nedgang i 
antallet af skoleledere (på landsplan 16 % 
over 6 år), der er sket som følge af æn
drede skole og ledelsesstrukturer.

”I Lolland kommune er vi nu kun 11-12 
medlemmer, og med en så lille gruppe er 
det svært at få folk til at engagere sig eller 
lave større begivenheder. Da vi har holdt 

flere arrangementer sammen med Guld
borgsund, har Brian og jeg løbende drøf
tet, hvordan vi kunne styrke samarbej
det. Det blev så til en regulær proces om 
at lægge de to foreninger sammen”, for
tæller Susanne Høimark.

Først skulle det formelle på plads på be
styrelsesmøder i begge foreninger, hvor 
der blev nikket til tanken om en fusion og 
senere på to ekstraordinære generalfor
samlinger i efteråret 2015. Her var kun  
ét punkt på dagsordenen, nemlig vedta
gelsen af ét sæt vedtægter for den fælles  
lokalforening med første fælles ordinære 
generalforsamling foråret 2016.

”Det gik gnidningsfrit. Der var fuld op
bakning blandt medlemmerne, og vi står 
nu sammen med de fordele, det giver i 
form af sparring, forberedelse af indpla
ceringer, lønforhandlinger mv. Så nu har 
vi større gavn af hinandens erfaringer  
og overskud, når det brænder på”, siger 
Brian Brodersen.

Strukturskruen strammes
De to øer og kommuner er geografisk  
og kulturelt tæt forbundne, men har for
skellige måder at organisere sig på, ikke 
mindst på skoleområdet. Vilkårene for 
TRarbejdet varierer også, og for at syste
merne kan håndtere det, fungerer Su
sanne og Brian stadig som lederTR for 
henholdvis Lolland og Guldborgsund.

Hvor Susanne som lederTR i Lolland 
får et tillæg for arbejdet på pt. 13.000 kr/
årligt, men ingen tid, er Brians TRar

bejde i Guldborgsund ligestillet med læ
rerTR’ernes vilkår. Det betyder foruden 
et tillæg på 10.000 kr/årligt, at hans skole 
tillægges ekstra ledelsestid på 300 timer/
årligt, så skolen kompenseres for, at han 
bruger tid på organisatorisk arbejde. 
Netop den ekstra tid gør stor gavn, når 
det hele skal nås. 

Også på andre områder er forholdene 
forskellige. Hvor Guldborgsund Kommune 
har bevaret en tradionel skolestruktur, har 
Lolland efter kommunalreformen i 2007 
været igennem adskillige omstrukture  
r inger, og først nu er den seneste ændring 
ved at falde på plads.

”Da vi lagde foreningerne sammen, 
stod Lolland midt i en ny strukturforan
dring, som fyldte og fylder meget. Fra  
at have fire skoler på Lolland med tilhø
rende matrikler, skulle man ned på to 
skoler med henholdvis 5 og 6 matrikler. 
Så det sidste halve år har vores nye, fæl
les skolelederforening haft travlt med  
at være inde over den proces med nye 
stillingsbetegnelser, nye indplaceringer, 
ledere og personale, der flyttes rundt”,  
fortæller Brian Brodersen.

Forløbet har bl.a. været kompliceret  
af, at der i de nye distriktsskoleleder og 
souschefstillinger er skruet et ansvar for 
skole og daginstitutionsområdet sammen 
på en måde, så to af stillingerne er hen
ført til BUPLoverenskomst. Derudover 
har det erklærede mål med strukturæn
dringen været, at der skulle spares, her
under igen på ledelsen.

LOKALFORENINGERNE I GULDBORGSUND OG LOLLAND BLEV SAMMENLAGT SIDSTE ÅR. HVORFOR, 

HVORDAN GÅR DET MED DEN SAMMENLAGTE FORENING, OG HVAD HAR DET GIVET AF FORDELE?

Af Michael Diepeveen • Foto Henrik Frydkjær

1+1=?
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ORDFØRENDE LEDERE

Med LClederoverenskomsten for 10 års 
tid tilbage, blev der ryddet op i titeljung
len. De gamle inspektører, vicere, afde
lingsledere etc. blev afløst af to niveauer: 
Skoleledere og mellemledere. Men det 
er for længst overhalet af virkeligheden. 
Bl.a. er tidligere øverste skoleledere nu 
afdelingsledere på matrikler, mens der 
kommet yderligere ledelseslag ovenpå  
i form af distrikts og områdeledere, og 
nedefter er der en babylonsk sprogfor
virring af nye titler som afdelingsleder  
af det og andet.

Den tradionelle skolestruktur i Guldborg
sund betyder, at der på skolerne stadig 
sidder øverste skoleledere med regulære 
ledelsesteam, mens der på matriklerne 
på Lolland kommunes to skoler sidder 
afdelings skoleledere, uden kompetence 
til at træffe alle afgørelser om skolens 
elever og i øvrigt – men som de facto ofte 
er nødt til det. For hvem ellers? Det er jo 
dem, der møder børnene, forældrene og 
personalet.  Derfor har man i Lolland ind
ført et nyt begreb: Ordførende leder.

Susanne Høimark uddyber: ”I ledelserne 
på de enkelte matrikler, der hos os be
står af skoler og daginsti tu tioner, og 
hvor afdelingsskolelederne for skole og 
for instution er ligestillede og oven i kø
bet med selvstændig økonomi, er der 
behov for en, der kan tage teten, når det 
gælder. Som byder velkommen ved fæl
les arrangementer og repræsenterer 
den samlede instituition i ud valgsarbej
der mv. Så som noget nyt har hver ma
trikel altså nu fået udpeget en såkaldt 
ordførende leder”. 

Det er forskelligt hvilken faglig bag
grund, vedkommende har, men de ord
førende ledere er fordelt nogenlunde 
forskelligt alt efter om man har skole  
eller BUPLbaggrund, og dermed har  
en ny ledertitel altså set dagens lys.  
Dog indtil videre uden, at kommunen 
har villet give et tillæg for tjansen … 

Sammenlægningen har været god.  
Vi mødtes jo på kryds og på tværs i  

forvejen. Og blandt medlemmerne har ikke  
der været nogen, der har sagt, at det vil vi  
ikke, eller det er for dumt. Tværtimod.
Susanne Høimark, næstformand, GuldborgsundLolland
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Retfærdigvis er der skåret to stillinger 
på chefniveau, men ellers er der her i 
sidste ombæring sparet ledelsestid på 
skolerne svarende til to lederstillinger, 
idet flere af afdelingsskolelederne nu er 
sat ned på ½ ledelsestid og ½ undervis
ningstid. Det giver – da en skole nok er 
lukket, men matriklerne ellers er bevaret 
– en endnu lavere ledelsesnormering. 

”Som forening har vi været med i pro
cessen. Der har været fokusgrupper, mø
der og samtaler, og derefter fik folk at 
vide, hvor de var tilbudt et job. Men vi har 
ikke haft stor indflydelse på slutresultatet, 
og det er ikke altid nemt at genkende det, 
der er blevet sagt. Sådan er det”, konsta
terer Susanne Høimark. Til gengæld har 
man fra forvaltningens og politisk side i 
Lolland ikke lagt skjul på, at det var en 
spareøvelse og det skal siges, at der er 
kommet en mere samlet ledelse af skole 
og daginstitutionsområdet ud af det.

”Selv om forløbet ikke har været kønt, 
har det været forholdsvist åbent. Da vi  
var nyfusioneret, kom jeg med i forhand
lingerne. Og en af fordelene ved at have  
en lokal forening, der dækker mere end  
en kommune, er, at der er nogen, der ikke  
direkte har noget i klemme. At undgå at 
komme i sine følelsers vold, fordi man ikke 
har sin egen stilling på spil, giver bedre 
mulighed for at stille de frække spørgsmål 
og løfte pegefingeren, når det har været 
nødvendigt”, supplerer Brian Brodersen. 

Sammen med Susanne Høimark peger 
han på, at skolelederne står stærkere ved 
at være samlet i en fælles forening. I alle 
sammenhænge, relationer, samarbejde 
og i konflikter har der været større pon
dus, når der skal findes løsninger og  
designes modeller for organisering og 
udvikling. Det gælder i forhold til DLF, 
BUPL, forvaltning, kommunaldirektører 
og politikere. Det er som om, at 1 + 1 = 3.

Investerer i folkeskolen
Nu ligger der ikke ligefrem guld og flyder i 
gaderne. Men situationen er alligevel an
derledes end i Lolland, da det i Guldborg
sund sidste år politisk blev besluttet at til

Jeg mener, det er en fordel at kunne  
se tingene med en vis distance, når  

vi diskuterer problemstillinger og finder  
løsningsmodeller. Samtidig står vi stærkere 
over for de andre parter på skoleområdet.
Brian Brodersen, formand, GuldborgsundLolland
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føre skolevæsnet 10 mio. kr. om året over 
en fireårig periode. Her står den fælles 
skolelederforening altså med en anden 
opgave, nemlig at sikre at de ekstra penge 
til skolerne set med skolelederøjne bliver 
brugt bedst muligt. 

”Det er en lidt speciel oplevelse, for po
pulært sagt skal vi i Guldborgsund pludse
lig fortælle, hvad vi kan, frem for at pege 
på, hvad vi ikke kan. Det har vi jo været 
vant til de seneste år, hvor der også her 
har været sparet og sparet. Ja, oprindeligt 
50 mio. kr., hvilket er mere, end vi får nu. 
Men sådan er spillet, og det er selvfølgelig 
væsentlig bedre end fortsatte besparel
ser”, siger Brian Brodersen. 

Tilbage i 2010-11 blev der i Guldborg
sund gennemført en skolestrukturæn
dring, hvor fem skoler lukkede. Også her  
i en rimelig åben proces med forvaltning 
og politikere, hvor ændringerne gav me
ning. Så da nye, markante sparekrav for 
det kommunale skolevæsen kom, var sko
lelederforeningen  selv ude og pege på,  
at man kunne være nødt til igen at kigge 
på, hvilke skoler der ikke skulle være på 
landkortet. Men det ville politikerne ikke.

”Så er er gennemført nedskæringer på 
anden vis ved bl.a. at lave landsbymodel
ler, hvor mindre skoler er slået sammen 
med de lokale daginstitutioner. Besparel
serne var begrundet i nødvendigheden  
af at konsolidere kommunens økonomi. 
Men denne gang lovede politikerne at 
lykkedes øvelsen, ville man igen sende 
penge den anden vej – og det løfte har 
politikerne rent faktisk holdt!”, siger 
Brian Brodersen.

Den fælles skolelederforening har for 
nylig på en temadag sammen med skole
bestyrelser, elevrepræsentanter, lærer
kredsen og forvaltningen lavet et idekata
log til udmøntningen af dette års ekstra 
bevilling. Det kan være ved at hæve det 
faglige niveau, forbedre lærernes trivsel, 
øge folkeskolernes attraktion i forhold til 
andre skoleformer og mange andre typer 
projekter, hvor skolerne skal redegøre for, 
hvad de vil satse på, og senere for, hvad 
der kommer ud af det.

Satsningen på skolevæsenet i Guldborg
sund indbefatter, at der er bygget en ny 
skole. Det er Sophieskolen i Nykøbing Fal
ster, som åbnede sidste sommer med 120 
ansatte og 900 elever. Skolen er indrettet 
efter reformens ideer om åben skole, un
derstøttende undervisning, plads til lærer
forberedelse og så kan faciliteterne bruges 
døgnet rundt også af andre andre parter 
til undervisning, fritidsaktiviteter og over
natning i forbindelse med idrætsstævner 
og andre arrangementer.

Den nye folkeskole ligger midt i et ny
etableret campusområde, som bl.a. også 
rummer et alment gymnasium, handels
gymnasium og teknisk skole samt en 
SOSUskole. Det lægger op til et samar
bejde og bedre overgange mellem  uddan
nelsesinstitutionerne, og lægger med den 
investering i folkeskolen, et politisk flertal 
har foretaget i Guldborgsund samlet set 
op til … kommunalvalget. 

Ny optimisme 
Det er en smuk dag i dejlige omgivelser, 
og ikke alle ved måske, at Sydhavsøerne 
for 5 år siden åbnede en Embassy of  
LollandFalster i København. Som en  
gimmick for at gøre opmærksom på de 
mange muligheder, som den del af Dan
mark byder på. Målet er at lokke flere  
turister, investorer, arbejdskraft og fami
lier til samt pege på de udfordringer,  
der er her, og efter sigende har det givet 
resultater.

Fælles for de to kommuner er, at mange 
resursesvage familier med børn over 
mange år er flyttet ud i de gamle huse i 
området, hvilket er en stor socioøkono
misk belastning og selvfølgelig har betyd
ning for skolernes arbejde. Konkret ligger 
man lavt i elevperformance og i afgangs
karakterer, og senest kom to skoler i  
Lolland og hele syv fra Guldborgsund  
på listen over skoler, som regeringen har 
udvalgt til at få ekstra midler til at løfte 
fagligt svage elever. 

Både Susanne Høimark og Brian Bro
dersens skoler er på ’regeringens liste’, 
der er blevet kritiseret af Skolelederfor

eningen og andre parter omkring skolen, 
se s. 8. Men mens setuppet omkring den 
nye skolepulje ikke huer Brian, da det 
ikke er rart at blive hængt ud som skole. 
Det er  Susanne helt enig i, men er ellers 
ikke så afvisende:

”Vi kan have gavn af den støtte og vej
ledning, der er blevet stillet i udsigt skal 
følge med ordningen, inden pengene ud
møntes. At de bliver det er selvfølgelig  
afgørende, men i første omgang ser jeg 
frem til at få input og sparring til at løse 
vores opgave endnu bedre”, siger Su
sanne Høimark. 

Med hensyn til fremtiden generelt  
er begge fortrøstningfulde. Både i Guld
borgsund og Lolland lyder medlingen 
fra politikerne, at nu vil man ikke læn
gere blive ved med at spare så voldsomt. 
Bl.a. arbejdes der på at sende nogle af 
regningerne tilbage til de kommuner, der 
så at sige eksporterer deres problemer.

”Jeg oplever, at man er blevet mere stolt 
af at bo i Guldborgsund end for et par år 
siden. Det går bedre med at kunne et få 
arbejde, og folk er begyndt at trække ned 
og købe huse hernede, måske ikke mindst 
fordi vi jo har bevaret skolerne ude på lan
det, er det attraktivt for familier med re
surser og kompetencer at bosætte sig”,  
siger Brian Brodersen.

”Vores kommunes økonomi i Lolland 
Kommune er hårdt presset, men vi har 
også forældre og borgergrupper, der  
bakker op om de små lokalsamfund,  
hvor bl.a. skolerne er truet. I det område, 
hvor min skole ligger, er aktive folk ved  
at bygge ’EcoVillages’ op med fokus  
på at bo billigt, bæredygtigt med gen
brug, vedvarende energi, delebiler og 
fællesspisning. De ser også vores folke
skole som et vigtigt plus, fx i forhold den 
privatsksole vi i forvejen også har her”, 
slutter Susanne Høimark. 

Michael Dieopeveen er redaktør
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Velkommen i skole er en hilsen til de nye skolestartere 
i før-sfo’en og deres forældre.

Velkommen i skole er skrevet til børn og deres forældre 
med det formål, at give en lille forsmag på nogle af 
de mange oplevelser, børnene vil få, når de begynder 
deres skolegang.

Vi følger Mads og Mikkelines 
skolestart og kommer ind på en 
lang række emner, som gerne 
skulle give anledning til en god 
snak børn og voksne imellem.

Bogens opgaver er beregnet til 
underholdning og som introduktion til opgaver, 
børnene senere vil møde i skolen.

Bogen kan benyttes hjemme, i før-sfo’en eller i starten 
af 0. klasse.

32 sider + omslag, 4 farve tryk, rigt illustreret, 
A4 format, Kr. 40.- + moms.

Velkommen i skole er skrevet til børn 
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en lille forsmag på nogle af de mange 
oplevelser, børnene vil få, når de begyn-
der deres skolegang.

Vi følger Mads og Mikkelines skolestart 
og kommer ind på en lang række emner, 
som gerne skulle give anledning til en 
god snak børn og voksne imellem. 

Bogens opgaver er beregnet til under-
holdning og som introduktion til opga-
ver, børnene senere vil møde i skolen.

Børn og voksne ønskes god fornøjelse 
med bogen.

Niels Pryn

Niels Pryn

Tegninger Eva Wulff

Forlaget Ole Camåe

Kopiering forbudt   Copyright: Forlaget Ole Camåe6

Skoletasken
Mads skal pakke sin skoletaske. Han kan ikke finde ud af, hvad han skal have 
med. Hjælp Mads med at pakke tasken. Tegn streger til det, der skal med.

 
Tegn noget, du gerne vil have med i skole.

Samtlige sider kan ses på 
www.camae.dk – hvor der 
også kan foretages bestilling.

Forlaget Ole Camåe
DK-3460 Birkerød
Tlf. 48176282
info@camae.dk

Kopiering forbudt   Copyright: Forlaget Ole Camåe4

Den 1. skoledag
Den 1. skoledag må de voksne gerne 
komme med i skole. Der er mange 
børn og mange voksne. Skolelederen 
og lærerne byder velkommen.

Kan du finde Mads og Mikkeline?

Flaget er hejst – farv flaget.

Kopiering forbudt   Copyright: Forlaget Ole Camåe28

Foran skolen står skolepatruljen. De hjælper børn og 
voksne med at komme sikkert over vejen.

Tegn, hvordan kommer du i skole.

Kopiering forbudt   Copyright: Forlaget Ole Camåe Kopiering forbudt   Copyright: Forlaget Ole Camåe12 13

Madpakken
– Så er det tid til at spise, siger læreren, 
og børnene får travlt med at finde 
madkasserne frem.

Mads og Mikkeline er spændte 
på, hvad de har fået med. 

– Se, siger Mikkeline, vi har næsten helt ens madpakker med.

Sæt                   om 5 ting, der er forskellige.

Mads og Mikkeline får mælk til maden. Kan du lide mælk – farv dit svar.  

letmælk

Hvad kan du godt lide at spise til frokost – sæt                  om.

Hvor kommer maden fra – tegn streger.

Kopiering forbudt   Copyright: Forlaget Ole Camåe24

Hjemme hos Mads og Mikkeline
Her bor Mads og Mikkeline med far, mor og lillesøster Mille.

Farv huset.

Der er          voksne.

Der er           børn.

De bor           i huset.

Kopiering forbudt   Copyright: Forlaget Ole Camåe8

Klasseværelset
Her ser du Mads og Mikkelines klasseværelse. 

Hvad er der i klasseværelset? 

Der er en Der er en

Der er et  Der er  og 

Der er to, som ikke skal være i klassen – sæt om dem.
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LEDELSE 
0G STYRING

LANGT FRA SNAREGADE, MEN TÆT PÅ MEDLEMMERNE. DET 

KUNNE VÆRE OVERSKRIFTEN PÅ ET MØDE FOR MEDLEM

MERNE I EN AF SKOLELEDERFORENINGENS LOKALAFDELINGER, 

HVOR MAN GIK TÆT DE UDFORDRINGER OG PROBLEMER,  

DER NETOP ER ... LOKALT. 

Af Karen Lindegaard • Foto Lars Horn

 Skolereform, kommunale 
sparekrav, nedlæggelser og sammen
lægninger af skoler og deraf følgende 
nye skoledistrikter med nye arbejdsop
gaver for skolelederne – alt sammen æn
dringer, som har skabt øget pres i hver
dagen for skoleledere over hele landet.

Dette gælder også i Frederikshavn. 
Her – 45 km fra Danmarks nordligste 
spids og 370 km fra Skolelederforenin
gens hovedkvarter i København K – 
satte kommunens skoleledere hinan
den stævne i Arena Nord en kuldslået 
og regnfuld tidlig forårsdag for at ud
veksle erfaringer om hverdagen som 
leder i år 2, efter at kommunen gen
nemførte en omfattende omstruktu
rering af skole området. Mange skole
ledere har fået nye stillingsbeskriv   el 
ser – nogle kan kalde sig distrikts
ledere, andre afdelingsledere – alle  
sidder de med nye arbejdsfunktioner 
og i nye team med kolleger, de skal 
sam arbejde med. For nogle er der  
og så blevet længere til kollegerne, så  
de må starte bilen, når de skal mødes 
med dem på de andre skoler i distriktet. 

Baggrunden for mødet var to under
søgelser gennemført af Skolelederfor

eningen blandt kommunens distrikts 
og afdelingsledere.

Den første undersøgelse blev lavet  
i november 2015 og viste, at medlem
merne i Frederikshavn lå blandt de fem 
bundplaceringer i landet med hensyn til 
arbejdspres og muligheden for at have 
tid til opgaver som dokumentation af 
skolens opgaver, samarbejde med per
sonalet, til at udvikle sig som leder og  
til kontakt med lokalsamfundet. 

Da samme undersøgelse blev genta
get et år senere, var tallene forbedret, 
og de fleste resultater lå nu på niveau 
med landsgennemsnittet.

Lyt til græsrødderne
Mødet i Frederikshavn blev indledt af 
 undervisningschef Vibeke Post Madsen, 
der bød de 30 ledere velkomne. Hun 
tog udgangspunkt i de to medlems
under søgelser og spurgte på baggrund 
heraf: ”Hvordan kan jeg bedst muligt 
understøtte jeres arbejdsforhold?”

Til mødet var også kommet Skole
lederforeningens næstformand Dorte 
Andreas og en af foreningens konsulen
ter, der havde taget turen fra Køben
havn for at lytte til græsrødderne og 

den virkelighed, der gemmer sig bag 
tallene i medlemsundersøgelserne.

Det var to lokale skoleledere, der 
stod for den praktiske organisering af 
mødet, lokalformand Lars Lundgreen, 
afdelingsleder i skoledistrikt Vest, og 
Chris Kramme, afdelingsleder i skole
distrikt Syd. De havde planlagt tre te
maer til diskussion blandt medlem
merne: teamsamarbejde, videndeling 
og arbejdsmængden i forhold til tid. 
Medlemmerne blev sat sammen i fire 
grupper på 5-8 personer på tværs af 
de fire skoledistrikter – Nord, Syd, Øst 
og Vest – i Frederikshavn. 

Lars Lundgreen varmede op til arbej
det i grupperne og satte deltagerne i 
gang med dagens mange diskussions
punkter: ”I skal gå herfra med en for
nemmelse af, hvad I selv og jeres team 
kan gøre. I skal have et tydeligere bil
lede med herfra af, hvordan teamene 
i Frederikshavn fungerer,” sagde han.

Tillid og ærlighed
Det første spørgsmål, der blev diskute
ret var samarbejdet og fordelingen af 
arbejdsopgaver i teamene. Her pegede 
lederne i Frederikshavn på, at en vig
tig faktor for arbejdet er strukturen i 
det enkelte skoledistrikt. 

I et distrikt byder afdelingslederne 
ind på opgaver, så de hver især speci
aliserer sig og får et ekspertområde. 
Men ellers er ”strukturen i distrikterne 
med til at definere, hvilke arbejdsfelter 
man har,” sagde en afdelingsleder. I ét 
distrikt sidder afdelingslederne alene  
på seks forskellige skoler med mange 
arbejdsopgaver, hvoraf nogle løses i 
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LEDERNES 
 ARBEJDSFORHOLD

Skolelederforeningen har 
undersøgt skoleledernes 
vurdering af deres arbejds
forhold på en lang række 
skoler efter skolereformen, 
og udfordringerne rundt i 
landet er ret ens …

Undersøgelsen viser, at 
der, hvor skoen trykker 
mest hos skole lederne på 
landsplan, er på tre punk
ter: tid, ressourcer og løn. 

Manglende tid: 
•  til at levere den øn

skede  dokumentation 
af skolens  virksomhed

•  til at samarbejde med 
perso nalet om skolens 
progression 

•  til at samarbejde med 
lokal samfundet

•  til at lave en udviklings
plan for skolen

•  dokumentationsop
gaver, der ikke giver 
mening i forhold til 
skolens kerneopgaver,  
er en  tidrøver

Knappe ressourcer:
•  der er ikke overens

stemmelse mellem de 
ressourcer, skolen har 
til rådighed, og de krav 
lovgivningen, aftaler og 
kommunerne stiller til 
skolen

Ikke imponerende løn:
•  lønnen modsvarer ikke 

det  ansvar og de krav, 
der i dag er til  arbejdet 
som skoleleder

Kilde: Skolelederforeningens   
vilkårsundersøgelse 201617. 

FORENINGEN  
RYKKER UD

•  Skolelederforeningen 
har 94 lokal fdelinger, 
idet nogle kommuner 
er gået sammen.

•  Vi kommer rundt i 
landet og gerne ud  
i din lokalafdeling, 
hvis I har brug for at 
diskutere medlem
mernes arbejds for
hold og måske for 
hjælp til at forbedre 
arbejds vilkårene

•  Vi kan hjælpe med  
at opbygge det  lokale 
beredskab, så I bedre 
kan tale med én stem  
me og dermed stå 
stærkere
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samarbejde med distriktslederen. Så  
”vi synes, vi har travlt,” pointerede af
delingslederne. 

Alle var enige om, at en afgørende fak
tor for at få samarbejdet til at fungere er 
tillid. 

”Det er en forudsætning, at man er ær
lig over for hinanden og siger til, når der 
er for meget arbejde,” sagde en afdelings
leder. En distriktsleder var enig: ”Det er 
vigtigt at have en form, hvor man kan 
lægge tingene ærligt frem. Tillid opstår 
over tid.” En anden afdelingsleder tilfø
jede: ”Hellere være for søde ved hinan
den! Vi har en anerkendende og nysger
rig tilgang til hinanden. Det fungerer 
rigtig godt. Vi bliver set og hørt.”

Tid til pædagogisk ledelse
Det andet tema, som blev diskuteret på 
mødet, var som nævnt videndeling og 
det tværgående samarbejde mellem le
derne. På dette punkt blev der scoret  
under landsgennemsnittet i begge med
lemsundersøgelser i Frederikshavn, så 
deltagerne blev bedt om at komme med 
forslag til, hvordan en systematisk viden
deling kunne fremmes i kommunen. 

De fleste ledere nævnte, at de gerne  
vil arbejde mere med pædagogisk ledelse 
og mindre med administration. ”Der er 
rigtig mange administrative opgaver, der 
tager tiden,” sagde en afdelingsleder. 
Medlemsundersøgelsen viste også, at  
lederne bruger næsten dobbelt så meget 
tid på administration, som de ønsker.  
En distriktsleder foreslog, at der kunne 
findes tid ved at lægge flere administra
tive opgaver ud som sekretærarbejde. 

Også inklusion og elevsager tager for 
meget tid. ”Jeg er ved at drukne i enkelt
elevsager,” sagde en afdelingsleder.

Andre pegede på, at økonomisk indsigt 
er et af de vigtigste værktøjer, man har 
som leder i folkeskolen, og at her er be
hov for mere uddannelse til lederne. 

”Vi har et lidt hjemmestrikket forhold 
til økonomi – det er et hardcoreområde, 

hvor vi kunne bruge noget mere uddan
nelse,” sagde en distriktsleder. 

Der var enighed om, at det er vigtigt, 
at alle medarbejdere oplever, at de er tæt 
på deres leder. ”Den grundlæggende vej
ledning af personalet påhviler ledelsen. 
Vi skal klæde personalet på ved at give 
dem tydelige rammer og retning,” sagde 
en distriktsleder. Der var dog lidt uenig
hed om, hvordan denne opgave skal lø
ses, da en afdelingsleder ikke mente, det 
var nok at afstikke rammer – en leder må 
også selv involvere sig i undervisningen 
for at kunne vejlede medarbejderne.

”Når en leder går ud i et klasserum,  
ligger der en forventning om, at lederen 
ved, hvad der foregår,” sagde han. ”Jeg  
vil gerne være med til at kunne give svar.” 
Distriktslederen mente dog, at ”viden og 
kompetencer ikke findes – det er noget 
der opstår. En dygtig leder kan skabe det 
rum, hvor det opstår,” sagde han. 

Arbejdspresset letter
Et sidste emne, der blev diskuteret blandt 
medlemmerne i Frederikshavn, var ar
bejdsmængden i forhold til den tid, der 
er til rådighed. Igen blev det fremhævet, 
at kommunens fire skoledistrikter er me
get forskellige, og nogle ledere bruger 
meget tid på at pendle mellem skolerne. 
”Det at have ledelsesansvar på flere ma
trikler tager tid,” sagde en afdelingsleder. 
”Her kunne der optimeres meget”. 

Omstruktureringen af skolevæsnet i 
Frederikshavn med skolelukninger, sam
menlægninger og nedlagte lederstillinger 
i 2015 udløste et voldsomt arbejdspres på 
lederne. En del af dem fandt dog, at ar
bejdsmængden nu er blevet mere tålelig  
i forhold til året før. 

”Der er ting, der er blevet bedre. Vi 
havde alt for travlt før,” sagde en afde
lingsleder. Og en anden bemærkede:  
”Vi oplever alle i teamet en nedgang i  
arbejdsmængden. Vi har en fornemmelse 
af, at vi kan nå at løse opgaverne. Før ar
bejdede jeg 45 timer om ugen, nu arbej
der jeg 41 timer. Det betyder meget, at  
vi nu er i år 2 efter omstruktureringen.” 

Nogle af skolelederne fortalte også,  
at de havde haft stort udbytte af en er
hvervscoach, de havde fået tilbudt. ”Jeg 
er blevet skarpere til at sige: hvad er vig
tigt nu, og hvad kan vente? – og til at sige 
’nok er nok’ på et tidspunkt”, lød det.

Det er dog ikke alle steder, arbejdsgan
gene for lederne fungerer optimalt: ”Vi 
bliver blæksprutter og løber i alle ret
ninger,” sagde en afdelingsleder – et  
billede, andre kunne genkende, mens  
en distriktsleder konkluderede: ”Det  
drejer sig om, hvordan arbejdsopgaver 
skal prioriteres.”

Efter arbejdet i grupperne afsluttede 
næstformand i Skolelederforeningen 
Dorte Andreas, som sammen med en 
kon sulent fra sekretariatet har været 
rundt i flere kommuner for at tage tem
peraturen på skoleledernes oplevelse  
af deres arbejdsforhold.  

”Jeres vilkår ligner dem, der findes 
rundt i landet,” konstaterede Dorte  
Andreas og roste forsamlingen for deres 
måde at gå til dagens opgaver på. ”Den 
har været eksemplarisk!” sagde hun.  
Næste stop for hende på vejen rundt  
til lokalforeningerne var Esbjerg. 

Karen Lindegaard er freelancejournalist 
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ER SKOLELEDELSE 
NOGET SÆRLIGT?

 Kan vi stå fast på, at skole
ledelse er noget særligt? Det tror jeg. 

I den amerikanske strategiforsker 
Mintzbergs berømte bog om ledelse 
med titlen ”Management” refererer 
han til sine egne forskningsstudier 
blandt meget forskellige ledere. Han 
beretter også om et forskningsprojekt, 
hvor han fulgte i hælene på en skole
leder i løbet af en hel dag. Han kunne 
konstatere, at denne leder i udstrakt 
grad udøvede ledelse i gang eller så
gar i løb. At lede en skole kræver, at 
man er let til bens, om ikke konkret, 
så under alle omstændigheder i sym
bolsk forstand. Skolen bevæger sig,  
og så må ledelsen bevæge sig.  

En af Mintzbergs senere og mere 
almene pointer er, at organisations
udvikling og fornyelse fordrer, at 
’kaptajnen for det hele” ikke troner 
på øverste dæk af skibet og derfra 
tror, at hun kan kontrollere, plan
lægge og lave strategier for det hele. 
Man skal ud af kontoret og i bogsta
velig forstand rundt og fornemme, 
hvordan det hele står til ’på gulvet’, 
og hvad der bliver talt om. Innova
tionskapacitet vokser ud af en form 
for mikroledelse, hvor det bliver 
muligt at agere ideopfanger. Det 
handler ikke om kontrol, men om 
nysgerrighed, nærvær og derigen

nem begrundet tillid til organisatio
nens og medarbejdernes formåen 
og ansvarstagen for helheden. 

Der er to vigtige pointer i dette  
for den moderne skoleleder i dag. 

For det første er det ikke sikkert, at 
skoleledelse handler om det samme 
som alt andet ledelse. Der er noget 
særligt ved skoleledelse, som der er 
brug for at udvikle et sprog omkring. 
Man kan ikke restløst overføre poin
ter fra andre fag, brancher og organi
sationer. Skoleledelse handler i mar
kant forstand om andre mennesker. 
Mere konkret er skolens formål knyt
tet an til elevernes mulighed for at 
blive oplyste, at tilegne sig kundska
ber, færdigheder, myndighed, alsi
dig personlig udvikling og lyst til vi
dere uddannelse. For nu at nævne 
nogle af de vigtigste opgaver. Det be
tyder, at selve kernen i skolens opga
veløsning drejer sig om at tage vare 
på børns udvikling og læring i re
lation til det omgivende samfund.  
Det er, og bør ikke være, det samme 
som at lede en pølsefabrik. Der er 
på en helt særlig og fin måde relati
onel ledelse i spil på en skole, fordi 
selve opgaven løses relationelt, når 
læreren eller pædagogen nænsomt 
skubber til elevens udvikling. Skal 
skoleledelse udvikles og forfines for

drer det derfor et særligt sprog og 
en særlig praksis udviklet på skolens 
præmisser.

For det andet så er der, og det 
gælder alment på tværs af forskel
lige slags ledelse i forskellige sam
menhænge, en nødvendig urenhed 
forbundet med ledelse. Man kan 
ikke nøjes med at kommandere løs
ningerne frem fra kontoret. Den di
rekte sparring på den konkrete op
gave forudsætter, at ledelsen ved 
noget om det, der foregår. Legitimi
teten i ledelsesopgaven kræver, at 
man ’kender sproget’; lærerne, pæ
dagogerne og børnene. Man bliver 
bogstaveligt talt nødt til at mudre  
sig til for at kunne forstå og dernæst 
mestre distancen for at kunne be
slutte. Denne dobbelthed mellem 
nærvær og distance karakteriserer 
det, jeg kalder uren ledelse, hvilket 
kobler sig direkte til den analytiske 
figur, som mine kollegaer og jeg kal
der uren pædagogik. Her er kultur, 
traditioner og vaner helt legitime 
ord, der også bliver betydningsfulde 
for forståelsen af ledelse. 

Det gør i denne forstand ikke no
get, at du som leder har jord under 
neglene og så at sige har et sted at 
stå. Derfra vokser myndigheden,  
tilliden og ansvaret. 

AF LENE TANGGAARD
Professor, ph.d., centerleder og viceinstitutleder, Institut for Kommunikation, Aalborg Universitet

klumme
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KOM UNDER MOTORHJELMEN  
PÅ DIN SMARTPHONE OG PC

NYE VÆRKTØJER FRA ITGIGANTERNE MICROSOFT OG APPLE GØR 

DET GRATIS OG SJOVT FOR BÅDE BØRN OG VOKSNE AT SÆTTE SIG 

BAG RATTET OG UDVIKLE SOFTWARE TIL DE SMARTPHONES OG 

COMPUTERE, DER SPILLER EN STADIG STØRRE ROLLE I VORES LIV. 

Af Michael C. Svendsen • Foto Producenterne

  De seneste år har politiske  
ledere som Barack Obama, ITikoner som 
Bill Gates og erhvervsorganisationer ver
den over haft ét fælles budskab: Vi skal 
blive bedre til at programmere, og det  
aldrig er for tidligt – eller for sent! – at 
komme i gang.

For selv om man jonglerer hjemmevant 
med alt fra sociale medier til regneark og 
billedbehandling, så forstår alt for få, 
hvad der egentlig foregår under motor
hjelmen på pc og mobile enheder. Des
uden er der økonomi og rigtig mange  
arbejdspladser i at gøre flere i stand til at 
”kode”, som programmering også kaldes. 
Hvilket naturligvis er en medvirkende år
sag til, at både virksomheder og politikere 
støtter op om indsatsen.

Massiv interesse og venteliste
Det er under alle omstændigheder et 
budskab, der har vundet genklang hos 
børn og forældre. Hos danske Coding  
Pirates hjælper mere end 500 voksne  
frivillige i 50 afdelinger landet over ca. 
1.000 børn og unge i gang med kodear
bejdet. Her er endda yderligere 2.000 
børn på venteliste til at deltage i de 

mange workshops. 
”Jeg tror, at man bliver en mere kom

petent og kritisk ITbruger af at vide lidt 
om, hvad der sker nede i maskinrummet 
på computeren og af at lære, hvordan 
man får enhederne til at gøre, som man 
vil,” siger Martin Exner, formand for Co
ding Pirates. Han bemærker, at det gan
ske vist undertiden kommer bag på nogle 
børn, at man ikke ”bare” sætter sig ned 
og koder det næste spilhit såsom Mine
craft eller Grand Theft Auto.

”På den anden side finder mange børn 
umiddelbar tilfredsstillelse i at opleve, når 
figurerne på skærmen gør, som man har 
bedt dem om – og måske endda i at ud
vikle deres egne små spil. Det er et rigtig 
godt sted at starte,” siger Martin Exner.

Nye værktøjer gør koderne visuelle
Desuden er de værktøjer, der lærer børn 
og voksne at programmere, de seneste år 
blevet langt mere brugervenlige og sjove 
at give sig i kast med. Især sammenlignet 
med ældre værktøjer, hvor man hurtigt 
stødte mod en mur af frustrerende fejl
koder og uforståelige beskeder.

Hos Coding Pirates benytter de i vidt 

KOM HURTIGT I GANG  
MED AT KODE

Det er nemt og gratis at komme i 
gang med at kode, og både ”Scratch” 
og Microsofts ”Kodu Game Labs” og 
Apples ”Swift Playgrounds” findes 
nemmest ved ganske enkelt ved at 
google dem.

Der ligger en del materiale online  
for både Scratch og Kodu Game 
Labs – hvilket også nemmest  
findes med Google. 

Swift Playgrounds indeholder i sig 
selv et grundforløb, men hertil findes 
også mere målrettede læringsforløb 
til brug i undervisningen, nemlig på 
http://apple.co/2gka5ZS Der findes 
også Swift Playgroundsguide til læ
reren på http://apple.co/2h4N5Ns

Endelig er der det brugervenlige og 
fremragende site, www.code.org, 
hvor en række af verdens største 
virksomheder har samarbejdet om 
at lægge øvelser, viden og værktøjer 
ud til fri afbenyttelse for både børn 
og voksne. 

Det er altid værd at besøge, uanset 
om du vil lære at kode på egen hånd 
eller skal have inspiration til at sætte 
et undervisningsforløb i gang.
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omfang ”Scratch” samt Microsofts Kodu 
Game Labs, der begge er gratis værktø
jer, nemme at komme i gang med og ny
der så stor global opbakning, at der er 
masser af materiale om dem på nettet.

Der er imidlertid også andre og endnu 
nyere muligheder for at inddrage kod
ning i undervisningen, nemlig i form af 
Apples Swift Playgrounds, der kører på 
en iPad. Swift Playgrounds blev først fri
givet sidste efterår, hvorfor det stadig  
vil være ukendt for de fleste. Men det et 
ret gennemført værktøj, der er nemt at 
komme i gang med.

Som bruger – eller elev – starter man 
fra bunden med helt basale begreber og 
kommandoer og ”leger” sig frem ved at 
løse opgaver af stigende sværhedsgrad. 
Swift Playgrounds minder i sin grund
form meget om et spil, men man er dog 
aldrig i tvivl om, at målet er at lære pro
grammeringen fra bunden af.

En god overgang til ægte 
softwareudvikling
Således kan man godt betragte Swift Play
grounds som en overgang mellem de mest 
basale værktøjer – hvor man programme
rer ved at sætte ”byggeklodser” sammen – 
og så vaskeægte udviklingsmiljøer.

Der er ganske vist grænser for, hvor 
langt man kan komme i Swift Playgrounds, 
og umiddelbart er det f.eks. ikke muligt at 
bygge egne apps. Men det er en god intro
duktion til kodning, og efterhånden som 
man arbejder sig frem, minder det mere 
og mere om de værktøjer, man kan ud
vikle rigtig software i.  

Michael Svendsen er freelancejournalist

Det helt nye Swift Playgrounds gør det nemt og gratis at tage de første 
trin ind i programmeringens verden på sin iPad.

På sitet code.org samarbejder nogle af verdens største it og medievirksom
heder om at stille materiale og opgaver til rådighed, der gøre det nemmere 
at lære at programmere – under sloganet ”Anyone can learn!”
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Se det hele ovenfra i 
knivskarp kvalitet

  For få år siden var private droner  
noget, entusiaster selv byggede af løsdele købt 
på nettet. Men i dag er det en multimilliardindu
stri, og i næsten alle actionfilm, natur og sports
udsendelser har en eller flere droner været i 
sving for at få de flotte skud i hus.

Mange private er også kommet med i legen, 
men dels er kamerakvalitet og dronens ”ind
mad” ofte af tvivlsom kvalitet, dels ligner de  
fleste droner i det civile segment hinanden: Fire 
propeller og et kamera underneden, og det kan 
jo godt blive lidt ensformigt. Men så er der mo
deller som dem i DJI Inspireserien, hvor propel
armene trækkes op under flyvningen, så kame
raet har 360 graders uforstyrret udsyn. Samtidig 
ser Inspire ganske enkelt utroligt cool ud, hvilket 
(måske) er en kvalitet i sig selv – og kamerakva
liteten er af en karaktér, hvor man med god sam
vittighed kan byde ind som luftfotograf til det 
næste lokale tristævne.

Til gengæld er den ikke helt billig. DJI Inspire 
findes i en række forskellige udgaver og konfi
gurationer, der i skrivende stund kan erhverves  
for mellem 17.000 og 46.000 kroner hos bl.a. 
Dandrone.dk. Samme sted kan man for øvrigt 
booke sig ind på et af de dronepilotkurser, der 
er forudsætningen for at få tilladelse til at an
vende dronen til meget andet end at flyve rundt 
over en trist mark langt fra alfarvej.  

Print en model, et  
hus eller prototypen 
på en motor

  Hvis droner er det nye sort inden for 
optagelse af udeaktiviteter – og i sagens natur navn
lig, når det er lyst – så er 3Dprint ganske afgjort en 
hobby, der jo kunne være relevant at kaste sig over 
her i det høje nord, hvor det er mørkt store dele af 
året. Samtidig får man lejlighed til at stifte bekendt
skab med en af de mest interessante og hurtigst vok
sende teknologiområder lige nu.

Man kan i dag få udmærkede 3Dprintere til hob
bybrug for ca. 10.000 kroner. Men bevæger man sig 
lidt højere op i prisrækkerne og køber en MakerBot 
Replicator+, er man sikker på at få en standardbase
ret enhed baseret på en af de mest gennemprøvede 
teknologier på markedet. Den udskriver selv for
holdsvis store modeller – på helt op til 29,5 x 19,5 X 
16,5 cm. – og du kan endda følge hele printproces
sen i detaljer via det indbyggede kamera fra din 
smartphone. 

Prisen på knap 22.500 er måske lidt pebret, men 
ellers kan man i stedet overveje at investere i lille
broderen – Replicator Mini+. Her er prisen knap 
13.000, hvilket trods alt er mere overkommeligt. 
Begge er set hos www.dustin.dk.  
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 Primo februar 2017 satte 
Skolelederforeningen en undersøgelse i 
gang med henblik på at få skabt et mere 
solidt grundlag for den senere opstilling 
af krav til OK’18forhandlingerne.

Undersøgelsen – der er fuldt ud repræ
sentativ – viser bl.a., at medlemmerne 
prioriterer lønforbedringer over fx pensi
onsforbedringer. Lønnen har betydning 
for jobtilfredsheden og må i højere grad 
afspejle ansvar og arbejdsindsats. 

Hvis der i denne OKrunde bliver afsat 
puljer til særlige organisationsforhandlin
ger, viser medlemsundersøgelsen, at løn
spændet mellem de højestlønnede lærere 
og mellemledergruppen opleves som lille, 
ja i mange tilfælde overstiger lærerlønnin
gerne mellemledergruppens lønniveau. 
Eventuelle særlige midler kan derfor tæn
kes brugt på at minimere dette spænd. 

I undersøgelsen peger mange medlem
mer på, at det er nødvendigt at sikre en 
fornøden skoleledelseskraft på skolerne. 
Strukturændringerne har de senere år 
ført til en voldsom nedgang i antallet  
af ledere, og undersøgelsen viser, at til
strækkelig ledelseskraft for mange med
lemmer er den vigtigste faktor, når de  
søger nyt skolelederjob.

Uddannelse er godt, men sikring af  
tid ved efter/videreuddannelse er i fokus, 
da flere medlemmer angiver tidsaspektet 
ved efteruddannelse som en kilde til  
frustration. Blandt medlemmerne er der 
også et ønske om forbedring af overens
komstansattes afskedsbeskyttelse.

Foreløbig kravspecifikation 
I HB’s foreløbige drøftelser af skoleleder
nes OKkrav er vurderingen, at skoleleder
nes løn grundlæggende skal forbedres 
gennem generelle, procentvise lønstig

ninger. Det skal betale sig at ’gøre karri
ere’ ved at gå fra medarbejder til leder. 
Desuden skal overenskomstansatte mel
lemledere beskyttes bedre mod afsked 
end som forholdene er nu.  

Foreningen vil i forbindelse med OK
forhandlingerne og ad andre veje gøre 
opmærksom på, at det er vigtigt med  
ledelsesnormeringer i folkeskolen, der 
gør det muligt at lede tilfredsstillende.  
Niveauet kan konkret tænkes at være 12
14 medarbejder pr. leder, som fx profes
sor Lotte Bøgh Andersen anbefaler i sit 
nye store forskningsprojekt LEAP, Ledel
sesadfærd og Performance. 

I forhold til spørgsmålet om fornøden 
ledelseskapacitet kan et nyt overenskomst
projekt være en mulighed. Foreningen vil 
også tage spørgsmålet op om tid til uddan
nelse op, ikke mindst i forhold til udform
ningen af den nye skolelederuddannelse. 

Den videre kravspecifikation bliver nu 
formuleret ud fra HB’s bemærkninger. 
Herefter sendes specifikationen til lokale 
formænd/bestyrelser til kommentering – 
for så på ny at tages op i HB. Siden be
handles kravene på et formandsmøde  
og koordineres i LC-Lederforum og i LC. 

Erfaringer fra det private 
Overenskomsterne på det private arbejds
marked er for nyligt afsluttet.

Der er tale om treårige forlig, hvor løn
nen stiger ca. 7 %, hvilket er højere end i 
sidste ombæring. Det kan være tegn på, 
at Danmark er på vej ind i mere smult 
økonomisk vande. Med reguleringsord
ningen sikres offentligt ansatte 80 % af 
forskellen til den private lønudvikling.

Forligene på det private område inde
holder bl.a. også forøgelse af fritvalgsord
ningen, hvor medlemmerne selv kan be

stemme, hvad der skal ske med en del  
af deres løn – om den udbetales, sættes 
ind på en pensionsordning eller bruges 
til at holde fri, tage omsorgsdage mv. 

Dertil kommer ret til at købe sig til se
niorfridage i op til 32 dage om året, bedre 
TRvilkår i form af kompetenceudvikling, 
regulering af TRtillæg, forlænget opsigel
sesvarsel samt bedre vilkår for børnefami
lier med fuld løndækning under barsel.

Endelig er aftalt en øget kompetence
udviklingsindsats og en – omdiskuteret – 
ny ordning om systematisk overarbejde  
i virksomheder med varierende produk
tionsbehov. 

Michael Diepeveen er redaktør

FORENINGENS HOVEDBESTYRELSE HAR PÅ BAGGRUND AF RESULTATERNE 

AF EN NY MEDLEMSUNDERSØGELSE DRØFTET SKOLELEDERNES OKKRAV.

Af Michael Diepeveen • Illustration Datagraf

GRUNDVILKÅR

ok’18

OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN

MELLEMLEDERPROJEKT

Tilbage ved OK’15 blev det aftalt at gen
nemføre et projekt for overenskomstmidler 
om de ændrede ledelsesvilkår og opgaver 
som forandringerne på skoleområdet har 
medført de seneste år.

Projektet, der nu sættes i gang, har fokus 
på mellemlederrollen, der spænder fra at 
være mellemleder på en hovedskole sam
men med øverste skoleleder, til at være le
der på en fysisk adskilt enhed af skolen.

Med fokus på at understøtte mellemle
derne i deres ledelsesopgave vil foreningen 
og KL undersøge, hvilke muligheder og ud
fordringer mellemlederne oplever, og hvor
dan der arbejdes lokalt med at realisere mu
ligheder og overvinde udfordringer.

Der vil blive kigget på mellemledernes rolle 
i relation til ledelse af alle børns læring og 
trivsel, ledelse af alle skolens personalegrup
per, folkeskoleloven / elevsager, budget og 
økonomistyring, mål og rammer, kvalitet, 
målstyring og evaluering af undervisningen.

Der udvælges 68 skoler til at indgå i pro
jektet med fokusgruppeinterviews. Resulta
terne analyseres og formidles næste år.
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Sæt fokus 
på næring 
til læring 
med Projekt
Sund Skole

Projekt Sund Skole
Nyt 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 profil et løft
Uagtet om skolen har en nedskrevet sundheds-
agenda, kan Projekt Sund Skole være en løfte-
stang til at rette et specifikt 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 profil 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

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 flerårigt 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.

Indholdet i denne annonce afspejler kun forfatterens holdning og er alene dennes ansvar.  
Europa-Kommissionen er ikke ansvarlig for den måde, informationen deri måtte blive brugt.

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

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

Gratis digital materiale- og undervisningspakke

CAMPAIGN FINANCED 
WITH AID FROM THE 
EUROPEAN UNION
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NOTER

Mere respekt for ansatte og ledernes 
faglighed og dømmekraft. Større fagligt 
ledelsesrum og mere tillid til ledere, an
satte og borgerne bør stå øverst på ledel
seskommissionens dagsorden, har FTF’s 
Lederråd på vegne af forbundets ca. 
27.000 ledere peget på i et indlæg. 

Claus Hjortdal, formand for Skoleleder
foreningen og for FTF’s Lederråd, håber, 
at regeringens ledelseskommissionen 
ikke bare har fokus på ledelse, men også 
tager højde for de økonomiske rammer, 
da det spiller en vigtig rolle for lederens 
muligheder for at levere god ledelse,

”Der er store økonomiske forskelle mel
lem kommunerne og de enkelte instituti
oner. Et landsgennemsnit giver ikke et 

retvisende billede af virkeligheden,” siger 
Claus Hjortdal, der også ønsker færre 
centralt styrede mål og kontrolmekanis
mer, så der sikres et reelt ledelsesrum: 
”Vi har brug for større fokus på udvikling 
i et samspil mellem politikere, ledere, 
medarbejdere og borgere,” siger han.

Også formændene Eva Munck, BUPL’s 
Lederforening, Michael Agerbæk, Politi
lederforeningen, Anders Fløjborg, Leder
sektionen i Dansk Socialrådgiverforening 
samt Irene Hesselberg, Lederforeningen  
i Dansk Sygeplejeråd har givet deres bud 
på, hvad ledelseskommissionen bør foku
sere på.

Læs artiklen ”Sæt ledere og ansatte  
fri” på www.ftf.dk

Et nyt læringsinitiativ, der skal hjælpe 
udsatte og fagligt svage børn til at få  
et større udbytte af skolen, skal netop 
starte op på 30 danske skoler.

Initiativet går ud på at oprette en ny type 
lektietilbud, der er blevet døbt lærings
caféer. Her er der fokus på læring frem 
for lektier, og cafeerne drives af unge fri
villige fra Red Barnet Ungdom. 

Læringscaféerne er designet til at imø
degå de fagligt svageste børns behov 
for individuel opmærksomhed og ind
dragende læringsmetoder. 

Initiativet er målrettet børn i alderen 
616 år og finans ieret med 2 mio. kr. 
af Egmont Fonden.

Se mere på www.redbarnetungdom.dk

På café

RESPEEEEKT

Skolelederforeningen søger pr. 1. august en 
medarbejder, som kan indgå i sekretariatets 
enhed for Medlemsrådgivning og Forhand
ling, og som har erfaring med og indsigt i 
det ansættelses og arbejdsretlige område.

Desuden skal den rette kandidat have ind
sigt og erfaring med rådgivning om og vare
tagelse af lokale lønforhandlinger. Det vil 
derfor være en stor fordel, hvis du har kend
skab til ledelse i den offentlige sektor/folke
skolen og kan sætte dig ind i medlemmer
nes arbejdsforhold og vilkår.

Skolelederforeningen har en ambition om 
at komme endnu tættere på vores medlem
mer og lokale afdelinger. Det er vigtigt, at den 
nye konsulent kan lide at have mange bolde i 
luften, er ambitiøs på foreningens vegne, er 
fleksibel og kan arbejde selvstændigt.

Hold øje med det fulde jobopslag på skole
lederjob.dk  yderligere oplysninger om stil
lingen fås hos forhandlingschef Peter Cort 
på tlf. 6160 5323.   

NY KONSULENT

Kontingent
Hen over sommeren 2017 samt fra årsskif
tet 2018 vil der ske ændringer i forhold til 
kontingentsatser og opkrævning for med
lemmer af Skolelederforeningen.

Pr. 1. juli 2017 ændres opkrævningsperio
den for pensionister, så pensionister frem 
over betaler kvartalsvis i stedet for må
nedsvis.

Pr. 1. august 2017 ophører kontingentned
sættelsen for de medlemmer, som har 
konfliktlån, så disse medlemmer overgår  
til almindeligt kontingent. Det skyldes, at 
lånene nu er betalt tilbage. 

Pr. 1. januar 2018 pristalsreguleres alle 
centrale kontingentsatser i Skolelederfor
eningen ud fra KL’s sats for prisregulering, 
som ift. 2018 er 2,3 %.

Det betyder, at almindelige medlemmer, 
som i 2017 pr. måned betaler 598 kr. i  
kontingent fra 2018 vil betale kr. 612 kr. 
Det svarer til en stigning på 2,3 % eller  
14 kr. pr. måned.
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  Kirstinebjergskolen, den største 
skole i Fredericia Kommune, står Magnus te Pas 
nu i spidsen for efter tre år som skoleleder på 
Morten Brørup Skolen i Skanderborg. 

Skolens 1.860 elever fordelt på fire afdelings
skoler har hermed fået en ny ambitiøs distrikts
skoleleder, der bl.a. har skiftet job for at få mulig
hed for at bruge sin erfaring og uddannelse på 
den strategiske del af ledelse. Og ikke mindst at 
lede ledere gennem ledere.

”Jeg har været på en byskole i tre år, hvor jeg fik 
et helt nyt lederteam op at stå og har fået brandet 
skolen. Efter min master i Offentlig Ledelse i 2015 
kom i hus, fik jeg endnu mere mod på strategisk 
ledelse. Jeg har aldrig lagt skjul på, at jeg gerne 
ville noget mere med skoleledelse,” siger Magnus 
te Pas. 

I 2008 deltog Magnus te Pas sammen med sin 
skole, Gauerlundskolen I Vejle, i tvprogrammet 
”Skolen  Verdensklasse på 100 dage”, der viste, 
hvordan brug af bevægelse i undervisningen 
kunne hæve elevers indlæring og motivation. 

”Elevernes motivation er fortsat min mærke
sag, ligesom mit mantra stadigvæk er, at vi er her 
for børnenes skyld. Det er dem, vi skal lægge os  
i selen for. Det er vigtigt som skole at være i ud
vikling. Fokus skal være på, hvordan vi skal æn
dre vores daglige praksis, så vi gør det bedre for 
børnenes skyld.”

Magnus te Pas erkender, at han i sit nye job 
skal vænne sig til at være længere væk fra ele
verne og skolens hverdag.

”Jeg er ikke ude i skolens dagligdag mere på 
samme måde. Jeg er med i driften og strategien af 
den, men sidder ikke som udgangspunkt med for
ældresamarbejde og lærerteams. Jeg elsker skole
livet, hvor man kan mærke børnenes motivation.” 

Til gengæld er Magnus te Pas placeret nær på 
forvaltningen. De fire distriktsskoleledere i Frede
ricia sidder meget tæt på skolechefen, bl.a. har  
de møder hver fjortende dag med skolechefen. 

”Jeg er tættere på maskinrummet og den videns
deling, der eksisterer på det ledelses niveau,” siger 
han. Magnus te Pas mener, at de største udfor
dringer for skoleledere lige nu er at holde fast  
i re formen.

”Vi skal holde fast i, hvorfor vi har fået flere  
timer til at drive skole for. Reformen betød jo,  
at børnene skal være længere i skole. Det er sta
dig en meget stor mission for skoleledelsen og 

medarbejderne at sørge for, at de timer, eleverne 
har fået, bliver forvaltet på den rigtige facon.  
Med den måde lærerne er blevet behandlet på  
og har fået skruet deres arbejdstid sammen på 
med mere forberedelse, kan faren være, at ele
verne sidder mere på deres numse og skal høre 
efter, hvad de voksne siger. Det var virkelig ikke 
intentionen med folkeskolereformen. Derfor er 
det rigtigt vigtigt, at jeg som skoleleder bliver  
ved med at slå på, at vi skal huske trivslen og  
muligheden for at bygge fagene ud.”

Han forklarer, at folkeskolens største udfordring 
i øjeblikket er, at lærerne skal tænke deres faglig
hed ind i større helheder end bare lige f.eks. ma
tematiktimen. 

”Det kan være gennem  projektarbejdsformen 
eller emnedage. Så eleverne kan se meningen 
med det, de lærer. Elever kan i princippet have 
op til otte forskellige fag på en dag, hvis der er  
en dårlig planlægger på en skole. Det giver måske 
nok en varieret skoledag, men nok ikke på den 
måde man havde tænkt den varierede skoledag. 
Det giver heller ikke den trivsel, vi gerne skulle 
højne,” mener Magnus te Pas. 

Han påpeger, at New Public Management nok 
også har ramt folkeskolen for mange gange med 
idéen om, at alt kan måles. 

”Der er ikke grænser for, hvad man måler i fol
keskolen. Ud over alt det, der er forpligtende, og 
som vi skal gøre, vælter det ind med dataundersø
gelser i postkassen dagligt. Det er også en kæmpe 
udfordring for skoleleder og personale. Vi kan for
tabe os fuldstændig i kun at indsamle data. Derfor 
bliver skolelederens og ledelsesteamets job i øje
blikket at justere kompleksiteten og gøre klart, 
hvilke data er vigtige for os. Ikke bare den næste 
måned, men også i f.eks. en treårs plan. Hvis vi 
hele tiden skifter kurs efter et nyt datasæt, kan  
vi skifte kurs en gang om ugen, og det er ikke en 
glæde for nogen”, siger Magnus te Pas. 

KIRSTINEBJERGSKOLEN har ca. 1. 860 elever, ca. 
220 medarbejdere og er den største skole i Fredericia 
Kommune. Skoleledelsen består ud over distrikts
skolelederen af et lederteam samlet på fire matrikler. 
Fire afdelingsskoleledere, otte afdelingsledere, hvor 
af de tre af dem er ledere på fritidsområdet. De tre  
afdelingsskoler har fra 0.6. klasse, den fjerde har 
udskolingen fra 7.9. klasse.

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

MAGNUS TE PAS
43 år, distriktsskoleleder 
på Kirstinebjergskolen, 
Fredericia, fra 1. marts.

Vi skal 
ændre  

vores daglige 
praksis, så vi  
gør det bedre  
for børnenes 
skyld. Vi skal 
holde fast i  
reformen ...
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NOTER

Regeringen har nu kondenseret anbefa
lingerne fra den ekspertgruppe, der 1. 
marts afgav anbefalinger til, hvordan 
uddannelsessystemet kan forenkles  
og forbedres, så flere unge får en er
hvervsuddannelse, i et egentligt for 
slag til en reform.

Regeringens reformforslag er udkom
met i en læsevenlig udgave under over
skriften ”Tro på dig selv – det gør vi”, 
og indholdet er i vid udstrækning i 
tråd med de tidligere anbefalinger. 

Det entydige ansvar for ændringer og 
forbedringer bliver placeret på kommu

nen og ikke på institutions og skole
lederne, og det bliver fremhævet, at  
10. klasse fortsætter. 

Samtidig ser det ud til at der er en vis 
frihedsgrad for den enkelte kommune 
til at organisere sig, så det passer med 
deres virkelighed. Men det er klart, at 
det vil kræve flere ressourcer til områ
det, ellers er det svært at forestille sig 
at kommunerne kan lykkes.

Læs regeringens forslag til reform af 
de forberedende tilbud på uvm. dk

BEDRE VEJE

FIND DIT NYE JOB PÅ 
SKOLELEDERJOB.DK

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

99%  
af lærerne 
anbefaler 

GoCook

meld klassen til
gocook smagekassen 

Skoledagen er lang og kræver sund mad. Lad eleverne
lave 100 % deres egne madpakker og mellemmåltider.

Læreren modtager GRATIS undervisningsmaterialer og 
opskriftshæfter til hele klassen til 4-8 undervisningsgange 
fra uge 39. I uge 43, 44 ELLER 45 henter læreren en GRATIS  
smagekasse med råvarer til 24 elever i den lokale Coop-butik. 

DER ER ÅBENT FOR TILMELDING PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

GRATIS undervisnings-materialer ogsmagekasse

Forløbet er målrettet 4.-7. klasse i madkundskab, natur/teknologi, idræt, understøttende undervisning og tværfaglige forløb. 
Læreren må regne med ca. 150 kr. til ekstra råvarer pr. smagekasse.

161.000 
elever deltog

i 2016

For 20. gang uddeler LB Fonden op til 1 million 
kroner til projekter, der kan skabe pædagogisk  
udvikling med et fremtidsorienteret perspektiv.

I år er temaet: Fællesskabets betydning for faglig
hed, dannelse og kreativitet. 

Projekter, der undersøger vilkår for og effekter af 
læring i fællesskaber, vil blive foretrukket. Ansøg

ningen skal være fremsendt senest 25. august. 

Gå ind på www.lbforeningen.dk > lb-fonden

Fællesskab

44 plenum – juni 2017



99%  
af lærerne 
anbefaler 

GoCook

meld klassen til
gocook smagekassen 

Skoledagen er lang og kræver sund mad. Lad eleverne
lave 100 % deres egne madpakker og mellemmåltider.

Læreren modtager GRATIS undervisningsmaterialer og 
opskriftshæfter til hele klassen til 4-8 undervisningsgange 
fra uge 39. I uge 43, 44 ELLER 45 henter læreren en GRATIS  
smagekasse med råvarer til 24 elever i den lokale Coop-butik. 

DER ER ÅBENT FOR TILMELDING PÅ SKOLEKONTAKTEN.DK
FRA 1. MAJ TIL 5. SEPTEMBER.

GRATIS undervisnings-materialer ogsmagekasse

Forløbet er målrettet 4.-7. klasse i madkundskab, natur/teknologi, idræt, understøttende undervisning og tværfaglige forløb. 
Læreren må regne med ca. 150 kr. til ekstra råvarer pr. smagekasse.

161.000 
elever deltog

i 2016

plenum – juni 2017 45



VED EN 

SKILLEVEJ
HIDTIL HAR FØLGEFORSKNINGEN I FORBINDELSE MED SKOLEREFORMEN 

HANDLET OM AT VURDERE REFORMENS IMPLEMENTERING. NU ER FORSKERNE 

VED AT SKABE VIDEN OM, HVAD DER VIRKER. DET KAN BRUGES SOM AFSÆT TIL 

DET FORTSATTE ARBEJDE MED AT REALISERE REFORMEN, HEDDER DET I EN 

MIDTVEJSSTATUS FRA UNDERVISNINGSMINISTERIETS PROJEKTLEDER.

Af Henrik Stanek • Tegning Otto Dickmeiss
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 Elevernes faglige deltagelse og 
interesse før og efter skolereformen. En 
længere og mere varieret skoledag. Ind
dragelse af pædago ger i skoledagen. Gør 
skoleledelse en forskel?

Det er blot nogle af de emner, forskere 
ser på for at kunne vurdere, om skolere
formen gør eleverne dygtigere og får dem 
til at trives. I alt er der afsat 75 millioner 
kroner til at følge udviklingen, og der er 
allerede udkommet en stribe større rap
porter. Evalueringen kulminerer, når un
dervisningsministeren giver Folketinget 
en redegørelse om reformen i første halv
 år af 2020.

I foråret 2014 beskrev 30.000 elever, 
1.800 lærere, 600 pædagoger og 2.000 
forældre fra 226 skoler deres oplevelse af 
skoledagen. Desuden svarer skolelederne 
på et årligt landsdækkende spørgeskema. 
Det giver forskerne en fællesnævner at 
arbejde ud fra.

”I fem år har vi fokus på at afdække, 
hvordan det går med at implementere  
reformen: Hvor går det godt, hvor går 
det mindre godt, hvor har skolerne ud
fordringer, og hvilke handlinger har de 
centrale aktører til de enkelte elementer? 
De spørgsmål har forskerne koncentreret 
sig om i de første år, og nu bevæger vi os 
ind i en ny fase, hvor rapporterne kobler 
skolernes måde at arbejde med refor
mens elementer på, med hvilke effekter 
elementerne har. Det betyder, at vi snart 
kan begynde at sige noget om betydnin
gen af reformen for elevernes læring og 
trivsel”, siger projektleder Mikkel Lyng
gaard fra Videnskontoret i Styrelsen for 
Undervisning og Kvalitet, hvor følgeforsk
ningsprogrammet til folkeskolereformen 
er forankret.

Om de mange rapporter siger han: ”Vi 
rammer bredt, så aktørerne omkring fol
keskolen kan følge med, og så ministeren, 
forligskredsen og Folketinget kan vurdere, 
om reformen er godt på vej, og om der er 
behov for justeringer. Derfor er vi optaget 
af, at det er solide og valide resultater, vi 
går ud med”.

Mikkel Lynggaard henviser til, at der 
ved den seneste dataindsamling i 2016 
kom svar fra 20.000 elever, 3.000 lærere 
og pædagoger, 150 skolebestyrelsesfor
mænd, 3.000 forældre til elever i de  
yngste klasser og 900 skoleledere.

”Alligevel spørger vi: Er der tilpas for
skel i elevernes sociale baggrunde, på 
land og by og i størrelserne på de 216 
skoler, vi samler data hos? Er stikprøven 
repræsentativ? Analyser har indtil videre 
vist, at de indsamlede data er repræsen
tative for landets folkeskoler, og når jeg 
sammenligner med andre sektorer, kan 
jeg ikke komme i tanke om steder, hvor 
man favner bredere”.

Forskere deler ud af deres viden
Ministeriet offentliggør rapporterne både 
på sin egen hjemmeside og på emu.dk. 
Der har også været en del medieomtale. 
Desuden indgår det i forskernes kontrak
ter, at de skal dele ud af deres viden på 
seminarer, gåhjemmøder, i nyhedsbreve 
og på deres institutioners hjemmeside.

”Vi vil helst have forskerne til selv at 
fortælle om deres resultater, men vi hjæl
per gerne med formidlingen. Så laver vi 
måske selv noget kortfattet, hvor vi træk
ker pointer ud. Rapporterne er forskel
lige og bidrager med forskellige perspek
tiver på reformen og på folkeskolens 
udvikling, men vi behandler rapporterne 
ligeværdigt”, siger Mikkel Lynggaard.

Når ministeriet modtager et udkast fra 
forskerne, begynder et arbejde med at 
kvalitetssikre indholdet. Udkastet sendes 
til høring hos andre forskere og til refe
rencegruppen, hvor der sidder repræ
sentanter fra blandt andet Skoleleder
foreningen.

”Vi bruger parternes viden til at kvalifi
cere rapporterne, og det betyder samti
dig, at de ved, hvad en rapport indehol
der, og kan bringe det videre i deres 
respektive organisationer”.

Reformen længst væk fra eleverne
Fordi man trykker på kontakten i mini
steriet, tændes lyset ikke nødvendigvis 
rundt om i klasseværelserne.

”Det er svært at svare på, hvilken af
smitning rapporterne giver ude på sko
lerne, for der sker meget rundt om dem, 
både i organisationerne omkring skolen 
og via vores læringskonsulenter, som 
bringer viden ud til skolerne. Vi får heller 
ikke en systematisk tilbagemelding på, 
hvordan skolerne bruger rapporterne, og 
det er som sagt først nu, vi begynder at 
kunne måle på virkningerne af reformen. 

OPFØLGNING PÅ
OTTE FOKUSOMRÅDER

Forskerne samler data om skole
reformen inden for ni temaer:
•  Elevernes syn på den nye  

folkeskole
•  En længere og mere varieret 

skoledag
•  Læringsmålstyret undervisning
•  Den nye folkeskole
•  Kompetenceudvikling
•  Styring og kommunale initiativer
•  Trivsel
•  Specialtilbud i den nye folkeskole
•  Skoleledelse

Hvert emne er delt op i forskellige 
fokusområder. Under skoleledelse 
ser forskerne på fem felter:
•  Forandringsledelse
•  Pædagogisk ledelse
•  Styring og autonomi
•  Ekstern ledelse i forhold  

til foreningslivet
•  Skoleledernes kompetencer

SÅDAN FØLGER DU  
FORSKNINGEN

Du kan følge med i, hvad der ud
kommer af rapporter fra følgeforsk
ningen, på emu.dk. Under temaet 
”Viden og forskning” finder du et 
link til en samlet oversigt over de 
publikationer, der er udkommet 
indtil nu.

Vi rammer 
bredt, så  

aktørerne omkring 
folkeskolen kan følge 
med, og så ministe-
ren, forligskredsen 
og Folketinget kan 
vurdere, om refor-
men er godt på vej ... 
Mikkel Lynggaard, Videnskontoret i Styrelsen  
for Undervisning og Kvalitet

plenum – juni 2017 47



Det vil skabe ny viden, som skolerne kan 
bruge direkte som afsæt for deres fort
satte arbejde med at realisere reformen”, 
siger Mikkel Lynggaard og minder om, at 
et centralt formål med dokumentationen 
er at vise de eventuelle effekter i 2020.

”Forskerne i følgeforskningsprogram
met siger, at det typisk tager fem til 15 år 
at dokumentere effekten af så store sko
lepolitiske ændringer. Rapporterne giver 
et billede af udviklingen, og vi er i vores 
formidling bevidste om, at resultaterne 
skal fortolkes med forsigtighed. Vi håber, 
rapporterne kan vise mere sikkert, hvil
ken betydning reformen har haft, når føl
geforskningen slutter i 2020”.
Aktuelt er man kommet relativt længst 
med reformen i de styringsled, som er 
længst væk fra eleverne. Det vil sige i  
de kommunale forvaltninger og blandt 
skolelederne.

”Det er ikke alle elementer, som er slået 
fuldt igennem i lærernes praksis, og ge
nerelt kan vi ikke se en effekt af reformen 
hverken i negativ eller positiv retning. 
Men de nyeste resultater viser, at skoler ne 
er kommet ret langt med motion og be
vægelse i undervisningen, og at pæda
gogerne har fået en ny rolle i undervis
ningen, herunder i den understøttende 
undervisning”, siger Mikkel Lynggaard.

Der er også steder med udfordringer. På 
tværs af rapporterne peges der på, at ele
verne oplever støj og uro i undervisningen.

”Lærerne angiver, at der er sket en lille 
stigning i støjen, og forældre til elever i de 
yngste klasser oplever også støj og uro 
som et problem. Det går også langsomt 
med at få realiseret initiativerne omkring 
den åbne skole. Der er skolerne ikke kom
met så langt som på andre områder”, si
ger projektlederen.

Skolelederen påvirker lærerne
Når det gælder skoleledelsens arbejde 
med reformen, viser de første resulta
ter, at elevernes trivsel og læring ikke 
påvirkes direkte af skolelederen. Til  
gengæld har skolelederen stor betyd
ning for lærernes måde at undervise på.

”De skoleledere, som går tæt på lærerne 
og drøfter pædagogiske metoder med 
dem, har størst betydning. Skoleledere 
kan også flytte på lærernes måde at under
vise på, når de har en plan for, hvordan de 
inddrager medarbejderne i at implemen
tere reformen”, siger Mikkel Lynggaard.

Næste store runde med nyopsamlet  
viden kommer til efteråret. 

Henrik Stanek er freelancejournalist  

SÅDAN STYRES 
FØLGEFORSKNINGEN

Projektledelse: Følgeforskningspro
grammet til folkeskolereformen 
projektledes af Videnskontoret i 
Styrelsen for Undervisning og Kva
litet. Videnskontoret understøtter 
ministeriets arbejde med at ud
vikle ny viden og i særlig grad mi
nisteriets korps af læringskonsu
lenter, som hjælper kommuner og 
skoler med at arbejde på måder, 
der er dokumentation for virker.

Videnskabelig styregruppe: Repræ
sentanter fra de syv deltagere i kon
sortiet bag følgeforskningen drøfter 
videnskabelige spørgsmål til de en
kelte projekter, tager stilling til ud
formningen af spørgeskemaer og 
rådgiver Undervisningsministeriet 
om følgeforsknings programmet:
•   Danmarks Evalueringsinstitut
•   Aarhus Universitet (DPU)
•   Aarhus Universitet, Trygfondens 

Børneforskningscenter
•   VIA University College
•   SFI – Det Nationale Forsknings

center for Velfærd
•   Det Nationale Institut for Kom

muners og Regioners Analyse 
og Forskning (KORA)

•   Rambøll 

Referencegruppe: Her er alle folke
skolens væsentlige parter repræ
senteret: KL, DLF, BUPL, Børne og 
Kulturchefforeningen, Skole og 
Forældre, Danske Skoleelever og 
Skolelederforeningen. Reference
gruppen blev taget med på råd  
om udformningen af følgeforsk
nings programmet og kommer med 
input til de enkelte projekter og 
rapporter. Medlemmerne er samti
dig ambassadører for at bringe for
skernes viden i spil.
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 Det er snarere forvaltnin
ger og politikere end skoleledere, som 
konkret bruger forskningen om, hvor
dan det går med at implementere  
skolereformen. Det vurderer Dorte 
Andreas, der som næstformand 
repræs enterer Skolelederforeningen  
i den referencegruppe, der kommer 
med indspark til følgeforskningen.

”Jeg tvivler på, at skolelederne  
læser rapporterne. Det er som med 
Pisa – det er de lokale resultater, som 
er interessante. Derfor vil forvaltnin
gerne sige: Når det ser sådan ud med 
bevægelse i skolen på landsplan, er 
der så noget, vi bør reagere på hos os? 
Og politikerne gør som os: De vælger 
resultater ud, som passer til at frem
hæve deres politiske synspunkter”,  
siger Dorte Andreas.

Bjørn Hansen, formand for under
visningsudvalget i DLF, har samme  
oplevelse.

”Med alle de opgaver skolelederne 
har i forvejen, tvivler jeg på, at de 
pløjer rapporterne igennem. Men 
hvis de arbejder med et bestemt ele
ment i reformen, tjekker de måske 
følgeforskningen for erfaringer og 
faldgruber. Det er fornuftigt at bruge 
rapporterne på den måde. Men der 
ligger en tilfældighed i det, og mange 
rapporter samler støv, fordi der kom
mer så uoverskueligt mange”, siger 
Bjørn Hansen. Han følger forsknin

gen ved at læse resuméer og drøfte 
rapporterne med den konsulent, DLF 
har siddende i referencegruppen. 

Det havde været bedre, hvis mini
steriet havde holdt igen med rappor
terne og i stedet havde givet et samlet 
billede af, hvordan det går med at im
plementere reformen, mener Bjørn 
Hansen.

”Når vi giver eleverne mere bevæ
gelse, skal det gøre dem dygtigere, 
men faglige resultater hænger også 
sammen med, at eleverne trives. De 
sammenhænge kunne ministeriet 
have samlet i en større rapport”.

Indsigt giver et forspring
Dorte Andreas er enig i, at følgeforsk
ningen virker overvældende, så hun 
er glad for, at hun har en konsulent 
fra Skolelederforeningen med til mø
derne i referencegruppen.

”Vi er skoleledernes stemme i rap
porterne, og vi har en lille mulighed 
for at påvirke de endelige formulerin
ger, inden de går i trykken. Men nok  
så vigtigt kan vi forberede os på, hvad 
politikere og medier vil gribe fat i,  
når forskningen bliver offentliggjort. 
Da 80 procent af eleverne svarede,  
at skoledagen er for lang, var vi ikke  
i tvivl om, at medierne ville tage fat i 
lige præcis det”, siger næstformanden. 

Skolelederforeningen fodrer også 
selv journalister med historier. For 

NÅR NÆPPE 
AT LÆSE ALT
SKOLELEDERNE SKAL SKABE SKOLENS NYE HVERDAG, MEN DET ER 

SPARSOMT, HVOR MEGET DE SKÆVER TIL FØLGEFORSKNINGEN, 

VURDERER BÅDE SKOLELEDERFORENINGEN OG DLF. 

Af Henrik Stanek • Tegning Otto Dickmeiss

RAPPORTER FREM MOD 
SOMMERFERIEN

Pædagogisk praksis i indskolingen:
Karakteristik af den pædagogiske 
praksis i indskolingen og elevernes  
oplevelse af, hvordan de motiveres  
i læringsmiljøerne i indskolingen.

Lærerpædagogsamarbejde: Lærerne 
og pædagogernes samarbejder om  
undervisningen med henblik på at in
spirere lærere, pædagoger og ledere 
til at udvikle samarbejdet.

Kompetenceudvikling: Kompetenceud
viklingen og dækning i kommuner og  
i skoler, her under effekten af lærernes 
undervisningskompetencer på elever
nes læring og trivsel. Beregning af ud
gifter til øget kompetencedækning.

MINISTEREN KRITISERER 
FORSKNINGEN 

Undervisningsminister Merete Riisager 
(LA) har rejst kritik af den del af følge
forskningen, der handler om Fælles Mål 
og læringsmålstyret undervisning. I for
bindelse med at en undersøgelse om 
dansk og matematiklærernes undervis
ning med Fælles Mål blev offentliggjort 
den 1. maj, har hun bedt sit ministerium 
om at gå i dialog med forskerne om at 
ændre projektet, så man fremover får 
indsigt i den gode undervisning i de to 
fag ud fra et bredere opdrag, og så det 
ikke fremstår sådan, at de forskere, der 
har været med til at udvikle rammen  
for Fælles Mål, også evaluerer dem.

”Undersøgelsen tyder på, at lærerne 
har taget Fælles Mål til sig. Men jeg 
hæfter mig også ved, at der er en 
række bekymringer at spore hos læ
rerne. Derfor ser jeg gerne, at vi får et 
bredere fokus på den gode undervis
ning. Det handler udover at arbejde 
med mål, evaluering og feedback også 
om eksempelvis ro og klasseledelse, 
faglig ambition, variation og engage
ment i faget. Det skal vi være opmærk
somme på fremadrettet”, siger Merete 
Riisager på uvm.dk.
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eksempel lavede Politiken op til forenin
gens årsmøde et jobopslag, hvor avisen 
ud fra følgeforskning beskrev skoleleder
nes vilkår på en humoristisk måde. Dorte 
Andreas peger også på, at medlemmerne 
i referencegruppen får gode drøftelser, 
for eksempel om hvorfor elevernes sy
nes, de har en lang og kedelig skoledag. 

”Nogle gange får vi mulighed for at 
stille spørgsmål direkte til forskerne. For 
eksempel bliver det for simpelt, når de 
undersøger, om skolelederne mødes med 
skolens samarbejdspartnere uden at tage 
højde for, at de også skal løse opgaver  
fra forvaltningen. Det er minimalt, hvor 
meget vores indsigelser smitter af på rap
porterne, men vi får ændret nogle sætnin
ger og flyttet nogle ord”, siger Dorte An
dreas.

Dialogen giver også ministeriets em
bedsmænd et indblik i skoleledernes 
hverdag, mener hun.

”I en rapport om skoleledelse i efter
året sidste år påstod forskerne, at skole
lederne havde fået større ledelsesrum. 
Sådan oplever vi det ikke altid, så vi fik 
ændret ordlyden”.

Implementeringen er på vej
Følgeforskningen siger langt hen ad vejen, 
at reformen er godt på vej til at blive im
plementeret. Men Bjørn Hansen hører tit, 
at meget ikke fungerer ude på skolerne.

”Det kendetegner de skoler, som er 
godt på vej, at ledelse og medarbejdere i 
forståelse med forvaltning og skolebesty
relse prioriterer opgaverne, og at skole
lederen siger: ’Jeg står til ansvar for for
ældrene og forklarer, hvorfor der er noget, 
vi ikke gør’. De skoler er kommet et pænt 

stykke. Det kan være med bevægelse i 
undervisningen, lektiecaféer, understøt
tet undervisning, eller hvad de nu satser 
på”, siger formanden for undervisnings
udvalget i DLF.

Dorte Andreas er ikke i tvivl om, at  
arbejdet med reformen udvikler sig i den 
rigtige retning.

”Ved store forandringer er det normalt 
at se nedgang i elevernes karakterer, men 
der er sket en lille fremgang. Elevernes 
trivsel har også holdt sig stabilt, så når  
de siger, at den lange skoledag gør dem 
trætte, er der noget, som ikke hænger 
sammen”.

Skoleledernes næstformand peger også 
på, at skolerne her i reformens år tre for 
alvor er begyndt at åbne sig mod omver
denen.

”Vi ser virkelig fremdrift i den åbne 
skole. Bevægelse i undervisningen er 
også i rivende udvikling, og om lærings
mål svarer eleverne, at det giver mening, 

at formålet med undervisningen står 
klart for dem. Så jo, vi er på vej”.

Bjørn Hansen går ud fra, at politikerne 
på Christiansborg vil bruge følgeforsknin
gen til at justere på folkeskoleloven, hvor 
det viser sig nødvendigt. Han tror dog, at 
forligsparterne vil holde fast i deres hånd
slag om, at reformen skal evalueres i 2020. 

”Det er absolut fint, for man er nødt til 
at give reformen tid til at virke. Omvendt: 
Hvis noget ikke fungerer, bør det ændres 
med det samme, så det er et fremskridt, 
at man har gjort det muligt for skolerne 
at ændre understøttende undervisning  
til timer med to voksne til stede”, siger 
Bjørn Hansen.

Reformen udfordres af økonomien
Det er et grundlæggende problem, at 
skolernes økonomiske vilkår ikke stem
mer med reformens ambitionsniveau. 
Det er Dorte Andreas og Bjørn Hansen 
enige om.

”Det er godt, at eleverne får flere timer, 
men når man samtidig indskrænker lærer
nes mulighed for at forberede undervis
ningen, lægger man en bremse på, hvad 
reformen kan føre til”, siger Bjørn Hansen.

Dorte Andreas stemmer i: ”Spørgsmå
let er, om vi kan have så store ambitioner 
på reformens vegne med de økonomiske 
vilkår, skolerne har. En anden stor udfor
dring er de tårnhøje forventninger om en 
varieret skoledag, som elever og forældre 
har fået stillet i udsigt i medierne. Her 
trænger vi til at få afstemt forventnin
gerne, for der sker rigtig meget mange 
steder”, siger hun. 

Henrik Stanek er freelancejournalist
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Ansæt et 
fagligt fyrtårn

Teach First Danmark er en nonprofit forening. Vi hjælper skoler 
med at finde lærere til de fag, de har sværest ved at dække.

BLIV PARTNERSKOLE  — SE TEACHFIRST.DK/PARTNERSKOLE

I SAMARBEJDE MED STØTTET AF

Billede: Cecilie er lærer i fysik/kemi på Valby Skole 
og er ansat gennem Teach First Danmark.



– INVASIVE ARTER –
Siden dræbersneglen har bredt sig over det meste af  
landet, og et par ulve er blevet set i Jylland, er disse 

ubudne gæster godt i gang med at slå sig ned ...

NOTER

Stillehavsøsters
[ crassostrea gigas ]

Sumpbæver
[ myocastor coypus ]

Signalkrebs
[ pacifastacus leniusculus ]

Vaskebjørn
[ procyon lotor ]

Rødøret terrapin
[ trachemys scripta elegans ]

Kinesisk uldhåndskrabbe
[ eriocheir sinensis ]

Gråt egern
[ sciurus carolinensis ]

Canadagås
[ branta canadensis ]

KILDE/FOTOS: NOBANIS

Konflikter
I en undersøgelse (2014) fra Det Nationale Forskningscen
ter for Arbejdsmiljø blandt 27.000 i beskæftigelse svarede 
17,5 %, at de oplevede konflikter eller skænderier på deres 
arbejdsplads en eller flere gange om måneden.

Så stridigheder mellem medarbejdere eller mellem ledelse 
og medarbejdere er mange steder en risiko. Det er dog ikke 
altid kun træls, faktisk kan konflikter rigtigt håndteret være 
med til at udvikle arbejdspladsen.

Det kan ske ved at øge opmærksomheden på, at konflik
terne ikke får lov at eskalere, så de begynder at handle  
om andet end det faglige og bliver personlige.

Oprtapning kan se ad disse trin på konflikttrappen: Uover
ensstemmelse, personificering, problemet vokser, samtale 
reduceres, fjendebilleder opstår, åben fjendtlighed og ender  
i polarisering, hvor vi ikke længere kan være i samme rum … 
 
Som leder skal man håndtere uoverensstemmelser, gribe 
ind og mægle eller finde ud af, om der at finde en mægler 
et andet sted på skolen eller eksternt. Det vigtigste er, at 
mægleren ikke opfattes som en del af konflikten eller at 
være partisk.

Lederen skal være forberedt. Det handler bl.a. om at være 
opmærksom på, hvad der helt faktuelt er sket og sikre, at 
parterne er indforstået med et mæglingsmøde.

Lederen skal byde velkommen og forklare, hvad mægling  
er, hvordan den foregår, hvad rollen som mægler er, samt 
hvilke spilleregler der er under mødet. Fx lade den anden 
part tale færdig, ikke afbryde og være konstruktiv. 

Hver part fortæller på skift, hvordan de oplever konflikten, 
og mægleren spørger ind til følelser, behov, bekymringer og 
interesser.  I en dialog styret af mægleren bliver parterne 
enige om de fælles problemer, som skal arbejdes med. 

Parterne kommer på skift med løsningsforslag. Helst  
så mange som muligt, da det efterfølgende vil gøre det 
nemmere at blive enige om løsningen.

Mægleren starter en forhandling, hvor forslagene gennem
gås og vurderes. I denne fase er det vigtigt, at begge parter 
oplever, at deres behov og bekymringer bliver tilgodeset. 

Parterne indgår aftaler, som kan omsættes til handling.  
Det er også vigtigt at blive enige om, hvad der sker, hvis  
aftalerne ikke overholdes. Begge parter skal være indfor
stået med det aftalte og være trygge ved aftalen. 

Konflikter er en del af menneskers og organisationers liv. 

De skal ikke nødvendigvis undgås, for næsten al udvikling 
handler om at udfordre hinanden og stille spørgsmål til  
tingenes tilstand. Men det handler selvfølgelig om at 
undgå, at konflikter bliver destruktive.
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FACEBOOKS GLÆDER …
Jeg kan lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde.  
Denne gang tænkte jeg på en snak, jeg havde haft med Mia – en af de yngre lærere.

Mia kom ind på mit kontor. Hun havde det dårligt med at henvende sig, for hun følte, det var  
at sladre, men hendes retfærdighedssans var så udfordret, at hun måtte reagere. 

Hun fortalte, at en kollega – Mette – i flere tilfælde havde lavet opslag på Facebook om dejlige  
løbeture. Det var i og for sig ok. Problemet var bare, at opslagene var postet i arbejdstiden, og  
den pågældende lærer havde været sygemeldt med stress i perioden, hvor løbeturene foregik. 

En hurtig søgning på Facebook bekræftede, at sygdomsperioderne blev brugt på løbeture. Jeg  
kunne godt forstå følelse af uretfærdighed over at bruge energi på løbeture i skoven, når man  
egentligt burde være på arbejde.

Vi talte lidt frem og tilbage om sygefravær, stress, retfærdighed og løbeture, og i løbet af samtalen 
kom jeg til at se sagen i et lidt andet perspektiv. 

Motion kan som bekendt have en positiv virkning på stress, og måske havde løbeturene netop  
bevirket, at stressen var overkommet, og Mette kom på arbejde igen. Altså var der måske ikke tale  
om tjenesteforsømmelse, men mere om at nogle lærere følte deres retfærdighedssans udfordret. 

Jeg tilbød at tale med Mette, men vi blev enige om, at det var bedre, at Mia tog snakken selv. En uge 
efter kom Mia tilbage. Mette havde ikke taget det pænt. 

Mette mente ikke, at hendes kolleger skulle blande sig i, hvad hun postede på Facebook. Hun havde 
sin ytringsfrihed til at fortælle om sit liv, og de likes, hun fik, var med til at motivere hende til mere 
motion. Det havde helt klart hjulpet hende gennem stressen. Så lige nu var der lidt dårlig stemning.

Der gik endnu en uge, og Mia kom ind igen. Hun havde igen talt med Mette, der havde sagt undskyld 
og tak til Mia, fordi hun havde taget snakken med hende. Hun kunne godt se, at det kunne virke pro
vokerende, at hun postede løbeture, mens hendes kolleger passede deres arbejde.  

Jeg kan lide Facebook og bruger det jævnligt, men sagen fik mig endnu en gang til at tænke på,  
at selv om man poster opslag i den bedste mening, kan de blive sat ind i en sammenhæng, man  
måske ikke lige havde overvejet. 

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 2017.

OM
HVERDAGSLEDELSE
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TIL VIRKSOMHEDER

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til og med den 30. juni

Online
www.lomax.dk 

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25 

 E-mail
  salg@lomax.dk 

Gratis levering 
ved køb for min.  

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Online
www.lomax.dk 

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25 

 E-mail
  salg@lomax.dk 

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Gratis levering  
ved køb for min.  

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.

Mobilfri skole  
- Øget trivsel og bedre læringsmiljø
Flere undersøgelser peger på, at mobilfri skoler oplever en øget trivsel samt et bedre lærings- 
miljø. Det er baggrunden for, at Lomax har udviklet en nem og sikker måde til at opbevare  
mobiltelefonerne i klasselokalet. Lige nu er der introduktionstilbud på serien MobileSafe.

Læs mere eller bestil på lomax.dk/mobilesafe

Varenr. Beskrivelse Førpris TILBUD
1 356060 MobilSafe - 1 dør 1999,- 1199,-
2 356051 MobilSafe - 15 døre 2999,- 1799,-

Fra kun 

1199,-
SPAR 40%

1

2

• 15 rum / 15 døre 
• 4-cifret kodelås inkl. master nøgle 
• Totalmål HxBxD: 652x652x120 cm
• Rumstørrelse HxLxD: 100x210x95 mm
• Leveres inkl. bolte til ophæng

• 15 rum / 1 dør 
• 4-cifret kodelås inkl. master nøgle 
• Totalmål HxBxD: 652x652x140 mm
• Rumstørrelse HxLxD: 100x210x95 mm
• Leveres inkl. bolte til ophæng
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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/MEDsamarbejdet
• 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
Mandagtorsdag: 9.0015.00, fredag: 9.0014.00.

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

Nils Vilsbøl
Konsulent
nv@skolelederne.org

HOVEDBESTYRELSEN
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Brian Brodersen
Dan Gert Christensen

Peter Hansen
Lene Burchardt Jensen
Peter Nellemann
Lars Aaberg

HURTIG  
KONTAKT
Brug ved alle  

henvendelser venligst:
• Hovedtelefonen:  
7025 1008 eller

• Hovedmail:  
skolelederne@ 

skolelederne.org

TIL VIRKSOMHEDER

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til og med den 30. juni

Online
www.lomax.dk 

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25 

 E-mail
  salg@lomax.dk 

Gratis levering 
ved køb for min.  

kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Lomax
Elsenbakken 37
3600 Frederikssund

Online
www.lomax.dk 

Ring
Sjælland: 47 36 80 00
Fyn/Jylland: 63 15 25 25 
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Lomax
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kr. 800,- ekskl. moms
(kr. 1000,- inkl. moms)

Alle priser er ekskl. moms. Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.

Mobilfri skole  
- Øget trivsel og bedre læringsmiljø
Flere undersøgelser peger på, at mobilfri skoler oplever en øget trivsel samt et bedre lærings- 
miljø. Det er baggrunden for, at Lomax har udviklet en nem og sikker måde til at opbevare  
mobiltelefonerne i klasselokalet. Lige nu er der introduktionstilbud på serien MobileSafe.

Læs mere eller bestil på lomax.dk/mobilesafe

Varenr. Beskrivelse Førpris TILBUD
1 356060 MobilSafe - 1 dør 1999,- 1199,-
2 356051 MobilSafe - 15 døre 2999,- 1799,-

Fra kun 

1199,-
SPAR 40%

1

2

• 15 rum / 15 døre 
• 4-cifret kodelås inkl. master nøgle 
• Totalmål HxBxD: 652x652x120 cm
• Rumstørrelse HxLxD: 100x210x95 mm
• Leveres inkl. bolte til ophæng

• 15 rum / 1 dør 
• 4-cifret kodelås inkl. master nøgle 
• Totalmål HxBxD: 652x652x140 mm
• Rumstørrelse HxLxD: 100x210x95 mm
• Leveres inkl. bolte til ophæng
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ANMELDELSER

JACOBSEN 
Ordet er sjælens spejl
Samtaler der befrier

Ole Fogh Kirkeby
Gyldendal Business
312 sider, 300 kr.  

  Bogen er noget så 
sjældent som en roman af Ole 
Fogh Kirkeby, der ellers mest 
er kendt for sine mange bøger 
om filosofi og ledelse.

Den udkom på Kirkebys 70 
års fødselsdag, som samtidig 
var dagen for hans fratrædelse 

som professor på CBS efter 31 
års ansættelse. I sit arbejde på 
CBS er han kendt og respekte
ret for sit arbejde med at 
skabe koblingen mellem filo
sofi og erhvervsliv og ledelse. 
Hans helt store fokus er dog 
protreptikken, hvor han, med 
bl.a. stor inspiration fra de 
græske dialogfilosoffer, har ar
bejdet med samtalens mulig
hed for at få mennesker til at 
vende sig mod det væsentlige.

Bogen er opdelt i 9 fortællin
ger, hvor vi følger vidt forskel
lige personer, der blotlægger 
deres tanker og følelser i sam
taler med den ældre herre  
’Jacobsen’. Fortællingerne gen 
gives som en blanding af be
vidsthedsstrømme og konkrete 
brudstykker fra samtalerne.

Gennem samtalerne kom
mer ’Jacobsen’ til at fungere 
som en slags psykoterapeut, 
filosofisk terapeut eller eksi

stentiel vejleder, hvis eneste 
værktøj er ordene og sproget. 
Gennem samtalerne får han 
personerne til at reflektere 
over de ord, de bruger, og be
tydningen af disse ord, som jo 
bor i dem, og som derfor også 
er bærere af deres erfaringer 
og identitet. Temaerne i for
tællingerne er derfor også 
nogle af de store eksistenti 
elle emner som livet, døden, 
selvet, sexualitet og begær.

På den baggrund ligger bo
gen og dens indhold i forlæn
gelse af Ole Fogh Kirkebys fag
lige bøger om protreptikken.  
I bogen er ’Jacobsen’ en prak
tisk protreptikker, som i sam
talerne formår at få perso
nerne til at vende sig mod det 
væsentlige og de væsentligste 
værdier og derigennem skabe 
selvindsigt og sætte dem fri.

Selv om bogen er skrevet  
af en af nyere tids vigtigste le

delsesfilosoffer, handler den 
ikke om ledelse, men om spro
get og ordene som middel til 
selvindsigt og livsklogskab, og 
derigennem til frisættelse. På 
den baggrund skal man ikke 
læse bogen for at blive klogere 
på ledelse, men mere for at få 
en introduktion til protreptik
ken i praksis og for at få serve
ret lidt visdom på en – efter 
Kirkebys standard – nogen
lunde let fordøjelig måde.

Eller som Aristoteles sagde, 
at man ikke skal gøre det gode 
for at opnå noget, men for det 
godes egen skyld, så skal man 
ikke læse bogen for at lære 
noget bestemt, men for bog
ens egen skyld.

Lars Nyborg
Ledelseskonsulent
Tidl. skoleleder

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg

Folkeskolen
Den vigtigste

samfundsdannende 
institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter
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DIRTY  
DANCING

Flyt magten
Sådan bliver du  

en god lobbyist
Susanne Hegelund og  
Peter Mose
Gyldendal Business
328 sider, 350 kr. 

  Forfatterparret 
bag bogen og flere bøger  
før denne er fremragende udi 
kunsten at kommunikere, hvil
ket ligesom en discotango a  
la carte handler om at skabe 
bevægelse, flytte sig selv og 
andre. Nogle vil kalde det for 
show, andre at det handler om 
turde at byde op og kaste sig 
ud på gulvet. 

I en kombination af analyse 
og cases får vi indblik i, hvad 
der foregår, når virksomhe
der og organisationer m.fl.  
søger at pleje deres interes
ser. Her er bogen stærk og in
sideragtig. Alene af den grund 
er den værd at læse. Også når 
det gælder det kommunika
tive håndværk, og hvad der 
kræves for at mestre forbere
delsen og udførelsen af det. 
Med masser af gode råd og 
tjeklister. 

Målet er en positiv saldo på 
de tre bundlinjer: Branding, 
bagland og beslutningstagere. 
Det handler om at bygge net
værk og alliancer op, om at 

dokumentation og argumen
ter er i orden, at afklare sit 
mandat, analysere, lægge 
strategi og fortælle den gode 
historie. Et stort arbejde, der 
ikke bare handler om at und
vige og distrahere, men le
vere konstruktive forslag til 
løsning af problemer.

Bogen henvender sig pri
mært til kommunikationsfolk 
og andre ansatte, der beskæf
tiger sig med lobbyisme og 
spin, men for alle andre, der 
interesserer sig for at få ind
flydelse på fx kommunalt 
plan og spille bolde ind over 
skoleudvikling og ledelse gi
ver bogen en introduktion 
med gode refleksioner over 
alt det, der skal til for at ar
bejde seriøst med at … på
virke og ændre beslutnings
gange.

Det nævnes, at mediernes 
monopol på at sætte dagsord
ner er ophævet. Vi befinder 
os i et postfaktuelt samfund, 
hvor de vante årsagsvirk
ningsmæssige sammenhænge 
forsvinder. Med uregulerede 
sociale medier, og hvor der 
blandt magthavere og i be
folkningen kan spores en af
magt, grænsende til ligegyl
dighed over for, hvad der er 
op og ned, sandt eller løgn.

Den situation kommer vi 
ikke i dybden med her, og i det 
perspektiv kan bogen opleves 
mere historisk end fremadsku
ende. Alt ære værd holder for
fatterne fast i systematikken  
og det lange seje træk. Tan
goen er her et godt billede, 
men spørgsmålet er, om det  
er den sidste i denne omgang. 

Michael Diepeveen
Redaktør

 

 
 
 
 

KUNSTIG 
BEFRUGT-
NING

Digital interesse-
varetagelse

En håndbog til at  
få indflydelse
Trykværket
320 sider, 300 kr.

  I dag kan du være 
din egen udgiver, der med 
egen tekst, lyd og video, hjem
melavet fakta og grafik lynhur
tigt kan sprede dine budska
ber via de sociale medier og 
andre digitale platforme. Ja, 
det kan alt fra enkeltpersoner 
til institutioner, foreninger, 
virksomheder og terrorister 
gøre – og de gør det. 

Det er her, at den frigørelse 
og demokratisering af medi
erne, der er tale om, resulte
rer i et kæmpe, ureguleret 
marked og paradoksalt nok 
også en afdemokratisering af 
medier og samfund. For det 
er svært at følge med i, om 
der er hold i tingene. Er der 
det ikke, får det næppe kon
sekvenser. Sekundet efter er 
vi ved det næste. Det er her, 
Trump trumfer.

Bogen handler om at begå 
sig i den nye medievirkelig
hed, om man så kan li’ den  
eller ej. Den handler om inte
ressevaretagelse og om magt, 

hvor nogen gerne vil have an
dre til at gøre noget, de ellers 
ikke ville have gjort.

Fremfor kun at påvirke og 
modvirkedags ordener, beslut
ninger og ny lovgivning er der 
nu mulighed for mere transpa
rent og troværdigt at byde ind 
med løsninger. Det gælder alle 
arenaer, i handel og vandel, 
stat, folketing, kommuner og 
deres skolevæsener. 

Umiddelbart et positivt og 
ædelt ærinde, der dog også 
handler om at være hurtigere 
ved tasterne end andre, kunne 
læse spillet og sende informa
tioner ind over, der sigter 
snært på beslutningstagere 
eller bredt på opinionen. In
formationer, som mangedob
les, og som kan bidrage til at 
skabe orden i kaos, men så 
sandelig også det modsatte.

Forfatteren viser, at din 
ageren på SoMe & Co langt 
hen er et håndværk. Noget, 
som kan læres, og som parret 
med strategisktaktiske over
vejelser, tid og resurser er en 
magtfuld kunnen. 

Ind i mellem er det hele  
lidt tungt at komme igennem. 
I betragtning af, at Twitter 
kun stiller 140 tegn til rådig
hed, bruges der mange ord. 

Til gengæld er forfatteren 
en af de få i Danmark, der vir
kelig ved, hvad han taler om. 
Bogen er spækket med over
bevisende, aktuelle cases og 
har styr på teori, kilder og no
ter. Den er et must for alle, der 
vil vide mere om ’what the 
hell is going on’. Læs printud
gaven, inden den bliver foræl
det. Ellers følg med i den digi
tale udgave af samme navn, 
som løbende opdateres.
 
Michael Diepeveen
Redaktør
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ANMELDELSER

ØNSKER DU AT ANMELDE EN BOG, SÅ RING TIL SEKRETARIATET PÅ TLF. 70 25 10 08 ELLER MAIL TIL SKOLELEDERNE@SKOLELEDERNE.ORG
Anmeldelser honoreres med 2 flasker vin samt bogen. Husk: skriv kort. 

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

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

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

Schools that deliver
John Edwards, Bill Martin
Corwin

Relationskompetencer i  
læreruddannelse 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  
transformerer skolens praksis
Robert J. Marzano, Temmy  
Heflebower, m. fl. 
Dafolo

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

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

Handlekraft i velfærdsledelse
Klaus Majgaard
Hans Reitzels Forlag

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

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

Narrativ Skoleledelse
Samarbejdet om  
den åbne skole
Alex Madsen
Samfundslitteratur

GOD videreuddannelse
Med transfer, balance og 
praksisnært projektarbejde
Erik Laursen, Nikolaj Stegeager 
(red.)
Samfundslitteratur

Børns vej til succes
Grit, nysgerrighed og  
karakterens kræfter
Paul Tough
Dafolo

Mediated Learning Experience
En inkluderende praksis i 
dagtilbud og skole
Micki Sonne Kaa Sunesen
Dafolo

Styrk samarbejdet
En guide til teamledelse i  
undervisningssektoren
Tore Wanscher,  
Andreas Rønne Nielsen
Wanscher & Nielsen

Narrativ dokumentation i 
velfærdsprofessionerne
Jane Hedegaard Hansen
Akademisk Forlag

Læring eller ikke-læring?
Undervisning og læring
Karsten Mellon (red.)
Dafolo

Effektiv Planlægning  
og vurdering
Læring med mål og  
kriterier i skolen
Henning Fjørtoft
Dafolo

Feedback
Jørgen Bærenholdt, 
Vibeke Christensen
Dafolo

Læringens DNA
Theresa Schilhab
Aarhus Universitetsforlag

Ledelse & Økonomistyring  
i det offentlige
Tor Busch, Erik Johansen m.fl.
Hans Reitzels Forlag

Metakognition, selvregulering 
og konsolidering
Fra teori til praksis
Dorthe Geisnæs &  
Preben Olund Kirkegaard
Dafolo

Kodeknækkeren
Din vej ind i gymnasiet
Mette Louise Graah Rasmussen  
og Ronja Billum Skovsbøl
Turbine

Når professioner samarbejder
Praksis med udsatte børn og 
unge
Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Samfundslitteratur
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Lærerstandens Brandforsikring er et forsikringsfællesskab for udvalgte faggrupper,  
blandt andre skoleledere. Vi er ejet af vores medlemmer med alle de fordele, der følger 
med. Som medlem får du del i overskuddet, når det ikke lige bruges til at sænke priserne 
eller forbedre dine forsikringer. Og er uheldet ude, er det selvfølgelig os, du ringer til. 
Men det er i virkeligheden dine kolleger, som kommer dig til undsætning. Meningen er 
nemlig, at vi dækker ind for hinanden og ikke bare deles om overskuddet, men også om 
risikoen og regningen. Hvis du kan se meningen, så se, hvordan du bliver medlem. 

Gå ind på lb.dk/blivmedlem eller ring til os på 33 95 76 80.
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Et forsikringsfællesskab for dig,  
der har langt flere end to forældre.
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Praksisnær ledelse med fokus på elevers læring. 
Styrk dialogen med data fra 
besøg i undervisningen.

Læringsfokus.nu bruges som redskab til at indsamle data 
under observationer i klassen. Bemærkninger og data gem-
mes med baggrund i interview med tilfældigt valgte elever. 
Efterfølgende kan data vises på både app og websted. 

Analyser og brug data

Viden om læring

Hent app’en og prøv en demo allerede nu - 
læs mere på læringsfokus.nu 

Tilmeld dig kursusdag på læringsfokus.nu
(Rabat ved samtidig bestilling af abonnement)

NYT
VÆRKTØJ

Elevernes svar bidrager med viden indenfor områder, som 
forskning viser har stor betydning for læring. De indsamlede 
data kan med fordel anvendes i efterfølgende læringssam-
taler med underviseren. Her kan data analyseres og drøftes 
med henblik på fælles læring.

De indsamlede data kan anvendes til at give et overblik 
over læringsfokus på hele skolen. Med dette overblik 
kan skolen træffe strategiske valg af indsatser i forhold 
til afdelinger, årgange, fag, team og undervisere.

læringsfokus.nu


