
Det er vigtigt, at foreningens og skoleledelsernes stemme er tydelig i valgkampen i for-
bindelse med Kommunalvalget den 21. november 2017. Det er her, at de kommende 4 års 
visioner og betingelser for at drive lokal folkeskole er til debat.

Hovedbestyrelsen vil derfor opfordre alle vores lokalforeninger og skoler til at medvirke til: 

•	 	At	folkeskolen	og	ledelsen	af	den	bliver	et	højt prioriteret tema
•	 	At	sikre	at	folkeskolens	udfordringer	er	synlige	og	bliver	diskuteret
•	 	At	der	bliver	afgivet	flest	mulige	positive valgløfter… jf. FVHL-indsatsen*)
•	 	At	der	er	fokus på de lokale skolers kvalitet og forældres skolevalg

Der er nogle generelle forhold, der spiller ind for de lokale folkeskolers kvalitet  
og	mulighed	for	at	tiltrække/miste	elever:

•	 	Skolevæsenernes	økonomi	er	forudsætningen	for	at	drive	gode	folkeskoler
•	 	Og	skolevæsenernes	struktur, der har betydning for folks følelse af nærhed 

Det	håber	vi,	at	lokalforeningerne	får	sat	til	debat	flest	mulig	steder.	

Det	er	forskelligt	fra	kommune	til	kommune,	hvad	omdrejningspunk-
tet	bliver	i	valgkampen	med	hensyn	til	skolevæsenet.	Så	idékataloget	
på de næste sider med forslag til aktiviteter, er til generel inspiration.  

Brug	gerne	20 minutter til at læse det! Drøft det i lokalforeningen og i 
ledelsen på de enkelte skoler.	Og	læg	en	slagplan.	Er	vi	ikke	synlige	og	
kæmper for vores folkeskole, er det andre dagsordner, der fylder…

Vi	har	brug	for	en	folkeskole	i	hver	kommune,	der	er	det	naturlige	før-
stevalg	–	som	sikrer	lige	adgang	for	alle	til	uddannelse,	og	som	har	
økonomien,	resurserne	og	kvaliteten	til	at	leve	op	til	det!	

GODT KOMMUNALVALG!

Med venlig hilsen på HB’s vegne
Claus Hjortdal og Dorte Andreas

FVHL*) Folkeskolen. Vores hele livet. Læs mere om den store indsats  
for	at	sikre	folkeskolens	fremtid,	som	Skolelederforeningen	og	syv	andre	 
organisationer står bag – på skolelederne.org 
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ReGIONALe/LOKALe MeDIeR
Medierne	spiller	en	vigtig	rolle	i	forbindelse	med	kommu-
nalvalget.	Lokalafdelingen	kan	bruge	medierne	til	at	komme	
i dialog med de politiske kandidater, skabe opmærksomhed 
om	skolepolitiske	udfordringer	og	emner	og	stille	konkrete	
forslag til forbedringer og løsninger.  

Mail gerne et statement, en pressemeddelelse… en kort op-
summering	af	en	problematik	til	den	lokale	avis	/	journalist	
for	at	gøre	dem	interesseret	i	jeres	historie.	Sørg	for,	at	der	
er noget at ’skrive om’, ha’ kant. 

Kontakt journalisterne
Når	temaer,	indhold	og	argumentation	er	forberedt,	så	kontakt	
de	lokale	medier	og	journalister	–	særligt	dem,	der	arbejder	
med skolestoffet. De er ofte interesserede i skolefaglige vinkler, 
gerne kontroversielle, og hvor man kan ytre 
sig	som	fagkyndige.	Kontakt	dem	hurtigt	pr.	
telefon/sms	eller	mail.

Lokal radio og TV
Kontakt	ikke	kun	de	lokale	aviser,	men	lokale	
radio, regionale DR-radio eller regionale 
TV2.	De	har	mange	henvendelser,	så	det	er	
ekstra	vigtigt	med	en	skarp	overskrift	/	ditto	
oplæg. Både radio og TV er optaget af val-
get og sender sikkert valgprogrammer, 
så forsyn dem med emner, hægt jer på. 

KOMMUNALVALG 17
Kære lokalformænd / lokale foreninger

Skolelederforeningens	lokalforeninger	spiller	en	hovedrolle	i	Kommunalvalg 2017 med lokalforman-
den	som	frontfigur.	Da	der	ikke	kun	er	tale	om	at	gå	ud	på	en	skole-	og	ledelsesfaglig,	men	politisk	
bane,	er	det	vigtigt	at	have	mandatet	til	at	gå	ud	med	også	kontroversielle	meldinger.

Mandatet til at ytre sig offentligt har man i princippet som demokratisk valgt lokalformand i en an-
erkendt,	vedtægtsbestemt	mv.	forening,	som	Skolelederforeningen	er.	Alligevel	må	man	tænke	sig	
om, når man bevæger sig i det politiske felt – så læs VÆR VARSOM*), se s. 4.

Neden for er nogle ideer, der ad forskellige kanaler og platforme kan sætte dagsorden, præge debat-
ten om, hvad der sker på skolerne – af gode ting selvfølgelig, men også af problemer… hvad der er i 
spil	er	lokalafhængigt,	og	som	lokalformænd/forening	må	I	beslutte,	hvad	I	vil	koncentrere	jer	om.	

Måske	det	er	muligt	at	deltage	som	publikum	i	radio/
TV-debatprogrammer om Kommunalvalg 2017 og stille di-
rekte spørgsmål til politikerne eller som deltager i panel-
diskussioner.	Hægt	jer	på	og	vær	forberedt!

Debatindlæg
Indlæg	i	lokalmedierne	er	en	måde	at	få	politikernes	og	væl-
gernes	opmærksomhed.	Der	er	her	udarbejdet	forslag	til	
indhold	i	to	læserbreve	med	udgangspunkt	i	to	politiske	te-
maer:	Skolevæsenets	økonomi og struktur.
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Det er vigtigt, at der ikke sendes enslydende indlæg til me-
dierne. Varier indholdet og spred indsatsen over tid, når 
budskaberne	skal	formidles.	Husk	at	underskrive	på	vegne	
af	den	lokale	skolelederforening,	så	det	er	skoleledergrup-
pen	der	står	bag.	Skriv	kort	og	præcist.	

POLITIsKe VALGMøDeR
Valgmøder med deltagelse af politikere er en vigtig del af 
valgkampen. Lokalforeningen kan deltage i valgmøder arran-
geret	af	andre	eller	selv	at	arrangere	et	valgmøde	med	fokus	
på forholdene på de lokale skoler	/	skolevæsener.

Samarbejd	med	de	andre	interesseorganisationer,	der	også	
er	repræsenteret	lokalt	/	regionalt,	fx	Skole	og	forældre,	
DLF-kredsen,	BUPL	lokalt	m.fl.	Koordinér	fælles	budskaber	
og	mål.	I	står	stærkere	i	fællesskab,	og	det	er	lettere	at	lokke	
politikere og de lokale medier til.

spørgsmål til politikerne
Før et valgmøde er det en god ide at planlægge, hvad man 
vil spørge politikerne om. Her er nogle forslag til spørgsmål, 
der også kan stilles i indlæg i de lokale medier og på de so-
ciale medier: 

•	 	Hvad	er	politikernes	vision	for	den	lokal	folkeskole?
•	 	Hvordan	vil	de	konkret	understøtte	folkeskolen?	
•	 	Hvordan	vil	de	prioritere	ressourcerne	ift.	skolen?
•	 	Hvordan	kan	vi	være	sikre	på,	de	holder,	hvad	de	lover…	

Andres valgmøder
En	måde	at	komme	i	dialog	med	politikerne	uden	at	stå	med	
det praktiske. Her kan stilles (velforberedte) spørgsmål til 
politikerne om skolerelaterede emner, og det kan øge be-
vidstheden om skolespørgsmål hos borgerne	/vælgerne.

eget valgmøde
En	anden	mulighed	er,	at	lokalforeningen inviterer politikerne 
til	sit	eget	valgmøde.	Som	fx	paneldebat,	hvor	temaerne	/	
problemstillingerne er fastlagt på forhånd – og hvor de en-
kelte	kandidaters	/	partiers	skolepolitik	kan	udfordres.

TEMA: LOKAL sKOLesTRUKTUR
I	de	kommuner,	hvor	der	er	udfordringer	med	strukturen

sTIKORD: Gode folkeskoler er et af de vigtigste aktiver, vores kom-
mune	har.	De	fastholder	og	tiltrækker	nye	gode	velfungerende	forældre,	
der	deltager	i	det	lokale	liv,	er	gode	skattebetalere	etc.	I	den	forbindelse	
ved vi, at nedlæggelser og sammenlægninger af folkeskoler, der er sket, 
spiller	ind	i	forældres	valg	af	skole	ved	indskrivningen.	Sammenlægnin-
gerne	er	en	udfordring	for	nærhedsprincippet,	når	institutionerne	ople-
ves	som	meget	store	og	med	en	beslutningskompetence	længere	væk	
på	medarbejdere,	elever	og	forældre.	Så	når	skolestrukturerne	ændres	
som	følge	af	kommunens	ønske	om	at	rationalisere,	giver	det	større	af-
stand	mellem	skolen	og	dens	brugere.	Og	det	kan	betyde,	at	forældre	
og	elever	fravælger	folkeskolen,	så	vi	mister	elever.	Ved	dette	kommu-
nalvalg	skal	der	træffes	en	række	valg	om	skolernes	strukturer,	økonomi	
og indhold for de næste fire år, og her bør der sættes stop for yderligere 
rationaliseringer	og	skolenedlæggelser	/	sammenlægninger.	Det	kan	
folkeskolen	ikke	holde	til.	Vi	har	brug	for	folkeskoler	tæt	på,	som	alle	
steder	i	kommunen	opleves	som	nærværende	og	vælges	til!

TEMA:	sKOLeRNes øKONOMI
I	de	kommuner,	hvor	der	er	udfordringer	med	økonomien

sTIKORD: Gode folkeskoler er et af de vigtigste aktiver, vores kom-
mune	har.	De	tiltrækker	nye	velfungerende	forældre,	der	deltager	i	det	
lokale liv, er gode skattebetalere etc. Vi har også gode folkeskoler i 
X-kommune,	og	der	gøres	et	stort	arbejde	hver	dag,	for	at	de	opleves	
som	et	attraktivt	tilbud.	Men	det	er	svært,	for	økonomien	er	generelt	på	
et	niveau,	så	vi	risikerer,	at	forældrene	vælger	folkeskolen	fra.	De	fysiske	
rammer	er	mange	steder	utidssvarende,	så	det	er	vanskeligt	at	levere	
det	faglige	og	sociale	indhold,	som	der	ellers	er	fuld	politisk	enighed	
om,	at	man	skal.	Og	der	er	i	høj	grad	også	behov	for	resurser	til	drift.	På	
mange	skoler	er	det	svært	at	få	enderne	til	at	mødes.	Så	vi	vil	opfordre	
kandidaterne	til	dette	kommunalvalg	at	sikre,	at	vores	vigtigste	res-
source	–	børnene	–	har	ordentlige	rammer,	så	de	får	en	god	skolegang	
med	plads	til	læring	og	leg.	Det	kræver	en	økonomisk	politik,	der	IKKE	
sætter	folkeskolen	ud	på	et	sidespor.	Så	der	IKKE	spares	yderligere,	
men investeres over de næste år, så skolerne fortsat kan levere en ser-
vice,	som	er	tidssvarende	og	holder	X	kommune	forrest	i	feltet!

IDÉKATALOG

2 b



September	2017

Lokalformanden/foreningen	kan	også	invitere	
til	korte,	uformelle	brunch/kaffe-møder med 
spidskandidaterne på	skift	for	at	vende	udvalgte	
problemstillinger. Det skaber relationer, som 
også	kan	bruges	efter	valget.	

sTATIsTIK OG NøGLeTAL 
Skoleområdet	er	komplekst,	og	det	er	svært	at	
argumentere	på	et	faktuelt grundlag.	I	den	ud-
strækning,	lokalforeningen	kan	skaffe	doku-
mentation	og	tal	for	egen	kommune	til	at	un-
derbygge	argumentationen,	står	den	derfor	
stærkere. Vær dog varsom med statistik… 

I	KL-publikationerne	’Kend	din	kommune	2017’	
og ’Nøgletal’, der ligger på KL’s hjemmeside, fin-
des	mange	styringstal,	herunder	placering	ift.	
andre	kommuner.	Også på uvm.dk ligger der tal 
på	skoleområdet	for	kommunerne	gruppevis.	
Hør også sekretariatet. 

sociale medier 
De sociale medier, især Twitter og Facebook	er	super	plat-
forme,	hvis	I	vil	høres	og	få	omtale	i	medierne.	Mange	lokale	
politikere,	beslutningstagere,	organisationsfolk,	journalister	
m.fl.	er	på	de	sociale	medier	og	er	nemme	at	kommentere	/	
stille spørgsmål ad den vej. 

Så	Facebook	og	Twitter	er	oplagte	medier,	hvis	I	vil	høres	i	
valgkampen	og	sætte	dagsorden.	Eller	reagere	hurtigt	på	
andres	dagsordner.	Husk	igen,	det	er	vigtigt	at	veje	de	
skole/ledelsesfaglige	ytringer	over	for	de	politiske.	Hav	
kant,	men	husk	den	konstruktive	dialog.

Især	Twitter	er	kendetegnet	ved	at	være	et	mere	nationalt,	
holdningspræget-politisk	rum.	Mens	Facebook	er	et	mere	
visuelt	medie,	der	er	god	til	at	fortælle	om	og	vise	lokale be-
givenheder,	fx	de	(mange	gode)	ting,	der	foregår	på	skolen	–	
idet der også er plads til mere kontroversielle emner.

Skolelederforeningen	lokalt	bør	selv have en FB-platform og 
gerne	en	Twitter	–	som	så	skal	have	så	mange	følgere	som	
muligt.	Det	gør	I	ved	selv	at	følge	dem	og	ved	at	følge	andre	
personer	/	organisationer	/	medier	/	foreninger.	

Begge medier er ’personlige’ og har dermed ekstra gennem-
slagskraft, så det må primæmært være lokalformanden, der 

lægger	navn	til	indlæg.	På	Twitter	kan	lokalformanden	med	
fordel have sin egen konto. 

DIReKTe KONTAKT 
Lokalafdelingen skal være kendt som en konstruktiv samar-
bejdspartner, der har løsningsforslag, men også siger fra, 
når det gælder. Det vigtigste ved politisk arbejde er at have 
en god kontakt til og et samarbejde med politikerne.

Så	hvis	ikke	kontakten	er	der	allerede,	så	etablér	den.	At	få	
indflydelse	i	kommunen	indebærer	selvfølgelig	også	gode re-
lationer til forvaltningen og de andre organisationer på sko-
leområdet,	som	søger	indflydelse.

I	forbindelse	med	Kommunalvalg 2017 er der ligesom den 
store indsats Folkeskolen. Vores. hele livet en fælles interesse 
på organisationsplan i, at den lokale folkeskole får så gode 
vilkår	som	muligt.	Så	hvis	ikke	kontakten	er	der	til	de	andre	
organisationer,	så	etablér	den.

efTeR VALGeT
Notér	hvad	politikerne	lover,	det	kan	de	–	selv	om	hukom-
melsen	er	kort	–	senere	blive	holdt	op	på,	både	under	og	ef-
ter	valget.	Tag	hurtig	kontakt	til	og	mød	den	(evt.	nye)	borg-
mester,	B&U-udvalgsformand	mv.	

PS:	Det	er	altid	en	god	ide	at orientere forvaltningen om det.

IDÉKATALOG

2 c



September	2017

AKTIVÉR sKOLebesTyReLseRNe 
Idet	de	enkelte	skoler	–	alene	ud	fra	en	undervisningsmæs-
sigt	perspektiv	–	formodes	at	tage	Kommunalvalg	2017	op	
som	tema	i	undervisningen,	ligger	det	tæt	for,	at	skolerne	
lægger lokaler til lokalpolitiske debatter, som man med for-
del kan lade skolebestyrelserne rammesætte.

AKTIVÉR eLeVRåDeT 
Måske	endnu	bedre	er	det	at	få	aktiveret	eleverne	–	de	
trækker lokale medier – de inviterer politikere til debat på 
skolerne	(og	fx	forældrene	og	medierne	kommer).	Vejen	går	
gennem elevrådet, så skolen dermed giver plads til valgkam-
pen, uden selv at være politisk.

Herfra	og	i	de	større	klassers	undervisning	er	der	utvivlsomt	
interesse	i	at	følge	og	måske	deltage	i	debatten,	herunder	

som	fx	hvordan	sociale	medier	i	dag	(kan)	bruges	til	at	på-
virke og sætte dagsorden. 

Der	er	mange	muligheder:	lave	valgavis,	opstille	stemme-
bokse og holde prøvevalg, bage ’valgkager’ eller servere 
’valgflæsk’,	stille	sofa	op	for	sofavælgere,	lave	korte	videoer,	
a	la	på	Folkemødet,	hvor	en	8.	klasse	interviewede	politi-
kerne	om	deres	skole-	og	ungdomssyn…		
 
De GODe hIsTORIeR
Kommunalvalget	er	en	god	anledning	til	at	sætte	fokus	på	
folkeskolen og på de mange positive ting, der foregår her.
 
Fortæl, hvad de lokale folkeskoler tilbyder og mere konkret 
om alt det spændende, sjove, faglige og kreative, der lykkes 
på	din	skole.	Og	få	de	lokale,	regionale	og	nationale	medier	
gjort dem interesseret i at viderefortælle det.

KOMMUNALVALG 17
Kære skoleledere / ledelsesteam

En	vellykket	indsats	ved	Kommunalvalg	2017	for	at	synliggøre	folkeskolen	og	dens	udfordringer	afhæn-
ger ikke mindst af de enkelte skolers/skoleledelsers engagement.	Så	lad	1285	folkeskoler	glimre	ved	dette	
valg!	Du	kan	som	leder/ledelsesteam	med	fordel	kigge i ideoplægget til lokalforeningerne.

MEN her med vægten lagt på at byde ind mere positivt og upolitisk i	valgkampen.	Alle	–	også	offentligt	
ledere	og	ansatte	–	har	i	princippet	ytringsfrihed.	Men	man	må	tænke	sig	grundigt	om,	inden	man	mar-
kerer	sig	i	det	politiske	felt,	som	et	valg	udgør	–	så	læs	VÆR VARSOM*), se s. 4.
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AT VæRe POLITIsK 
Trods de vide personlige rammer for ytringsfrihed, bør man 
altid	tænke	grundigt	over,	hvad	man	udtaler.	

Udtalelser	fx	mod	nedskæringer	på	skoleområdet	bør 
komme fra lokalformanden,	der	skal	understrege,	at	han	udta-
ler	sig	som	repræsentant	for	Skolelederforeningen,	hvor	han	
er omfattet af TR-beskyttelsen.

Som	lokalformand er det vigtigt at have sit mandat og sit 
bagland	på	plads.	Der	kommunikeres	ikke	bare	udadrettet,	
men	indad	til	egen	lokalforening	/	lokale	medlemmer.	

Vær saglig.	Ved	kritik	af	manglen	på	ressourcer	på	skoleom-
rådet,	så	vær	opmærksom	på,	at	du	ikke	må	gengive	per-
sonfølsomme oplysninger, tavshedsbelagte oplysninger og 
undlad	at	kritisere	chefen.	Gå	efter	bolden,	ikke	manden.	

Som	skoleleder	og	ledelsesteam	på	skolerne	har	man	mulig-
hed for at ytre sig som privatperson jf. nedenfor. 

Men her, hvor det handler om at synliggøre de enkelte sko-
lers arbejde i forhold til Kommunalvalg 17,	bør	skolelederen	/	
ledelsesteamet ikke bevæge sig ind på den politiske bane.  

For	elektronisk	kommunikation	og	sociale	medier	gælder	
samme regler for ytringsfrihed som på alle andre områder. 
Husk	at	på	de	sociale	medier	er	udtalelser	principielt	offent-
lige, fordi det kan blive delt. 

PRIVAT / PROfessIONeLT
Det	er	vigtigt	at	holde	sig	for	øje,	at	beskyttelsen	af	at	ud-
tale sig om forhold på arbejdspladsen i den offentlige debat 
forudsætter:

•	 	Du	skal	gøre	det	klart,	at	du	ytrer	dig	på	egne	vegne	dvs.	
som privatperson. 

•	 	Du	må	ikke	forbryde	dig	imod	tavshedspligten	fastlagt	i	
forvaltningslovens	§	27.

Vi har ytringsfrihed i	Danmark,	jf.	Grundlovens	§	77,	som	gælder	alle	borgere	i	landet,	
herunder	offentligt	ansatte,	hvis	arbejdsgivere	er	politikere.	

Det er imidlertid et vanskeligt felt at agere i som	offentlig	ansat,	særligt	hvis	man	udtaler	
sig	vedrørende	forhold,	som	vedrører	arbejdspladsen,	idet	man	er	underlagt	en	loyali-
tetspligt som ansat, men også er berettiget til at ytre sig på lige fod med andre borgere. 

KOMMUNALVALG 17
efterskrift – vær varsom 
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•	 	Du	må	ikke	udtale	dig	ærekrænkende,	fx	ved	at	fremsætte	
injurier.

•	 	Du	må	ikke	udtale	dig	i	urimelig	grov	form	eller	fremsætte	
åbenbart	urigtige	beslutninger	om	væsentlige	forhold	in-
den for eget arbejdsområde. 

•	 	Du	har	en	loyalitetsforpligtigelse	overfor	din	arbejdsgiver,	
så	udtalelser	skal	fremsættes	i	god	tro.	

Ombudsmanden	har	udtalt,	at	holder	man	sig	inden	for	
disse	rammer,	må	man	grundlæggende	sige,	hvad	man	vil	
også selvom det man siger er kritisk.

KONTAKT seKReTARIATeT
Er	du	eller	den	lokale	forening	i	tvivl	om,	hvordan	du	kan	ud-
tale	dig,	så	kontakt	Skolelederforeningen.	Du	kan	læse	mere	
om reglerne for din ytringsfrihed i TR-håndbogen om ”Reg-
lerne	for	din	ytringsfrihed”	på	foreningens	hjemmeside.	Og	
uddybende	på	ftf.dk	om	ytringsfrihed.	

Det bemærkes at ovenstående om ytringsfrihed m.v. ikke 
kan	erstatte	juridisk	rådgivning,	ligesom	vi	ikke	er	ansvarlige	
for indholdet på FTF ś eller andre hjemmesider.
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