
Det svære NEJ 

- skolerne har tænkt sig om, før de afviste 1,5 mio. kr. 

Af Claus Hjortdal, formand for skolelederforeningen 

 

I Skolelederforeningen er vi glade for de 500 millioner kroner til udsatte børn og unge. Det er der bestemt 

et behov for. Vi – og andre – har dog også udtalt os kritisk om puljens udmøntning og mener fortsat ikke, at 

det er den bedste langsigtede udnyttelse af ressourcerne.  

For nylig udløb fristen for at deltage i programmet for løft af de fagligt svageste elever, og det viser sig at 19 

af de 121 skoler, der er udpeget af Undervisningsministeriet, har sagt ”nej tak”. De har valgt ikke at få tilført 

ca. 1,5 millioner kroner over 3 år. Ydermere har 16 skoler sagt ja til at få tilført pengene, hvis de lever op til 

kravene, men ønsker ikke at deltage i det medfølgende udviklingsprojekt. 

Jeg kender bevæggrundene for, at skolerne har valgt at takke NEJ, og det er bestemt ikke kendetegnede for 

de skoleledere, der har valgt ikke at ansøge, at de ”mangler hår på brystet”, som undervisningsministeren 

udtaler i Politiken 22. maj. Tværtimod. Skolelederne har i samarbejde med forvaltningerne og ofte det 

kommunalpolitiske niveau gjort sig grundige overvejelser over, hvorfor de ikke skal deltage.  

De har analyseret deres elevgrundlag, gjort sig overvejelser om strategisk brug af deres ressourcer og ikke 

mindst taget bestik at de langsigtede tiltag, de i forvejen har iværksat for at løfte skolens elever. Skolerne 

har i en årrække arbejdet intensivt med at forbedre det faglige niveau for eleverne. Et arbejde, de 

naturligvis fortsætter også med nye indsatser.  

Flere af skolerne har blandt andet samarbejde med eksterne konsulenter og bygger deres indsatser på ny 

forskning. De har haft tydelig progression og er stolte af deres 12-taller, men lige så stolte af de elever i den 

anden ende, der udnytter deres potentiale og opnår 2-taller. 

Det er altså ikke et spørgsmål om, at de pågældende skoleledere ”udmelder sig af det her forsøg, og 

dermed frasiger sig sit ansvar”, eller at ”de syntes at det ubehageligt at få sat spot på dem”. Men et 

spørgsmål om, at der netop er skoleledere, der på baggrund af grundige overvejelser, tager ansvaret på sig 

og gør alt hvad de kan for, at lykkes med at udvikle skolerne.  

Erfaringerne på skolerne er, at for at lave et varigt løft, kræver det et langt sejt træk med et stort element 

af samarbejde på tværs i kommunen og med en stor forældreindsats. Det vil derfor være overordentligt 

uhensigtsmæssigt, at sætte den gode udvikling, som skolen i forvejen er inde i, over styr. 

I kraft af den øgede inklusion er der på mange skoler et stort spænd i elevernes kompetencer. Skoler, der er 

på listen med de 121 skoler, er udtaget på en baggrund, hvor der hverken er taget højde for at de har 

elever der går i specialklasser, elever med særlige kognitive eller sociale og emotionelle udfordringer, samt 

elever med to-sprogs problematikker. Der er heller ikke taget højde for socioøkonomiske forhold. 

Skolelederforeningen appellerer til, at retorikken om de skoler, der har valgt ikke at gå med i programmet, 

afspejler, at skolerne arbejder med komplekse problemstillinger, der kræver en nuanceret dialog, hvor 



faglige og saglige argumenter anerkendes. Det klæder ikke debatten at tale ned til skoleledere, der 

samvittighedsfuldt arbejder på at løfte eleverne læring og trivsel. 

På samme måde har processen for de skoleledere, der har valgt at sige JA til at indgå i programmet helt 
sikkert også været svær. For usikkerheden ved at sætte et sådant program i værk på forventet 
efterbevilling, tage ressourcer fra andre af skolens aktiviteter og gamble på ikke at komme ud med et større 
underskud, som kommunen ikke kan eller vil dække, er stor. 


