
Da Jakob Bonde Nielsen var lille, drev 
han konstant de voksne til vanvid, fordi 
han aldrig holdt mund. Men de voksne 
er langt fra sluppet af med ham. På få 
år er han gået fra elevrådsmedlem til 
formand for Danske Skoleelever.
s. 12

FOLKESKOLEN. VORES. HELE LIVET // Kursus for nye skoleledere // OK’18 // Kom til årsmøde i Aalborg 
Ledelse-medarbejdere-forvaltning // Forandring og drift // Foreningens lederklubber // Elevcentreret ledelse

MÅNEDENS TWEET
@MetteWithH: Kommuner flygter fra 

folkeskolen, IKKE forældre. Vi vil den lokale 

skole, men den har @kommunerne lukket 

https://www.uvm.dk/folkeskole-eller-

privatskole- … #skolepol #tv2news.d
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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.

Lærerstandens Brandforsikring – en del af LB Forsikring A/S, CVR-nr. 16 50 08 36, Farvergade 17, 1463 København K

Et forsikringsfællesskab for dig, der ved, 
at “leading by doing” er vejen frem.  
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S. 08
Folkeskolen. Vores.
Hele livet har bl.a. 
været synlig på 
Folkemødet og 
ved skolestart

S. 12: Dæmonernes port.  
I elevernes nye formand bor for-

skellige karakteregenskaber, bl.a.  

en vis portion stædighed

S. 22: Årets årsmøde. Hent 

app’en med program, udstil ler    -

liste og fakta: SKLmøde17

S. 24: Fremad. Nye strukturer 

og reform er måske knapt så ind-

gribende, hvis man beholder råde-

rummet?

S. 28: Observation. Skole-

lederne i Odsherred har haft en 

virksomhedspraktikant på besøg  

i otte uger ...

S. 34: SKL-klubber. Ikke alle 

medlemmer arbejder i den hellige 

almindelige folkeskole, hvad med 

dem?

S. 32: Ny leder? Skynd dig at 

booke plads på foreningens meget 

roste kursus primo oktober!

S. 39: OK’18. Stilhed før storm? 

Løn- og arbejdsvilkår, lærerarbejds-

tid m.m. er i spil på skoleområdet

S. 40: Fællesskab. Skolerne i 

Sønderborg har fokus på samar-

bejdet mellem ledere, lærere 

og forvaltning 

S. 46: Overførselsværdi. 
I Nyborg arbejder man på at styrke 

ledelsens betydning for elevernes 

læring 

S. 52: Augmented reality. 
Du kan nu bygge virtuelle lag på 

virkeligheden, og hvad kan du så 

bruge det til?

S. 45: Klumme.

S. 57: Hverdagsledelse.

S. 59: Har fået nyt job.

S. 64: Anmeldelser.

s. 24

s. 46

s. 52
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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

”Et s
”ny”

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

ALLE SKAL TRIVES I SKOLEN
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Gennemfør den 

nationale trivselsmåling 
i Klassetrivsel.dk!   

Læs mere på  

www.klassetrivsel.dk



VIGTIGE VALG 
 Jeg håber, I alle er kommet godt i gang igen efter skolestart! Der er 

masser at tage fat på med implementeringen af reformen på 4. år og det ved-
varende arbejde med at fortælle om de mange fine ting, der heldigvis sker i 
folkeskolen! Inden for de rammer, der hele tiden ændrer sig …

I en ny rapport fra Undervisningsministeriet om forældres skolevalg ser  
vi bl.a. at de mange nedlæggelser og sammenlægninger af folkeskoler, der er 
sket, spiller ind i forældres valg af skoleform ved indskrivningen. 

Det har både ministeren og en række andre politikere og forskere kommen-
teret på. Sammenlægningerne er en udfordring for nærhedsprincippet, når  
institutionerne opleves som meget store og med en ledelse, der ikke altid har 
beslutningskompetence tær på medarbejdere, elever og forældre. 

De ganske omfattende ændringer af skole- og ledelsesstrukturerne er ofte 
sket som følge af kommunernes ønske om at rationalisere, og det faktum, at 
der i dag er 14-15 % færre ledere og lærere i folkeskolen, giver alt andet lige 
større afstand mellem skolen og dens brugere.

Så selv om det mange steder er lykkedes at skabe gode skoletilbud med di-
striktsskoler og fælles ledelse, kan det betyde, at forældre og elever fravælger 
folkeskolen, så vi mister elever, og der opstår nye fri- og privatskoler. Og det 
kan folkeskolen overordnet set ikke holde til.

Interessant er det derfor, at udviklingen også kan gå den modsatte vej. På 
Bornholm vælger man fx igen at have selvstændige skoler med egen ledelse og 
egen skolebestyrelse. Det sker også i mindre skala i andre kommuner, og flere 
steder i landet bygger man nye folkeskoler.

Jeg håber, at udviklingen vender igen. For der er behov for at udøve god le-
delse på alle niveauer, og at vi får mere ledelse. Og der er behov for folkesko-
ler tæt på, som opleves endnu mere nærværende og i højere grad vælges til. 
Det er simpelthen helt afgørende for vores samfund.

Den problematik forsøger Skolelederforeningen sammen med alle 
parterne på skoleområdet at give en form og retning med den 
store indsats: Folkeskolen. Vores. Hele livet. Vi ønsker at syn-
liggøre folkeskolen for det gode, den står for, men også pege  
på at rammerne skal være i orden. 

Indsatsen bliver endnu mere aktuel, når kommunalvalget 
nærmer sig, og der skal træffes en række valg om skolernes 
strukturer, økonomi og indhold for de næste fire år. Det er 
afgørende for folkeskolens og vores fremtid. Derfor skal vi 
centralt og især lokalt være til stede i debatten! 
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Ledelsesstrukturer. 
Hør formanden om 
stort, småt og hvad 
der er godt … 

De

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen
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NOTER

Resultaterne af Undervisningsministeriets triv-
selsmåling i folkeskolen fra dette forår viser, at 
elevernes trivsel er forholdsvis høj og ligger på 
et stort set uændret niveau i forhold til sidste 
og forrige år. 

Der er målt på:
•  Social trivsel – elevernes opfattelse af deres 

tilhørsforhold til skolen, klassen og fællesska-
bet samt tryghed og mobning.

•  Faglig trivsel – elevernes oplevelse af egne 
faglige evner, koncentrationsevne og pro-
blemløsningsevne.

•  Støtte og inspiration – elevernes oplevelse  
af motivation og medbestemmelse samt af 
lærerenes hjælp og støtte.

•  Ro og orden – elevernes oplevelse af ro og 
støj i klassen samt klasseledelse.

•  Generel skoletrivsel – en samlet indikator  
bestående af de 29 spørgsmål, som indgår 
i de fire differentierede indikatorer.

For alle trivselsindikatorer er der en del varia-
tion imellem landets kommuner. Der er størst 
forskel med hensyn til scoren på generel skole-
trivsel samt ro og orden. 

Ligesom de to foregående år har eleverne høje-
ste score på indikatoren ’social trivsel’, mens ele-
vernes trivsel er lavest på ’støtte og inspiration’. 
Samlet set er trivslen som nævnt status quo. 

Se trivselsmålingen på uvm.dk

Ny i 
Snaregade

Pr. 1. august er Henrik Sloth ansat som 
ny konsulent i Skolelederforeningen. 
Han indgår i sekretariatets enhed for 
Medlemsrådgivning og Forhandling. 

Hans arbejdsopgaver ligger inden  
for det ansættelses- og arbejdsretlige 
område, overenskomst, løn, sagsbe-

handling og medlemsrådgivning.

Ansættelsen sker som led i, at en af 
foreningens konsulenter netop er gået 
på barsel, og at en anden af konsulen-
terne næste år går på pension, således 

at en stilling er vakant. 

Henrik er 53 år gammel og kommer fra 
en konsulentstilling i Danske Fysiotera-
peuter. Han er uddannet jurist og har 

før arbejdet med personalejura og som 
konsulent i forskellige organisationer. 

Og så er han oprindeligt uddannet – og 
har også arbejdet – som skuespiller. 

Velkommen til Henrik! 

Skolelederforeningens formandskab og hoved-
bestyrelse inviterer alle lokale bestyrelser og 
alle medlemmer til regionale dialogmøder i før-
ste halvdel af september måned.

Ledelsesvilkår, foreningens indsats og indfly-
delse, OK’18, det kommende kommunalvalg  
og indsatsen ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ er 
blandt temaerne på møderne, hvor der lægges 
op til debat mellem formandsskabet, HB-med-
lemmer, de lokale bestyrelser og medlemmer.

Formålet med møderne er at styrke dialogen 
centralt, regionalt og lokalt – og styrke fælles-
skabet i foreningen. Alle medlemmer af Skole-
lederforeningen er velkomne!

Møderne afholdes i Aalborg, Silkeborg, Hillerød, 
Middelfart, Næstved og København. Se mere 
om tid og sted på hjemme siden under ’Dialog-
møder 2017’ og tilmeld dig også her!

BEDST I TEST
Så er Lærerstandens Brandforsikring igen – og 
for 10. gang i træk – blevet kåret som ”Bedst i 
test” af Forbrugerrådets blad ’Tænk Penge’.

Denne gang drejer det sig om LB’s bilforsikring, 
som Tænk Penge fremhæver særligt positivt for 
at være billig, med gode forsikringsvilkår og høj 
kundetilfredshed.

Se mere på www.lb.dk

Husk at pensionerede medlemmer  
af Skolelederforeningen kan deltage 
på årsmødet torsdag-fredag den 2-3. 
november i Aalborg på fuldstændig 
lige fod med andre medlemmer!

Det vil sige, at der er fri adgang til de  
to dage med politisk debat, oplæg og 
underholdende indslag, men at man 
dog selv må udrede udgifter til målti-
der, festmiddag og overnatning. 

Der bliver på årsmødet 2017 arrange -
ret en særlig pensionistcafé/workshop 
torsdag eftermiddag med mulighed for 
at mødes med andre nuværende og 
kommende pensionister.

Hold øje med programmet for og op-
lysninger om årsmødet på hjemmesi-
den eller appen SKLmøde17.

I Legoland kan man betale sig til at komme foran 
i køen. Forlystelsesparken har indført en særlig 
billet for børn, der vil og kan betale 95 kroner 
oven i den normale billetpris på 249 kroner.

Med det såkaldte ‘Express pas’ kan de belejligt 
springe køerne til forlystelser over – selvfølgelig 
til ulempe for andre, der må vente længere på at 
komme til.

Fænomenet er kendt fra fx flyafgange eller køb 
af sundhedsforsikringer, men er ellers ikke brugt 
meget i lille Danmark – endnu da. 
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”Systematic har fokus på at udvikle og skabe en læringsplat -
form med et stærkt didaktisk fundament, således det ikke blot 
bliver endnu et it-værktøj, de fagprofessionelle skal anvende, 
men et værktøj, der reelt understøtter og kvalificerer deres  
pædagogiske arbejde”

Thomas Garsdal
Skolechef, Ikast-Brande Kommune

“MoMo er en nem og brugervenlig læringsplatform, der ikke 
tvangs binder didaktikken. Systematic er desuden superskarp  
på udvikling og implementering”

Rasmus Bork
It-konsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune

“Lærerne fandt i MoMo en brugerflade og en over skuelighed,  
der tiltalte dem. Løsningen er intuitiv. Eftersom MoMo primært 
bliver et redskab for lærerne, var det vigtigt for mig, at lytte  
til deres anbefalinger”

Bjarke Markussen
Skoleleder, Læsø Kommune 

Kommuner, der  
har valgt MoMo:
• Faaborg-Midtfyn
• Odder
• Ikast-Brande
• Læsø

Vil du vide mere om læringsplatformen MoMo, så send  
os en mail på learning@systematic.com eller læs mere  
på www.systematic.com/momo

Skift til den læringsplatform,  
lærere og elever er glade for!



 Så bliver det snart ikke større …  
for som tidligere statsminister Poul Nyrup  
Rasmussen siger: ”Folkeskolen har for mig  
betydet, at jeg kunne blive statsminister”. 

Også andre har haft gavn af deres skoletid: 
”Da vi var helt nye i landet, og jeg skulle lære 
dansk, så lærte jeg det i skolen og i børnehave-
klassen,” siger journalisten Abdel Aziz Mah-
moud, som også fortæller om at betragte sin 
dansklærer som sin tredje forælder samt om 
stor taknemmelighed overfor sine lærere.

At folkeskolen er bedre end sit rygte, og at  
vi hver især bærer noget væsentligt med os fra 
skolen og ud i livet, har man kunnet se i video-
kampagnen ’Hvad har folkeskolen betydet for 
dig?’, som Skolelederforeningen lancerede op 
til og under Folkemødet i juni.

Her fortæller en række markante danskere 
hvilket præg, folkeskolen har sat på dem per-
sonligt, og hvilken betydning folkeskolen har 
for samfundet.

Under Folkemødet fik foreningen hjælp af  
7. og 8. klasse fra Kongeskærskolen i Allinge, 
som udstyret med iPad, mikrofon og inter-
viewspørgsmål var rundt i Allinges gader, hvor 
de mødte en række spændende danskere og 

fik videokampagnens sidste optagelser i kas-
sen. Det er der kommet en række personlige 
fortællinger om folkeskolen ud af. 

Kampagnen er en del af indsatsen ’Folkesko-
len. Vores. Hele livet’, som skal sikre folkesko-
lens position som den vigtigste samfundsdan-
nende institution og sikre, at folkeskolen også 
fremover er det naturlige førstevalg for kom-
mende elever og deres forældre.

Otte organisationer står bag
Siden den første præsentation på årsmødet i 
efteråret 2016 er der kommet godt gang i ind-
satsen. Først og fremmest er alle aktører om-
kring folkeskolen – eleverne, forældrene, læ-
rerne, pædagogerne, kommunerne, cheferne 
og lederne – blevet enige om stå sammen om 
indsatsen og om folkeskolen. Der er afholdt 
flere partnerskabsmøder, hvor Undervisnings-
ministeriet deltager som observatør.

Siden foråret har styregruppen, som for-
uden Skolelederforeningen består af Børne-  
og Ungdomspædagogernes Landsforbund, 
BUPL’s Lederforening, Børne- og Kulturchef-
foreningen, Danske Skoleelever, Danmarks 
Lærerforening, Kommunernes Landsforening 

FOLKESKOLEN LØFTER EN VÆSENTLIG SAMFUNDSMÆSSIG OPGAVE. DERFOR STÅR 

VI SAMMEN OM AT VÆRNE OM DEN. PÅ ÅRETS FOLKEMØDE BLEV DET FOR ALVOR 

MARKERET, AT SKOLELEDERFORENINGEN SAMMEN MED SYV ANDRE AKTØRER VIL 

GIVE FOLKESKOLEN ET LØFT.

Af Malene Lieberknecht  •  Illustration: FVHL

DDEL DE GGOODEE  
HHISTTORIERR FRA  
DDIN SKOOLEE
Fortæl om alt det spæn-
dende, der sker på din 
skole, via skolens sociale 
medier eller kontakt de 
lokale medier. Du kan 
også kontakte Skoleleder-
foreningens kommunika-
tionsafdeling, hvis du har 
en særlig historie om din 
skole, eller gør noget sær-
ligt i forbindelse med ind-
skolingen, vi kan dele via 
vores sociale medier.

DET VIL SSTTYRRE-
GGRUPPENN!
I kommissoriet er der enig-
hed om at gå sammen om 
at arbejde for: At folkesko-
len også fremover skal være  
det naturlige førstevalg for 
forældre i forhold til deres 
børns skolegang – og at  
folkeskolen fortsat vil være 
den vigtigste samfunds-
dannende institution i  
Danmark.
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Elever fra den lokale Kongeskærsko-
len i Allinge blev i letgenkendelige 
t-shirts med slogan sendt ud i folke-
mængden for at interviewe Anders 
Lund Madsen, Anders Bondo Chri-
stensen, Sebastian Dorset, Thomas 
Skov Gaardsvig m.fl. 

Se hele videokampagnen: www.
skolelederforeningen.org/nyheder-
medier/indsatsomraader/video-
kampagne-hvad-har-folkeskolen-
betydet-for-dig/

Folkeskolen på Folkemødet: 
Foreningen var var vært 
for tre velbesøgte debatter, 
hvor ’Folkeskolen. Vores. 
Hele livet’ var i centrum, og 
hvor vi blandt andet spurgte 
’Hvilken rolle vil folkeskolen 
spille i fremtiden?’ Vi satte 
også spot på fællesskab, 
dannelse og demokrati, og 
hvordan folkeskolen bidra-
ger hertil. Claus Hjortdal 
og Dorte Andreas deltog 
derudover i en lang række 
debatter om skole, ledelse, 
undervisning, og selvfølgelig 
om dem, det hele handler 
om, nemlig eleverne.

HHVOORFOOR NNUU DETT?
Læs mere om, hvad der 
gemmer sig bag sloganet 
’Folkeskolen. Vores. Hele  
livet’. http://www.skole-
lederforeningen.org/
nyheder-medier/indsats-
omraader/folkeskolen-
vores-hele-livet/

Du kan dele her:
FB: Skolelederforeningen 
Twitter: skolelederOrg 
Vi bruger #voreshelelivet
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samt Skole og Forældre, været klar med et 
kommissorie og er i gået til handling. 

Udgangspunktet er, at et stigende antal for-
ældre på deres børns vegne vælger folkeskolen 
fra til fordel for andre skoletilbud. Nogle for-
ældre fravælger folkeskolen, allerede inden de 
har været i kontakt med skolen, mens andre 
forældre vælger alternativer, når udskolingen 
nærmer sig. 

Samtidig er det tilsyneladende ikke let at få 
kommunikeret de mange positive ting, som 
foregår i folkeskolen trods de store reformer 
og forandringer, der er sket de seneste år.

Kamma, Raul og Ulrikke
Styregruppens mål er at nå ud nationalt og 
ikke mindst til de lokale folkeskoler i kommu-
nerne, så indsatsen forankres lokalt og under-
støtter landets folkeskoler i at blive det natur-
lige førstevalg i lokalområdet.

Da ’Folkeskolen. Vores. Hele livet’ skal være til 
så stor gavn for folkeskolen som muligt, og ind-
satsen skal have mest mulig opmærksomhed, 
samler de otte parter nu bolden op – sammen 
eller hver for sig - og bidrager med nationale  
og lokale projekter, som støtter op om folkesko-
len. Det kan være på skolerne eller i samarbejde 
med andre institutioner og partnere.

I juni skrev formændene for de otte organi-
sationer en fælles kronik i Politiken ’Skolen for 
alle fra A-Å’. Gennem eksempler på de mange 
forskellige typer elever, der netop er plads til  
i folkeskolen, argumenterer formændene for 
at bevare et 10 årigt grundlæggende skoletil-
bud med fri, vederlagsfri og lige adgang for 
alle børn uanset deres bagrund.

Et tilbud, der har betydning for den enkelte 
og for et Danmark med en høj sammenhængs-

kraft. I kronikken møder vi både Albert, som er 
glad for at lære noget, og Hafnia, som kom til 
landet i 5. klasse og hurtigt har lært det danske 
sprog samt Zacharias, som er ordblind.

På den måde er det ikke de enkelte organisa-
tioners særlige interesser, men det overord-
nede perspektiver, der er det fælles budskab  
i kronikken: Folkeskolen er vores fælles refe-
rencepunkt. Vi har også i fremtiden brug for 
en stærk folkeskole.

De gode historier skal fortælles
Skolelederforeningen har fuld fokus på projek-
tet og på at få fortalt om alle de gode tiltag og 
resultater, der hver dag er en realitet ude om-
kring i de danske folkeskoler. 

Her ved skolestart har vi sammen med sko-
lerne bl.a. delt elevernes dimissionstaler fra 
før sommer og indtryk fra første skoledag i 
tekst, fotos og video. Formandskabet har i den 
anledning været på skolebesøg og vi har i ind-
læg i både de traditionelle og de sociale medier 
søgt at fortælle de gode historier.

 Til efteråret sættes alle sejl til, når temaet  
for årsmøde 2017 netop er ’Folkeskolen. Vores. 
Hele livet’. Og det fortjener folkeskolen! For 
som journalisten Thomas Skov Gaardsvig siger  
i en af videoerne:

”Folkeskolen er en af de institutioner, der har 
haft størst betydning for, hvem jeg er blevet. Jeg 
lærte selvfølgelig en hel del af det, jeg i dag ved. 
Men det var også der, jeg udviklede mig. Jeg 
lærte en hel del af det, man ikke lærer i fagene 
dansk og matematik. Jeg lærte, hvordan man 
opfører sig som menneske.” 

Malene Lieberknecht er journalist

Folkeskolen. Vores. Hele livet 
ramte medierne. Op til Folke-
mødet blev partnerskabet om-
talt i flere medier. Ud over den 
fælles kronik i Politiken ’Skolen 
for alle fra A-Å’, som blev set 
og delt livligt især på Twitter, 
hvor den fik 4.000 ’impres-
sions’ og lå i top som den ny-
hed, der havde ’most impact’, 
omtalte adskillige medier 
indsatsen. Under Folkemødet 
bragte TV2 Nyhederne et 
længere indslag om den fælles 
indsats og videokampagnen, 
hvor foreningens formand 
medvirkede, og hvor skoleleder 
Peter Hansen fra Seminarie-
skolen i Aalborg fortalte om, 
hvordan man arbejder med 
skolens image.

møder vi både Albert, som er

Folkeskolen Vores Hele livet

Poul Nyrup Rasmussens budskab 
om at værne om folkeskolen er på 
Skolelederforeningens Facebookside 
vist mere end 22.000 gange. Samlet 
set er videokampagnen vist omkring 
35.000 gange på Facebook og set 
knap 23.000 gange via Twitter.
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Vi har ikke svarene, men vi tager diskussionerne. 
Politiken Skoleliv er et nyt debat- og nyhedsmedie,

med fokus  på at løfte den danske grundskole.

En længere skoledag 
giver trætte børn og for lidt 

tid til fritidsinteresser!

En længere skoledag 
giver mulighed for varieret 

og bedre undervisning!

Kontakt os på tlf. 71 74 76 73

Prøv Skoleliv 
gratis i 14 dage 
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DER MÅTTE DRIVES FEM DÆMONER UD AF HAM, FØR HAN HOLDT MUND SOM LILLE. 

MEN HAN ER ALDRIG HELT STOPPET MED AT RÅBE OP, OG DET HAR PÅ FÅ ÅR FØRT 

HAM HELE VEJEN FRA ELEVRÅDET PÅ SIN LOKALE SKOLE TIL FORMAND FOR DANSKE 

SKOLEELEVER. UNDERVEJS HAR HAN LÆRT, AT HVIS MAN NOGLE GANGE LADER 

ANDRE KOMME TIL, FÅR MAN BÅDE RESPEKT OG PLADS TIL AT TRUMFE IGENNEM, 

NÅR DET VIRKELIG GÆLDER.

Af Anders Ryehauge  •  Foto Jacob Nielsen

DEN GYLDNE 
BALANCEGANG
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 Med trætte øjne og et orange 
Roskilde-armbånd på højre håndled,  
træder Jakob Bonde Nielsen ind i Skole-
lederforeningens mødelokale i Indre Kø-
benhavn. Det er sommer, og han er på  
festival i den her uge, men når man, som 
han, har fået en betydningsfuld post, er 
der også andre ting, der må passes. Fak-
tisk så mange, at det kan være svært at 
opsummere kort.

”Så kan vi tale de næste par dage bare 
om det,” siger han og slår en latter op.

”Jeg bruger meget tid på det, lad os  
sige det sådan. Det er selvfølgelig for-
skelligt fra uge til uge, men ofte når det 
op på 60 timer. Der går mange aftener  
og weekender med det.”

I april i år blev han som 15-årig valgt 
som formand for Danske Skoleelever –  
i det første kampvalg i organisationens 
historie – og dermed repræsentant for 
700.000 elever og i mere konkret for-
stand chef for 18 unge frivillige og 33 
voksne ansatte. Snart flytter han til Ris-
skov i Aarhus, hvor DSE har til huse,  
og hvor han skal bo og arbejde det næ-
ste år med sin næstformand Chili Preis-
ler-Andersen og de 18 frivillige.

Danske Skoleelever har ifølge Jakob 
Bonde Nielsen et årligt budget på lidt over 
13 millioner kroner, der primært kommer 
ind via støtte af undervisningsministeriet, 
medlemskontingent og salg af kurser, 
mens der kommer ca. syv millioner kro-
ner ind via projektbevillinger. Det er næst-
formanden Chili Preisler-Andersen, der 
står for meget af det organisatoriske, og 
der er også ansat en voksen sekretariats-
chef, Robert Holst Andersen, under ham, 
der har mandat til at fyre og ansætte og 
generelt står for meget af den daglige 
kontakt med de voksne. Jakob Bonde 
Nielsens primære opgave er til gengæld at 
tegne politikken og være ansigtet udadtil.

”Min fornemmeste opgave er at repræ-
sentere eleverne. Det går alt mit arbejde 
ud på. Jeg besvarer telefonopkald fra jour-
nalister og repræsenterer os i medierne, 
så befolkningen ved, hvad vi mener om 

forskellige ting, og jeg holder utroligt 
mange møder med politikere og formænd 
for interesseorganisationer for hele tiden 
at sørge for, at elevernes stemme bliver 
hørt, når der skal træffes beslutninger.”

Hadet af de voksne
Jakob Bonde Nielsen er født og opvokset 
ved Fiskerihavnen tæt ved ”Tippen”, et 
naturområde i Sydhavnen i København. 
Hans far er selvstændig tømrer, og hans 
mor arbejder som socialpædagog på et 
bosted for alkoholikere inden for Blå Kors. 
Da Jakob Bonde Nielsen var helt lille, var 
han ved at drive dem begge til vanvid, 
fordi han konstant skreg, særligt om nat-
ten. Ingen kunne finde ud af hvorfor. Til 
sidst besluttede hans mor sig for at tage 
ham til en shaman, der konstaterede, at 
drengen havde fem dæmoner inden i sig. 
Under en session i en tipi drev shamanen 
dem ud af hans krop.

”Altså nu tror jeg ikke selv på det. Men 
jeg sov bagefter og skreg ikke mere,” siger 
Jakob Bonde Nielsen med et lille smil på 
læben.

Om der var en enkelt stædig dæmon, 
der alligevel havde overlevet, skal stå u-
sagt, men Jakob Bonde Nielsen fortsatte i 
hvert fald med at støje i sine vågne timer. 
Forældre, pædagoger og alle andre, der 
kom i vejen, startede han diskussioner 
med.

”Jeg var en stædig lille hidsigprop og 
skulle altid diskutere alting. De syntes  
allesammen, jeg var helt forfærdelig.  
De hadede mig,” siger han og lægger  
tryk på næstsidste ord.

”Jeg har altid været helt vildt stædig  
og sagt til, hvis jeg var uenig i noget. Det 
har aldrig været for bare at være uenig, 
for det giver ikke rigtigt nogen mening,  
synes jeg. Men jeg har altid elsket at argu-
mentere for det, jeg mener, især hvis der 
er en, der mener det modsatte. Da jeg var 
lille, var det selvfølgelig ikke politik. Jeg 
havde to rigtig gode venner, og hvis de 
ville noget andet end mig, argumenterede 
jeg løs, så jeg til sidst fik ret. Så det er ikke 

noget, der lige pludselig er kommet det 
her med at tale min sag. Men jeg er nok 
blevet lidt mere diplomatisk.”

Det virker som en underdrivelse. Jakob 
Bonde Nielsen taler roligt og velformule-
ret. De få bandeord, der sniger sig ind,  
er han hurtig til at udskifte med mildere 
ord. Det er ikke svært at se, at selv om 
han er ung, har han allerede en vis erfa-
ring med at fremføre sin sag med retorisk 
sikkerhed. Det er seks år siden, han tog 
de første skridt ind på den vej, der se-
nere skulle føre ham til formandsskabet  
i Danske Skoleelever.

I fjerde klasse kunne man stille op til 
elevrådet på Byens Skole i Valby. Jakob 
Bonde Nielsen var 10 år gammel og med 
gode overtalelsesevner og løfter om at 
dele tyggegummi og karameller ud, stil-
lede han op mod fire andre og blev valgt 
ind. Ikke længe efter fik han væltet den 
daværende elevrådsformand, en ottende-
klasseselev. Han havde ikke deltaget i 
møderne to gange i træk, så Jakob Bonde 
Nielsen foreslog, at de andre afskedigede 
ham, fik opbakning og gik selv hen i fri-
kvarteret og gav beskeden. Da fjerdeklas-
seselever ikke kunne blive formænd, blev 
der i stedet valgt en pige fra syvende, 
men året efter i femte stillede han op 
som formand og blev valgt.

Gensidig respekt
I Jakob Bonde Nielsens første tid som 
elevrådsformand stødte han på det pro-
blem, at ingen andre engagerede sig.  
Han havde indført en kageordning, for 
han havde en idé om, at man først skulle 
starte en kultur om, at det var fedt at 
tage til elevrådet, og så derefter kunne 
starte en kultur om, at det var fedt at  
udrette noget. Men folk virkede til kun  
at komme for kagen.

”Det suverænt sværeste, jeg har prø-
vet, er at lede elevrådet og prøve at æn-
dre kulturen til noget mere seriøst. Især  
i de første par år, for der var jeg stadig  
en lille elev, og der har man ikke den 
der respekt. Men det har til gengæld  
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BLÅ BOG:

• Jakob Bonde Nielsen
• Født 28. april 2001.
•  Bor i Sydhavnen i  

København med sin far, 
men flytter til Aarhus 
for at bo og arbejde  
hos Danske Skoleelever 
i midten af juli.

•  Netop færdiggjort  
niende klasse.

•  Blev i 2011 valgt ind i 
elevrådet på sin skole, 
Byens Skole i Valby

•  Blev i 2012 valgt som 
elevrådsformand

•  Startede i 2015 i  
Danske Skoleelever

•  Valgt ind i regions-
bestyrelsen i 2015

•  Valgt som formand for 
DSE i Region Hoved-
staden i 2016

•  Blev formand for Dan-
ske Skoleelever 2. april 
2017 og besidder po-
sten et år frem.
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virkelig givet mig meget, at jeg som 10-årig skulle 
overtale folk, der var 3-4 år ældre end mig, for  
nu prøver jeg at overtale folk, der er 20-30-40 år 
ældre end mig.”

I begyndelsen havde Jakob Bonde Nielsen ten-
dens til at sætte sig på en piedestal, og krævede,  
at folk skulle lytte, fordi han var formanden.

”Jeg sagde ’ti stille’ og ’sschh!’ og havde en lille 
klokke med, som jeg ringede på, når elevrådet 
skulle holde kæft. Hvilket jo slet ikke fungerer. 
Jeg troede, at hvis jeg bare krævede respekt, fik 
jeg det, men der erfarede jeg senere, at ingen  
gider respektere en, hvis de ikke føler, man re-
spekterer dem tilbage.”

Det var først, da han i syvende klasse hørte 
om Danske Skoleelever og året efter i 2015 for 
første gang deltog i landskonferencen, at han  
begyndte at få et andet syn på lederrollen. Han 
blev valgt ind i Regionsbestyrelsen og kom til  
at sidde som menigt medlem.

”Jeg havde tænkt meget over, hvorfor de andre 
i elevrådet ikke gad engagere sig, og der hjalp det 
at komme i DSE, fordi jeg for første gang siden 
fjerde klasse var menigt medlem af en forsamling 
og ikke ham i toppen. Der lagde jeg mærke til, 
hvad der motiverede mig, og det var, når jeg fik 
opgaver, når de gad lytte til mig, og når de ikke 
følte, de var bedre end mig. Det tog jeg med hjem 
til elevrådet. Jeg har altid været perfektionistisk, 
så det var svært for mig at uddelegere opgaver, 
men det måtte jeg overvinde og give køb på de 
andres ønsker,” siger han.

Herefter kørte det langt bedre. Der var en større 
respekt omkring ham, end der havde været tidli-
gere, og de fik rent faktisk udrettet noget. Elevrå-
det kom med ind i skolebestyrelsen for første gang 
i skolens historie og fik lov til at give elevperspek-
tivet på alle beslutninger, og der blev vedtaget, at 
der skulle være frugt til alle elever hver tirsdag.

”Det første er jeg stoltest af, mens det andet  
er flottest udadtil, for måske tænker eleverne 
ikke over skolebestyrelsen, men de tænker over, 
at de kan få lækker økologisk frugt hver tirsdag, 
og det var da fedt, at se dem allesammen gå 
rundt og mæske sig.”

Passion med hjertet
Jakob Bonde Nielsen har altid undret sig over, 
hvorfor han selv blev politisk interesseret. Hans 

Jakob Bonde Nielsen er  
opvokset i Sydhavnen tæt  
ved naturområdet ”Tippen”.  
I fjerde klasse blev han valgt  
til elevrådet, men allerede  
året efter avancerede han  
til elevrådsformand.

16 plenum – aug 2017

interview



FORBILLEDET
Min far er en meget sej 
mand. Han uddannede sig 
som tømrer og har været 
det lige siden. For 17 år si-
den blev han selvstændig, 
og han er den person, jeg 
kender, der har knoklet og 
stadig knokler allermest,  
så der er råd til ferier og 
den slags. Han har over-
skud, han er rolig og diplo-
matisk, og han kan hjælpe 
med alt, hvis der er noget. 
På et menneskeligt plan er 
han mit store forbillede.

INSPIRATIONEN 
I den periode, jeg kendte 
min farfar, var han gammel, 
så jeg kender ham ikke som 
den seje farfar. Men jeg har 
altid fået fortalt mange hi-
storier om den her gode ar-
bejdsmand, der kæmpede 
folkets kamp med stor pas-
sion. Det har helt klart in-
spireret mig.

HJÆLPEREN
Den tidligere formand for 
DSE i Region Hovedstaden, 
Johannes Nørskov Toke, 
var en rigtig fed fyr. Han 
hjalp mig meget, da jeg 
kom ind første gang, og  
efterfølgende har vi sparret 
meget. Da jeg blev valgt, 
kom han med idéer. Det  
er ikke sikkert, jeg var kom-
met så langt uden ham.

mor var ganske vist ’die hard kommunist’ som 
ung og havde selv været elevrådsformand i sin 
skoletid og senere formand for Danmarks Kom-
munistiske Ungdom i København. Men hun 
havde for længst lagt den interesse fra sig, 
og der blev aldrig talt politik eller samfunds-
forhold i hjemmet. Hans to ældre brødre på 
henholdsvis 25 år og 20 år er da også gået helt 
andre veje. Den ældste, Jonas, arbejder som 
pædagogisk assistent, og Valdemar, der netop 
er blevet student, har heller ingen planer om 
at gå ind i politik.

Til gengæld er der alle historierne om hans 
farfar, Arne Elmo Nielsen, der var uddannet 
kranfører og arbejdede sig op gennem fagfor-
eningen og hele vejen op som borgmester i  
Kalundborg Kommune for Socialdemokraterne 
fra 1990 og otte år frem.

”Min far har fortalt en masse historier. Han 
skildrer ham som sådan lidt en Anker Jørgen-
sen-type, som folk på gaden kunne lide. Jeg  
får tit at vide i familiesammenhæng, at ”farfar 
Arne ville have været stolt over dig,” og det  
betyder faktisk noget. Jeg kan godt se ligheden 
med starte ud i det helt små og arbejde sig op 
og blive formand for en forening.”

Der er særligt en historie om Jakob Bonde 
Nielsens farfar, der bliver genfortalt. Der var  
en sag i kommunalbestyrelsen, hvor man stod 
mellem valget at renovere en gammel skole  
eller bygge en ny. Hans farfar var fortaler for  
at renovere den gamle og holde budgettet i  
ro. Der var bare lige det, at det var han den 
eneste, der syntes. Det endte i en ophedet dis-
kussion, hvor farfaderen var så meget oppe at 
køre, at han på vej ud af døren efter mødet fik 
en blodprop. Som Jakob Bonde Nielsen siger:

”Så kan man tale om at brænde for sin sag.”

Det krøllede papir
Da der var generalforsamling i Danske Skole-
elever, mens Jakob Bonde Nielsen gik i ottende 
klasse, stillede han op til hovedbestyrelsen og 
som formand for Region Hovedstaden. Han 
havde forberedt en tale, hvor han benyttede 
sig af forskellige retoriske virkemidler til at 
fange folks opmærksomhed, som han havde 
lært gennem utallige talekurser. Der var tænkt 
over det hele. En start, der skulle fange folk,  

så de følte, der var et problem. Pauserne un-
dervejs, så folk enten begynder at lytte eller 
lytter endnu mere. Hvornår han skulle hæve 
stemmen og lave håndbevægelser, og hvordan 
han stod med fødderne mod publikum og ikke 
kiggede ned i sine papirer, så de følte, de blev 
talt til. Talen sluttede af med ordene: ”Region 
Hovedstaden har haft problemer, og løsnin-
gen på de problemer hedder Jakob (pause) 
Bonde (pause) Nielsen.”

”Man må ikke klappe, når der er kampvalg, 
men det gjorde hele salen alligevel. Det er  
meget vigtigt som leder at bruge sin retorik  
ordentligt, for det handler om at få folk til at 
tro på ens sag.”

Som formand for Region Hovedstaden er man 
i praksis formand for alle skole elever i regionen, 
hvilket er lige knap 200.000. Opgaven består i  
at engagere og aktivere elever gennem arrange-
menter i alt fra kurser om elevråd og elevinddra-
gelse til filmaftener for at styrke sammenholdet 
blandt elever i de enkelte lokalområder. Til sit 
første møde som regionsformand benyttede Ja-
kob Bonde Nielsen sig af erfaringen fra de sidste 
år af elevrådet.

”Det første, jeg gjorde, var at tage et papir 
frem og tegne en trekant, der skulle symboli-
sere hierarkiet. Øverst skrev jeg mit eget navn, 
de menige lige under mig, og nederst regions-
bestyrelsesmedlemmer. Så tog jeg papiret, krøl-
lede det sammen og smed det bag om skulde-
ren. I stedet tog jeg et nyt papir og tegnede en 
lige streg og skrev os alle sammen på den streg. 
Jeg syntes, det var ret genialt.”

”Det er, hvad jeg har prøvet at sige som for-
mand. Vi er alle lige vigtige. Jeg tror, det er den 
tilgang, der resulterede i, at Region Hovedsta-
den i min periode var den mest aktive både i 
forhold til at lave arrangementer og engagere 
flest elever. Hvert år er der en eller to regioner, 
der shiner, og det år var det klart os.”

Noget for noget
Jakob Bonde Nielsen mener ikke, at man risike-
rer at blive en svag leder med den tilgang. For 
når man uddelegerer opgaver, kommer der en 
naturlig respekt, der giver muligheden for på 
et andet tidspunkt, hvor det er nødvendigt, at 
sige: ’nu gør vi sådan her, nu går vi den vej’. 

plenum – aug 2017 17



”Det kan kun lykkes med respekt, for  
i en bestyrelse er der stadig demokrati. 
Men det er da en svær balancegang, hvor 
man siger: ’okay, I får det og det og det’, 
for så andre gange at kunne sætte foden 
ned og sige: ’nu er vi nødt til at gøre så-
dan’.

Til det første bestyrelsesmøde, efter 
han blev valgt som formand for hele or-
ganisationen, opstod der en situation, 
hvor han måtte afveje sin magt. Det er 
flertallet, der bestemmer, medmindre 
der er stemmelighed, så gælder Jakob 
Bonde Nielsens stemme for to.

”Jeg gad godt kunne sige, at det var  
noget lidt mere vigtigt, men det hand-
lede faktisk om, hvorvidt man måtte tage 
snus under bestyrelsesmøderne.” siger 
han og slår en latter op:

”Det var en ophedet diskussion, hvor 
mange valgte ikke at stemme, og det  
hele endte i stemmelighed. Jeg var egent-
lig imod snus og havde mulighed for at 
trumfe det igennem, men i stedet valgte 
jeg, at der skulle være en ekstra afstem-
ning, denne gang skriftlig.”

Hans næstformand var meget uenig 
i, for hun ville have, det skulle trumfes 
igennem, men han mente, det andet var 
mere demokratisk. Da resultatet af den 
skriftlige afstemning kom, var der stort 
flertal for, at snus var i orden.

”Jeg havde muligheden for at trumfe 
igennem, men jeg sagde: ’hvor vigtigt  
er det her egentlig for mig?’ Derfor til-
sidesatte jeg min egen holdning, og det 
endte med, at jeg fik en stor klapsalve,  
og folk var meget glade. Det betød også, 
at senere på aftenen, da vi diskuterede 
politik, og jeg skulle have stemt tre ting 
igennem, kunne jeg mærke, at der var 
flere, der bakkede mig ekstra meget op.” 

Christiansborgrotte
I sine første knap tre måneder som for-
mand har Jakob Bonde Nielsen boet i Syd-
havnen, mens han har færdiggjort niende 
klasse. Han har til gengæld været i kon-
stant telefonisk kontakt med sekretariats-

chefen. Når der dukker en ny historie op, 
som DSE ikke allerede mener noget om, 
skal han være hurtigt klar med en kvalifi-
ceret holdning til offentligheden. Han ind-
drager af og til sin næstformand, bestyrel-
sen eller sekretariatchefen, men i sidste 
ende er det altid, hvad, han selv mener,  
er smartest, der bliver besluttet. Højde-
punktet indtil videre kom, da han blev  
inviteret i Debatten på DR2. Han var  
ikke så nervøs for, at det var på landsdæk-
kende tv, men han var nervøs for, om han 
gjorde det godt nok i de 700.000 skoleele-
vers øjne. Han har brugt meget tid på at 
tænke over, hvordan man skal repræsen-
tere så mange mennesker, hvis holdnin-
ger dækker alle ender af det ideologiske 
spektre.

”Det vigtigste er, at jeg i beslutninger 
og udtalelser udadtil er tro over for mig 
selv. Jeg kan ikke sige noget, der går mod 
min egen klare opfattelse, bare fordi an-
dre mener det. Jeg skal have mig selv 
med for at kunne gå all-in på jobbet.”

Hvad angår lederrollen i bestyrelsen, 
holder han fast i, at det vigtigste er at 
finde balancegangen.

”Samtidig med at jeg er chef på konto-
ret, er det i bestyrelsen et flertal, der  
bestemmer, så på den måde smelter det 
hele sammen. Her mener jeg, det handler 
om gensidig respekt. Man skal ikke please 
dem, for det er fint at være uenige. Men 
lederskab handler om respekt, og så selv-
følgelig om at være vildt skarp og have 
styr på sit shit.”

Når Jakob Bonde Nielsen mødes med 
politikere, ved han godt, at de er mere 
erfarne end ham, og at hans reto riske  
evner næppe er nok til at overtale dem. 

”Men jeg har det bedste argument af 
alle: at jeg er elev, og eleverne kender  
til skoledagen, så det, jeg siger, er rigtigt. 
Det betyder, at de voksne altid er nødt  
til at tage mig seriøst.”

Til gengæld har Jakob Bonde Nielsen 
måtte erkende, at han med sin nye rolle 
er trådt ind på en scene, hvor der bliver 
gået hårdt til den. Lige da han var blevet 

valgt, var der en artikel om ham, hvor 
det blandt andet blev nævnt, at han går 
ind for skolereformen, og det resulterede 
i et langt kommentarspor.

”Der var 10-15 voksne, der gik hårdt  
efter mig. Jeg blev kaldt for en ”Christi-
ansborgrotte” og fik at vide, jeg ikke for-
stod mig på tingene. Det var voldsomt til 
at starte med, og man kan godt blive lidt 
fortvivlet, når man prøver at argumen-
tere på bedste vis, og så får at vide af 
folk, man ikke kender, at man ikke har 
forstand på noget. Men jeg har vænnet 
mig til det, nu har jeg ikke noget problem 
med det, for det er også en bekræftelse i, 
at folk går op i, hvad jeg siger, for ellers 
ville de ikke blive så sure. Desuden ville 
være værre, hvis det var elever, der skrev 
de ting, for jeg er deres formand og re-
præsenterer dem.”

Statsministerdrømme
Med formandsskabet i Danske Skoleele-
ver det næste år frem har Jakob Bonde 
Nielsen allerede lagt fundamentet for en 
lovende fremtid. Flere af hans forgæn-

Jakob Bonde Nielsen 
bliver for sjov kaldt 
Obama af sin kæreste. 
Selvom han synes, det 
er spændende at lave 
politik og forsøge at 
udrette noget, ved han 
dog ikke, om fremtiden 
bliver som politiker. 
Men han regner med 
at melde sig ind i et 
ungdomsparti efter sit 
år i Danske Skoleelever 
og se, hvor det fører 
ham hen.
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gere er gået den politiske vej. Selv siger 
han dog, at han ikke har nogen plan.

”Der er mange, der siger: ”Nå, er det 
så Danmarks fremtidige statsminister?”, 
og det ved jeg sgu ikke. Jeg synes, det er 
utroligt sjovt og spændende at lave poli-
tik, have en holdning og prøve at udrette 
noget. Det er noget af det bedste, jeg ved. 
Hvis man fik mulighed for at blive stats-
minister, ville man ikke sige nej. Men om 
jeg fra nu af, og til jeg bliver det, kommer 
til at arbejde benhårdt for det, er jeg 
mindre sikker på,” siger han.

Jakob Bonde Nielsen forestiller sig, at 
han vil melde sig ind i et ungdomsparti, 
når han om et år starter i gymnasiet og 
se, hvor det fører ham hen.

”Jeg synes også, det er sjovt at arbejde 
sig op fra bunden. Ligesom jeg prøvede 
det i DSE, hvor jeg endte med at få den 
højeste post. Når man kommer helt op, 
vil alle have fat i en og høre, hvad man  
siger, og man er rigtig vigtig, men måske 
mister man også perspektiv på visse ting. 
Der tror jeg, der er noget sundt i at starte 
på bunden igen.”

Da interviewet er ved at være slut, rin-
ger Michelle Obama pludselig. Eller det 
vil sige, det er kæresten, Lærke, men  
de joker internt med at kalde hinanden 
henholdsvis Barack og Michelle. Hun vil 
høre, om Jakob Bonde Nielsen kan nå at 
ses, før han skal tilbage på Roskilde Festi-
val, hvor vennerne venter. Tre uger se-
nere flytter han midlertidigt fra det hele 
for at gå helhjertet ind i sit formandsskab 
i Danske Skoleelever.

”Kæresten og vennerne brokker sig 
over, at jeg ikke har tid nok længere. Det 
har helt klart været det hårdeste ved alt 
det her, at jeg har skulle ofre så meget 
andet. Men jeg brænder simpelthen så 
meget for DSE.”

Jakob Bonde Nielsen tager på høflig vis 
afsked og trasker ud på gaden igen. På få 
år har han bevæget sig fra elevrådet i By-
ens Skole i Valby til formand for en inte-
resseorganisation, der repræsenterer 
700.000 elever. Hvad der venter deref-
ter, kan man kun gisne om. 

Anders Ryehauge er freelancejournalist

JAKOBS TRE MÆRKESAGER  
SOM FORMAND FOR DANSKE 
SKOLEELEVER

1) Øget motivation
Vi elever starter i skolen med en stor 
lyst og iver til at lære, og for de fleste 
fortsætter dette i mange år. Desværre 
knækker kurven for rigtig mange på et 
tidspunkt, og for de fleste sker det i 
overbygningen, hvor lysten og iveren 
langsomt forsvinder. Jeg vil gerne have, 
at vi øger elevinddragelsen, får mere 
bevægelse, at den åbne skole skal fun-
gere og bruges, at den understøttende 
undervisning skal fungere og bruges, at 
der skal være mere praktisk og kreativ 
undervisning, herunder at der skal være 
et obligatorisk praktisk fag i overbyg-
ningen. Derudover skal vi generelt være 
bedre til at tænke ud af boksen, når 
det kommer til undervisningen.

2) Kommunale 10. kl. skal forbedres
Cirka 50 procent af en årgang tager en 
eller anden form for 10. klassestilbud. 
Omkring halvdelen tager på efterskole 
og den anden halvdel på en kommunal 
10. klasse. De undersøgelser, vi har, vi-
ser, at de 10. klasser, som ligger i forlæn-
gelse af 9. klasse, ikke fungerer. Tager 
man en 10. klasse, forringer det faktisk 
ens muligheder for at tage en ungdoms-
uddannelse, og der er alt i alt ingen po-
sitiv effekt ved at gøre det. Jeg mener, 
man bør lægge alle kommunale 10. klas-
ser i campusmiljøer, på erhvervsuddan-
nelser og gymnasieuddannelser. På den 
måde sørger man for, at 10. klasse ikke 
bare bliver en forlængelse af 9. klasse, 
men at det forbedrer elevernes mulig-
heder for at starte på en ungdomsud-
dannelse og giver dem større klarhed 
på, hvad de vil. Det vil medvirke til at 
nedbryde den sociale arv, da elevgrup-
pen i de ikke-fungerende 10. klasser ge-
nerelt har en ringere socioøkonomisk 
baggrund.

3) UU-vejledningen skal forbedres
Der er for lidt af det, og det er ikke godt 
nok. Vi er alt for mange elever, der hver-
ken er blevet vejledt eller udfordret nok 
på vores valg af uddannelse. Det medfø-
rer, at man lytter mere på sine forældre 
og venner, end på sig selv, og det resul-
terer i, at alt for mange tager det ”sikre 
valg”, nemlig STX. Jeg foreslår, at der 
skal være to ugers erhvervspraktik i 
henholdsvis 8. og 9. klasse, hvor den 
ene uge skal være i praktik på et job, 
man kan få på en erhvervsuddannelse. 
Den anden er valgfri. Brobygningen skal 
desuden udvides og forbedres, så man 
har 1-2 uger i både 8. og 9. klasse, og at 
det kommer til at være så tæt på hver-
dagen generelt på uddannelsen som 
muligt. Derudover skal vi elever have 
retten og muligheden for at tage en  
snak med vores UU-vejleder.
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NOTER

I en ny undersøgelse lavet for UVM i samarbejde 
med Skole og Forældre viser det sig, at forældre, der 
vælger privatskoler, friskoler og folkeskoler, har de 
samme ønsker til deres børns skolegang. 

Det vigtigste for forældrene er, at fagligheden er i 
højsædet, at eleverne trives på skolen, og at der er 
gode relationer mellem forældre, børn og lærere. 
Skoleformen i sig selv er for de fleste mindre vigtig.

”Undersøgelsen viser, at folkeskolen kan levere på 
alle parametre. Vi ligger højt fagligt, vi har dygtige 
lærere og pædagoger, og 95 % af eleverne angiver, 
at de er glade for at gå i folkeskole. Der er høj trivsel, 
ligesom der er en høj forældretilfredshed”, siger 
Claus Hjortdal.

Alligevel er der en stigende tilgang til fri- og privat-
skoler, og Skolelederforeningens formand peger der-
for på, at det er vigtigt at få fortalt om alt det gode, 
der sker i folkeskolen og tidligt få tag i de nye foræl-
dre, jf. indsatsen: ’Folkeskolen. Vores. Hele livet. 

Undersøgelsen viser også, at mange forældre er ikke 
klar over de muligheder, de har for at vælge blandt 
kommunens folkeskoler. Det spiller ind i forældres 
fra- og tilvalg af skoleform ved indskrivningen. Og 
det gør det også, at mange kommuner har nedlagt 
eller sammenlagt folkeskoler.

Til trods for, at nye regler betyder, at man 
som udgangspunkt have mindst 7,0 i gen-
nemsnit fra den adgangsgivende eksamen 
for at blive optaget på læreruddannelsen, 
har denne sommers søgning været stabil.

Nedenfor ses 1. prioritet ansøgninger til 
læreruddannelsen over de seneste år: 

2010: 3.518
2012: 3.454
2015: 2.775
2016: 3.224
2017: 3.146

Ved årets optag har 2.691 ansøgere fået 
tilbudt en plads på læreruddannelsen. Det 

er kun ni personer færre end sidste år.

Samlet set har 91.539 personer ansøgt 
om en studieplads. I alt er 65.165 optaget. 
Læreruddannelsen indtager i år en femte-
plads på listen over de uddannelser, der 

har optaget flest nye studerende.

Den 8. september er det FN’s  
Internationale Læsedag, hvor  
skolerne med fordel kan fokusere 
på sjove og sociale læseaktiviteter 
med højtlæsning for hinanden, 
rap-konkurrence m.m. 

I et samarbejde mellem Dansk-
lærerforeningen, Skolelederfor-
eningen, Dansk Forfatterforening 
og Bog & Ide er kampagnen ’Ordet 
fanger’ forberedt med materialer 
og ideer til aktiviteter.

Se mere på ordetfanger.dk og 
kampagnens facebookside

KONTINGENT 
Fire år efter lærerlockouten og mu-
ligheden for at optage konfliktlån, 
der også har berørt en del lærere, 
der siden er blevet skoleledere, er 
det slut med af afdrage på lånet. 

Det betyder for nogle, at måned-
lige medlemskontingent nu er  
faldet med ca. 100 kr./md., men 
der er også medlemmer, som vil 
opleve, at kontingentet stiger. 

Sidstnævnte er medlemmer, der 
valgte at stå april 2013 igennem 
uden løn og uden at tage lån. Idet 
kontingentet i perioden været sat 
ned, opleves normaliseringen nu 
som en stigning. 

Er du i tvivl, kontakt sekretariatet.

KL har i et ny udspil ”Godt på vej – mod uddannelse 
og job” fremlagt en række anbefalinger til, hvordan 
de unges valg af og overgang til ungdomsuddan-
nelse kan kvalificeres og understøttes.

Udspillet skal ses som et input til den reform af den 
samlede kommunale ungeindsats, som regeringen 
har planer om at få forhandlet i land her til efteråret. 

Skolelederforeningen er enig i mange af KL’s anbe-
falinger, men Claus Hjortdal har i et debatindlæg i 
Danske Kommuner også peget på, at skal det lykkes 
med at løse de overgangsudfordringer vores børn og 
unge har, så skal kommunerne sætte sig for borden-
den – og tage ansvar.

Han kritiserer KL for at lægge op til, at resurserne  
til de nye tiltag skal findes på de i forvejen ofte 
trængte skoler. 

Foreningen mener, at det i denne – også meget – 
store reform er pinedød nødvendigt, at der sker  
en overordnet økonomisk kommunal forankring  
af opgaven.

ddannelse 
, hvordan 
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UNDERVISNING OG 
FOTOKONKURRENCE
OM RYGNING OG IDENTITET
FOR 7.-9. KLASSE
Meld din klasse til på xit-web.dk/cool
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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  
VIA HJEMMESIDEN!

KOM TIL SKOLELEDERFORENINGENS

NU KAN DU 

HENTE OPDATERET 

PROGRAM OG ALLE 

INFORMATIONER 

PÅ VORES APP 

SKLmøde17
INN

P
OG EN SJÆLDEN GÆST

OGOG EN EN JÆLÆLLDENLDENGÆGÆÆSTÆS



• Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
• Borgmester Thomas Kamstrup (S), Aalborg
• 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)
• Kommentator, journalist Michael Kristiansen
• Forstander på Askov Højskole Klaus Majgaard
• Mentalist og manipulator Jan Hellesøe
• 1500 m2 udstilling
• Politik, kreativitet og præstation
• Mød kollegaerne i godt humør
• Musik, underholdning og fest
• Tre retter god mad m/ vin ...

Årsmødeprogrammet  
ligger på HJEMMESIDEN,  
her nogle højdepunkter:



MÅDEN, SKOLEREFORMEN BLEV INDFØRT OVEN PÅ LOCKOUT OG LOV 409, 

GIVER STADIG DØNNINGER. OG ÆNDRINGERNE AF SKOLESTRUKTURERNE HAR 

KONSEKVENSER FOR ELEVER, FORÆLDRE, ANSATTE OG LEDELSE. ALLIGEVEL 

SER DET UD TIL, AT DET LADER SIG GØRE AT LAVE GODE SKOLER …

Af Michael Diepeveen • Foto Jacob Nielsen

PÅ
 På den lokale generalforsamling i 

Odsherred i foråret blev Helle Bender Justesen 
valgt som ny formand og har dermed kun stået 
i spidsen for kommunens skoleledere i et halvt 
år. Alligevel er hun klar med et bud på, hvor-
dan det står til med implementeringen af de 
reformer, der sker disse år i skolevæsnet. 

”Nu er alt selvfølgelig ikke fred og fordrage-
lighed. Vi er i gennem mange ting på én gang. 
Men jeg oplever, at vi i processen er gået fra  
at sætte de store forandringer i gang, til at vi 
nu for alvor implementerer dem. Vi er ved  
at komme dertil, hvor nogle at tiltagene er be-
gyndt at virke positivt, og hvor vi endda på 
nogle områder igen er i udviklingsmode”, siger 
Helle Bender Justesen, der også har erfaringer 
fra Vordingborg kommune, hvor hun kom fra 
for snart to år siden.

Så i den balance mellem medgang og mod-
gang, der vel altid vil være, er det optimismen, 
der fylder hos den lokale skolelederformand. 
Også selv om der i Odsherred er blevet gen-
nemført nogle store strukturændringer, hvor 
omkring 10 skoler er blevet lagt sammen til  
to, og hvor hun er blevet leder af den ene af  
de to nu ganske store skoler.

”Vi kan se fremad. Jeg fornemmer, at det i 
begge ledelsesteam, er der, vi er nu. Det bety-
der ikke, at vi ikke har udfordringer. For den 
kompleksitet, som ligger i at skabe en foran-
dring i en stærk, god kultur af lærere, oplever  

vi stadig. Her er en stolthed og en stor viden på 
spil, vi ikke må tabe på gulvet. Selv oplever jeg, 
at jeg fra at stå i spidsen for en forandringspro-
ces, nu kan træde lidt ud af den rolle og foku-
sere mere på driften”, siger Helle Justesen.

Hun peger på, at del af ændringen af sit le-
delsesfokus handler om, at hun personligt har 
rykket stilling og dermed har fået mulighed at 
bygge på beslutninger, der allerede er taget, 
uden at skulle hænge sig for meget i, hvorfor 
og hvordan de er taget. Men mere generelt me-
ner skolelederformanden også, at skoleledel-
serne i dag kan se på de udfordringer, skolerne 
står med, på en anden måde.

En flad struktur 
En af de ting, der ifølge Helle Bender Justesen 
gør det nemmere for skolelederne i Odsherred, 
er at man har et råderum, både på distriktssko-
leleder- og afdelingslederniveau. Der er ikke 
meget hierarki, man snakker om tingene, og 
der er godt nok kommet en ny struktur, men 
det er en flad struktur – heldigvis.

”Når jeg ser vores skoleledelser samlet, synes 
jeg, vi er tæt på hinanden. Både i form af de må-
nedlige møder, der er indført, og i dagligdagen. 
Så jeg er faktisk sikker på, at afdelingslederne 
føler, at de med i det, der sker. Og er en kæmpe 
fordel, men kan også være en ulempe en gang i 
mellem. For der kan i den sammenhæng træffes 
beslutninger om, at det og det ikke skal være så-
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dan, og at det er den ene og ikke den an-
den, der skal løfte en opgave. Det kan ikke 
undgås. Der er bare ingen ambi tioner om, 
at det skal være sådan, men tværtimod at 
vi skal være meget ligeværdige”, siger 
Helle Justesen.

Hun fremhæver, at der er en god dialog 
med forvaltningen, der oftest er repræ-
senteret på de faste ledelsesmøder ved 
kommunens skolechef eller fagchef. De  
to øverste skolelederes opgaveportefølje 
er på flere områder tæt på chefniveauet, 
så der er også en ret tæt berøring med 
det politiske niveau. Men igen har struk-
turændringerne ikke kunnet undgå, at 
nogle ledere har følt sig desavoueret.

”Det ville jo også være mærkeligt, hvis 
det ikke var sådan, når man før har været 
øverste leder. Men i Odsherred kommune 
bliver der lagt vægt på, at alle bevarer en 
stor grad af selvstændighed i løsningen af 
de fælles opgaver. Det blev betonet tyde-
ligt, da jeg blev ansat, at vi her gerne vil 
bevare det individuelle engagement og  
en vis beslutningskompetence i afdelin-
gerne”, siger Helle Justesen. 

Det politiske niveau vil ikke overra-
skende have tilbagemeldinger og se do-
kumentation for, at der sker forbedrin-
ger, og man kan ifølge skoleledernes 
lokalformand nogle gange godt føle,  
at politikerne har en detaljeringsgrad, 
som er for høj. Dog ikke sådan, at de  
ånder en i nakken og hele tiden …

Samarbejdet med den lokale lærerfor-
ening og med lærer-TR’erne har traditio-
nelt set været godt, men fik måske yder-
ligere vind i sejlene af, at også lærer - 
kredsen for nylig har fået ny formand.

”Før var der meget stærk DLF-kreds-
formand, som havde siddet der i ualmin-
delig mange år og var noget af en institu-
tion. Hun var løsningsorienteret og fik 
tingene til at glide. Samtidig holdt hun 
fast i fagpolitikken og fik forhandlet en 
gode aftaler i land for lærerne, da det 
brændte på, både efter lockouten og ved 
strukturændringerne. Så vidt jeg ved,  
er Odsherred en af de første kommuner, 
der satte et loft på antallet af lektioner  
på 26”, siger Helle Justesen.

Som ny lokal skolelederformand og  
lærerformand var det imidlertid også en 
fordel sammen at have en ny start, hvor 
de gode relationer hurtigt blev opbygget 
ud fra et fortsat fælles ønske om at finde 

løsninger frem for at spænde ben for hin-
anden. Løsningsorienterethed, tillid og 
gode relationer er vigtige ingredienser i 
det samarbejde, der mellem folkeskolens 
parter i Odsherred. 

Presset på tid
Det som trods fremskridt og et godt sam-
arbejdsklima alligevel ”popper op”, som 
skolelederformanden i Odsherred kalder 
det, er den i perioder store mængde tid, 
skolelederne bruger på deres arbejde.

”Sådan er det garanteret også andre  
steder, men jeg kan ikke være blind for, 
hvordan vores medlemmer oplever, at  
antallet og størrelsen af arbejdsopgaverne 
æder sig ind på folk. Det at få alle med os, 
arbejder vi stadig på. Så store forandrings-
processer er vanskelige og består også af 
nye måder at tilrettelægge arbejdet på, 
nye krav om opfølgning på resultater og 
en anden faglig-pædagogisk tænkning.  
Alt det kræver meget af ledelsen og med-
arbejderne”, siger Helle Justesen. 

Efter hendes overbevisning er udgangs-
punktet godt, forstået på den måde, at 
man i hendes kommune siger tingene 
åbent, og at der ikke rigtigt er nogen 
skjulte dagsordener. De forventninger, 
krav og målsætninger, der er, er ofte ty-
delige, men alligevel er der et stort ”over-
sættelsesarbejde”, så det passer til den 
arbejdsbelastning, som man kan pålægge 
afdelingslederne i næste instans medar-
bejderne. 

”Der er ikke meget her, der kommer 
som dekreter top-down, men alligevel er 
der enormt meget, der bliver nødt til at 

blive diskuteret, fx hvad betyder den vi-
sion og mission for skolechefen for os i 
ledelsesgruppen og for medarbejderne, 
og hvordan går vi videre med det ene og 
det næste for, at det kan blive realiseret 
og kommer til at fungere. Det skal der ar-
bejdes med, og man må også ind imellem 
lægge noget ned og sige, det er ikke nu, 
vi sætter det initiativ i værk”.

Helle Bender Justesen fastslår, at det er 
noget, der tager tid, også selv om det må-
ske udefra set ikke er til at forstå. Men at 
arbejde med mennesker – elever såvel som 
et professionelt personale – er noget sær-
ligt, hvor det ikke nytter at springe mange 
led over. Og her kommer vi til et andet  
velkendt, ømt punkt: Øko nomien.

”Vi bliver som sagt ikke bidt i nakken 
ovenfra, og fx er vi ikke så præget af de 
ændringer, der over hele landet er sket 
på specialundervisnings- og inklusions-
området. Endnu da. Her i Odsherred er 
der stadig lagt en linje, hvor familierne 
ikke skal føle sig presset i retning af, at 
deres barn ikke kan komme i en special-
klasse eller i en specialskole, men skal 
ind i en almen klasse. Det har der indtil 
videre været økonomi til at løse på en – 
kan man sige – fredelig måde”, fortæller 
den lokale skolelederformand.

Selv om der er skåret ned på skolevæs-
nets efteruddannelsesdel dette år, er det  
sådan, at Odsherred fortsat prioriterer 
uddannelse og kompetenceudvikling af 
personale og ledere. Skolevæsnet bliver 
dermed prioriteret – og det helt op pe på 
borgmesterniveau. Så hvor skole ledere 
og lokalformænd andre steder ser frem 

For at være i udvikling skal 
man også ind i mellem kunne 

hellige sig driften, så forandringerne 
bliver ordentligt implementeret. Dér  
er vi nu. Så der kan blive plads til  
nye forandringer …
Helle Bender Justesen, formand, Odsherred Skolelederforening
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SSSKOOLERRRNEE I OOOODSHHERRRREDD
Kommunens skolestruktur består i dag af 
to skoler, Nordskolen og Sydskolen med 
henholdsvis fem og fire afdelinger. Der er 
to skoleledere for de to skoler og to gange 
fire afdelingsledere.

Nordskolen hvor Helle Bender Justesen 
er leder, har med afdelinger i Egebjerg, 
Højby, Nykøbing og Odden ca. 1200 ele-
ver fordelt på 5 matrikler. Den mindste 
matrikel har 70 elever, mens den største 
har 450 elever. Herudover har afdelin-
gerne i Egebjerg og på Odden tilknyttet 
dagtilbud.

Sydskolen består af fire afdelinger, to af 
disse med overbygning. De fire afdelinger 
er Asnæs, Fårevejle, Hørve og Vig. Der  
går ca. 1400 elever fordelt på afdelinger i 
Hørve, Fårevejle, Asnæs og Vig, med en 
fordeling af 0.- 6. klasses-, 0.-9. klasses-
elever og specialtilbud. 

Sydskolen har været meget omtalt i for-
bindelse med den såkaldte Kundby-sag, 
hvor en på det tidspunkt 16-årig pige og 
elev på skolen er blevet dømt for at have 
planlagt terrorhandlinger.

FFFÆLLLESSS LEDDEELLLSESSMØØØDEER
I Odsherreds skolevæsen har man kombi-
neret overgangen til den nye skolestruktur 
med en fortsat tæt kontakt i ledelsen. 

Således holdes der et månedligt skole-
ledelsesmøde, hvor skolechefen, forvalt-
ningens to skolekonsulenter og alle 
kommu nens skoleledere deltager. Det  
giver mulighed for, at alle er orienteret  
og kan give sit besyv med. Men fastlagte 
møder er blot ikke nogen garanti for, at 
alle føler sig inddraget.

”Det har været en af vores udfordringer, 
at man som afdelingsleder kunne opleve, 
at man kom til møder, hvor nogle andre 
har lavet dagsordenen, og at det, der  
blev drøftet måske mest var båret af sko-
lechefen, så man alligevel reelt følte sig 
dekoblet af systemet. Og det var afde-
lingslederne heldigvis gode til at sige, at 
den følelse havde de indimellem”, fortæl-
ler Helle Justesen. 

Det gav anledning til, at man i fælles-
skab sidste år prøvede at tage fat i proble-
matikken og drøfte, hvad det skulle gøres 
anderledes. Det handlede om at gøre sig 
umage med at være ”ordentlige” i både 
indkaldelsen og afholdelsen af skoleledel-
sesmøderne. Så alle ledelseslag fik indfly-
delse på, hvad der egentligt skete på vo-
res møder og så alle blev fremlagt. 

”Der kom konstruktive forslag om, hvad 
der skulle til, for at mødernes oplevedes 
bedre for alle. Jeg synes, det er lykkedes  
at holde den balance, der er i, at vi når 
rundt om perspektiverne, men også så 
der en respekt for den styring, der også 
skal være, så at man så at sige ikke spiller 
sig af banen. Det er godt, for det er GULD 
værd, at vi har det mødefora, hvor vi som 
skoleledergruppe kan få indsigt og også 
indflydelse på de processer, der sker”,  
siger Helle Justesen.

til kommunalvalget, der måske kan sætte 
en kile i de tilsyneladende uendelige ra-
tionaliseringer, så frygter Helle Justesen 
snarere det modsatte. 

”Økonomien i vores kommune er på 
ingen måde strålende, mine skoleleder-
kollegaer er generelt presset på opgave-
mængden og tidsforbruget –  det er vi 
også i dialog om at skulle blive bedre. 
Men rent økonomisk vi kan omvendt se, 
at det står værre til i nabokommunerne, 
så der er en risiko for, at der er i valg-
kampen kan blive åbnet for nogle politi-
ske drøftelser af mulige besparelser”, si-
ger Helle Justesen. 

Har ikke lukket skoler
Den tæthed, der er mellem de forskellige 
niveauer og personer på skoleområdet i 
en relativt lille kommune giver altså en 
vis arbejdsro, men der er selvfølgelig sta-
dig krav om, at niveauet for både læring 
og trivsel mv. skal løftes – det er jo målet 
med reformen.

”Socioøkonomisk ligger vi dårligt, og 
fagligt kunne det være bedre. Men vi bli-
ver dygtigere og dygtigere til at koble ny 
praksis på det, der allerede er i gang og 
måske også til at holde noget for dørene, 
hvilket efter min mening betyder, at tin-

gene bliver gjort, og at der er fremskridt. 
Det er der politisk accept af, selv om der 
selvfølgelig altid også er en vis utålmodig-
hed”, siger Helle Justesen.

Der har traditionelt været mange fri-
skoler i området. Så der er alternativer, 
som i en periode har haft øget tilgang,  
ligesom der internt har været en vis mod-
stand i form af lærere, der forsvandt fra 
de lokale folkeskoler, herunder nogle 
stærke kulturbærere. Omvendt har kom-
munen i den strukturændring, der er 
gennemført, undgået at lukke skoler, 
hvilket har stor betydning for forældre-
nes skolevalg.

”Lige i starten af skolereformen syntes 
jeg det var svært at gå ud med den gode 
historie, uden at det lugtede af nå-nå, de 
skal jo finde på noget. Men nu er det ble-
vet nemmere at sige det højt, når det kø-
rer godt. Så det ser lidt lysere ud, og der 
blæser mildere vinde. Jeg tror også, at  
der er en opmærksomhed på, at det ene-
ste fællesskab, der rigtigt er tilbage i Dan-
mark, det er jo folkeskolen”, og at det har 
en stor betydning at vælge den fra”, slut-
ter Helle Bender Justesen. 

Michael Diepeveen er redaktør
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 I min uddannelse i Uddannel-
sesvidenskab på Aarhus Universitet, Cam-
pus Emdrup og min kandidatafhandling 
har folkeskolen som organisation, ledel-
sen af den og kommunikationen i den 
forbindelse fyldt meget.

Som nyuddannet og medlem af en a-
kasse er det muligt at komme i et virksom-
hedsforløb i op til otte uger. Med det ud-
gangspunkt tog jeg kontakt til Nordskolens 
leder Helle Bender Justesen der inviterede 
mig med ind på ledelsesgangen. Her fik jeg 
mulighed for at koble min uddannelse 
med praksis og stille hvorfor- og hvordan-
spørgsmål samt sprede lidt af min faglig-
hed i Nordskolens ledelsesteam.

Det overordnede fokus for mig var at 
iagttage, hvordan arbejdet på ledelses-
niveau i folkeskolesystemet udføres, og 
hvordan ’man’ kan præge folkeskolens 
lærere og pædagoger til at blive den bed-
ste version af sig selv i arbejdet med bør-
nene således at kvaliteten i faglighed, 
trivsel og inklusion øges.

I ledelsespraktik
Lederpraktikforløbet startede med et 
møde, hvor vi skulle præcisere rammen 
og vi aftalte, at jeg skulle følge Helle to-
tre dage om ugen alt efter hvad der gav 
mening i forhold til, hvad hun skulle del-
tage i. Jeg fik med nogle få undtagelser 
lov til at være med til alle typer af møder, 
herunder (se fig 1.).

Kort tid inde i forløbet var jeg med på 
Odsherred Kommunes folkeskolekonfe-
rence hvor politikere, skolebestyrelses-
medlemmer, afdelingsledere, skolele-
dere, forvaltningsfolk og direktøren for 
området deltog. På konferencen var der 
oplægsholdere, der blev diskuteret i ple-
num, og i grupper bl.a. snakket om øget 
fokus på inklusion, trivsel og faglighed. 

Dette gav et overordnet og godt indblik  
i kommunens ledelsesmæssige folkesko-
leverden.

Ved primært at følge Helle mødte jeg 
den store kompleksitet og berøringsflade, 
en skoleleder skal kunne navigere i. Man 
har som skoleleder aldrig rigtig fri og det 
kræver en særdeles ressource- og refleksi-
onsstærk person. Lige meget hvor jeg var 
og i hvilke møder jeg deltog, var der nye 
mennesker, nye fagligheder og nye forkor-
telser (fx SSP, AKT, TUS, MUS, MED, PLF, 
PLC), samt en masse praktiske forhold, 
forbehold og sammenhænge der skulle 
tænkes sideløbende, sammen og på tværs.

Når beslutninger skal træffes
En anden ting jeg iagttog var måden Helle 
håndterede udfordringen i, at politiske og 
forvaltningsmæssige beslutninger skal im-
plementeres og kommunikeres gennem 
afdelingslederne, der så igen skal klæde 
lærere og pædagoger på til at løfte de øn-
skede fokuspunkter og opgaver. Netop 
fordi jeg i min kandidatafhandling har fo-
kus på kommunikationen om forenklede 
fælles mål og læringsmålstyret undervis-
ning som politisk ønskværdige strategier 
og beslutninger var det nærliggende at 
kigge på beslutningsprocesser i folke-
skolens praktiske krydsfelt.

Noget af det der slog mig var, at der blev 
holdt mange møder, men at der sjældent 
blev truffet nogle – i mine øjne, klokke-

klare – beslutninger. Det kom fx til udtryk 
ved de møder, der var på forvaltningen 
med centerchefen, pædagogiske konsulen-
ter og skolelederne. Det virkede som om, 
at det i højere grad var status- og koordine-
ringsmøder frem for beslutningsmøder – 
dermed ikke sagt, at der ikke blev beslut-
tet noget, det var blot ikke fremtrædende 
for mig. Med den høje mødefrekvens var 
der til gengæld sat tid af til at snakke sam-
men, skabe gode arbejdsrelationer, vi-
densdele og nå rundt om et emne eller 
problemstilling samtidig med, at der blev 
truffet beslutninger.

Undervejs i forløbet spurgte flere af af-
delingsledere, om jeg ville komme ud og 
besøge dem på deres matrikler og ikke 
’kun’ være med på møderne. Dét kom i 
stand og jeg var bl.a. med til afdelings-
ledermøder, personalemøder og med til 
anden runde fagfordeling. Derudover gik 
snakken på, hvor og hvordan afdelings-
lederne kunne iagttage deres egne be-
slutninger i hverdagen, og det var tyde-
ligt, at man kan udøve faglig ledelse på 
mange forskellige måder, der er tilpasset 
til den lokale afdelings særegne forhold, 
størrelse og beliggenhed.

Jeg fik altså med skolelederpraktikken 
stor indsigt både i den travle hverdag som 
distriktsskoleleder og som afdelingsleder, 
samt hvilke typer af opgaver og beslutnin-
ger de forskellige ledelseslag står overfor.

Frihed under ansvar
Som Helle og jeg talte om ved flere lejlig-
heder, er der en relativ flad ledelsesstruk-
tur i Odsherred. Fx var der på et af de 
store ledermøder, hvor Nordskolen og 
Sydskolen er samlet, en afdelingsleder 
der ’afbrød’ centerchefen – det havde 
måske ikke gået i andre kommuner – 

LEDELSESTEAMET PÅ NORDSKOLEN I ODSHERRED HAR HAFT EN LEDELSES-

PRAKTIKANT, DER I EN PERIODE HAR OBSERVERET OG SPARRET I FORHOLD 

TIL DEN DAGLIGE DRIFT OG DE MERE LANGSIGTEDE INDSATSER

Af Lasse Nielsen • Foto Jacob Nielsen

FIG. 1
Nordskole-lederteam møder 
(kompetencecirkler)

Strategimøder med Centerchef 
og skoleledere

Dagsordensmøder, Visitationsmøder 
og MED-møder

Matematikløft forløb med 
læringskonsulenter fra UVM

Dialogmøder med Direktør Centerchef, 
skoleleder og afdelingsleder

Koordinerings og planlægnings 
møder ift. Souschef og skoleleder

ET  BLIK
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UUUDDDAAANNNELLLSESSVIIIDEENNSSSKAAB

Studiet Uddannelsesvidenskab 
udbydes på Aarhus Universitet i 
Aarhus, og Emdrup i København.

Uddannelsen orienterer sig bl.a. 
mod uddannelsessystemers op-
bygning, opgaver og strukturer, 
mod videnspolitik og styringspara-
digmer, forvaltning, jura, økonomi 
og ledelse. Den indeholder moduler 
om læring, kompetence og udvik-
ling inden for både uddannelses-
systemer og organisationer/virk-
somheder, hvor centrale elementer 
er kultur- og strategianalyser.

På kandidatuddannelsen specialise-
rer man sig primært inden for to 
områder. Det være sig forvaltning 
eller Human Ressource.

Vil du vil vide mere, så kontakt 
Lasse Nielsen på tlf. 30 22 87 54 
eller på ilasse89@gmail.com. 

Han har skrevet kandidatafhand-
lingen, ’Den bedste folkeskole som 
spørgsmål: målstyret undervisning 
og læring som svar? Afhandlingen 
kan du downloade via QR-koden.

men afbrydelsen var i dette tilfælde ikke 
negativ. Mit umiddelbare indtryk er, at alle 
godt ved hvordan ’hierarkiet’ er stadfæ-
stet, og at man i Odsherred kan tale ud af 
posen, så længe der argumenteres på en 
meningsfuld måde.

Friheden til at gøre ’som man vil’ og fin-
der bedst egnet inden for de lovmæssigt 
givne rammer synes, at være et stærkt ud-
gangspunkt. De fælles retninger der sættes 
for Odsherreds skolevæsen kan udmøntes 
meget forskelligt alt efter den lokale afde-
lings særegne forhold, størrelse og belig-
genhed. Fx er der andre udfordringer på 
Sj. Odde end der er i Egebjerg eller Nykø-
bing Sj. og omvendt.

På flere af tværs-møderne, hvor der var 
repræsentanter fra alle afdelinger i Nord-
skolen, oplevelede jeg både glæder og fru-
strationer i forhold til, hvordan ting gøres 
og opgaver løses lokalt kontra centralt, kon-
tra lokalt igen. At Nordskolen fx politisk øn-
skes at være én skole med fire afdelinger 
med fælles standarder og retningslinjer gi-
ver udfordringer for afdelingerne. Dette 
fordi de har forskellige typer af faciliteter, 
forskellige børnegrupper, forskellige medar-
bejdere og ikke mindste forskellige ledere, 
der driver afdelingerne med forskellige le-
delsesstile. Forskelligheden i ledelsesgrup-
pen er dog samtidig med til at kvalificere og 
nuancere den vedvarende udvikling Nord-
skolen som helhed er i gang med. Det være 
sig i forhold til øget faglighed, trivsel og in-
klusion, samt arbejdet med professionelle 
læringsfællesskaber (PLF).

Alle for én
Ledelsesteamet i Nordskolen udgør (om de 
vil det eller ej) selv en form for PLF. De gør 
flere ting rigtig godt og en af dem er, at de 
sjældent sætter større forandringer i søen 
med mindre de selv praktiserer det eller  
i det mindste har testet det af i ledelses-
teamet og gjort sig erfaringer på egen ’krop’.

Fx bliver den tydelige og meningsgivende 
dagsorden praktiseret og de ’strategiske’  
læringsmål sat sådan, at der kan ’evalueres 
på målene’. Derudover er det mit indtryk,  
at facilitator-rollen af ledelsesgruppen på 
sigt skal være alles ansvar og gå på skift. Man 

kan sige, at ledelsesteamet praktiserer le-
delse som: ’Be the change you want to see  
in others’, ’Lead by example’ og som Helle 
så ofte sagde var hendes fornemste opgave – 
og jeg citerer frit: ”At klæde mine medarbej-
dere så godt på, at jeg i sidste ende bliver 
overflødig”.

Forandringerne i Odsherred Kommunes 
skolevæsen har i de sidste par år været 
mange og udfordrende, men det er mit 
indtryk og min overbevisning at de er kom-
met rigtig langt og er godt på vej. Der er 
dog, som så mange andre steder, et stykke 
vej endnu og den politiske ’udviklings-
trang’ stopper ikke. Derfor bliver det i min 
optik ekstra vigtigt de næste år, at have  
fokus på den fælles forhandling af de ’nye’ 
roller og opgaver ændringer der kommer  
i kølvandet på strukturelle og organisato-
riske forandringer.

Skoleleder Helle Justesen, afdelingsle-
derne og de forskellige mødedeltagere gav 
udtryk for, at de var glade for min tilstede-
værelse, fordi den, på en måde, ’tvang’ dem 
til at tænke over deres egen praksis, samar-
bejde og roller. Gennemgående blev jeg ta-
get vældig godt, spørgende og åbent imod 
og det er min oplevelse, at der er en udpræ-
get helhedstænkning i arbejdet med bør-
nene og når det drejer sig om udvikling af 
folkeskolen i Odsherred. 

Lasse Nielsen er cand.soc. i Uddannelsesvidenskab
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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.waterlogic.dk



Ring på tlf. 46 48 03 90 og få råd og vejledning til hvilken 
drikkevandskøler I skal vælge. Eller besøg www.aqualine.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.



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 3-dages 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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En 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

PROGRAM
MANDAG DEN 2. OKTOBER 2011777

009.30-0-110.00:   Ankomst, morrggenenkaffe.

10.000-12.00: Velkomst, prprææsentation og ind-
ledende rreeflefleksioner over leder-
rollen. OOpspstilling af læringsmål
for forlrløøbbet.
v/ kukurrssuslederne.

12.00-13.00: FrFrookkost.

13.00-13.45: WWalk and Talk. 
Parvise drøftelser aff en casese. 

13.45-16..1515:5: Skoleledelse – rammmer ogg vilkår:
Om forvaltningsgslov ogg offent-
lighedslov. OmOm afgørørelser og 
personalesasager. OmOm special-
undervisnning, ggodod orden og 
magtannvendelelsse. 
v/ kononsulentt JJannick S.
Mororttensenn.

16.30-18.00:  LeLedelse-e-mellem-ledelssee: Om at
have l lederkasketteenn på. Om aat 
arbbeejde i et ledellssesteam oogg 
teaeamledelse. OmOm dilemmamaer og 
lloyalitetskonflnflikter. Om m ansvar 
og medanssvvar. 
v/ konsulleent Søren TeTeglskov.

19.9.000-20.0.30: Middagag.

20.30:0: Sammling.

TIRSDAG DEEN 3. OKTOBEBER 2017

08.8.330-10..115 Aktuellele problemsmstillinger
fra daagligdagenn. Praktiskeke
øveellser med rereflekterendnde 
teteam. 
v/ konsulenent Jannick k SS.
Mortennssen.

10.30-12.0000:  Skolelleledelse i prpraksis I: Om forr-
andndringsledeelse. Om at skababbee 
ejejerskab hohos medarbejderernne. 
Om at ledede på mål ellerr lelede
på indhhold. Om at trææffeffe be-
slutnininger, der gør mmmeedarbej-
dererne gode til derreeses arbejde. 
v/v/ skoleleder Marartrtiin Gredal, 
Skovlunde Skoleolee.

12.2.000-13.00:0: Frokost.

13.00-13..445:  Walk aanndd talk
... tid ttill refleksion.

14.0000-16.00:  Skokoleleledelse i praksisiss II: Om
aat t arbejde i en popolitisk styryret
oorganisation. OOm økonomomi-
styring. Om ssamarbejdjdet i 
ledelsesteaamet. Omm melleemm-
lederenss ssærlige ppoositionn 
… og mmeget merere. 
v/ skokoleleder Jenens Bernrnhardt 
og g ssouschef SuSusannnee Bremer, 
FreFredensborgrg Skole.e. 

116.00-16.30: Pause.

16.30-18.000: ”Søreren og MMonopolet”. Oppllælægs-
hololdernee og kursusledeernrne dan-
nner et ppanel og reflekktteerer over 
dilemmmaer, som kururssusdelta-
gererne præsenterreer r ddem for. 
v/v/ konsulent Sørerenen Teglskov.

19.00: Middag 

ONSDAG DDEN 4. OKTOOBBER 201717 

08.300-110.15: Selvleeddelse. Detet er inggen kunst 
at lelede andree. Det eer straks
væværre at ledede sig g sselv. 
v/ konsulleent Søøreren Teglskov.

10.30-12.00::  Nyt frraa foreenningen.
Akttuuel orieientering og diaalolog 
memed formrmanden.
vv/ formmand for Skolelledededer-
foreniningen, Claus HjoHjoorrtdal.

12.2.00-13.000: BaBakspejlet. Evaalulueuering af lææ--
ringsmål, opststiilllling af hannddle-
plan og planan fofor videndeelling 
samt evalaluueuering af kursrset. 
v/ kursususslelederne.

1313.00: Frokokosstt, herefter aafrejse.

SIDSTE
PLADSER!

TILMELD 
DIG NU!
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Faglig Klub for ledere og 
mellemledere ved special-
undervisningstilbud

Ca. 150 medlemmer, som er ledere, 
souschefer og afdelingsledere ved 
specialskoler: Heldagsskoler, skoler 
med specialtilbud og dagbehand-
lingstilbud, hvor kerneydelsen er 
undervisning af børn og unge un-
der folkeskoleloven. 

Klubben har til formål at skabe et 
forum for drøftelse af løn- og ar-
bejdsvilkår, ledelsesmæssige for-
hold og faglighed for derigennem 
at styrke medlemmernes fagpoliti-
ske identitet.   

Mødes til et årligt internat samt  
et dagsmøde. Desuden er der 7-8 
årlige bestyrelsesmøder. 

Dannet marts 2013. 

Formand: Gert Andersen, 
siden marts 2013.

Vores specialviden skal ud at arbejde

SYNLIGHED, ARBEJDSMÆNGDE, LØN, OMSTILLINGS PARATHED OG KOMPLEKSITET 

ER NØGLEORD FOR MEDLEMMERNE I FORENINGENS SÆRLIGE FAG GRUPPER. VI  

HAR SPURGT DE FEM FAGLIGE LEDER KLUBBER, HVAD DER OPTAGER DEM LIGE NU.

Af Malene Lieberknecht  •  Foto Privat

EN  STEMME

Gert Andersen: Da klubben blev stiftet  
i 2013, var vi især optaget af hele inklusi-
onsbølgen, og hvordan vores viden på 
specialskoleområdet kunne bruges i den 
sammenhæng. Det optager os stadig, at 
vores viden bliver bredt ud, for vi me-
ner, at man for alvor kun kan lykkes med 
inklusionsindsatser, tidlige indsatser og 
så videre ved at få specialviden ud i 
almen systemet. Vi vil rigtig gerne byde 
ind med viden og indspark.

Som faglig klub fik I hurtigt over  
100 medlemmer – hvad samler jer?
Som ledere af et specialtilbud stiller det 
andre krav til os end at være leder i den 
almene folkeskole. Mange oplever, at  
der er rigtig megen konfliktløsning, og at 
både vores personalegruppe, elever og 
forældre i perioder er presset. Meget af 
vores tid går med at tage os af det. Det 
slider. Samtidig har vi de øvrige opgaver 
som skoleleder.

Hvad har I derudover fokus  
på lige nu?
Vi har også den fællesnævner, at vi skal 
lede vores skoler inden for samme lov-
givning som de almene skoler. Det kan 
være en udfordring for en specialskole, 
hvor eleverne har særlige udfordringer 
med for eksempel autisme, ADHD eller 
andre handicaps, og som ikke kan følge 

den normale undervisning i folkeskolen. 
Som faglig klub har vi et fælles mål om at 
gøre landets politikere opmærksom på, 
at det – hvis vi skal sætte problematikken 
på spidsen – kan være svært at lede en 
specialskole uden at bryde loven, og at 
det er frustrerende, at vi ikke altid ved, 
om vi er på sikker grund.

Fungerer den faglige klub som base 
for faglig sparring?
Ja, men vi ønsker os endnu mere tid til 
det. Aktuelt er det oplagt at lære af hinan-
dens erfaringer omkring læringsmål. Vi 
har en særlig udfordring, hvad enten vo-
res elever har indlæringsvanskeligheder, 
angst eller andre udfordringer. Vi håber 
at kunne sætte gang i formaliserede net-
værk på et tidspunkt. Specialskolerne er 
ensomme skoler i kommunerne, og det  
er vigtigt, at vi med den faglige klub kan 
fremstå med en samlet stemme.

Hvad er jeres ønsker til 
Skolelederforeningen?
At foreningen er med til at tydeliggøre, 
hvordan ledersituationen adskiller sig  
på specialskolerne. Synlighed er vigtig  
for os, så vi ikke blot bliver et appendiks 
til den almene folkeskole, blandt andet 
derfor vil vi fort sat gerne høres omkring 
arbejds grupper og lignende, når der 
handler om vores område. 
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Kompleksiteten er øget

Aase Hjort: Som skolelederne mærker 
vi også, at arbejdsmængden er steget, 
og at arbejdsopgaverne er blevet mere 
kom  plekse. Vores opgaver retter sig ikke 
længere udelukkende mod vores medar-
bejdere og samarbejdet med forældre, 
dagtilbud og skoler, men også mod et 
bredt samarbejde med andre faggrup-
per og centre/forvaltninger i kommu-
nerne omkring udvikling af børne- og 
ungeområdet. 

Inklusion har for eksempel ført meget 
positivt med sig, med der er fortsat visi-
tationer og øget fokus på økonomi i for-
hold til specialtilbud for børn og unge fra 
0-18 år, hvor vi er involveret. I mange 
kommuner er der nye opgaver med 
sprogindsatser og tidlig opsporing og 
indsats i forhold til udsatte småbørn.

Hvad er derudover vigtigt for jeres 
faggruppe lige nu?
At mange medlemmer ikke længere kun 
er faglige og personaleledere for talehø-
rekonsulenter/talehørelærere/logopæder. 
De er også en del af den samlede ledel se 
på PPR og har andre tværgående opga-
ver, lige som flere er teamledere for tvær-
faglige grupper på PPR. Det giver nye ud-
fordringer med mål, strategi og 
opfølgning på resultater. 

Vi er stadig fokuseret på vores løn- og 
arbejdsvilkår. En undersøgelse fra efter-
året 2016 viste, at vi har meget forskellige 
lønforhold. Vores tredje fokuspunkt er, 
hvordan vi kan spille ind omkring tidlig 
indsats og inklusion. Hvordan vi for ek-
sempel kan være med til at fremme bør-
nenes kommunikative kompetencer, så 
de kan deltage i fællesskaber. Vi tænker, 

at det er vigtigt at komme tidligt ind og 
gøre det i tæt samarbejde med de andre 
faggrupper på småbørnsområdet. 

Hvordan har jeres fokus ændret sig, 
siden den faglige klub blev etableret?
Da klubben blev stiftet, følte vi os som 
faggruppe ret usynlige i Skolelederfor-
eningen og ønskede at gøre mere op-
mærksom på os selv. Vi arbejder stadig 
på vores synlighed og på at sætte spot 
på, at vi i store træk oplever de sam  me  
udfordringer som skolelederne, når det 
kommer til øget arbejdsmængde og kom-
pleksitet. 

I dag er vi dog også mere orienteret om-
kring det organisationsmæssige. Som le-
dende tale/hørekonsulenter er vi nu kun 
repræsenteret i en femtedel af kommu-
nerne, og nogle kommuner har valgt ikke 
at genbesætte disse lederstillinger. Det er 
langt fra alle tale/hørekonsulenter, som i 
dag har en leder med samme uddannelse, 
altså en som kan være med til at sætte ret-
ning for området ud fra både en faglig  
vinkel og en viden om og forståelse for, 
hvilke ønsker og kommunale krav der er 
til, at alle faggrupper i PPR udvikler sig.

Hvilke ønsker har I til 
Skolelederforeningen?
Det har stor betydning for os, når for-
mandskabet nævner de mindre faggrup-
per i foreningen, ligesom vi er meget 
glade for konsulentstøtten. Det har stor 
værdi at blive inviteret med i arbejdet 
omkring fagpolitiske emner som inklu-
sion og tidlig indsats. Så bliv ved med at 
være nysgerrig på, hvad vi er optaget af. 

Tale/hørekonsulenter 
med ledelsesbeføjelser

Knapt 20 medlemmer ansat i PPR 
eller lignende enheder. Nogle er 
organiseret under skoleafdelinger 
andre under familieafdelinger 

Klubben har til formål at skabe et 
forum for drøftelse af løn- og ar-
bejdsvilkår, ledelsesmæssige for-
hold og faglighed for derigennem 
at styrke medlemmernes fagpoliti-
ske identitet. 

Mødes til årsmøde, hvor der også 
afholdes generalforsamling. Besty-
relsen mødes 3-4 gange om året. 

Dannet i 2010. 

Formand: Aase Hjort,  
siden maj 2016.
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Hans Jørn Søberg: Vores primære inte-
resse er, hvordan vi bedst muligt kan bi-
drage i den kommunale virkelighed og de 
kompetencer, det kræver af os som fag-
gruppe. I år er temaet for vores kursus-
dag ’samskabelse i den offentlige sektor’, 
og det er et emne, som optager os mere 
og mere.

Hvorfor er ’samskabelse’  
særlig vigtig lige nu?
Hvis vi som faggruppe skal gøre mest mu-
lig gavn, skal vi bidrage positivt ind i an-
dre faggruppers univers, og vores bidrag 
skal ske med respekt for de kompetencer, 
som fx lærere og skoleledere har og med 
respekt for de behov, som er omkring 
vores børn og unge og deres forældre. 
Det kræver et tæt samarbejde. Der  ud  over 
er samskabelse vigtigt på det organisato-
riske plan, og her er Skolelederforenin-
gen en samskabende part. Klubben blev  

i sin tid dannet ud fra et ønske om at gå 
sammen med foreningen omkring udvik-
lingen af folkeskolen. Vi vil gerne bringe 
vores viden i spil og være med i udviklin-
gen af mål og indsatser.

Er det lykkedes?
Vi bliver bestemt hørt, når det er rele-
vant, og vi bliver inviteret med, når det 
er væsentligt, hvilket har stor værdi for 
os. Vi blev fx inddraget omkring hele in-
klusionsspørgsmålet og inklusionsrap-
porten, ikke mindst omkring PPR’s rolle  
i den inkluderende skole. Aktuelt bliver 
vores stemme også hørt omkring rege-
ringsudspillet om bedre veje til en ung-
domsuddannelse.

Er den faglige klub med til  
at styrke sammenholdet?
Vi har fået et tættere samarbejde om, 
hvordan vi forholder os til politiske initia-

tiver, og vi koordinerer vores hovedbud-
skaber i forhold til Skolelederforeningen, 
når det gælder forhandlinger. Vi har alle 
både en lærer- og en psykologuddan-
nelse, og vi er overvejende ansat på det 
kommunale område. Men vores positio-
ner er meget forskellige, og det samme  
er vores rammer og organisering i de en-
kelte kommuner. Alligevel har vi et fælles 
fokus på ledelsesmæssige forhold og fag-
lighed, hvor vi henter råd og inspiration 
hos hinanden.

Hvilke ønsker har I til 
Skolelederforeningen?
I forhold til efteruddannelsestilbud kunne 
vi ønske os et bredere og mere generelt fo-
kus på ledelse som fag. Det kunne være in-
teressant for os som gruppe. 

Samskabelse er et nøgleord lige nu

Uffe Carlsen: Forandrings ledelse er et 
nøgleord for os som faggruppe lige nu, 
hvor vi på grund af strukturændringer  
og nye organiseringsformer skal tilgo-
dese en langt bredere gruppe af borgere, 
og hvor vi i langt højere grad skal samkøre 
vores tilbud til borgerne med andre in-
stanser i kommunerne/regionen.

Hvordan giver det sig udslag?
Tidligere var vi hovedsagelig koncentre-
ret om vores eget specialundervisnings-
center og egne undervisningstilbud, og 
borgerne kom egentlig bare til os. I dag 
er jobcentrene blevet det centrale nåle-
øje for hele kommunens indsats, og vi 
skal koordinere og passe vores tilbud ind 
med job centrene, også lovgivningsmæs-

sigt. Det betyder nye arbejdsformer og 
travlhed. I det hele taget oplever vi et 
øget samarbejde på tværs af kommunens 
instanser som UU, VUC og sprogcentre. 
Skal vi skabe et tilbud til borgere med de-
mens, skal det for eksempel samskabes 
med kommunens demensindsats. Det gi-
ver gode tilbud til borgerne – men også 
andre udfordringer for os som ledere.

Hvad kræver det af jer som ledere?
Omstillingsparathed og ledelse tæt på! Vi 
skal tage hensyn til vores samarbejdspart-
nere i kommunen samtidig med, at vi skal 
lytte til borgerne og have vores medarbej-
dere med og bringe dem i spil på en lige-
værdig måde. Det kræver ledelse tæt på 
og en kontinuerlig kontakt til vores bor-

Forandringsledelse og omstillingsparathed

gere og medarbejdere. Samtidig med,  
at vi skal rulle den røde løber ud, skal  
vi have is i maven.

Hvordan kan Skoleleder foreningen 
støtte jer?
Sæt meget gerne fokus på temaer som for-
andringsledelse og andre brede og aktu-
elle temaer, som alle medlemmer i Skole-
lederforeningen kan genkende sig selv i. 
Selv om vi er en lille gruppe i foreningen, 
er en del af vores udfordringer og fokus-
punkter parallelle med den store gruppe 
af skole ledere. Det kan også dreje sig om, 
hvordan vi som ledere passer på os selv i 
en højt omskiftelig arbejdsverden.  
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Palle Olsen: Vi arbejder alle som ledere på 
private gymna sie skoler. Derudover er vores 
skoler vidt forskellige, og vi har meget for-
skellige vilkår og rammer. Nogle er kostsko-
ler, mens andres drives på et sær ligt grund-
lag. Geografisk ar bejder vi også langt fra 
hin and en. Det er i virkelig heden nok den 
kendsgerning, at ikke to skoler er ens, der 
gør, at vi som gruppe står stærkere sammen 
og kan trække på hinandens erfaringer.

Hvor er jeres fælles hovedfokus?
Vores lønforhold! Lige siden den faglige klub 
blev dannet, har vi været optaget af, hvordan 
vi som ledere kan optjene det samme lønni-
veau som i det kommunale system. Der kan 
være mange tusinde kroners forskel mellem 
top og bund på lønnen i det kommunale og i 
det private. Det er svært at komme igennem 
med dette for en mindre gruppe som vores.

Vi har det specielle vilkår i forhold til an-
dre grupper i Skole lederforeningen, at vores 
overenskomst er en anden, idet vi hører ind 
under den statslige overenskomst for Frie 
grundskoler. Langt størstedelen af hovedfor-
eningens medlemmer er i det kommunale  
system, hvorimod vi sidder på den lille gren, 
som er det private.

Hvad er jeres fælles mængde  
som faggruppe?
Hos os er det individuelle bestyrelser, der 
sætter retningen på vores skoler, og blandt 
andet skolernes økonomi og lokale aftaler 
med lærerne varierer fra skole til skole. Så  
vi arbejder alle med det grundvilkår, at der 
ikke er den samme ensartethed som i den 
kommunale skole.

Hvad er jeres forventninger  
til Skolelederforeningen?
Som fagforening skal foreningen fungere som 
vores backup ved individuelle udfordringer, 
fx hvis et medlem får stress eller bliver afske-
diget. Jeg er helt tryg ved, at foreningen vil 
træde til.

I det store politiske spil er vores forvent-
ning, at vores stemme bliver hørt, særligt om-
kring lønudvikling. Vi ønsker at være synlige i 
den store gruppe, selv om vi er en lille gruppe. 
Og her er vi udfordret. 

Lederforeningen for 
Grundskoleledere på 
private gymnasier

 22 medlemmer, som er afdelings-
ledere, afdelingsinspektører og  
viceafdelingsinspektører.

 Lederforeningens formål er at  
arbejde for medlemmernes lokale 
pædagogiske, økonomiske og 
tjenstlige interesser og styrke  
sammenholdet mellem medlem-
merne.

Lederforeningen for Grundskole-
ledere på de private gymnasier  
varetager den lokale aftaleret  
for medlemmernes løn- og an-
sættelsesvilkår. 

Mødes en til to gange årligt.  
Samt en årlig generalforsamling.

Dannet september 2006.
 
Formand: Palle Olsen, 
siden april 2008. 

Forskellighed bringer 
os sammen

Ledende skolepsykologer 

65 medlemmer, som er skolepsy-
kologer med ledelsesbeføjelser,  
fx ansat som koordinatorer, che-
fer eller ledere. 

Klubben har til formål at skabe  
et forum for drøftelse af løn- og 
arbejdsvilkår, ledelsesmæssige 
forhold og faglighed for derigen-
nem at styrke medlemmernes 
fagpolitiske identitet. 

Mødes til den årlige generalfor-
samling samt en årlig kursusdag. 

Dannet 2011. 

Formand: Hans Jørn  
Søberg, siden 2015.

Faglig klub for ledere ved 
specialundervisningsinstitu-
tioner for unge og voksne 

Ca. 80 medlemmer, med titler 
som forstander, souschef eller 
afdelingsleder. 

Lederforeningens formål er at  
repræsentere lederne, som arbej-
der med kompenserende special-
undervisning for voksne og den 
særligt tilrettelagte ungdomsud-
dannelse, STU. 

Mødes til en årlig generalfor-
samling. 

Dannet september 2010. 

Formand: Uffe Carlsen,  
siden marts 2013.
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Solide lommeregnere til folkeskolen
TI-106 II 

Regnemaskine med 4 funktioner. Regnemaskinen har ekstra 
store taster og tusindtals- separation – god til de små 
klasser i folkeskolen.

 TI-30 XB MultiView™  
Den videnskabelige lommeregner, som kombinerer de 

kendte statistiske og videnskabelige funktioner fra 

TI-30 XS MultiView™ 
Fungerer og skriver resultater, som du forventer det. 
Brøker skrives for eksempel på en rigtig brøkstreg 
som i lærebøgerne. Som TI-30 XB med solceller.

Bestil nemt på lomax.dk/ti

Kun

69,-
Inkl. moms 86,-

Førpris 99,-

Kun

149,-
Inkl. moms 168,-

Førpris 199,-

Kun

119 ,-
Inkl. moms 149,-

Førpris 159,-

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

TIL VIRKSOMHEDER

Kontorartikler Køkken & cateringMøbler LagerElektronik Rengøring

Tilbuddene gælder til og med den 15. september

Der tages forbehold for trykfejl i såvel tekst som priser, mål, farver mv.                                                                                                                                              
                                                   



 Foreningens hovedbesty-
relse er ved at lægge sidste hånd på 
Skole lederforeningens krav. inden de 
sendes til behandling i LC-Lederforum 
sammen med de andre lederkrav i LC 
her sidst i august. Udtagelsen sker på ba-
sis af Skolelederforeningens medlemsun-
dersøgelse fra foråret, som viser, at der 
er fokus på: 

• Centrale lønforbedringer
Undersøgelsen viser, at medlemmerne 
prioriterer lønforbedringer. Lønnen  
har betydning for medlemmernes job-
tilfredshed og skal i højere grad afspejle 
ledernes ansvar og arbejdsindsats.

Medlemsundersøgelsen viser også, at 
lønspændet mellem de højestlønnede  
lærere og mellemledergruppen ofte er 
lille og i nogen tilfælde overstiger lærer-
lønningerne mellemledergruppens løn-
niveau. Dette skal der gøres noget ved.

• Fornøden ledelseskraft
KL og Skolelederforeningen har et fæl-
les ansvar for at vores LC-lederoverens-
komst afspejler den virkelighed, som 
skole leder ne agerer i. Og undersøgelsen 
viser, at fornøden skoleledelseskraft er 
et af de vigtigste parametre for skole-
lederne, når de søger lederjob.

Skoleledernes rolle i folkeskolen, både 
for øverste leder og mellemledere, har 
gennemgået og gennemgår fremadret-
tet en kæmpe udvikling. Lovgivning om 
lærernes arbejdstid og skolereformen 

har ændret drastisk på skoleledelsens 
ansvar, opgaver og beføjelser i forhold 
til tidligere og er blevet væsentligt mere 
kompleks. 

Samtidig ændres skolestrukturen mar-
kant flere steder og distriktsskoler bli-
ver mere udbredt. Endeligt er rekrut-
teringsudfordringen øget og perso  -
nale omsætningen blandt skolelederne  
stiger.

• Bedre afskedsbeskyttelse til  
 over enskomstansatte mellemledere

På grund af strukturændringer konver-
teres flere øverste skolelederstillinger 
til stillinger på mellemlederniveau og 
sam tidig øges det politiske fokus og 
pres på mellemlederstillingen. Dette 
skal afspejle sig i mellemledernes be-
skyttelse.

• Forbedret dialog om prioritering 
 af opgaver/tidsforbrug ved efter -  
 uddannelse

Allerede i dag har alle ledere krav på 
en individuel kompetenceudviklings-
plan i henhold til lederoverenskom-
sten. Denne plan skal fremadrettet 
også tage stilling til den enkelte leders 
forhold under uddannelse, herunder 
prioritering af opgaver og tidsforbrug.

Forhandlingerne generelt
Forlader man skoleledernes egne forhold 
og kigger på de overordnede linjer, så er 
banen for OK’18-forhandlingerne ved at 
være kridtet tydeligt op. 

De krav, som Skolelederforeningen 
fremsætter sammen med LC-Lederforum, 
LC og overordnet i regi af Forhandlings-
fællesskabet, kommer til at indgå i en ge-
nerel kontekst med alle de andre organi-
sationer i forhandlingsfællesskabet.

De formelle rammer for de kommende 
forhandlinger om overenskomstfornyel-
sen pr. 1. april 2018 på det kommunale  
og regionale område er ved at være på 
plads. Aftaler om køreplaner mellem  
Forhandlingsfællesskabet og KL såvel 
som Danske Regioner er indgået.

Forhandlingsfællesskabets politiske  
ledelse har givet hinanden håndslag på, 
at ingen organisation vil blive efterladt 
på perronen i de kommende forhandlin-
ger. Dette er bl.a. for at sikre, at alle or-
ganisationer skal have mulighed for at 
komme i reelle forhandlinger med ar-
bejdsgiverne. 

Tidsplanen er, at Forhandlingsfælles-
skabet udtager generelle krav den 11.  
december 2017. Både Forhandlings-
fællesskabets generelle krav og organ-
isationernes særskilte krav udveksles 
med KL og Danske Regioner den 12.  
december 2017.

Herefter går både organisationernes  
og de generelle forhandlinger i regi af 
Forhandlingsfællesskabet i gang. For-
handlingerne skal være afsluttet senest 
den 28. februar 2018. 

Michael Diepeveen er redaktør

PS: HUSK at opdatere medlemsoplysninger, 
herunder mailadresse på MIN SIDE.

SKOLELEDERNES OVERENSKOMSTKRAV ER BLEVET BEHANDLET I HB. NU KOORDINERES KRAVENE 

MED DE ANDRE LEDERGRUPPER I LC MED HENBLIK PÅ EN FÆLLES KRAVSOPSTILLING  

Af Michael Diepeveen • Illustration Datagraf

ok’18

OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN
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 En opsparingskonto. Sådan lyder 
det mest dækkende billede på resultatet af  
en usædvanlig indsats på skoleområdet i Søn-
derborg kommune i slut ningen af 2016. Et de-
pot, hvor der er lagt til side til sværere tider,  
for de tider har det jo med at dukke op med  
mellemrum. Indsatsen var usædvanlig, fordi 
man samlede kommunens mere end 100 TR, 
AMR, ledere og forvaltningsansatte til et helt 
døgns intensivt samvær, hvor man kombine-
rede det faglige med det sociale, så program-
met både lød på tematiske oplæg, arbejds-
grupper og afsluttende festmiddag under 
overskriften ”Fællesseminar om tillid og triv-
sel på Sønderborgs skoler”. 

I tråd med pointen om det udvidede fæl-
lesskabs ånd har Plenum derfor samlet alle 
implicerede parter bag arrangementet for  
at beskrive indsatsen, der med al tydelighed 
fremstår som en god historie. På rollelisten 
optræder: Bjarne Tønnies, skoleleder på Dyb-
bøl-Skolen, Frands Christensen, formand  
for skole lederne i Sønderborg kommune  
og skoleleder på Humlehøj-Skolen, Maj Britt 
And resen, leder af VidensBy Sønderborg,  
en organisation, der arbejder med læring  
og udvik  ling for børn og unge, Annette van  

Buren, formand for Danmarks Lærerforenings 
kreds 91 og skolechef Erling Andresen.

Ville gerne ville
Gruppen har ikke været samlet siden og mø-
des sædvanligvis ikke alle sammen på en 
gang. Én efter én glider de med humørfyldte 
hilsner ind i lokalet i Børn- og Uddannelses-
forvaltningens gemakker i en nedlagt teks-
tilfabrik i udkanten af Sønderborg. Netop  
humøret er relevant at hæfte sig ved, for ar-
bejdsglæden var en vigtig årsag til, at man 
iværksatte indsatsen. En kortlægning foreta-
get af den lokale lærerforening afslørede et 
noget oprørt kølvand efter lockout, skole-
reform og lokalt administrationsgrundlag. 

”Mange lærere oplevede betydelige pro-
blemer i dialogen med ledelsen og utilfreds-
hed med aftaler omkring opgaver og arbejds-
tidsfordeling, forklarer Annette van Buren. 
Hun suppleres af Bjarne Tønnies: 

”Den vigtigste pointe var, at der var stor 
forskel på de enkelte skoler. For eksempel 
kunne dialogen på skolerne opleves udmær-
ket og velfungerende for nogle, mens andre 
havde det modsat. Og det er jo rigtig skidt.  
Vi må jo gøre, hvad vi kan for at understøtte 

I SØNDERBORG HAR ET TILTAG PÅ TVÆRS AF SKOLEVÆSENET FORBEDRET 

ARBEJDSKLIMAET. ET FÆLLES SEMINAR OM TILLID OG TRIVSEL INVOLVEREDE  

MERE END 100 ANSATTE I ET DØGN OG HAR STYRKET SAMMENHOLDET

 
Af Peter Rewers • Foto Frederik Maj

SSSØØØNNNNDDDEEERRRRBBBOORRRGGG  
SSSKKKOOOOLEEEVVVÆÆÆÆSEEEENN  

 Kommunen har 17 folke-
skoler, hvoraf en er spe-
cialskole og fem skoler  
har fra 0.-6.kl. 

 Der er i alt 57 ledere og 
650 lærere på Sønder-
borgs folkeskoler og der 
går i alt 6568 elever.
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den positive dialog. Vi nedsatte så en ar-
bejdsgruppe, og den arbejdsgruppe fore-
slog et fællesdøgn om tillid og trivsel.”

Bjarne Tønnies fortæller, at man var 
meget bevidst om netop at afsætte så lang 
tid for også at kunne pleje den sociale di-
mension.

”Vi havde en diskussion om, hvorvidt 
det nu var nødvendigt at tage et helt døgn 
og indlægge stor festmiddag og det hele. 
Kunne vi ikke nøjes med en dag? Argu-
mentet var, at det gav ro til arbejdet, og  
at festen og dansen også betyder meget  
i forhold til at sende signaler om, at vi 
gerne vil hinanden. Det skulle ikke ligne 
noget, der bare skulle overstås,” forklarer 
skolelederen.

Enkelte skulle lige overtales, heriblandt 
skolechefen, indrømmer han.

”Jeg var måske lidt skeptisk i starten, 
fordi arrangementet primært havde et 
skolefokus, og vi gerne ville se Børn og 
Uddannelse som en enhed. Vi fik dog 
snakket os til rette over noget tid, Bjarne 
er jo meget insisteren  de,” siger Erling 
Andresen og nikker med et smil til skole-
lederen på den anden side af bordet.  

M A J  B R I T T  A N D R E S E N

B J A R N E  T Ø N N I E S

A N N E T T E  V A N  B U R E N

F R A N D S  C H R I S T E N S E N

E R L I N G  A N D R E S E N
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Proces over produkt
Op til fællesseminaret havde de enkelte sko-
ler fået besked på at formulere tre konkrete 
udfordringer, på samme måde som forvalt-
ningen og de faglige organisationer beskrev 
indsatsområder for kommunen som helhed.

Som optakt til drøftelser af udfordrin-
gerne havde man engageret ekstern konsu-
lent Søren Viemose til at indvie forsamlin-
gen i forhandlingens komplekse univers. Og 
Viemoses pointer om fordelingsmæssig og 
pro ces suel fairness – det, at man godt kan 
opleve, at folk får det resultat, de kom efter, 
men alligevel ikke er tilfredse, og omvendt, 
at folk ikke får det, de gerne vil have, men 
forlader den anden part med en forståelse 
for resultatet og en oplevelse af at blive be-
handlet fair – var øjenåbnende. 

”For os var det vigtige, at man oplever, 
at forløbet er fair,” fortæller Annette van 
Buren. Maj Britt Andresen fremhæver des-
uden Søren Viemoses oplæg som en sam-
lende faktor: 

”Jeg tror, den fælles referenceramme  
har givet noget at tage fat på, uanset hvil-
ken kasket vi har på. Det, tror jeg, er rigtig 
vigtigt for det videre samarbejde.” 

Med det fælles udgangspunkt for den 
gode dialog drøftede grupper bestående  
af TR, AMR og ledelse fra de enkelte skoler 
så deres forskellige, specifikke udfordrin-
ger med folk fra forvaltningen og fagkred-
sene. Og udfordringerne var netop forskel-
lige; der blev bl.a. talt om videndeling, åben 
skole, lektiehjælp og arbejdstid og forbere-
delsestid. Slutproduktet var, at hver skole 
kom hjem med et arbejdspapir, der beskrev 
indsatsen på to til tre udvalgte punkter.

For alle parter belyste de nye synsvinkler 
elementer, der hidtil havde befundet sig i  
kasketternes skygger, om man vil, altså  

Fordelingsmæssig
fairness-oplevelse
Handler om indholdet
• Fik jeg ret?
•  Fik jeg lov til at  

lave det jeg vil?
•  Var der betingelser, 

som jeg kan imøde-
komme?

• Er der sket en fejl?
•  Fik jeg det samme –  

eller mere end andre? 

Processuel
fairness-oplevelse
 Handler om måden  
dialogen forløber på
• Følte jeg mig hørt?
•  Kunne jeg komme  

til orde?
•  Blev jeg behandlet med 

værdighed og respekt?
•  Havde jeg indflydelse 

på processen?
•  Fik jeg en god forklaring 

som en afgrænset se-
kvens i samtalen?

KILDE: Søren Viemose

POINTER OM 
FORDELINGSMÆSSIG 
OG PROCESSUEL 
FAIRNESS

problematikker som den enkelte faggruppe  
ikke havde fået øje på fra deres sæde. Bjarne 
Tønnies eksemplificerer:

”På Dybbøl-Skolen troede vi, dialogen 
var rigtig god. Det var alle så ikke helt 
enige i. Vi havde blandt andet udfordringer 
omkring skriftligheden af dialogen. En an-
sat kunne have været inde ved mig og tale 
om næste års opgaver, og så bagefter fået 
et papir, hvor han ikke kunne genkende 
hele samtalen. Det skal vi have spidset til. 
Vi har fået sat nogle ting i ramme, som vi 
ikke har haft tidligere.”

Slutter på toppen
På samme måde forholdt det sig med den 
positive side af sagen, skolernes succeshi-
storier, som der blev sat fokus på i fælles-
døgnets sidste programpunkt, hvor hver 
skole gik på scenen og delte konkrete posi-
tive erfaringer med resten af forsamlingen.

”Det er positivt i forhold for udvælgelses-
processen, at også TR og AMR har været 
med til at bestemme, hvad man er lykkes 
med, så det ikke bare er skolelederen, der 
bestemmer succeserne,” fremhæver Maj 
Britt Andresen.

Annette van Buren læner sig frem og  
griber ordet: 

”Og så er det bare godt høre, hvad der 
rører sig derude. Én skoleleder fortæller 
om en klasse, der gennem hele deres skole-
forløb har været enormt ressourcekræ-
vende, men slutter med at opføre ”Gre-
ase”. Han viser en sekvens, hvor en pige 
synger en af sangene virkelig fremragende, 
og hele klassen er på scenen. Det gav virke-
lig den der: Ja! Det er derfor, vi er her. Og 
Bjarnes skole fortæller om en årlig perso-
naletur på Gendarmstien, der har næsten 
100 % opbakning og en positiv indvirkning 
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på personalemiljøet, hvilket resulterer i, 
at to andre skoler går hjem og kopierer 
konceptet. Og så kan man sige, hvor me-
get betyder det så? Det betyder sgu noget 
i forhold til den sociale kapital, så det har 
været enormt givtigt.”

Maj Britt Andresen tager stafetten igen: 
”Selve opbygningen gav også en god ef-
fekt; at vi taler udfordringer først og slut-
ter med at tale om, hvad vi lykkes med. På 
den måde får vi rundet positivt af, selv om 
der også er en masse udfordringer,” poin-
terer lederen af VidensBy Sønderborg.

Og så er den sociale dimension, afte-
nens festmiddag, heller ikke til at komme 
uden  om. Ikke mindst den efterfølgende  
i fællesskab frembragte flerstemmige ud-
gave af White Christmas under ledelse  
af profes sionel korleder. For ikke at tale 
om orkesteret, The Leaders, bestående 
af et udvalg af kommunens mandlige 
skoleledere, der spillede op til dans,  
og i aftenens anledning præsenterede 
lærernes kredsformand, Annette van 
Buren, som gæstesanger på Creedence 
Clear water Revival’s ”Proud Mary”. Så 
var harmonien fuldbragt.

De musikalske minder sender latter-
bølger henover mødebordet. Annette 
van Buren fatter sig først: ”Der er jo det 
udtryk på tysk: ”Wo man singt, lass dich 
ruhigt nieder, böse menschen haben 
keine lieder”. Og helt alvorligt: At læ-
rerne har set lederne på den her måde. 
Det sætter altså noget ind på kontoen.” 

Gensidig afhængighed
Nu er ’opsparingskontoen’ så åbnet, og et 
første stort beløb er sat ind. Arrangemen-
tet blev evalueret meget positivt af delta-
gerne og døgnet i december lever i høj 

grad stadig, vurderer skolechef, Erling 
Andresen, der ofte oplever positive re-
ferencer til fællesseminaret.

På spørgsmålet, om der slet ingen min-
dre gode elementer var ved arrangemen-
tet, kigges der søgende på hinanden, ind-
til Frands Christensen lidt tøvende tager 
ordet:

”Der opstår jo ind i mellem nogle drøf-
telser, hvor man tænker: hvorfor pokker 
gør de sådan derude? Det er da under-
ligt. Og så tager Annette, Erling og jeg 
drøftelserne om, hvordan vi kan hjælpe 
den skole i den situation? Det er helt na-
turligt, at kemien måske ikke altid er lige 
god. Hvordan kan vi bløde op på det med 
en TR og en skoleleder?”

Men hvordan sikrer alle så den gode ef-
fekt fremadrettet: ”Vi har forpligtet os på 
at følge op på det,” forklarer Annette van 
Buren. ”Hver især af skolerne, i trioen  
leder, TR og AMR, men også os i dette 
rum. Her vil Erling tage sig af lederne og 
vi i lærerkredsen gør det samme med TR 
og AMR.” 

Erling Andresen modtager med et nik 
på den anden side af bordet.

”For mig handler det rigtig meget om, 
at vi skaber en kultur, hvor vi får snakket 
med hinanden i tide og afdramatiseret 
ting, der ellers kunne blive problemati-
ske. Det gælder den enkelte skole, men 
også mellem kreds og forvaltning.”

I den forstand er historien med Søn-
derborg kommune. Som en sammenlæg-
ning af hele syv kommuner kender man 
værdien og nødvendigheden af konstruk-
tiv dialog. Kommunalreformen var noget 
af en øvelse, men generelt oplever folk, 
at balanceakten endte godt, alle kunne se 
sig selv i det nye, og det skabte grobund 

for en positiv samtalekultur. I hvert fald 
indtil en vis periode for knap fire år si-
den, minder Annette van Buren om.

”Vi skal ikke være blinde for at lock-
outen og det forløb, som lærerne blev ud-
sat for, og som lederne sådan set også blev 
udsat for bare på en anden måde, påvir-
kede os. Jeg ved ikke, om jeg vil sige, at  
vi har nogle skår, vi skal have klinket, men  
vi har i hvert fald brug for at arbejde os 
ind på hinanden på en måde igen. 

Lærerkredsformanden peger samtidig 
på den kommende tid, hvor udbyttet af 
fællesdøgnet for alvor skal stå sin prøve.

”Nu på vej mod den næste overens-
komstforhandling, og der kan jeg jo godt 
være bekymret for den stol, jeg sidder 
på. Hvordan kommer det til at ende?  
Og kan vi starte forfra igen bagefter? Der 
tænker jeg, at den konto risikerer at blive 
tømt igen,” siger Annette van Buren.

”Men samtidig har vi fået en oplevelse 
af, at vi jo vil det samme,” fastholder 
Bjarne Tønnies: ”Altså, vi vil jo den folke-
skole. Og det har været et vigtigt signal at  
få tømret fast.”

”Ja, og vi er jo også opmærksom på, at 
vi ikke kan gøre noget uden jer,” medgiver 
Annette van Buren.

”Vi kan sige, at vi vil bruge ressour-
cerne anderledes. Men vi kan ikke gøre 
det uden, at lederne eller forvaltningen 
er med. Og omvendt kan lederne lede alt 
det, de vil, men hvis ikke lærerne er med, 
bliver det ikke til så meget. Så der er et 
afhængighedsforhold, og derfor er det 
vigtigt, at der er et fælles fokus.”

Ordene får hovederne til at nikke hele 
vejen rundt om bordet. 

Peter Rewers er freelancejournalist

Vi tænker, at fællesseminaret er et godt 
tiltag og deler gerne vores erfaringer.  

I sidste ende handler det jo om arbejdsmiljø og 
arbejdsglæde, og det er jeg overbevist om, at vi 
har fået meget mere af efter den her øvelse.
Bjarne Tønnies, skoleleder, Dybbøl-Skolen
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NOTER

Danmarks Lærerforening har udarbejdet 
en app til lærerne, hvor man på en let 
måde kan registrere og visualisere, hvad 
man bruger af tid på fx forberedelse, un-
dervisning og øvrige opgaver.

App’en er tænkt som et værktøj til at 
understøtte medarbejdernes egen plan-
lægning, men ikke mindst også den dia-
log, som han/hun har med skoleledel-
sen om opgaveløsningen.

På den større bane kan værktøjet anta-
geligt bidrage til den indsamling af viden 
om arbejdstid og andre arbejdsforhold i 
folkeskolen, som DLF løbende foretager.

TILBAGE TIL
FREMTIDEN

RATIONALER
Nu vil regeringen og KL øge kommuner-
nes ” mulighed for fælles ledelse for 
skoler og dagtilbud” og give ”friere ram-
mer for klassedannelse”.  Forslag, som 
hverken har været til offentlig debat el-
ler høring blandt organisationerne, men 
som er sneget ind på side 16 i ”Aftale 
om kommunernes økonomi for 2018”.

KL og regeringen foreslår, at der skal 
kunne etableres ”en fælles leder og be-
styrelse for dagtilbud og skoler med op til 
500 børn”. Tidligere lød grænsen på 150 
elever, før den i 2014 blev sat op til 300.

Skolelederforeningen mener det er uklogt 
yderligere at sætte grænsen op. Det giver 
mening i lokalsamfund med mindre insti-
tutioner, hvor man kan skabe sammen-
hæng og bevare dem alle. Men når man 
kommer op omkring 500 elever/børn, er 
det store institutioner med en meget 
tungere ledelsesopgave.

”Kommunerne får med økonomiaftalen 
tre milliarder mere i kassen, så det er  
for mig helt ubegribeligt, hvorfor der så 
yderligere skal rationaliseres på skole-
området,” siger Claus Hjortdal. 

Også ideen om ”fleksible muligheder  
for klassedannelser” og ”organisering 
af undervisningen i hold” kalder Claus 
Hjortdal for en skjult spare-dagsorden. 
At forhøje elevtallet til fx 19-30 elever er 
ikke fremmende for pædagogik, borger-
tilfredshed eller ledelse, men er alene 
økonomisk begrundet.

Undervisningsministeriet udarbejdet en 
række materialer til støtte for skolernes 
arbejde med tosprogede og med at 
tænke sproglig udvikling ind i undervis-
ningen.

Dels et inspirationsmateriale, som for-
midler viden, eksempler og cases fra ni 
kommuner og skoler, som arbejder sy-
stematisk med modtagelse og undervis-
ning af nyankomne tosprogede elever.

Og dels et materiale, som kan inspirere 
skoler og faglærere til, hvordan – og som 
har særligt fokus på at styrke de tospro-
gede elevers sproglige udvikling.

Læs mere på emu.dk og uvm.dk

1

2

Mange mellemledere har svært ved at slippe 
detaljerne og higer ikke sjældent efter både at 
få anerkendelse og nå resultater. Det giver et 
krydspres, som man sagde engang.

Væksthus for ledelse har identificeret tre  
store brølere, du kan begå som mellemleder: 

•  Mellemlederen gør det hele selv …
•  Mellemlederen glemmer at skabe alliancer …
•  Mellemlederen tager ikke sin rolle alvorligt …

Læs mere om, hvordan man som mellem-
leder kan blive klogere på, hvordan man und-
går at blive unødigt presset på sin ledelse og 
i stedet tage sin lederkasket på sig.

Mellemledernes tre største brølere 
ligger på lederweb.dk

MELLEM 
OS SAGT

L UDDANNELSE
Et udvalg nedsat af regeringen og KL har 
skullet undersøge det fremtidige behov  
for kompetenceudvikling af skoleledere 
med bl.a. Claus Hjortdal som deltager. 

Udvalget kom i foråret med en række 
anbefalinger til, hvad en ny skoleleder-
uddannelse kan indeholde.

Det foreslås, at en ny uddannelse er mere 
praksisnær. Eksamensformen bliver i kon-
sekvens heraf fornyet. Og der udvikles  
nye, mere specifikke skoleledermoduler. 
Diplomniveauet fastholdes med mulighed 
for at supplere yder ligere.

Det ventes, at anbefalingerne bliver be-
sluttet politisk, og en række udbydere skal 
derefter i gang med at konkretisere indhol-
det, så den nye skolelederuddannelse bli-
ver udbudt næste år.

Læs rapporten ”Grunduddannelse af  
skoleledere” på regeringen.dk

16. november holder DLF et stort Lærertræf 
med temaet ”Undervisning af alle elever”, 
hvor der bl.a. bliver sat fokus på klassele-
delse af det multidifferentierede lærings-
rum. Tilmeldingsfristen er 1. september

Se folkeskolen.dk og dlf.org  
under Lærertræf 2017

Lærertræf
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FÆLLES ANSVAR  
FOR LÆRERFAGET

 Denne sommer var min 
Facebook-profil foruden studenter-
huer præget af livsbekræftende bille-
der af storsmilende, nyudklækkede 
folkeskolelærere. Lærere med mod 
på skolen og et kæmpe drive, der 
smitter, så det kan mærkes. Mange  
af dem har allerede fundet den 
skole, der skulle danne rammen om 
starten på deres arbejdsliv, og I har 
sikkert allerede mødt nogen af dem. 
Desværre vil en sjettedel af de nyud-
dannede lærere ifølge statistikken 
ikke arbejde i folkeskolen om et år.

Det bekymrende tal er ikke en ny-
hed. Forskning viser, at årsagerne er 
forskellige, men det store arbejds-
pres, følelsen ikke at kunne slå til 
med børnene i centrum for deres ar-
bejde, arbejdstidsaftalen og den føl-
gende lavere grad af frihed, er fæl-
lestræk. De nyuddannede lærere 
oplever, at megen af den gejst og en-
tusiasme, de har på første skoledag, 
kort efter forsvinder i takt med det sti-
gende arbejdspres og manglen på tid. 

Der er brug for at tage hånd om 
de nyuddannede. For at hjælpe 
dem, så de får redskaber til at navi-
gere i en gennemreguleret og pres-
set arbejdsdag. At sætte synligt pris 
på dem og minde dem om, hvorfor 
folkeskolen er et kald, og hvorfor  
vi og folkeskolen har brug for dem.  
For det har vi. 

Ikke kun fordi folkeskolen er den 
vigtigste samfundsinstitution vi har  
i Danmark, men også fordi lærer-
manglen desværre opleves i hele 
landet. Tre ud af fire kommuner sva-
rede i 2016, at de havde problemer 
med at besætte deres lærerstillinger. 
Tallet er for højt, og tendensen er 
ikke vendt. For lærernes, elevernes 
og samfundets skyld er vi nødt til at 
ændre på det. 

Mine føromtalte kommende kolle-
gers afslutning på studietiden var 
også afslutningen på første gennem-
løb af ny læreruddannelse. En lærer-
uddannelse som blandt andet inde-
bærer en ny struktur og et væld af 
ambitioner. Én af ambitionerne var, 
at der skal mere folkeskole ind i læ-
reruddannelsen. Hvis ambitionen 
skal udleves, skal vi stå sammen om 
at løfte opgaven.

Ambitionen til trods er lærerud-
dannelsens praktik kort, tilmed kor-
tere end før den nye læreruddan-
nelse. Nøjagtig 18 uger fordelt på  
fire studieår af tre omgange. Til sam-
menligning er praktikken for syge-
plejersker og pædagoger henholds-
vis 50 og 58,5 uger fordelt på begge 
3,5 studieår. Læreruddannelsens re-
lativt begrænsede praktikforløb af-
spejler ikke et mindre behov. Med 
praktikken møder de studerende 
den hverdag, der skal blive deres,  

og bliver rustet til at håndtere de  
udfordringer, der senere får mange 
til at søge væk fra lærergerningen. 
Praktikken giver gejst og erfaringer, 
og de studerende hungrer efter 
mere af den. 18 uger er for kort tid, 
hvis det er der, hvor de skal prøve 
deres evner af, og nå at mærke, at 
de bliver dygtigere. Som supplement 
til mere praktik, skal vi udnytte mu-
ligheden for at skabe en direkte 
sammenhæng mellem fagene på læ-
reruddannelsen og praktisk erfaring 
på skolerne.

Det er blevet august, og om lidt 
bevæger et nyt hold forventnings-
fulde lærerstuderende sig over dør-
tærsklen på læreruddannelserne til 
deres første dag på studiet. I Lærer-
studerendes Landskreds arbejder  
vi hver dag for at sikre de lærerstu-
derende så god en uddannelse som 
muligt. Den kamp fortsætter vi ufor-
trødent, men hvis flere af de lærer-
studerende også skal føle kaldet til 
lærergerningen efter endt uddan-
nelse, er der brug for, at også I gør 
en indsats. Lad os i fællesskab sørge 
for, at de studerende også er entu-
siastiske lærere om fire år – og at  
deres glæde og kærlighed til folke-
skolen fortsætter ufortrødent efter-
følgende! 

JENNY MARIA JØRGENSEN
FORMAND, LÆRERSTUDERENDES LANDSKREDS
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 Karen Rasmussen, skole-
leder på Vibeskolen i Nyborg Kommune, 
har netop afsluttet et masterfag med et 
efterfølgende aktionslæringsforløb. Et 
uddannelsesforløb, som alle skoleledel-
ser i Nyborg Kommune skal igennem,  
og som skiller sig ud.

”Det er et uddannelsesforløb, som er 
meget målrettet ledelsesmæssig praksis 
på den enkelte skole. Og som modstykke 
til EVA’s konklusion1 om, at uddannelse 
af ledere ikke gør nogen forskel, er jeg 
klart af en anden mening – jeg er sikker 
på, at det forløb vi ledere er igennem i 
Nyborg Kommune kommer til at gøre en 
forskel i forhold til den ledelsesmæssige 
praksis,” siger hun.

Forløbet har været en øjenåbner for 
Karen Rasmussen, så der skal ske æn-
dringer i fx dialogen med lærerne.

”Vi skal blive bedre til at facilitere, så 
vi sammen med lærerne udvikler nye 

ideer, som kan afprøves i praksis. Det  
er svært i en travl hverdag med mange 
bolde i luften. Derfor er det også godt, at 
der er flere ledere, som får uddannelsen, 
så vi sammen kan sørge for at implemen-
tere den nye praksis i vores hverdag,”  
siger hun.

I forløbet er der bl.a. lagt vægt på at 
være ’i aktion’, hvor hver leder arbejder 
med to udvalgte medarbejderteams ude 
på deres egen skole. Der er udpeget tre 
facilitatorer, som helt bevidst er valgt  
ud fra deres forskellige tilgang til facili-
tering: En psykolog, en designer og en 
ekspert i læring og kommunikation. 

Udgangspunkt i udviklingsplan
Aktionslæringsforløbet foregår hen over 
2-3 måneder, hvor facilitatoren mødes 
med lederen og teamet gennem tre work-
shops. Der tages udgangspunkt i det te-
ma, som lederen har beskæftiget sig  
med i sin udviklingsplan på masterfaget.

Det kan fx handle om, hvordan der 
skabes flere dygtige elever i matematik, 
eller hvordan de nationale test kan give 
mere mening.

Udgangspunktet for de tre workshops 
er, at lederen ikke sidder inde med de 
rigtige svar og løsninger, men at man 
sammen med lærerne skal arbejde sig 
hen mod svar, bl.a. ved afprøvning af  
tiltag gennem nogle klasserumseksperi-

NÅR EN MASTERUDDANNELSE BLIVER GARNERET MED WORKSHOPS, 

FACILITATORER MED FORSKELLIGE TILGANGE OG KLASSERUMS EKS-

PERI MENTER KAN MAN BRYDE DE VANTE MÅDER AT GØRE TINGENE 

PÅ. UDFORDRINGEN ER AT VIDEREFØRE DE GODE RESULTATER I EN 

TIDSPRESSET HVERDAG.

Af Torben Svane Christensen  •  Foto Nils Lund

RAMMERNE
SPRÆNG
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menter. Det betyder, at det ikke længere 
kun er lederens projekt, men at ejerska-
bet bredes ud.

Det er lederen, der selv vælger at sam-
mensætte det team, som deltager i ak-
tionslæringen. Det kan være et eksiste-
rende klasse- eller årgangsteam, eller et 
fagteam, hvis fokus eksempelvis er på at 
udvikle matematik eller AKT-området.

”Lærerne har taget meget godt imod 
tiltaget. Der har været tid til ”tomgangs-
snak” på den gode måde, hvor lærerne 
har kunnet fortælle om deres idéer og 
udvikle på dem”, siger hun. 

I den proces har det også været nød-
vendigt at trække sig lidt som leder: ”Jeg 
har skullet være god til at stille spørgsmål 
og lytte til svarene. Jeg var styrende, men 
gav også plads,” fortæller hun.

På Vibeskolen valgte Karen Rasmus-
sen, at man skulle arbejde med elever, 

der var dygtige til matematik: ”Det har 
lidt været vores akilleshæl”, siger hun, 
”så i stedet for at fokus på dem, der ikke 
er så gode til et fag, søger vi nu også at 
lave udfordringer for de dygtige”.

Fra elever til elever
Der blev i samarbejde med lærerne lavet 
to forløb, der begge gik ud på, at højde-
springerne i matematik skulle formidle 
deres viden til andre elever.

”Tanken var, at når man formidler, så 
får man også en bedre forståelse for stof-
fet. Det var elever fra 3. klasse, der par -
vis formidlede simpel programmering for 
elever i de mindre klasser,” lyder det fra 
skolelederen. I det andet forløb blev fem 
elever pillet ud fra en 6. klasse. 

”Vi interviewede dem om, hvorfor de 
var så gode til matematik. De var stolte, 
og én var lidt ydmyg, men han voksede, 
og de fem drenge var meget åbne i deres 
dialoger,” siger hun.

Drengene skulle formidle matematik-
færdigheder til elever fra 7. klasser. Blandt 
andet skulle de finde alternative algorit-
mer og formidle dem.

”Det var de lidt nervøse for. De fik et 
tidsrum på tre uger til at forberede for-
løbet, hvor de fik sparring en gang om 
ugen af deres matematiklærer,” siger  
Karen Rasmussen. Drengene bestemte 
selv hvem og hvilket niveau, de elever 
de skulle undervise var på.

”De elever, der blev undervist, syntes, 
at det var sjovt, men også svært. Fx var 
der en algoritme, der ikke helt blev for-
stået. Og lærere og elever evaluerede det 
efterfølgende,” fortæller hun.

Det var lærerne, der havde udpeget 
eleverne, der skulle formidle og modtage 
formidlingen. I begge forløb var der kob-
let en ressourceperson på. Det kunne 
være en vejleder, som har særlig viden 
om det tema, de skulle arbejde med, 
men det kunne også være en person, 
som lederen kunne få god sparring igen-
nem på det mere personlige plan.

Frøene er sået
I forløbet har det haft betydning, at der 
er skabt tid og rum til refleksioner, drøf-
telser, idéskabelse mv. Samtidig har det 
været vigtigt, at lederen engagerer sig og 
kommer rigtig tæt på det, der rører sig i 
klasserummet.
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En af de ting Karen Rasmussen tager 
med sig fra forløbet som leder er, at det 
er vigtigt at sætte deadlines og tidspunk-
ter for, hvornår de relevante ting i forbin-
delse med nye aktionslæringsforløb skal 
diskuteres.

”Vi vil sætte nogle strukturer i gang i 
forhold til vores fagudvalg og lave nogle 
aktionslæringsforløb koblet på IT. I den 
forbindelse skal vi kigge på vores møde-
former og finde ud af, hvordan vi kan 
skabe rum og tid for fremtidige forløb,” 
fortæller hun. Et redskab til at synliggøre 
tiltagene er årshjulet, hvor der bliver sat 
mål, overskrifter og milepæle på.

”Her bliver der også sat aktionslærings-
forløb ind, og det skal vejlederne være 
med til. Der er tre ledere mere her fra 
skolen, der skal tage uddannelsesforlø-
bet,” siger Karen Rasmussen.

Ting tager tid, og det er ikke gratis at 
deltage i forløbet, for nogen skal jo tage 
over, når ansatte blev inddraget i work-
shopforløb og klasserumseksperimenter, 
må man dog huske. 

”Det er en luksusudgave, som vi har 
været igennem i forhold til den tid, vi  
har haft. Vi får økonomisk kompensation 
i forbindelse med forløbet, men ikke så 
det dækker helt. Det har kostet noget i 
forhold til vikarer,” siger hun.

Gode tilbagemeldinger
Mette Helding Madsen, pæd./adm. kon-
sulent i Skole- og Kulturafdelingen i Ny-
borg Kommune er tovholder på uddan-
nelsesforløbet.

”Det handler om at gøre noget ander-
ledes, om framebreaking. Lederen bliver 
stillet mere til regnskab i forhold til det, 
som de lærer på studiet. På den måde,  

at indholdet bringes i direkte spil sam-
men med lærerne. Vi har set, at aktions-
læringsforløbene bliver en øvebane for  
ledere og lærere, hvor der i høj grad bli-
ver talt didaktik,” siger hun.

I sin tid hos Nyborg Kommune har hun 
lavet mange kurser for kommunens an-
satte, men det er første gang, et forløb bli-
ver så godt modtaget af alle involverede.

”Erfaringerne viser, at personalet er 
rigtig glade for at deltage i projektet. Det 
betyder meget at have tid til didaktiske 
drøftelser sammen med kolleger og en  
leder. Desuden er det værdifuldt med en 
ekstern facilitator, der kan få øje på an-
dre perspektiver. Det hører til sjælden-
heden, at efteruddannelse rammer både 
medarbejdere og ledere på samme tid,” 
understreger hun.

En udfordring er at få uddannelsesforlø-
bene koordineret i ledelsesteamet ude på 
skolerne. Men hun fortæller, at både Skole-
afdelingen og skolerne er enige om, at pro-
jektet medvirker til at løfte fagligheden.

”For medarbejderne har det haft rigtig 
stor betydning, at lederen er tæt på dem, 
og at de sammen kan diskutere det, som 
det hele handler om, nemlig elevernes 
læring,” pointerer hun.

Hele forløbet bliver dokumenteret i en 
rapport, hvor ledere og lærere bliver in-
terviewet, og der bliver også lavet en vi-
deo om det. 

Torben Svane Christensen er freelancejournalist

Note

1. Effekten af lederuddannelse af skoleledere, Danmarks 

Evalueringsinstitut, feb. 2017.

LEDELSE OG LÆRING

Siden 2014 har Nyborg Kommune 
været i gang med at efteruddanne 
alle ledere på skoleområdet. 

Når projektet slutter i 2019, er  
det planen, at alle ledere har gen-
nemført masterfaget ”Strategisk 
Pæ dagogisk Lederskab i Skolen”,  
som udbydes af CBS/Københavns 
Universitet. Faget er en del af en 
Master of Public Governance. Der 
bygges bro mellem teoretisk viden 
og prak sis ved, at alle ledere gen-
nemfører to aktionslæringsforløb 
med medarbejderteams.

Da A.P. Møller Fonden i sin tid  
offentliggjorde, at de ville støtte 
folkeskolen med 1 milliard til efter-
uddannelse af medarbejdere og  
ledere, gik forvaltningen og skole-
lederne i Nyborg Kommune straks  
i tænkeboks. 

Det førte til projektet ”Elevcentre-
ret Ledelse – nye veje til elevernes 
læring”, som fra 2015-19 er støttet 
med 3,5 mio. kr. fra A.P. Møllers 
Fond. Projektet er et partnerskab 
mellem Nyborg Kommune og Syd-
dansk Universitet. Det består over-
ordnet af to elementer: 

1) Masterfaget Strategisk Pæda -  
 gogisk Lederskab i Skolen 
2)  Aktionslæring, hvor hver leder 

arbejder med to udvalgte teams.

Fra starten blev der nedsat en ar-
bejdsgruppe bestående af skole-
chef, to skoleledere og to projekt-
ledere (en faglig projektleder fra 
SDU og en praktisk projektleder fra 
kommunen). Arbejdsgruppen har 
mødtes mindst en gang om måne-
den siden projektstart. Hovedfor-
målet med møderne har været at 
sikre opfølgningen på målene i an-
søgningen – og i praksis.

Hele forløbet har givet noget i forhold  
til mit personlige lederskab, og jeg er 

blevet mere bevidst om min egen ledelse.  
Begge dele kan man godt uddanne sig i …
Karen Rasmussen, skoleleder, Vibeskolen 
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NOTER

Efter med delvist held at få fjernet eller ud-
hulet statsansattes fridage, frokostordninger 
m.m., forsøger Moderniseringsstyrelsen nu 
grundlæggende at ændre aftalesystemet. 

Konkret handler det om, at staten ønsker,  
at de nye politikadetter, der skal kunne  
as sistere et overbebyrdet politikorps, skal 
ansættes på overenskomstvilkår, men  
uden konflikt- og strejkeret.

Det udspil har fået Politiforbundet til at 
trække sig fra forhandlingerne – med argu-
mentet om, at ønsker Moderniseringsstyrel-
sen at ansætte en ny faggruppe, der ikke kan 
strejke, så kan de blot ansætte dem som tje-
nestemænd, ligesom alle andre politifolk.

Med CO10’s medlemsorganisationer i ryg-
gen har Politiforbundet varslet blokade, så 
ingen medlemmer af Politiforbundet/CO10 
må lade sig ansætte som politikadet. 

Danmarks Lærerforening/LC er på ny ble-
vet underkendt en retssag om lærernes hvi-
letidsregler, der set fra et arbejdstagersyns-
punkt med L409 blev forringet betydeligt.

Omvendt har arbejdsgiverne og dermed 
skolelederne fået øget mulighed for at 
skaffe tid og resurser til fx gennemførelse 
af lejrture, hvilket er fastslået ved dom  
ved Østre Landsret.

I flere omgange har DLF siden 2014 søgt  
at få dom for, at Beskæftigelsesministeriet 
skulle pålægges at gå tilbage til de oprinde-
lige bestemmelser. Men uden held, og DLF/
LC har nu anket dommen til Højesteret.

KORTERE
Undervisningsministeren har som bekendt 
åbnet for, at skoler over en 3-årig forsøgspe-
riode kan korte skoledagen eller som mini-
steren formulerer det: Kan arbejde mere 
fleksibelt. Før sommerferien blev 50 skoler 
fra 29 kommuner udvalgt efter ansøgning 
fra 75 skoler og 35 kommuner.

Flere ansøgninger fra skolerne har fokus på 
at etablere særlige turboforløb for fagligt 
svage elever og talentforløb for de fagligt 
dygtige elever, oplyser UVM.

Der er også ansøgninger, der sigter mod at 
skabe en særlig profil på skolen, inddragelse 
af erhvervslivet og udvikling af elevernes 
håndværksmæssige og innovative evner. 

Skolelederforeningen er positiv over for at 
give mere fleksibilitet i opgavevaretagelsen, 
men er ellers ikke begejstret for forsøgsord-
ningen, da den reelt kan blive brugt af kom-
munerne til at spare på skolerne.

Claus Hjortdal har bl.a. peget på, at eleverne 
og deres organisation ikke ønsker kortere, 
men mere aktive og spændende dage. Det 
giver den understøttende undervisning giver 
mulighed for – og netop den er nu i fare for 
at blive vekslet om til tolærertimer eller i 
værste fald faset ud. 

Med projekt Brætspilcafé Tønder er det 
lykkedes at skabe et sted i kommunen, 
hvor ensomme/udsatte unge og ældre  
kan mødes med ligestillede. 

Elever fra 8. og 9. kl. fra en lokal folkeskole 
Overbygningsskolen i Tønder deltager i 
projektet, hvor to caféer lægger plads til pt.  
80 deltagere. Her mødes unge med ældre 
til hygge og brætspil af både traditionel art 
og de nyeste hjernetræningsspil i stil med 
Kongerigets Klogeste.

Bag initiativet står foruden folkeskolen og 
gymnasiet, sundhedskonsulenter, hjemme-
plejen, Ældresagen, Seniorcenteret, Pleje-
centrene og Ungdommens Røde Kors.

Kontakt Brætspilcafé Tønder 31 65 87 09

Forligskredsen bag folkeskolen er enige 
om at bløde op på Fælles Mål, så sko-
lerne og lærerne får et større profes-
sionelt råderum til at tilrettelægge un-
dervisningen, uden at sænke de faglige 
ambitioner for, hvad eleverne skal lære. 

Skolelederforeningen er positiv over for 
ændringen og den fleksibilitet, det giver. 
Med aftalen fastholdes de 215 overord-
nede kompetencemål for, hvad elevene 
skal kunne, som bindende, mens de ikke 
mindre end pt. 3.170 underliggende fær-
digheds- og vidensmål gøres vejledende. 

Lovforslaget om ændringen for Fælles 
Mål forventes fremsat ved Folketingets 
åbning i oktober 2017 med henblik på 
ikrafttrædelse umiddelbart efter. 

FÆLLES 

MÅL
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Hvert år 
løser danske 

skoleelever mere 
end 50 millioner 

opgaver på 
Grammatip

Prøv Danmarks største 
grammatikportal gratis

Ring til os nu på 6612 6000

En del af Ordbogen.com
grammatip.com

Grammatip - Danmarks 
største sprog- og 
grammatikportal

Grammatik, stavning og sprogtræning på dansk, 
engelsk, tysk og fransk.

Online staveprøve og læseprøve (dansk) samt træningsøvelser 
til FP (engelsk og tysk).

Individuel læring - øvelser kan tildeles klassevis eller til enkelte elever.

Statistik, som giver indblik og overblik, når du skal følge dine  
elevers progression.

Øvelser tildeles, løses og rettes automatisk online.

Adgang overalt via UNI-Login.



MERE END BARE 
VIRKELIGHED

AUGMENTED REALITY GIVER DIG ET EKSTRA LAG AF BRUGBARE 

INFORMATIONER, DER KAN UDVIDE OG FORBEDRE DEN VIRKELIGHED 

DU SER GENNEM DIN SMARTPHONE ELLER DET SPECIALISEREDE  

AR-UDSTYR. AR KAN GIVE DIG ALLE COMPUTERTEKNOLOGIENS 

MULIGHEDER, UDEN DU BEHØVER KIGGE VÆK PÅ EN SKÆRM.

Af Hans Lauring • Foto Producenterne

  Når man fanger Pokémons 
på toppen af Rundetårn med køben-
havns tage som baggrund, så er det et  
eksempel på augmented reality. Det  
populære spil Pokémon Go udnytter  
omgivelserne og omdanner skoler og 
skulpturer til såkaldte Pokéstops og be-
folker verden omkring os med de små 

virtuelle væsner. Men den samme tekno-
logi kan også bruges til andet end spil.

Fremtiden er milliarder værd
Augmented reality (AR) betyder forstær-
ket virkelighed og kræver ikke mere end 
en smartphone med kamera. Hvis AR- 
appen er bevidst om sine omgivelser via 

IKEAs AR-katalog er et 
simpelt eksempel på AR’s 
praktiske anvendelighed. 
Du kan hente kataloget til 
din telefon eller tablet, 
vælge et møbel, og så se 
hvordan det ville tage sig 
ud i din stue.
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GPS og kamera, så kan den hente rele-
vant information og vise oven på billedet 
på skærmen. Der findes AR-apps, der, 
når du peger din telefon mod stjernehim-
melen, fortæller dig navne på stjerner og 
planeter. Der er apps, der kan læse og 
oversætte skilte. Og der er apps, der kan 
agerer turistguide og fortælle om de se-
værdigheder, du retter din telefon mod.

Men det er simple apps og blot via tele-
fonens skærm. Potentialet er langt større. 
Google og en række andre investorer har 
f.eks. investeret mere end 9,5 milliarder 
kroner i den hemmelighedsfulde op-
startsvirksomhed Magic Leap, der laver 
AR-hardware og software. Selv om fir-
maet kun har demonstreret prototyper 
for en lukket skare, så forlyder det, at  
deres teknologi skulle være i stand til  
at levere så virkelighedstro levende bil-
leder, der kan reagere på og interagerer 
med det, man ser på, så det er helt umu-
ligt at afgøre, hvor virkeligheden ophører 
og det computerskabte begynder.

Brugbar information lige  
meget hvor du kigger
Og det er ikke første gang, Google giver 
sig i kast med AR. De højteknologiske 
briller Google Glass placerede også bille-
der og video i brugerens synsfelt, uden at 

man samtidig mistede udsynet. Google 
Glass var begrænset i, hvad de kunne 
vise og havde heller ikke den nødvendige 
computerkraft til virkelige avancerede 
projektioner. Brillerne, der i det store 
hele bare var en AR-version af den almin-
delige smartphone, slog da heller aldrig 
rigtig igennem, og nu sælger Google dem 
kun til industribrug – f.eks. til virksomhe-
der, hvor folk der arbejder i marken eller 
på fabriksgulvet kan hente nyttig infor-
mation uden at bruge hænderne og uden 
at skulle kigge væk fra noget vigtigt.

Den slags information i ens synsfelt 
blev oprindelig kaldt HUD (Heads Up dis-
play) og bliver f.eks. brugt af kampiloter, 
så de kan se vigtig information om deres 
jagerfly, uden at skulle slippe fjenden af 
syne. En idé bl.a. BMW har taget til sig, 
så man kan købe sin nye BMW 5-klasse 
med HUD, der viser fartbegrænsninger 
og andet på bilens forrude, så man ikke 
behøver kigge væk fra vejen på en ekstra 
skærm. Men moderne AR er mere end 
blot information og tekst.

Augmented Reality i skolerne
På Case Western Reserve University i 
Ohio burger man allerede AR-briller til at 
uddanne læger. Det at de studerende kan 
betragte objekter i 3D, gå rundt om dem 

Magic Leap lover AR i så høj 
kvalitet, at du ikke kan skelne 
hvor virkeligheden stopper 
og computerens forbedrede 
virkelighed tager over.

ER AR IKKE BARE DET 
SAMME SOM VR?

Augmented Reality (AR) og 
Virtual Reality (VR) bliver tit 
forvekslet. Og ser man på 
Microsofts Hololens AR-bril-
ler side om side med et af  
de mange VR-sæt som f-eks. 
HTC’s Vive, så ligner de to  
da også hinanden. Men for-
skellen ligger i den direkte 
oversættelse af ordene.

Virtual Reality betyder virtuel 
virkelighed og dækker over 
teknologier, der via en com-
puter og briller/headset skal 
skabe illusionen af en kom-
plet ny virkelighed. Målet, 
som er ved at være nået, er 
at skabe en virtuel verden, 
der er virkelighedstro. Grun-
den til at teknologien atter er 
blevet interessant, er, at det 
nu kan lade sig gøre med den 
computerkraft mange alle-
rede har til rådighed – det 
kræver ekstraudstyr, men 
ikke en helt ny computer, der 
ikke laver andet.

Augmented Reality betyder 
derimod forstærket/udbyg-
get virkelighed. Her er målet 
at bygge det virtuelle og 
computerskabte oven på det, 
vi allerede ser eller befinder 
os i. Målet kan være noget så 
simpelt som at tilføje et infor-
mationslag til det, vi ser på, 
men det kan også være mere 
avancerede virtuelle kompo-
sitioner, der interagerer med 
det, vi ser. 

AR er er oven på virkelighe-
den i modsætning til VR,  
der træder i stedet for.
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og manipulere dem med hænderne –  
selv om det bare er computergrafik –  
giver undervisningen en ekstra konkret 
dimension. Og når priserne begynder at 
komme ned i et mere rimeligt leje, så er 
de fordele ikke forbeholdt videregående 
uddannelser.

På samme måde kan AR også bidrage 
til møder og enhver projektplanlæggelse, 
hvor der bruges 3D-modeller, som alle 
mødedeltagere kan se og manipulere – 
også hvis de befinder sig i hver deres 
kontor – så alle får et bedre overblik.

Computerens skrivebord er en virtuel 
metafor for det rigtige arbejdsbord – med 
AR kan de to nu smel te sammen i en blan-
ding mellem den fysiske verden og den 
tredimensionelle virtuelle ditto.

Microsoft har første version klar
Microsoft har også kastet sig over AR. 
Hvor andre har lavet avanceret virtual  
reality-systemer, så satser Microsoft på 
deres Hololens. Systemet har en begræn-
set synsvinkel, så man godt er klar over, 
hvor ens AR-oplevelse stopper, hvis man 
kigger for meget til siderne. Til gengæld 
er systemets første version færdig og ude 
hos udviklere, der bygger apps til det.  
Har man en virksomhed, der gerne vil 
bruge det eller bare vil have et sæt til de-
monstrationsbrug, kan man bestille nu – 
desværre koster første udgave 21.000 
kroner (og kræver desuden en kraftig  
pc til at drive værket).

Der er måske mere eventyr over mulig-
hederne med Virtual Reality, men til gen-
gæld er det nemmere at finde praktiske 
anvendelser for AR. Hvad enten man vil 
bruge skærmen på sin telefon eller helt 
udbygge verden omkring sig med et sæt 
specialudviklede briller. Hvis du vil snuse 
lidt til, hvad fremtiden vil bringe, så kan 
du søge på AR i AppStore eller Google 
Play. 

Hans Lauring er freelancejournalist

Øverst: Google Glass var 
blandt de første produkter, 
der tilbød AR uden at man 
skulle se på sin telefon.  
Men verden var ikke klar til 
permanent at have telefon, 
kamera og AR på ansigtet.

Nederst: Hololens fra Mi-
crosoft kræver indtil videre 
en kablet forbindelse til en 
kraftig pc, men lover til gen-
gæld at omdanne din stue 
til en ny udvidet virkelighed. 
Lige nu kan man både prøve 
det interaktive atlas eller 
lave Minecraft-modeller 
midt på stuebordet.
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SkoleIntra-træf ‘17
6.-7. november på Comwell Hotel i Kolding

sit.skoleintra.dk
 

Udsnit af program
Rane Willerslev 

Lykke Møller Kristensen - Børn og Sociale Medier

Ole Sejer Iversen 
det 21. århundredes kompetencer?

Anne Knudsen - Grænseløse Gadespejle 
 

Maria Ørskov Akselvoll - Skole-hjem-samarbejdet i 

Eskil Frøding - Smart City i klasseværelset - teknolo-
gi i læringsrummet

Spotkursus - Administratoropgaver

Spotkursus - Sekretæren som SkoleIntraadministra-
tor

       og meget mere...

program med fokus på skolens hverdag. Programmet bliver 

af SkoleIntra.
-

og professionel underholdning.

Tilmeld dig på: sit.skoleintra.dk





HULLER I OSTEN
Jeg kan godt lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde. 
Denne eftermiddag tænker jeg på Pia, en af Strandskolens dygtige midaldrende  
lærere, der er kritisk over for mange af de tiltag, som ledelsen kommer med.

 
–  Jens! Kan det virkelig være rigtigt, at I har skåret i holdtimerne igen i år? Det er umuligt at gen-

nemføre elevsamtalerne på et kvalitetsmæssigt forsvarligt niveau med det antal holdtimer, du  
giver os …

–  Helt ærligt! Mener du, at vi skal lave årsplaner i læringsplatformen? Jeg mener ikke årsplansværk-
tøjet lever op til de forventninger, man kan have til udformningen af en årsplan. Mangler vi ikke 
en pædagogisk drøftelse af, hvad vi vil med årsplanerne?

–  Jens! Hvad skal vi stille op med Mia nede fra 9.a? Hun afleverer aldrig sine ting. Hun kommer  
ikke til at bestå. Jeg har prøvet alt, men hun nægter at tage fra. Jeg tror, at hun har en diagnose. 
Jeg har holdt så mange møder med forældrene …

 
Pia er velformuleret og velargumenteret, men sjældent særlig konstruktiv. Vi har ved flere lejlighe-
der haft – rimelig rolige – meningsudvekslinger om ledelsens tiltag, hvor jeg har forsøgt at forklare 
de ledelsesmæssige årsager til vores prioriteringer.

Nogle gange har jeg dog haft oplevelsen af at komme til kort, da jeg bevæger mig ind på hendes  
banehalvdel. Jeg kender ikke Mia i 9.a’s problemer i detaljer, eller det præcise tidsforbrug for gen-
nemførelse af kvalitetsmæssigt forsvarlige elevsamtaler. Så derfor ender min argumentation oftest  
i variationer over, ”det har vi i ledelsen besluttet”. 

Det er ikke et godt, men bliver nogle gange det ende gyldige argument. Jeg tog problematikken op 
med en ledelseskollega, jeg sparrer med:

–  Har du sagt til hende, at vi laver skole inden for de rammer vi har?
–  Ja, det har jeg nævnt flere gange, men det er som om, at hun ikke godtager den præmis.
–  Jeg tror, hun skal have noget ansvar. Kommunen har et ledertalentudviklingsprogram, hvor  

lærere kan komme i praktik som leder på en anden skole. Send hende over til mig, så får hun  
noget ansvar og måske en bedre forståelse af, hvilke dilemmaer vi ledere står i.

 
Jeg har vendt og drejet min kollegas tilbud. Mit første indskud var afvisning, men er nu nået til, at 
idéen måske ikke så tosset. Spørgsmålet er så, om Pia har lyst til at prøve sine lederevner af? Men 
det kan måske være en indgangsvinkel til endnu en snak om de rammer, vi laver skole inden for. 

Jens Blom
Skoleleder på Strandskolen

Forfatterens navn er redaktionen bekendt, men han har 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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VISIONÆR, SYNLIG & KOMPETENT FORSTANDER SØGES!

EFTER 15 ÅR HAR VORES FORSTANDER VALGT AT GÅ PÅ PENSION. 
VI SØGER DERFOR HANS AFLØSER PR. 01.01.2018, SOM MED AFSÆT I ET STÆRKT 
FUNDAMENT KAN VÆRE MED TIL AT BÆRE SKALS EFTERSKOLE IND I FREMTIDEN 
PÅ EN DYNAMISK OG POSITIV MÅDE.

SKALs er en internationalt orienteret og solid boglig efterskole p.t. med plads til 156 elever, startet i 
1990, grundtvigsk inspireret og beliggende små 10 km. nord for Viborg. SKALs er moderskole for knap 
60 andre skoler, der tilbyder Cambridge-undervisning, og halvdelen af vor egen undervisning foregår 
på engelsk.

Forventninger til vor nye forstander:
·  Høje ambitioner for SKALs samt stærke personlige og ledelsesmæssige kompetencer
·  Relevant uddannelse og erfaring
·  Inspirerende, dialogskabende og delegerende
·  Empatisk, men også med gennemslagskraft
·  Visionær og dynamisk
·  Et analytisk og strategisk blik
·  International erfaring

Vi tilbyder:
·  En veldrevet efterskole med et godt læringsmiljø
·  En stærk og sund økonomi
·  En stabil søgning af velmotiverede unge
·  25 dedikerede og dygtige medarbejdere
·  Et godt ledelsesteam
·  En god forstanderbolig
·  Ansættelse i henhold til gældende overenskomst mellem Finansministeriet og LC. 
Lønindplacering vil ske i intervallet kr. 475.470 og 551.025 (april 2017) plus tillæg.

Ansøgning sendes til: Bestyrelsesformand Niels Svith, email: nielssvith@gmail.com
Sidste frist for ansøgning er mandag den 4. september 2017 kl 12.
1. samtalerunde vil foregå i uge 37, testning i uge 38 og 2. samtale i uge 39.
Yderligere oplysninger og aftale om besøg: 
Niels Svith, 27 29 40 92 eller konst. souschef Kirsten Benner Gerbek, 86 69 50 11.

Se stillings- og personprofil m.m. på 

www.skals-efterskole.dk
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  For Morten Flotin Jensen var  
tiden inde til at finde nye udviklingsmulig-
heder. Valget faldt på Ådalens Skole. Han 
havde været souschef i 11 år på Hedegårds-
skolen i Ballerup Kommune, heraf to et 
halvt år som konstitueret skoleleder. Sam-
men med det, han betegner som en meget 
dygtig gruppe lærere, havde han bidraget  
til udviklingen af en skole i et socialt tynget 
område – fra at være en skole, der blev fra-
valgt af ressourcestærke forældre i udskolin-
gen, til at være en skole, forældre søgte til. 
Det var et godt afsæt for et nyt job.

”Da jeg forlod skolen, stod den foran at 
skulle være 4-sporet på en udskolingsårgang 
for første gang i mere end 20 år. Grundlæg-
gende kan det være sundt at opleve nye kul-
turer og møde nye spændende mennesker 
med andre perspektiver på, hvad en folke-
skole kan og skal,” siger Morten Flotin Jensen.

Ligesom hans tidligere skole har Ådalens 
Skole en idrætsskoleprofil, hvilket var vigtig, 
da han søgte nyt job. Han har derfor stor er-
faring med den åbne skole, og hvor idræt og 
bevægelse kan bruges til at opnå bedre elev-
trivsel og bedre faglige resultater.

”Jeg tror, at idræt og bevægelse er nøglen 
til, at alle børn oplever sig som en del af fæl-
lesskabet,” siger han.

”Fællesskabet er folkeskolens grundlag – 
og Ådalens Skole har stærke traditioner for 
hvordan dette lykkes. Det er altid muligt at 
justere de handlinger, der understøtter fæl-
lesskabet, men værdierne skal bevares. I de 
kommende år vil Frederikssund udbygge 
arealerne omkring skolen til at huse en 
idrætsby med svømmehal, boldbaner mv. 
Det gør, at skolen har en unik mulighed for 
at blive et lokalt omdrejningspunkt for den 
del af foreningslivet, som både har et elitært 
og et breddeidrætsligt sigte. Jeg forestiller 
mig, at skolen får mulighed for at skabe  
et idrætsmiljø til glæde for børnene, hvor 
det bliver en naturlig start på dagen og en 
naturlig forlængelse af skolen.”

Morten Flotin Jensen mener, at skole-
lederens største opgave lige nu at forene og 
skabe en folkeskole i en tid, hvor intentio-
nerne og ambitionerne er inspirerende og 
gode. Udfordringen kan være de mange in-

teressenter og heraf også mangfoldige syns-
punkter.

”De faglige organisationer og forældre er 
og har været naturlige samarbejdspartnere  
i en politisk styret skole. Åben skole-ambiti-
onen har, i forhold til foreningslivet, kul-
turlivet og erhvervslivet m.m. med invitatio-
nen til samskabelse, forpligtet folkeskolen 
til at være med til  at skabe mening for alle 
omkring kerneopgaven, som folkeskole-
loven tilsiger.” 

I ordet samskabelse lægger han, at folke-
skolens mange interessenter er sammen og  
ligeværdige om at skabe en skole for børnene.

Skolelederen oplever, at ledelsesopgaven 
er ændret fra at have en meget administra-
tiv forankring til at have et langt mere pæ-
dagogisk-fagligt indhold. 

”Den faglige ledelse af folkeskolen skal i 
min forståelse udmøntes i, at det pædago-
giske personale sparrer og vejledes af den 
nærmeste leder. Ledelse skal være mere  
og andet end administration og symbolpro-
duktion. Ledelsen skal ind i maskinrummet 
og være interesseret i børnenes læring og 
pædagogernes og lærernes undervisning,” 
siger Morten Flotin Jensen.  

Han går efter, at Ådalens Skole skal være 
børnenes skole. Det betyder, at der skal 
være respekt om den dannelsesmæssige og 
kulturelle selvforståelse som udgangspunkt 
for skolens udvikling, forklarer han.

”Jeg ønsker, at samskabelse i hverdagen 
også handler om at kunne inddrage børnene 
i deres eget liv. Dette demokratiske dannel-
sesperspektiv skal have plads i en tid, hvor 
målstyring er den herskende diskurs.” 

ÅDALENS SKOLE er én ud af i alt fem distrikts-
skoler i Frederikssund Kommune med omkring 
1.000 elever på 4 spor fra 0. til 9. klasse og ca. 
125 medarbejdere. Desuden har skolen special-
klasser, et videnscenter og modtagerklasser. 
Ådalens Skole er et resultat af fusionen af to 
skoler i Frederikssund by og ligger i forlængelse 
af et område, hvor der anlægges en ny idrætsby 
samt en ny by, Vinge. Skoleledelsen består ud 
over skolelederen af fem pædagogiske ledere og 
en administrativ leder. 

HAR FÅET NYT JOB
Af Helle Kjærulf • Foto Privat

MORTEN FLOTIN JENSEN
45 år, skoleleder på Ådalens  
Skole, Frederikssund, fra 1. juni.

Den fag-
lige ledelse 

af folkeskolen skal 
i min forståelse 
udmøntes i, at  
det pædagogiske 
personale sparrer 
og vejledes af den 
nærmeste leder.
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NOTER

Folkeskolen
Det naturlige 

førstevalg

Folkeskolen
Den vigtigste

samfundsdannende 
institution

Folkeskolen
Det lokale 

samlingspunkt 

SKOLELEDERFORENINGEN
i samarbejde med skolens øvrige parter

Undervisningsministeriet sætter fra foråret 2018 en 
landsdækkende temauge igang om fællesskab, demokrati 
og medborgerskab på vores uddannelsesinstitutioner. 

Kampagnen skal være med til at gøre vores børn og 
unge opmærksomme på, hvad det vil sige at være bor-
gere i et demokratisk samfund i forhold til både mulig-
heder og ansvar. Der vil også blive udarbejdet inspirati-
onskataloger med materialer og aktiviteter om: 

•  At styrke viden, forståelse og kritiske kompetencer i 
undervisningen, herunder redskaber til og viden om, 
hvordan de selv kan deltage i demokratiet.

•  At styrke erfaringer med demokrati gennem aktivite-
ter og praksisformer, der gør eleverne/kursisterne 
fortrolige med demokratiske omgangsformer, klæder 
dem på til at turde deltage og sætter dem i stand til 
at håndtere konflikter. 

•  At arbejde med at gøre demokratiske processer, den 
demokratiske samtale og det demokratiske fælles-
skab til en mere integreret del af skolens rammer, 
praksis og hverdag.

Ministeriet inviterer alle grundskoler til at deltage. 
Dette efterår pilotafprøves og evalueres materialerne 
på et antal skoler og uddannelsesinstitutioner. 

Se mere på uvm.dk 

Et nyt forskningsprojekt har afdækket  
erfaringer med digitale læringsplatforme 
i folkeskolen, og det er der kommet en 
række anbefalinger og et inspirations-
materiale ud af.

Projektet konkluderer bl.a., at der er po-
tentiale i at bruge læringsplatformene til 
at kvalificere eksisterende praksisser, der 
fungerer, og i at eksperimentere med 
platformenes nye muligheder. 

Der er behov for implementeringsstrate-
gier, baseret på dialog og personaleind-
dragelse, der fokuserer på at understøtte 

meningsfuldt arbejde med platformene. 
Det er ligeledes en pointe, at implemente-
ring af platformene vedrører hele skolen – 
ikke kun det pædagogiske personale.

Bag projektet står Undervisningsministe-
riet, Kommunernes Landsforening og  
Digitaliseringsstyrelsen samt en række 
andre parter. I forbindelse med projektet 
er der udviklet forsknings- og praksisma-
terialer/cases, der bl.a. er målrettet bl.a. 
skoleledelserne. 

Alle materialer er tilgængelige på  
www.emu.dk

DEMOKRATI

NOTER
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… støt et barn i et af verdens fattigste lande og bliv sponsor i BØRNEfonden.  
Som sponsor giver du et barn en barndom med bl.a. lettere adgang til skolegang,  
rent vand og sundhedstjek. For 225 kr. om måneden er du med til at løfte et barn,  
en familie og et lokalsamfund ud af ekstrem fattigdom og ind i en bæredygtig fremtid.

 
Giv et barn en barndom og bliv sponsor i BØRNEfonden på 70221211 eller på  

BØRNEfonden.dk 

Et barns fremtid  
afhænger af dig …

Bliv 
sponsor 

nu



Billigt billån
- specielt til dig

BILLIGT BILLÅN – BEREGN NU

Beregn selv eller søg billån på: lsb.dk/skolelederne

BILLIGT BILLÅN – RING NU

Ring:  Ring 3378 1992 hvis du vil tale  
billån med en personlig rådgiver

Online:   Gå på lsb.dk/skolelederne og ’vælg book’ 
møde. Så kontakter vi dig.

Er du medlem af Skolelederforeningen, kan du  
nu låne  til en ny bil på ekstra gode betingelser.  
Her er ingen skjulte gebyrer eller ekstraordinære 
omkostninger  – du betaler for oprettelse, og  
får en lav variabel rente på 2,95 % p.a.
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Billån med medlemsfordele – 2.231 kr./md. før skat
• Løbetid: 84 måneder • Udbetaling: 40.000 kr. (20 %)
• Bilens pris: 200.000 kr. • Lånebeløb: 160.000 kr.
• Variabel rente: 2,95 % p.a. • Debitor rente: 2,98 % p.a.
• Samlede låneomkostninger:  27.443 kr. • ÅOP: 4,70 %
• Samlet tilbagebetaling ekskl. udbetaling: 187.443 kr.
• Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. april 2017

Billån med medlemsfordele kræver almindelig kredit god kendelse.  
Bilen skal kaskoforsikres. Udgifter til forsikring er ikke medregnet. 
Renten gælder ved oprettelse af nye billån samt ved overførsel  

fortrydelsesret på lånet.

Billån med 
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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!

OM MED PÅ

CIALE MEDI

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/MED-samarbejdet
• 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
Mandag-torsdag: 9.00-15.00, fredag: 9.00-14.00.

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
 
Søren Schnack
Konsulent
sors@skolelederne.org

Henrik Sloth
Konsulent
hs@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
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SKOLEN
FOR ALLE 

Inklusion
En guide til  

inkluderende praksis
Kristina Rosenkrands Petersen
Hans Reitzels Forlag

135 sider, 200 kr. 

 Bogen falder i to 
dele, hvor den første giver  
lærere, pædagoger og andre 
pædagogiske medarbejdere 
inden for undervisning i sko-
len et teoretisk indblik i det 
specialpædagogiske aspekt i 
arbejdet med inkluderende 
læringsmiljøer.

Her kan man bl.a. læse om: 
Systemisk tankegang, legitim 
perifer deltagelse, zonen for 
nærmeste udvikling, anerken-
delse og Appreciative Inquiry.

I den anden del af bogen 
bliver læseren via praksis-
beskrivelser vist veje til det  
inkluderende pædagogiske 
arbejde med børn i en under-
visningssammenhæng. Forfat-
teren har samlet egne og kol-

legers tanker, redskaber og er - 
faringer i et forsøg på at give 
læseren en redskabskasse i  
arbejdet med inklusion i såvel 
den almene klasse som i spe-
cialklassen.

Der er i bogen vist konkrete 
eksempler på specialpædago-
giske tiltag i forhold til det en-
kelte barn, men også i forhold 
til det mere generelle i en 
klassesituation. Forfatteren 
forsøger mere overordnet at 
give sit bud på inkluderende 
veje til at nå målet; en skole 
for alle børn.

I bogen sættes fokus på vig-
tigheden i at have kompeten-
cer til at kunne varetage opga-
ver i det specialpædagogiske 
felt. Det bør ifølge forfatteren 

væges højt, at underviseren 
har den nødvendige viden  
til og erfaring i at være i et  
inkluderende læringsmiljø.

Bogens anden halvdel kan 
især anbefales til undervise-
ren, der netop står i en under-
visningsmæssig situation, hvor 
specialpædagogisk viden er et 
must. I denne del af bogen gi-
ver forfatteren konkrete prak-
siseksempler, der er nem me 
for læseren at overføre til egen 
praksis.

Boris Loftager
Skoleleder
Harboøre Skole
Lemvig Kommune

LANGTIDS-
HOLDBAR

Robust
Lær at mestre modgang

Eva Hertz
Gyldendal Business

200 sider, 360 kr. 

 Et af tidens 
buzzwords er ”robust”; virk-
somheder søger efter robuste 
ledere; ledere søger efter ro-
buste medarbejdere, og for-

ældre vil gerne gøre deres 
børn robuste. Men hvad vil 
det sige at være robust? Og  
er robusthed mere og andet 
end blot vores fortravlede tids 
svar på, at vi skal klemme bal-
derne sammen, så vi kan stå 
distancen i et hektisk ar-
bejds-, børne- og fritidsliv?

I denne bog udfolder psyko-
log, ph.d. Eva Hertz begrebet 
robusthed for læseren – med 
afsæt i 50 års international 
forskning i mental robusthed, 
som er en psykologisk færdig-
hed, der hjælper os til at hånd-
tere stress, udfordringer og 
svære hændelser. 

Biologi, genetik, opvækst 
og personlighed spiller natur-
ligvis en rolle, men først og 
fremmest er robusthed noget, 
vi udvikler, når vi har mødt 
modgang og fundet en måde 
at håndtere de udfordringer, 
der udgjorde modstanden.

I følge Hertz er der fem ro-

busthedsfaktorer, vi bevidst 
kan træne og dermed styrke 
vores egen robusthed. Bogen 
giver både en grundig indfø-
relse i hver af de fem faktorer 
og nogle praktiske og særde-
les anvendelige øvelser til 
styrkelse af disse psykologiske 
færdigheder.  

Hertz slår fast, at vi rent 
faktisk kan gøre noget for at 
styrke vores evne til at per-
spektivere udfordringer, så  
de bliver mere håndterbare, 
og så vi bliver bedre til at be-
vare håbet og optimismen for 
fremtiden. Dermed kan vi 
også øge evnen til at passe 
bedre på os selv. 

At vi kan gøre noget for at 
styrke vores egen robusthed 
betyder dog ikke, at Hertz 
abonnerer på den opfattelse, 
at det er vores eget individu-
elle problem, hvis vi ikke er 
robuste til at klare hverdagens 
hæsblæsende tempo.

Tværtimod opfordrer hun 
os til at stoppe op: for de krav 
om vækst, effektivitet og præ-
station vi møder i arbejdslivet 
kombineret med det pres, vi 
lægger på os selv i fritiden 
ved at ville leve de perfekte 
liv i en always-on-kultur, kan 
ingen levere på lang sigt uden 
at blive syge, og i værste fald 
dør vi af det.

Det er en særdeles vel-
skrevet bog om et højaktuelt 
emne, som varmt kan an-
befales. Den er lige vedkom-
mende, om man er leder og 
har ansvaret for andres ar-
bejdsmiljø, eller man bakser 
med at få balance i sit eget liv. 
Vi skulle gerne holde i mange 
år – og det kan Hertz’ bog 
hjælpe os med. 

Kirsten Koudahl
Skoleleder 
Vibeholmskolen
Ishøj Kommune
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SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 

FIND DIT NYE JOB PÅ 

SKOLELEDERJOB.DK

PÅ GODT
OG ONDT

Narrativ skoleledelse
Samarbejdet om  

den åbne skole
Alex Madsen
Samfundslitteratur

218 sider, 298 kr.

 Axel Madsens for-
tid med et mangeårigt arbejds-
liv i den kommunale socialfor-
valtnings PPR som psykolog og 
leder fornægter sig ikke igen-
nem bogens syn på ledelse i 
folkeskolen som samarbejds-
partner og beskuer af skole-

ledelse udefra, hvor inklusion  
og et inkluderende lærings-
miljø ofte er udgangspunktet 
for dilemmaer og muligheder  
i ledelse af det ønskede tvær-
gående samarbejde mellem fol-
keskolen og dens samarbejds-
partnere i den åbne skole.  

Derfor har forfatteren allie-
ret sig med skoleleder igen-
nem 23 år Povl Erik Wolff, 
som i et enkelt kapitel i bogen 
giver et konkret og praktisk 
eksempel på, hvordan de  
faglige og målbare resultater 
igennem nationale test og  
afgangsprøver i folkeskolen 
kan højnes ved brug af LEAN 
som styringsredskab. Så det 
bliver meningsskabende og 
giver ejerskab for de enkelte 
team på skolen i deres daglige 
virke i en forventning om et 
større fagligt udbytte hos den 
enkelte elev.

Som titlen på bogen antyder, 
er det den narrative fortælling  
i den åbne skole som fylder 
mest og de dilemmaer som 
disse narrativer kan medføre.

I bogens første del tager 
forfatteren læseren i hånden 
til en fortælling om fire for-
skellige ledelsestyper, hvor 
han giver en beskrivelse af 
skoleledelse som oplyst ene-
vælde, administrator, supervi-
sor og sidst men ikke mindst 
facilitatoren.

Herefter er det læreren og 
pædagogen, der bliver be-
skrevet fra den privatpraktise-
rende medarbejder til grup pe, 
team og den samarbejdende 
funktion – og vi hører om de 
forskellige narrativer, som 
medarbejdere med egen faglig 
og social selvfortælling har, til 
teamsamarbejdet på tværs af 
disse faggrupper.

Med den bedste hensigt ta-
ger bogen fat om det narrativ 
som den danske folkeskole 
bokser med på godt og ondt  
i en fortsat kamp om imple-
menteringen af folkeskolere-
formen på tværs af de mange 
faggrupper, hvor der ønskes 
et samarbejde for at imøde-
komme reformens mål. 

Det fungerer dog ikke helt 
efter hensigten – idet et ledel-
sesmæssigt fokus netop i efter-
hånden mange år (også før re-
formen) har været rettet mod 
udfordringer i at lede team, 
højne fagligheden igennem 
forskellige former for lærings-
ledelse i et samarbejde mellem 
faggrupper, som løser opga-
verne i skolen. Jeg slår mig 
bl.a. på udtalelser om, hvor-
dan ledelsesparadigmet har 
skiftet fra individ til gruppe og 
team, når netop disse har væ-
ret et ledelsesmæssigt omdrej-
ningspunkt i årevis.

Alt i alt bliver man ikke me-
get klogere af at læse bogen, 
men man kan til tider nikke 
genkendende til og spejle sig 
i, hvordan ledelsesarbejdet 
dagligt folder sig ud i skole-
ledelse anno 2017. 

Malene Pedersen
Pædagogisk leder
Skovvejens Skole
Ballerup Kommune
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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

Næste skridt i professionelle 
læringsfællesskaber
Kollaborative teams der  
transformerer skolens praksis
Robert J. Marzano, Temmy  
Heflebower, m. fl. 
Dafolo

Ledelse gennem skolens  
ressourcepersoner
Frode Boye Andersen (red.)
Klim

Schools that deliver
John Edwards, Bill Martin
Corwin

Relationskompetencer i  
læreruddannelse og skole
Undervisning og læring
Else Skibsted, Noomi Matthiesen 
(red.)
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

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

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

Narrativ dokumentation i 
velfærdsprofessionerne
Jane Hedegaard Hansen
Akademisk Forlag

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

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

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

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

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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M A S T E R  I
PÆ D A G O G I S K  L E D E L S E

Har I brug for en pædagogisk leder, der kan gå foran

med at implementere de aktuelle reformer?

 Hvis implementeringen af de aktuelle reformer inden for folkeskole, 
gymnasie- og erhvervsuddannelser skal lykkes, er det afgørende med 
en styrket pædagogisk ledelse. Master i Pædagogisk Ledelse giver 
et stærkt fundament til at sætte en retning for det pædagogiske arbejde 
- ved hjælp af tydelige mål, et fælles pædagogisk professionelt sprog, 
klare rammer for teamarbejde i professionelle læringsfællesskaber, 
kompetenceløft og ved at skabe rum til lærerne for refleksion og 
konstruktiv feedback. 

 

DORTE ÅGÅRD – LEKTOR OG FAGLIG LEDER AF 
MASTER I PÆDAGOGISK LEDELSE

EFTERÅR 2017: 

Mulighed for enkeltfag 
- Pædagogisk Ledelse i Praksis. 

SEMINARER I  AALBORG /  KØBENHAVN 

MPL .EVU.AAU.DK

E F T E R U D D A N N E L S E 

T L F :  9 9 4 0  9 4 2 0  ( K L . 1 2 - 1 5 )  ·  E V U @ A A U . D K

W W W . E V U . A A U . D K

MASTER I

INNOVATION OG KREA-

TIVT LÆRINGSDESIGN

Få et forskningsbaseret og fag-
ligt stærkt fundament til at arbej-
de med de nye kompetencemål 
om kreativitet, innovation og en-
treprenørskab.p

SEMINARER I  AALBORG 
KREA.EVU.AAU.DK

MASTER I 

LÆREPROCESSER

SStyrk din ballast inden for lære-
pprp ocesser, organisationsudvik-
lilinng, evaluering og procesledel-
sesee. Fordyb dig i viden om læring 
oggg forandring. Gode muligheder 
foor rr enkeltfag.g

SESESEMIM NARER I  AALBORG 
MMMLP.EVU.AAU.DK

INFOMØDER:
2/10 AAL

24/10 KBH



ANNONCE

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 

strategiske valg af indsatser i forhold 
til afdelinger, årgange, fag, team og undervisere.

ers læring. 

ta 
gem-
ver.

Analyser og brug data

Hent app’en og prøv en demo allerede nu

æringsfokus på hele skolen. Med dette overblik 
strategiske valg af indsatser i forhold 

elinger, årgange, fag, team og undervisere.

læringsfokus.nu


