
Man skal tænde stjernerne i folks øjne 
for at flytte dem, mener Allan Søgaard 
Larsen. I sine mange år som leder har 
han aldrig været bleg for at tage den 
storladne fortælling på sig og sige til 
sine ansatte: “We’re not building a 
company, we’re on a mission!” 
s. 10

REGERINGENS LEDELSESKOMMISSION // HKH Kronprinsessen på årsmødet // 1500 m2 udstilling 
Strategi og praksis // Folkeskolens dannelsesopgave // Ledelse og forvaltning // Sociale medier 

MÅNEDENS TWEET
@skolelederOrg: HKH Kronprinsessen holder 

oplæg om mobning og trivsel på #sklmøde17 

Læs hele det spændende program #skolechat 

http://www.skolelederforeningen.org/

nyheder-medier/nyheder/2017...

PÅ MISSION
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Nyt! Nyt! Nyt!

Dansk til
indskoling

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.
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S. 20 og 38
Mød HKH 
Kronprinsesse
på Årsmøde 17 
i Aalborg

S. 08: Fortsat aktive. Medlem-

mer, der overgår til pension efter ef-

terløn, kan fortsætte i foreningen … 

S. 10: Bedre ledelse? Inter  - 

view med formanden for regerin-

gens ledelseskommission Allan 

Sø gaard Larsen

S. 20: Årsmøde 2017. Mød  

ledelseskollegaerne og boltr dig  

i den store udstilling, der jo også 

må besøges!

S. 22: I brændpunktet. Er der 

sociale-etniske problemer, udgør  

den lokale folkeskole ikke sjældent 

løsningen

S. 28: Førstevalg. Forældre-

forening arbejder på, at de lokale  

folkeskoler bliver forældrenes  

foretrukne

S. 34: Samarbejde A. Skole-

ledernes og forvaltningens sam-

arbejde er meget positivt i Brøn-

derslev …  

S. 40: Sociale medier. Ytrings-

friheden har nok fået lettere kår, 

men ytringerne ligger ikke altid i 

den pæne ende

S. 43: Rådgivning. Skole og For-

ældres forældrerådgivning tæller 

bl.a. nogle tidligere skoleledere

S. 46: Samarbejde B. Ledere  

og forvaltning har udarbejdet nyt 

grundlag for god skoleledelse i  

Randers

S. 54: Erfaringens værdi.  
Et er et søkort at forstå, et andet 

skib at føre – det er godt at vide,  

når man har ansvaret!

S. 52: Klumme. 

S. 59: Hverdagsledelse. 

S. 61: Har fået nyt job. 

S. 64: Anmeldelser.

s. 22 s. 46s. 28
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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.
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Gennemfør den 

nationale trivselsmåling 
i Klassetrivsel.dk!   

Læs mere på  

www.klassetrivsel.dk



VORES FREMTID
 Det er vigtigt, at foreningens og skoleledelsernes stemme er tydelig 

i forbindelse med Kommunalvalg 2017. Det er her, at de kommende 4 års visio-
ner og betingelser for at drive lokal folkeskole er til debat, og de overordnede 
linjer – ikke mindst for økonomien – lægges.

Hovedbestyrelsen vil derfor opfordre alle vores lokalforeninger og skoler til 
at medvirke til, at folkeskolen bliver et højt prioriteret tema i den kommunale 
valgkamp. Vi må sikre, at de udfordringer, vi har er synlige og bliver diskuteret 
indgående og seriøst. Og at der er fokus på de lokale skolers kvalitet og de for-
hold, forældrene træffer deres skolevalg ud fra.

Det er forskelligt fra kommune til kommune, hvad omdrejningspunktet bli-
ver i valgkampen med hensyn til skolevæsenet. Men vi hører ikke sjældent, at 
de lokale skolevæseners økonomi er så presset, at forudsætningen for at drive 
gode folkeskoler ikke er god nok. Og at de nedlæggelser og sammenlægninger, 
der sker af skoler og ledelser er en udfordring for nærhedsprincippet.

Begge dele har betydning for forældres valg af skole. Oplever forældrene en 
skole, der er presset eller har afstand til brugerne, kan det betyde, at forældre 
og elever fravælger folkeskolen, så vi mister elever. Det kan folkeskolen ikke 
holde til. Vi har brug for folkeskoler tæt på, som alle steder i kommunen ople-
ves som nærværende og vælges til! Det har kommunen også.

Gode folkeskoler er et af de vigtigste aktiver lokalt. Dermed kan kommunen 
tiltrække nye gode velfungerende forældre, der deltager i det lokalsamfundets 
liv, er gode skattebetalere etc. Vi har brug for en folkeskole i hver kommune, 
som er det naturlige førstevalg, og som sikrer en lige adgang for alle, og som 
har økonomien, resurserne og kvaliteten til at leve op til det!

Derfor er det også ved dette kommunalvalg vigtigt at få spurgt til: Hvad er po-
litikernes vision for den kommunale folkeskole? Hvordan vil de konkret under-
støtte folkeskolen? Hvordan vil de prioritere skolerne og ressourcerne i det hele 

taget … det håber vi, at I vil sikre bliver sat til debat flest mulig steder.
Skolelederforeningen har for nylig udsendt et idékatalog med 

forslag til aktiviteter ved kommunalvalget. Det retter sig pri-
mært til foreningens lokalforeninger med lokalformanden som 
frontfigur, men også til jer som skoleledere, da vores indsats 

for at synliggøre folkeskolen og dens udfordringer ikke 
mindst afhænger af de enkelte skolers engagement.

Man skal tænke sig om, inden man markerer sig i det po-
litiske felt, som et valg udgør. Politiske udtalelser om øko-
nomien eller organiseringen af skolerne bør kun komme fra  
lokalformanden, der udtaler sig som repræsentant for Skole-
lederforeningen. Tag fx i lokalafdelingen en snak om hvad  
og hvordan I vil udtale jer i debatten.

Det hindrer ikke, at man på skoleniveau – alene ud fra en 
undervisningsmæssigt perspektiv – engagerer sig i, at der er 
kommunalvalg og lægger lokaler til lokalpolitiske debatter,  
som man med fordel kan lade elverådet eller skolebestyrelserne 
rammesætte. Så lad 1285 folkeskoler glimre ved dette valg. 
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Skolelederforeningen
Snaregade 10 A
1205 København K
Tlf. 7025 1008
www.skolelederne.org
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Kommunalvalg 
2017 foregår 
også på de ...
sociale medier!

Claus Hjortdal 
Formand, Skolelederforeningen

taget
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NOTER

Faglig klub for ledere og mellemledere ved special-
tilbud har afholdt deres årlige 2 dages internat på 
Gl. Avernæs primo september 2017. Der var mødt 
46 medlemmer op til nogle spændende dage.

Emnerne nåede vidt omkring med stor relevans for 
specialområdet. Der var øvelser og udfordringer i at 
benytte MUS samtaler på en anderledes måde samt 
workshops med fokus på krav til afgangsprøverne, 
hvordan øget kvalitet i undervisningen skal sikre ele-
ver afgangsbevis – samt ledelse af medarbejdere, 
der arbejder med udgående support.

Desuden behandles problematikken: Vold og seksu-
elle overgreb mod børn og unge med handicap. 

Her gav Mogens Christoffersen, SFI, et oplæg om 
problemets størrelse, årsager, hvem der er særligt 
udsatte, hvad man ved om gerningsmanden og kon-
sekvenser af børnemishandling – samt muligheder 
for forebyggelse.

Han blev flugt op af Matilde Munk, faglig konsulent i 
Socialstyrelsen, der har udsendt en ny håndbog, der 
beskriver arbejdet med forebyggelse, opsporing og 
håndtering af overgreb mod børn med handicap.

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal var 
forbi og fortalte om de aktuelle udfordringer, som 
foreningen og medlemmer står med.

Faglig klub for ledere og mellemledere ved special-
tilbud er en klub under Skolelederforeningen. Faglig 
Klub henvender sig også til de mange mellemledere 
af specialtilbuddene på de almene skoler.

Medlemskabet er gratis for medlemmer af Skole-
lederforeningen. Tilmelding sker via foreningens 
hjemmeside under Faglige Klubber.

Kontakt formand Gert Andersen for yderligere  
information på tlf. 3018 1736

Lige nu udveksles de generelle krav 
mellem arbejdsgiver og arbejdstagere 
på det offentlige område. For Skole-
lederforeningens vedkommende hand-
ler det bl.a. om:
 

Centrale lønforbedringer
Fornøden ledelseskraft
Bedre afskedsbeskyttelse
Prioritering ved efteruddannelse

 
Siden følger de organisationsspecifikke 
krav, hvor der gås i detaljer. Bag om 
dette – på det kommunale, men også 
på de regionale og statslige områder – 
rumler andre, overordnede temaer:
 

Kvinders lønefterslæb
Et forlænget arbejdsliv
OK-resultater på privatområdet
OK-fastsatte arbejdstidsregler

 
OK’18 bliver ikke en af de lette af slag-
sen. Danmark er på mange leder præ-
get af en udvikling med vækst og 
mange i arbejde. Og tider med frem-
gang smitter normalt af på overens-
komstforhandlingerne på både det  
private og det offentlige område.
 
Samtidig med OK-forhandlingerne har 
vi i år Kommunalvalg 17, der i høj grad 
også handler om indretning og finan-
siering af institutioner, skoler mv. og 
dermed arbejdsvilkår. De mange politi-
ske tilsagn der bliver givet, kan smitte 
af på forhandlingerne.

EEEEkkksssstrrraaaaooorrrdddiinnnnææææærrrt
Onsdag den 1. november 2017 – dagen 
før årsmødet – holder Skolelederfor-
eningen ekstraordinært repræsentant-
skabsmøde kl. 10-12.30 i Aalborg Kon-
gres & Kultur Center. 

På dagsordenen er:
 

 Valg af dirigent og vedtagelse af for-
retningsorden
 Indkomne forslag – to er kommet fra 
Hovedbestyrelsen, henholdsvis vedr. 
ydelser til formandskab og hovedbe-
styrelse samt om valgperioden for 
formandskab.

 
Detaljeret dagsorden er udsendt til re-
præsentantskabet. Fra 13.30- ca. 17 af-
holdes formandsmøde, hvor der også 
er udsendt særskilt dagsorden.
 
Følg reportagen fra møderne på  
foreningens web og Facebook

Forskellen mellem høje og lave indkom-
ster er herhjemme vokset uafbrudt, viser 
tal fra Eurostat.

Konkret er uligheden i indkomster steget  
med næsten en tredjedel siden 1994.

Fra 2002-15 er Danmark rykket fra en  
2. plads til nummer 11 på listen over 
Europas mest lige lande.

Vi ligger dermed bag alle de nordiske 
lande, men også efter lande som fx 
Slovenien og Tjekkiet.

Væksthus for Ledelse præsenterer i en publikation en 
ny metode til at gennemtænke arbejdet med kompe-
tenceudvikling og gribe det systematisk an.

Publikationen ’Ledelse af kompetenceudvikling – en 
systematisk vej til bedre opgaveløsning’ er især skre-
vet til ledere i kommuner og regioner, som har det 
primære ansvar for, at medarbejdernes kompetencer 
matcher de opgaver, der skal løses i fremtiden. 

Hent den på lederweb.dk

KOMPETENCER

OK’18
LEDEROVERENSKOMSTEN

6 plenum – okt 2017



”Med MoMo får vi et stærkt bud på en digital sekretær med  
en fuldudbygget skabelon for årsplaner og elevplaner samt  
mulighed for at dele forløb og tilgå elektroniske materialer  
i et meget brugervenligt design”

Thomas Garsdal
Skolechef, Ikast-Brande Kommune

”Kommer man som kommune til at genoverveje sit valg af  
læringsplatform, vil jeg helt klart anbefale, at man prøver MoMo”

Rasmus Bork
It-konsulent, Faaborg-Midtfyn Kommune

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

Lene Ejsing Drost
Lærer, Tingagerskolen

Kommuner, der  
har valgt MoMo:

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



 Lige nu er omkring 300 medlem-
mer af Skolelederforeningen pensionister, og 
interessen er stigende. Derfor har foreningen 
sat et udviklingsarbejde i gang, som skal gøre 
det endnu mere attraktivt og inspirerende at 
være pensionist i foreningen. 

I første omgang er der nedsat en arbejds-
gruppe med deltagelse af pensionerede skole-
ledere fra så forskellige kommuner i landet 
som Frederikshavn, Horsens, Rudersdal, Tøn-
der, Vordingborg og Odense, der er ved at defi-
nere og sætte gang i nye tiltag. Tidligere skole-
leder og nu aktiv pensionist Birgitte Sonsby fra 
Odense fortæller: 

”I en tid hvor mange skoleledere går på pen-
sion har flere udtrykt ønske om en at få dannet 
en mere formel pensionistfraktion i forenin-
gen. Og som det er nu, er det op til de pensio-
nerede skoleledere at lave pensionistgrupper 
på lokalt niveau, men da mange kommuner jo 
er små, kan det være svært at samle nok til, at 
det kan lykkes at holde aktiviteterne på et højt 
nok niveau”.

Hun har derfor sammen med seks andre 
pensionerede skoleledere kontaktet og siden 
mødtes med næstformand Dorte Andreas og 
en konsulent fra sekretariatet. Her blev der 
nedsat et arbejdsgruppe bestående af selv-
samme personer, som nu undersøger mulighe-
derne for at oprette en pensionistfraktion til-
knyttet Skolelederforeningen.

”Målet er endnu bedre at understøtte, at der 
oprettes oprette pensionistgrupper lokalt ved 
at motivere interesserede og få øje på de res-
sourcer, der er i gruppen, Vi mener, det kan 
være en fordel at fastholde vores erfaringer,  
viden og kompetencer i foreningen, så vi vil  
arbejde på at pensionerede skoleledere i det 
hele taget fremstår som en tydelig medlems-
gruppe”, siger Birgitte Sonsby.

Konkret handler det om, at pensionistfrakti-
onen er mere tydelig i foreningens medier, det 
vil sige på foreningens hjemmeside og fx med 
en fast spalte i Plenum, Desuden er der tanker 
om at udsende et nyt særligt nyhedsbrev med 
relevant information for seniorer, at der eta-
bleres en “tænketank” på det område med for-
slag til aktiviteter, fx coaching/støtte fra ældre 
til nye skoleledere. 

Ses på årsmødet
Initiativerne bakkes op af foreningens næstfor-
mand Dorte Andreas, der finder det positivt at 
synliggøre pensionisterne og give plads til akti-
viteter for den særlige gruppe og dermed også 
fastholde nogle som medlemmer selv om de er 
på vej på pension. 

”Vi opfordrer til, at man fastholder sit med-
lemskab af foreningen, da man for 375 kr. i 
kvartalet bevarer sin tilknytning til det faglige 
fællesskab, man har været en del af i flere år. 
Man har godt nok ikke længere stemmeret el-

PENSIONIST I SKOLELEDERFORENINGEN – HVAD KAN VI GØRE FOR DIG? EN 

TVÆRKOMMUNAL ARBEJDSGRUPPE KIGGER PÅ MULIGHEDERNE FOR NYE 

AKTIVITETER OG FOR AT GØRE DET ATTRAKTIVT AT BEVARE MEDLEMSKABET

Af Illustration Datagraf

AKTIVE
PENSIONISTER
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Pensionerede ledere kan ifølge Skolelederfor-
eningens vedtægters § 4 vælge at blive i det 
kollegiale fællesskab og være en del af den 
lokale pensionistgruppe.

Det betyder, at medlemmer, som overgår til pen-
sion eller efterløn, og som fortsat ønsker et orga-
nisatorisk tilhørsforhold til Skolelederforeningen, 
kan overføres til foreningens pensionistgruppe i 
bopælskommunen eller i den kommune, hvor 
man sidst var aktiv skoleleder.

Med følger DLF’s tilbud til pensionister med en 
række fordele ad den vej – se dlf.org. Som pensi-
onist i Skolelederforeningen er der herudover 
fortsat adgang til foreningens udgivelser, til lo-

kale aktiviteter og møder samt årsmødet.
Hvordan starter man en pensionistafdeling? Jo 
kontakt den lokale formand, der kan bistå med at 
arrangere et stiftende møde, hvor alle pensione-
rede tidligere medlemmer inviteres.

Der kan i et vist omfang trækkes på foreningens 
konsulenter og politisk valgte, også som oplægs-
holdere til et møde. Den lokale pensionistgruppe 
kan (selvfølgelig) også tage kontakt til nabokom-
munerne for at etablere samarbejde om et større 
arrangement.

Medlemskab af pensionistafdelingen koster 375 
kr. per kvartal. Inkluderet er – ud over forhåbent-
lig en masse arrangementer og hyggeligt kollegi-

alt samvær – Plenum, Folkeskolen og fx frivillig 
gruppelivsordning, Forbrugsforeningen, adgang 
til leje af DLF’s sommerhuse m.m.

Som udgangspunkt vil alle aktiviteter skulle fi-
nansieres af pensionistgrupperne selv. HB har 
dog besluttet, at når medlemstallet når et ni-
veau, hvor der er basis for at etablere en ”fond”, 
som pensionistafdelingerne kan søge tilskud fra, 
kan der blive tale om medfinansiering af aktivite-
ter for pensionistgrupper lokalt. 

HUSK at melder du dig som pensionist ud af 
Skolelederforeningen, er det vedtægtsmæssigt 
ikke muligt at melde sig ind igen. 

PENSIONIST I SKOLELEDERFORENINGEN

ler er valgbar, men kan stadig søge råd 
og vejledning i foreningen, får stadig bla-
det og adgang til andre af foreningens 
medier. Desuden bevarer man fordelene 
i feriefonden og tjenestemændenes låne-
kasse og man bliver i den frivillige grup-
pelivsforsikring ind til 70 år”.

Dorte Andreas peger også på, at der 
med et fortsat pensionistmedlemskab er 
adgang til foreningens lokale og centrale 
møder, herunder ikke mindst årsmødet. 

Husk derfor, at pensionerede medlem-
mer af Skolelederforeningen kan deltage 
på årsmødet torsdag-fredag den 2-3. no-
vember i Aalborg på fuldstændig lige fod 
med andre medlemmer! Her er der fri 
adgang til de to dage med politisk debat, 
oplæg og underholdende indslag. Selv 
skal man dog – som alle andre medlem-
mer – udrede udgifter til måltider, fest-
middag og overnatning.

Bemærk, at der på årsmødet 2017 bliver 
arrangeret et særlig pensionisttræf torsdag 
eftermiddag med mulighed for at mødes 
med andre nuværende og kommende 
pensionister. Se mere om tid og sted på 
hjemmesiden eller på appen med pro-
grammet mv. om årsmødet: SKLmøde17. 

Af Michael Diepeveen er redaktør

Har du lyst til at sætte dit præg på, hvad  
Skolelederforeningen kan gøre for pensio-
nister, så meld dig. Kontakt gerne Birgitte 
Sonsby på birgittesonsby@gmail.com 
eller tlf. 2066 5246.
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DET ER EN MAND MED ERFARING, DER ER ENDT I  

SPIDSEN FOR REGERINGENS LEDELSESKOMMISSION. 

I 13 ÅR BESAD ALLAN SØGAARD LARSEN STILLINGEN 

SOM KONCERNCHEF I FALCK, INDTIL HAN KORT FØR 

NYTÅRSSKIFTET BLEV OPSAGT. I ÅRENES LØB HAR  

HAN LÆRT, AT DET VIGTIGSTE FOR AT BLIVE EN GOD 

LEDER ER AT TURDE LEDE DEN STORE FORTÆLLING.

Af Foto Jacob Nielsen

DEN STORE 
FORTÆLLER
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 Allan Søgaard Larsen nikker  
over i i retningen af den ene væg på sit 
kontor: ”Kunne det ikke være flot med et 
stort Michael Kvium-maleri?” spørger han 
med et glimt i øjet.

Ligesom det meste af kontoret er den 
hvide væg lige nu tom. Det er kun få uger  
siden, at han rykkede ind i bygningen ved 
Sankt Annæ Plads i Indre København, og 
hans travle virke har betydet, at kontor-
indretningen er skubbet lidt i baggrunden. 
Udover et par start-up-virksomheder, han 
har investeret i med sin samarbejdspartner 
Morten Pedersen i Liberatio A/S, er den helt 
store tidsrøver opgaven som formand for 
regeringens ”Ledelseskommission”. 

Kommissionen, der blev nedsat i midten 
af marts og løber året ud, har til formål at 
styrke ledelsen i den offentlige sektor. For 
Søgaard Larsen betyder det, at han de se-
neste måneder har rejst land og rige rundt 
for at indsamle erfaringer. Til oktober vil 
han have besøgt op mod 100 forskellige 
steder, og det har over vejende været en 
positiv oplevelse.

”Der er rigtig mange i den private sektor, 
der har fordomme om offentlig ledelse. Jeg 
synes ikke, jeg selv har haft så mange, men 
dem, jeg har haft, er blevet gjort til skamme. 
Jeg rejser rundt og møder meget dygtige og 
passionerede folk, og det er en stor fornø-
jelse. Der er en meget stærk økonomisk an-
svarlighed og vilje til at gøre en forskel for 
borgerne,” siger han og fortsætter:

”Men det betyder jo ikke, at vi ikke kom-
mer med anbefalinger.”

Professoren fra landet
De fleste kender Allan Søgaard Larsen  
for sine mange år som koncernchef i 
Falck. Men for at forstå, ikke alene hvor-
dan Allan Søgaard Larsen nåede helt til 
tops i Falck, men også hans tilgang til le-

delse, er man nødt til at forstå fortællin-
gen om ham selv. Den tog sin begyndelse 
på et lille husmandssted ved landsbyen 
Strandby i det vestlige Himmerland i de 
tidlige vinterdage i 1956. Han var den 
tredje i en søskendeflok på fem med en 
far, der var landarbejder, og en hjemme-
gående mor, der var datter af en bonde-
mand. Forældrene købte med hjælp fra 
morfaderen et husmandssted, og de 12 
hektar land, der fulgte med, var kun lige 
akkurat nok til at brødføde en familie.  
Søgaard Larsen har flere gange i sit senere 
liv beskrevet opvæksten som ”små og 
fattige kår.”

”Jeg voksede op i en verden, som jeg i 
hvert fald i retroperspektiv husker som en 
lille verden. Ikke altid tryg, fordi der var 
alle mulige bekymringer og pengesorger, 
men en lille verden.”

I de første år af Søgaard Larsens skoleliv 
faldt bogstaver og regnestykker ned i hjør-
net af papiret, og der var ikke meget, der 
tydede på, at han skulle skyde højere op 
end sine jævnaldrende. Men i femte klasse 
fik han en dansklærer ved navn John Ras-
mussen, og så skete der noget.

”Jeg har sådan et billede i hovedet, hvor 
jeg ved, hvordan verden ser ud, men så 
vender jeg mig om og kigger igen, og så er 
den fuldstændig forandret,” siger Søgaard 
Larsen og laver et knipse-slag i luften.

Fra deraf begyndte de jævnaldrende 
drenge at kalde ham ”Professoren”, hvilket 
var ment både positivt og negativt. Lands-
byskolen gik kun til syvende klasse, og der-
efter tog de fleste ud for at arbejde samme 
sted som deres fædre. Dem, der klarede sig 
ekstra godt, blev sendt til Farsø 12 kilome-
ter væk, hvor man kunne tage 8-9. klasse 
eller realskolen. Men lærer Rasmussen bad 
om en samtale med Søgaard Larsens foræl-
dre, hvor han foreslog, at Allan skulle tage 
til Aars 32 kilometer væk og starte på real-
skolen med henblik på gymnasiet. 

Det var alle ikke lige begejstrede for.  
Søgaard Larsens morfar sagde på tyk,  
bestemt himmerlandsk: ”Så’n stur knæjt, 
du ska uj å tjæne,” indforstået: Alt det  
med skole var spild af tid. Også i forhold  
til drengegruppen kom der en kløft. 

”Da det forlød, at jeg skulle på gymnasiet, 
var det sådan lidt: ”Hvad fanden er det nu 
for noget? Han er en af vores, og han kan 
ikke bare gå på realskolen i Farsø, men  
skal på gymnasiet,” siger Søgaard Larsen.

BLÅ BOG:

 Allan Søgaard Larsen
 Født 29. januar 1956
 Opvokset i Strandby i 
det vestlige Himmer-
land, men bor i dag  
på Østerbro med sin 
hustru Mette.
 Student fra Vesthim-
merlands Gymnasium  
i 1975.
 Uddannet cand.mag i 
nordisk sprog, litteratur 
og engelsk på Aarhus 
Universitet med spe-
ciale i semiotik og 
tekstteori i 1981. Året 
efter færdiggjorde han 
sit pædagogikum. 
 Lærer på Teknisk Skole 
1982-84.
 Personalekonsulent  
fra 1984-87 for Århus 
Sporveje, en driftsinsti-
tution i Aarhus Kom-
mune, der senere fusio-
nerede med Midttrafik. 
 Personalechef i Århus 
Sporveje 1987-1990.
 Personalechef i Falck 
Region Nord og Vest 
1990-1995.
 Projektleder og under-
direktør i Falck A/S 
1995-1997.
 Divisionsdirektør i  
Region Vest i Falck i 
1997-2000.
 Redningsdirektør for 
hele Falck Koncernen  
i 2000
 Administrerende direk-
tør for Falcks Rednings-
korps og kortvarigt Se-
nior Vice President med 
ansvar for redningsakti-
viteterne i Europa for 
Group 4 Falck 2000-04
 Koncernchef i Falck 
A/S 2004-2016.
 Formand for Regerin-
gens Ledelseskommis-
sion 2016-2017.
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Han beskriver de efterfølgende år med 
opbrud fra det velkendte landsbysam-
fund som en kombineret social opadgå-
ende bevægelse — mønsterbrydning —  
og land-til-by bevægelse. Det blev disse 
”formative years”, der kom til at danne 
grundlag for hans senere karriere.

”Jeg skulle køre i bus en time og læste 
lektier imens, og langsomt omstiller man 
sig, så når man træder ind på gymnasiet, 
taler man et andet sprog. Jeg lagde det 
bondske jysk fra mig. Det var et andet 
miljø, der var iklædt et andet sprog, som 
var fremmed for mine forældre og gamle 
venner. Alle, der oplever den bevægelse, 
har en spænding i sig. Det er godt og 
spændende, og jeg ville ikke ønske, det 
var anderledes, for jeg har fået et rigt liv, 
men det har også medført tab. Tabet be-
står først og fremmest i, at den verden, 
man kommer fra, bliver lille, og man kom-
mer på afstand,” siger han og fortsætter:

”Men det gav mig senere en stærk for-
nemmelse for fremdrift og bevægelse som 
leder og en tilgang, der siger ”vi er her, 
men vi skal herhen, at any and all cost”.

Fuld fart frem
Allan Søgaard Larsens vej ind i ledelse 
blev atypisk. Da afslutningen på gymna-
siet nærmede sig, tænkte han ”hva’ faen 
skal jeg egentlig være?”, og da der ikke 
var nogen i familien, han kunne rådføre 
sig med, kiggede han på sin engelsklærer 
Henning Jørgensen, som havde et fint  
liv med parcelhus, kone, børn og bil og 
tænkte: ”Okay, så bliver det engelsk.” Det 
var i midten af 1970erne. Senere skif-
tede han til nordisk litteratur, som han 
gennemførte med tårnhøje karakterer 
og forskerstatus. Men da han kom ud fra 
universitetet med ”store tanker og filo-
sofer i hovedet”, fik han job som under-
viser på en erhvervsskole, hvilket han  
beskriver som en voldsom maveplasker. 

”Min kone siger, at det tydeligvis var 
de værste år i mit liv. Så efter to år søgte 
jeg et job i Århus Sporveje og kom ind 
som personalekonsulent. Jeg forstår til 
den dag i dag stadig ikke, hvordan jeg  
fik jobbet, for der var næsten 200 ansøg-
ninger, men det lykkedes. Jeg havde en 
atypisk baggrund for at arbejde med ad-
ministration, men når først man er der 
og begynder at præstere, falder betyd-
ningen af ens baggrund væk,” siger han.

To år senere blev han personalechef,  
og da Lars Nørby, som han tidligere havde 
brugt som konsulent, kom ind som direk-
tør i Falck i 1990, ringede Sø gaard Larsen 
og sagde: ”Du skal ansætte mig, for det 
kan jeg virkelig hjælpe til med.”

”Vi spoler hurtigt frem: Ni stillinger  
senere blev jeg koncernchef,” siger han.

Når Søgaard Larsen snakker, er det med 
en dialekt, der i højere grad afslører, at 
han har boet og ikke mindst arbejdet i 
mange år i København, end at han er fra 
det vestlige Himmerland. Men det særligt 
kendetegnende er, at han snakker hurtigt. 
Helt præcis fem ord i sekundet i gennem-
snit i løbet af et helt interview.

Det mest betydningsfulde skifte i Sø-
gaard Larsens karriere kom i 1994, da 
han blev udnævnt til projektleder og 
under direktør i Falck A/S og gik fra in-
direkte til direkte ledelse for første gang. 
Det beskriver han som det arbejdsmæs-
sigt bedste, der er sket i hans liv.

”Jeg gik fra at rådgive andre og mani-
pulere til at have 1000 mand, hvor jeg 
kunne sige: ”This is mine! Det her kan  
jeg flytte!” Jeg kunne pludselig sætte min 
egen dagsorden uden at skulle igennem 
andre. Selvfølgelig med respekt for sam-
arbejdsstrukturen, men alligevel. Det 
fandt jeg meget, meget spændende.”

Stjernerne i øjnene
En af de tidligste erfaringer, Søgaard Lar-
sen gjorde sig, og som han har stået ved 
lige siden, var, at man som leder skal være 
afsindigt grundig i sin dataindsamling. 

”I Falck var jeg kendt for at have folk, 
der kørte alle mulige tal gennem regne-
ark. På den måde kunne jeg vise de an-
satte, hvordan verden ser ud. Jeg havde 
en stærk tro på, at hvis jeg viser dig, hvor-
dan det her ser ud, kan få jeg få dig med 
på at rykke det,” siger han.

Men det kan aldrig stå alene. For hvor 
dataindsamlingen skal hjælpe til, at man 
kan dokumentere og skabe forståelse, for 
den forandring man vil føre, skal man 
som leder have styrken, autoriteten og 
autenticiteten til at drive den store for-
tælling fremad. 

”Jeg tror, det er meget, meget vigtigt  
at forstå, at verden ikke kun bevæges af 
rationalitet. Det er klart, at man er nødt 
til, og det er jeg også meget optaget af i 
ledelseskommissionen, at være datadre-

vet. Men man er også i høj grad nødt til 
at forstå, at hvis man ikke kan tænde 
stjernerne i deres øjne, som Lars HUG 
sang det i Kliché, så kan man ikke flytte 
folk. For langt de fleste er det vigtigt at 
være en del af en større fortælling. Det  
er jeg meget optaget af,” siger Søgaard  
Larsen.

Han kalder fortællingen om Falck for  
sit måske allerstørste bidrag i koncernen. 
Især husker han et møde i 2012, hvor de 
øverste 2-300 topledere i Falck over hele 
verden var samlet. Søgaard Larsen holdt 
et oplæg om, hvor de skulle hen, der fik 
særligt nogle af sydamerikanerne til at 
rejse sig op og holde passionerede indlæg.

”Jeg overdriver ikke, når jeg siger, at 
der var folk, der havde tårer i øjnene.  
De købte ind i den store fortælling. Jeg 
glemmer ikke Fabio, der blev en af mine 
næreste samarbejdspartnere, der stod 
og takkede på spansk og sagde, at det 
var første gang, han oplevede at være i  
en organisation, der fungerede con el 
corazón, med hjertet, og at det store syd-
amerikanske hjerte slog i takt med hjer-
tet i Danmark,” siger Søgaard Larsen og 
fortsætter:

”Jeg har altid taget det til det yderste. 
Det at turde tage historiefortællingen på 
sig og turde vække alle følelserne er et 
stort ansvar at have. Mange danskere i  
lederroller er bange for at træde ind i det 
rum, hvor de tør være storladne og for-
tælle fortællingen. I Falck turde jeg sige: 
”We’re not building a company, we’re  
on a mission!”

Under Søgaard Larsens ledelse fra 
2004 til 2016 ekspanderede Falck over 
store dele af kloden. Fra 7000 ansatte i 
tre lande til 35.000 ansatte i 45 lande. 
Koncernen blev verdens største, private 
operatør inden for ambulancedrift og in-
dustriel brandbekæmpelse, voksede 13 
procent om året og øgede omsætningen 
fra 3,5 milliarder til 16 milliarder. Fordi 
det offentlige i Danmark havde vist Falck 
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REGERINGENS  
LEDELSESKOMMISSION

Allan Søgaard Larsen står i 
spidsen for regeringens ledel-
seskommission, der har til  
formål at understøtte bedre  
ledelse i hele den offentlige 
sektor. Kommissionen blev 
nedsat i marts og løber året ud, 
hvorefter den skal levere sine 
anbefalinger til regeringen.  

Foruden Søgaard Larsen er der 
ni medlemmer i kommissionen 
med erfaringen inden for enten 
offentlig eller privat ledelse.  
De tre primære opgaver for 
kommissionen er:

1.  At afdække gruppen af of-
fentlige ledere, herunder 
hvad der karakteriserer dem, 
deres vilkår og udfordringer. 

2.  At vurdere styrker, udfor-
dringer og rammevilkår for 
offentlig ledelse, herunder 
analysere de udfordringer 
offentlige ledere står over 
for aktuelt og fremover. 

3.  At komme med konkrete  
anbefalinger til hvilke ind-
satser, der kan fremme og 
understøtte en styrkelse af 
ledelseskvaliteten. 

Som et led i processen inddra-
ger kommissionen forskellige 
eksperter og besøger organisa-
tioner. De har desuden opsat i 
alt 13 teser om hhv. lederrollen, 
ledelsesrum og ledelsesudvik-
ling, som danner grundlag for 
drøftelserne.

www.ledelseskom.dk
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Det, at kunne befinde sig 
på gulvet og udvise respekt 

for kerneopgaven, er ekstremt  
vigtigt. Jeg taler tit med ledere, der 
siger: “Jamen Allan, jeg har 6000 
medarbejdere, det har jeg ikke tid 
til.” Men det er du simpelthen bare 
nødt til, for det viser, at organisa-
tionen er vigtig hele vejen ned.
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så stor tillid i så mange år, følte han både 
en stor velvilje og forpligtelse til at tage 
det med ud i resten af verden, fortæller 
han, og det er her, pilen peger tilbage til 
de formative år. 

”Det er den samme drivkraft, der drev 
den sociale opstigning, som jeg var igen-
nem. Det er kommet med baggrund i 
indsats og vilje til at lære et nyt sprog, 
kæmpe sig ind i den akademiske verden 
og kæmpe sig fri af fornemmelsen af un-
derlegenhed, som mange, der kommer 
nede fra har. Man lærer at blive villig til 
at pay the price. Det er en enorm driv-
kraft,” siger han.

For stærk en leder
For bare et år siden var der intet, der ty-
dede på, at Søgaard Larsen skulle dirigere 
en kommission med henblik på udviklin-
gen af ledelsen i den offentlige sektor. Der 
befandt han sig fortsat på toppen af Falck 
som koncernchef på 13. år. 

I alt havde han været i virksomheden i 
27 år i en lang række forskellige stillinger, 
næsten alle med lederansvar. Foruden  
at være koncernchef sad Søgaard Larsen 
sammen med sin samarbejdspartner, 
Morten Pedersen, på 10 procent af aktier-
nes i Falcks bestyrelse. Selv har han tid-

ligere udtalt, at han aldrig skulle have et 
andet job og beskrevet, hvordan han lige-
frem følte, han var smeltet sammen med 
Falck. Han blev kaldt ”en gedigen succes” 
af Politiken, og Berlingske beskrev, hvor-
dan hans rolle i Falck ”ikke kunne over-
drives”. 

I 2011 blev han endda belønnet med 
Det Danske Ridderkors for sit virke i kon-
cernen. Men den seneste tid fik ”vækst-
eventyret skrammer”, som det er be-
skrevet flere steder, og kort før jul 2016 
meddelte Falck’s bestyrelse så, at Sø-
gaard Larsen var opsagt. I pressen lød  
et af kritikpunkterne fra blandt andet 
Børsen på, at Søgaard Larsen var blevet 
for stærk en leder, der omgav sig med 
svage ledere.

”Det er jo enormt svært selv at tale om. 
Det er deres analyse. Jeg vil hellere sige 
det sådan, at jeg havde en meget, meget, 
meget stærk vision om, hvad Falck kunne 
blive til, og den drev jeg så i 13 år. Så kom 
der lidt modstand, og jeg tænkte: ”Det 
ødelægger ikke visionen, jeg kører videre, 
og jeg gør, hvad der skal til.” Det var der 
så nogle andre, der mente noget andet 
om. Ville det ha’ været anderledes, hvis 
jeg havde haft andre ledere? Det kan da 
godt være. Bagsiden af at være en stærk, 
visionær leder er, at man kommer til at 
fylde meget. Det gør man jo,” siger Sø-
gaard Larsen og fortsætter:

”Man kan sige, at jeg kom til at lave en 
regnefejl. Jeg byttede om på et 1-tal og et 
9-tal. For jeg kontrollerede og ejede sam-
men med Morten Pedersen 10 procent  
af Falck. Men jeg kom til at forveksle det 
med et 9-tal og opførte mig, som om jeg 
ejede 90 procent af Falck. Det var den 
ret arrogante fejl, jeg begik.”

For Søgaard Larsen var det værste ved 
at forlade Falck ikke at være uden job, 
for det skulle han nok få fikset, men at 
han ikke kunne være sikker på, at en  
anden ville tage visionen videre og være 
driv kraften i den store fortælling.

”Jeg blev tilbudt at sige mit job op, og 
det ville jo personligt nok have givet 
færre omkostninger, men det var umu-
ligt, for havde jeg sagt ja, ville det se ud, 
som om det var min beslutning ikke at 
bære faklen mere. Det kunne jeg ikke 
gøre, for jeg kunne ikke svigte dem, der 
havde løbet sammen med mig. Det er jo 
et svigt, når ham, der bærer fortællin-

gen, pludselig tjekker ud. Derfor var jeg 
nødt til at sige, at jeg ikke var enig, og så 
vidste jeg godt, at det ikke udadtil ville 
fremstå friendly. Der var nødt til at blive 
skåret en skalpel ned igennem. Men jeg 
kunne … ikke … svigte dem,” siger han 
med ekstra tryk på hvert ord. 

For Søgaard Larsen betød det, at han 
de første tre måneder slikkede sine sår  
i privaten på en dosis af Søren Ulrich 
Thomsen og Leonard Cohen, og med  
Pinot Noir og Chardonnay i glasset.

”Jeg kunne jo ha’ givet interviews og 
alt muligt andet og gjort det for fuld ud-
blæsning og have råbt og skreget min 
sorg ud. Men det var, som det var. Jeg  
var ikke enig, som jeg også sagde i en 
pressemeddelelse, men det var så det, 
og så lukkede jeg fuldstændig af for en 
hver snak i offentligheden. For man skal 
sluge sin stolthed og sørge selv, og så 
kommer der andet liv. Ingen skal have 
ondt af mig – ikke engang mig selv.”

En ny begyndelse
På et tidspunkt kom så opkaldet fra inno-
vationsminister Sophie Løhde med tilbu-
det om at stå i spidsen for regeringens nye 
ledelseskommission. Kommissionens op-
gave er grundlæggende at ”afdække grup-
pen af offentlige ledere”, ”vurdere styrker, 
udfordringer og rammevilkår” og ”komme 
med konkrete anbefalinger”. 

Noget af det, der særligt fylder for Sø-
gaard Larsen på sidste punkt er, at det po-
litiske apparat skal give handlerum til, at 
de enkelte ledere rent faktisk kan lede og 
ikke bare indirekte have ledelsesopgaven. 
Derfor skal det store fokus væk på proces-
mål væk og udskiftes af fokus på effek-
terne.

”Det betyder for pokker ikke, at man 
fra centralt hold ikke skal være vidende 
om, hvad der foregår, og hvad der skal 
komme ud af det. Men de skal ikke over-
tage ledelsesopgaven ved at sige, at I skal 
huske at gøre det og det og det og det.  
De skal sige, at her er de ressourcer, vi  
vil bruge på det her område i år, og her er 
det resultat, vi vil opnå. Herinde i mellem 
er der ledelse,” siger Søgaard Larsen og  
illustrerer det på papiret foran sig med et 
stort område mellem to punkter, der skal 
signalere målsætning og resultat.

”Det er det her, der skal være plads  
til, og det kommer vi med nogle anbefa-

I 2012 dannede Allan 
Søgaard Larsen sammen 
Lars Løkke Rasmussen, 
og erhvervslederen Lars 
Kolind, LøkkeFonden, 
der støtter utilpassede 
drenge, bl.a. ved Drenge 
Akademiet, der hvert år 
hjælper 100 drenge på 
et intenst sommerkur-
sus. I 2012-13 var han 
formand for Thorning-
regeringens vækstteam 
for sundheds- og vel-
færdsløsninger.
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linger til. Det betyder færre data om pro-
ces, og hvordan vi kommer derhen, og 
mange flere data, der handler om effek-
ter, altså hvordan har vores børn det, 
hvordan klarer de sig, hvordan er den so-
ciale mønsterbrydning, og hvad der kom-
mer ud af det, vi gør, som den enkelte le-
der kan bruge i sin praksis med at styrke 
medarbejdernes indsats til gode for bor-
gerne. Det betyder ikke mindre data, 
men bedre data.”

Som eksempel nævner Søgaard Larsen 
en skoleleder, han for nylig mødte på en 
skole i Odense, der var stærkt optaget af 
at indsamle data, der viste progression.  
På skolen havde de udvalgt de oplysnin-
ger, de fandt relevante, og med faste inter-
valler i løbet af året, satte de sig ned og 
vurderede, hvad der var sket, og hvordan 
det kunne gøres bedre. Og de samme data 
blev så gjort til genstand for drøftelse med 
niveauerne ovenover. 

”Det er noget andet end at sige: ”Jen-
sen, nu måler vi dig på, om du har sørget 
for at gøre det og det og det i klassen.” 
For det handler ikke om at lave detalje-
rede procesbeskrivelser, men om måle 
på, hvordan bevægelsen har været, og 
hvis den ikke har været, som den ideelt 
set kunne være, så laver du en ledelses-
mæssig intervention, og siger ”det her 
går sgu ikke, for vi er sat i verden for at 
børnene skal lære noget.” Vi lægger ikke 
mursten, vi bygger en katedral?” Vi flyt-
ter folk fremad, og det er helt afgørende. 
Man kommer ingen steder med magt,”  
siger Søgaard Larsen og banker i bordet 
med håndfladen ved sidste ord. ”Man 
kommer afsted med autoritet,” siger han 
og banker endnu engang,”… og den auto-
ritet handler om at gøre det forståeligt, 
hvad det hele går ud på.”

Den store fortælling
Når arbejdet som formand i ledelseskom-
missionen er omme ved årets udgang, vil 
Allan Søgaard primært fokusere på de ind 
til videre fire forskellige foretagender, han 
har investeret i med sin forretningsmak-
ker, Morten Pedersen. Det er start-ups 

med unge mennesker, hvor han kan være 
med til at bidrage og hjælpe dem videre. 
Han ved, at han er færdig med at sidde i 
bestyrelser, hvor han ikke selv er investor 
og har reel indflydelse.

Succeskriteriet hvad angår ledelses-
kommissionen er, at når man om nogle 
år analyserer på, om ledelsen i den of-
fentlige sektor blev udviklet, vil det in-
diskutable svar være ja, siger han. 

”Men Rom blev ikke bygget på en dag, 
og det tager tid, for den offentlige sektor 
er en kæmpe organisation,” siger han  
og sender pludselig samtalen tilbage, til 
hvor det hele begyndte:

”Vi har købt min kones fødehjem i Him-
merland, så vi kommer der meget, og jeg 
støder på flere af dem, jeg er vokset op 
med. Det her må virkelig ikke komme til 

at fremstå negativt,” siger han Allan og 
holder en sjælden pause i ordstrømmen:

”Det er jo en lokal verden, hvor det er 
nogle andre ting, der er vigtige, end dem 
man sidder og tænker ovre i København 
med ledelseskommission og Danmarks 
retning og fremtid. Som ung mand var det 
meget svært at rumme dette store spænd, 
men i dag er det berigende for mig og 
nemmere at forholde sig til, at det lokale 
liv på sin egen måde er forankret i den 
store danske fortælling. Hvis jeg kan være 
med til at skabe værdi for Danmark og 
være med til at udvikle den offentlige sek-
tor, så er den store fortælling god for den 
lille fortælling.” 

Anders Ryehauge er freelancejournalist

Når Allan Søgaard Larsen tænker ledelse, handler det om, at de overordnede topledere sørger 
for, at rammerne er til at have med at gøre, og hvis rammerne ikke er det, skal det synliggøre, 
hvorfor de ikke er det, og hvad der kan gøres for at lave dem om. Medarbejderne skal have 
plads til at udfolde, hvad der er vigtigst for dem.
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 Skolelederforeningens års-
møde er traditionelt meget velbesøgt,  
og alt tyder på, at det ikke bliver mindre 
dette år. Foruden at der er royalt besøg  
af HKH Kronprinsessen, deltager under-
visningsminister Merete Riisager og en 
række politikere, praktikere og forskere 
fra ledelsesområdets indercirkler.

Deltagelse er gratis for foreningens 
medlemmer samt gæster. Dog skal man 
selv afholde udgifter til transport, over-
natning og spisning samt deltagelse i den 
store medlemsfest. Sørg at få tilmeldt dig 
sidstnævnte NU, mens tid er – og se frem  
til at møde dine ledelseskollegaer til en 
god middag med vin og musik og så ude 
på dansegulvet.

Besøg udstillingen
Hvor foreningen ser frem til at være sam-
men med medlemmerne, er der nogle, 
der glæder sig endnu mere til at få en 
snak med dig som skoleleder. Det er de 
80 firmaer, som udstiller i år, og som 
gerne vil vise deres produkter og materia-
ler frem på de i ca. 1500 m2 stande. 

Udstillingen er fyldt med løsninger på, 
hvordan folkeskolen kan blive bedre,  
mere effektiv og spændende. Se og prøv 
herlighederne og gør en god handel.

MØD 
KOLLEGAERNE
VIL DU HAVE SKOLE- OG LEDELSESFAGLIG INSPIRATION, HØRE SPÆNDENDE 

OPLÆG, DEBATTER OG OVERVÆRE MERE UNDERHOLDENDE INDSLAG, SÅ  

TAG TIL AALBORG 2. OG 3. NOVEMBER 2017!

Af Foto Jens Dresling/Ritzau og Lars Horn

AL INFO 
LIGGER PÅ 

VORES
ÅRSMØDE-APP 

SKLmøde17
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Her finder du det sidste nye i indretning, leg 
og læring, it, teknik, kurser, efter- og videreud-
dannelse, forsikring, skolemad, sport, spil, 
udendørsaktiviteter. Der er åbent i udstillingen 
i pauserne mellem debat, foredrag og under-
holdning.

Vores udstillere er med til at betale gildet,  
så sørg for at få en god snak med dem om, 
hvad de kan byde på, mens det glider ned med 
kaffe, karameller og måske en fadøl, som nogle 
steder bliver langet over disken. En særlig tak i 
øvrigt til Uniqa, der sponserer loungemusik til 
medlemsfest, og Holmriis for møbler ved ind-
gangen.

Det er i hvert fald sikkert, at udstillerne står 
parat til at møde jer – beslutningstagerne og 
økonomiansvarlige i folkeskolen – foreningens 
medlemmer. Vi håber også, at I slår vejen forbi 
foreningens stand, hvad enten det er for få 
hjælp eller information om stort som småt. 

Royalt besøg 
Overskriften for årsmødet i 2017 er ’Folkeskolen. 
Vores. Hele livet’, der udspringer af den store 
fælles indsats for at profilere folkeskolen, som 
Skolelederforeningen har sat i gang sammen 

med syv andre organisationer. Læs mere om 
det på hjemmesiden. I foreningens stand kan 
du også købe T-shirts med FVHL-logo på til dig 
selv og skolen.

Et god skolegang handler ikke mindst om  
at have det godt med sig selv, have gode ven-
ner og i det hele taget føle sig OK. Og i år kom-
mer HKH Kronprinsessen om torsdagen og ta-
ler om Mary Fondens indsatsområde ’Mobning 
og trivsel’. Kronprinsessen vil også besøge 
nogle af udstillerne. 

Mary Fonden har siden 2007 haft fokus på  
at forebygge mobning gennem øget trivsel. 
Grundtanken er, at stærke børnefællesskaber 
kan modvirke om mobning og styrke fælles-
skabet. 

Se mere på foreningens årsmøde-app, hvor pro-
grammet og alle informationer om udstillingen 
ligger, foruden de praktiske oplysninger mv. 
Husk også at booke overnatning, billet til med-
lemsfesten torsdag aften eller bestille frokost – 
via link på hjemmesiden eller i årsmøde-app’en.

Michael Diepeveen er redaktør

HKH Kronprinsesse 
Mary kommer til års-

mødet i Aalborg.  
Snyd ikke dig selv  

for at møde hende!
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 Lange rækker af gule murstensbygnin-
ger omgivet af friarealer, masser af lys og luft. Ved 
Københavns nordvest-grænse ligger bydelen Ting-
bjerg. Opført i 50’erne og 60’erne som led i udflyt-
ningen af beboere fra den nedslidte boligmasse i 
hovedstadens centrum. Et gedigent lejlighedsbyg-
geri med sit eget udtryk, der tæller egen kirke,  
butiksområde, institutioner og skole.

For at matche de mange børn, der fulgte med, 
blev Tingbjerg Skole bygget som en stor en af slag-
sen med plads til 1000 elever. Siden har familie-
mønstrene ændret sig, og børnetallet er faldet. 
Samtidig er indvandrerfamilier flyttet til i så stor 
stil, at 95 % af skolens elever nu er tosprogede. Det 
giver et mangfoldigt miljø med positive elementer 
at bygge på, men også store udfordringer. 

Der bor mange ressourcesvage familier, uden ar-
bejde, på offentlig forsørgelse og med ringe uddan-
nelsesmæssig baggrund. Dertil kommer konflikter 
og bandeopgør og for nylig skudepisoder – igen. 
Omvendt er der mange af anden etnisk herkomst, 
der klarer sig fint. Størstedelen af skolens elever er 
3. generationsindvandrere, som er født og opvokset 
i Danmark, de taler flydende dansk og er lige så ens 
og forskellige som alle andre. 

”Tingbjerg er på mange måder et fantastisk sted. 
Et slags landsbysamfund, hvor man passer på hin-
anden. Som skole prøver vi at giver det enkelte 
barn mulighed for at udvikle sine faglige, person-
lige, kreative og sociale evner. Vi har en svær op-
gave, men jeg synes billedet er ved at vende”, siger 

skoleleder Marco Damgaard. Hans vurdering be-
kræftes af, at elevtallet de senere år er steget fra 
450 til knapt 500 elever, og at der efter sommer-
ferien er startet tre spor mod før to.

”Over halvdelen af de børn, der går på skolen lige 
nu, går i indskolingen, og hvis vi kan holde den ka-
dence, når vi snart 600 børn. Fremtiden er så sige 
sikret, og det er derfor atter på tale igen at bruge  
de dele af skolen, der længe har stået ubrugt hen”, 
siger en glad Marco Damgaard.

De bevidste valg
Noget tyder på, at man skal være af en særlig støb-
ning for at arbejde her. Det bekræfter Marco Dam-
gaard. Det handler – tror han – om, at de enkelte 
medarbejdere har truffet nogle valg om, hvad de vil. 

”At være lærer, pædagog eller for den sags skyld 
leder på Tingbjerg Skole er nok ikke den letteste 
opgave. Men jeg tror, at vi alle vil det her, og at det 
er vigtigt for os at lykkes. Det betyder også, at vi 
får meget tilbage, når vi kan se, at vores børn og 
unge har en god skolegang, et godt fritidsliv, og at 
de faktisk kommer videre og får nogle lige mulig-
heder for et godt liv”, siger han.

Det er ikke svært for skolen at rekruttere nye an-
satte, og som eleverne består personalet af mange 
nationaliteter. Det afspejler skolens bestræbelser 
på at være kulturbærende, så de familier, som bor  
i bydelen, synes, at skolen er det rigtige valg for 
deres børn. Men fremfor alt handler det – som på 
vel alle skoler – om at arbejde professionelt og 

FOLKESKOLEN HAR TIT EN ROLLE SOM LOKALT SAMLINGSSTED. IKKE I MINDST I 

SOCIOØKONOMISK BELASTEDE OMRÅDER, HVOR SKOLEN BÅDE SKAL ARBEJDE HÅRDT  

FOR AT LØFTE ELEVERNE FAGLIGT OG STÅR MED EN STOR DANNELSESOPGAVE 

Af Foto Jacob Nielsen
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TINGBJERG SKOLE
 

 Ligger i den københavnske bydel Ting-
bjerg, der har mange familier med en 
socio-økonomisk svag baggrund samt 
et antal særligt belastede familier.
 I kraft af indførelsen af skolereformen 
med bl.a. en længere, varieret skole-
dag er skolen overgået fra at være 
heldagsskole til almindelig folkeskole 
 Pt. går der knap 500 elever på skolen 
i 2 spor fra 1.-9 og nu 3 spor i 0. kl. 
som følge af øget elevtilgang. Skolen 
har KKFO (fritids- og klubordning) på 
alle klassetrin samt et særligt tilbud 
for de 16-23-årige. 
 Skolen har desuden en specialklasse-
række fra 0.-10. klasse. 
 For at understøtte arbejdet med børn 
med særlige behov har skolen et res-
sourcecenter med lærere og pædago-
ger med særlige faglige kompetencer. 
 Der er ca. 100 lærere, pædagoger o.a. 
ansat på skolen og fritidsordningerne.
 Ledelsesteamet på fem består af  
skoleleder, souschef, to pædagogiske 
ledere af hhv. indskoling/KFO og  
mellemtrin/udskoling/KFO samt  
en administrativ leder. 
 Skolen er renoveret i 2009 og har 
velindrettede klasse- og faglokaler 
med smartboards og trådløst net i 
alle undervisningslokaler. 
 Skolen ligger i et grønt område med 
gode udefaciliteter og boldbaner. På 
skolens bondegård lærer børnene  
at omgås fx heste og kaniner.
 Der er mange m2 indendørs med 
værksteder, som giver gode  mulig-
heder for gruppe arbejde, teamsam-
arbejde og forberedelse mv.
 Til skolen er tilknyttet svømmehal, 
idrætshal og ved siden af skolen står et 
spritnyt kulturhus med bibliotek, kultu-
relle arrangementer og andre aktivite-
ter, som skolen deler med borgere.
 Skolen er en madskole, så skolens ele-
ver til en fornuftig pris kan købe – og 
lave – økologisk, billig og sund morgen-
mad fra kl. 7 og til frokost hver dag. 

Se mere på tingbjergskole.skolepor-
ten.dk eller på skolens Facebook-side

Jeg brænder for 
folkeskolen som 

koncept. Alle børn er ikke 
født med lige muligheder, 
så vi bør gøre alt, hvad vi 
kan, for at skabe dem.
Marco Damgaard, Skoleleder, Tingberg Skole
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benhårdt med den fagligt-pædagogiske kerne-
opgave.

”Vi har en større inklusionsopgave end 
mange andre skoler, men vi har også nogle vir-
kelige dedikerede lærere og pædagoger, der for-
mår at skabe en arbejdsro og et godt arbejds-
miljø, synes jeg. Vi prøver faktisk hver dag at 
gøre det bedre, end vi gjorde det i går. Både i 
skolen og i vores fritidsdel, som er en integreret 
del af skolen”, siger Marco Damgaard.

Man observerer systematisk hinandens un-
dervisning, forbereder sammen i team, snak-
ker pædagogik og didaktik sammen og gør det 
gennem co-teaching og aktions læring. Og selv 
om det er svært at finde tid, prioriterer alle i 
ledelsen at være på rundgang og supervisere 
det pædagogiske arbejde og samarbejdet. 

”Selv er jeg en del af den pædagogiske le-
delse. Dette skoleår har jeg to aktionslærings-
forløb i matematik og dansk. Her er jeg med 
som didaktisk vejleder, hvor jeg observerer to 
matematiklærere på 2. årgang – den ene står 
for undervisningen, mens matematik-makke-
ren i den anden klasse observerer undervis-
ningen med mig. Det har vi så nogle didaktiske 
samtaler på baggrund af nogle fokuspunkter,  
vi udvikler fælles”, siger skolelederen.

Det lyder nemt, men er det ikke. Dog har 
skolen et forspring i forhold til mange andre 
skoler, der har skullet omstille sig organisato-
risk og kulturelt med indførelsen af skolerefor-
men. Tingbjerg Skole tidligere været heldags-
skole, hvor mange af elementerne i reformen 
blev prøvet af i praksis.

”Vi har været et slags pilotprojekt. Vores 
medarbejdere har en længere erfaring med at 
lære af hinanden kunne man sige. Med refor-
men er det pædagogiske arbejde så yderligere 
systematiseret med vejledere og ledelsen ind 
over, hvor vi observerer, forbereder og følger 
op på undervisningen sammen. Det gælder 
alle lærere og ledere”, fortæller souschef Mette 
Grønlund, der er stødt til.

Respekt og inddragelse
Fagligheden sættes højt på Tingbjerg Skole. 
Herudover har skolen, hvad man kunne kalde 
en dannelsesopgave på alle planer. Skolens vi-
sion er, at børnene udvikler sig i et trygt og 
mangfoldigt fællesskab, der bygger på ansvar, 
tolerance og respekt for hinanden. 

”Fællesskabet styrkes ved at tro på, at alle – 
også her – har gode muligheder for at lykkes. 
Bydelen og skolen har et blakket ry i medi-
erne, som har det med at hænge ved, så vi 
kæmper med at knække fortællingen om, at 

man ikke du’r til noget, når man bor her. Vi  
vil medvirke til at skabe et stærkt fællesskab, 
der involverer både børn, forældre og an-
satte”, siger Mette Grønlund.

Mangfoldigheden bygger skolen på som en 
værdi og en ressource. I mindst i forhold til 
den verserende bandekonflikt, hvor forældre 
og børn føler sig utrygge. Her søger skolen at 
sikre, at alle elever i det mindste er skærmet  
i skoletiden. Og så er der en konkret opgave i 
at medvirke til, at de unge, især drenge, men 
også nogle piger, ikke lader sig lokke af spæn-
ding, hurtige penge og biler. 

Det handler ofte om, at de føler sig uden for 
fællesskabet og søger ’nye’ venner. Og ledelsen 
har mange socialsager, indberetninger, samar-
bejde med SSP mv. I skolens arbejde med bør-
nene og deres familier, og det fællesskab skolen 
står for, er der især ét ord, der træder frem: Ind-
dragelse.

”Man må lade være med at tro, at man er den 
klogeste på alle punkter, bare fordi man er le-
der. Vi har nogle knaldhamrende dygtige fag-
folk og dygtige vejledere i dansk, matematik og 
dansk som andet sprog, der er et stort element 
på vores skole. De bliver inddraget i vores pæ-
dagogiske planlægning, ligesom det er vigtigt  
at have arbejdsmiljø- og tillidsrepræsentanten 
med”, siger Marco Damgaard.

At skolen søger at skabe en atmosfære præ-
get af tillid, anerkendelse og medindflydelse, 
handler ikke mindst også om forældrene. Sam-
arbejdet med forældrene er dér, indsatsen for 
alvor giver værdi. Men måske fordi der er ikke 
tradition eller overskud til det i de miljøer, er 
det ikke lige let at holde kontakten til forældre 
med indvandrerbaggrund med hensyn til de-
res børns skolegang. 

”Skole/hjemsamarbejdet er en af de udfor-
dringer, vi kæmper med. I de sidste fire år jeg 
har været her, har det været et ongoing emne. 
Det handler grundlæggende om at få dem til  
at møde op, følge med i, hvad der sker og af-
stemme forventninger. Men igen, det går da 
den rigtige vej. Især efter skolen har lavet en 
Facebook-side, hvor vi nemmere viser, hvad  
er det for en undervisning, vi laver, og hvad  
er det for arrangementer, vi tilbyder”, fortæl-
ler Marco Damgaard.

Konkurrencesituationen
Nu er skolen ved at være oppe på 400 følgere 
på Facebook-siden, der lægger op til at søge 
mere info på skolens hjemmeside og Forældre-
intra. Der kommer hele tiden flere til, og det er 
de nye forældre, der er med på bølgen. Foræl-

FLERE JERN I ILDEN 

Efter nogle år som lærer  
har Marco Damgaard været 
først viceinspektør og nu  
siden marts skoleleder på 
Tingbjerg skole. Derudover 
er han aktiv i Københavns 
Skolelederforenings besty-
relse og som kandidat ved 
det forestående kommunal-
valg, hvor han stiller op for 
Socialdemokratiet i sin bo-
pælskommune Herlev. 

Så ud over kone og to børn, 
familie, venner, interesser  
og hvad der nu er tid tilovers 
til, bliver der muligvis end  -
nu mere at se til. Men det 
bremser ikke 32-årige Marco 
Damgaard, for der er meget, 
der efter hans mening kan 
gøres anderledes og bedre, 
og så kommer den kombine-
rede interesse for skole og 
politik ikke fra fremmede. 

Hans farfar Jørgen Jensen 
var formand for DLF i 12 år 
og medlem af Socialdemo-
kratiet. Hans far har været 
skoleleder i mange år og har 
også været medlem af S, og 
nu er han selv skoleleder og 
næstformand i Skoleleder-
foreningen i København og 
aktiv socialdemokrat … det 
ligger næsten i DNA’et.
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drene i indskolingen er tydeligvis mere 
interesserede i skolens arbejde end tidli-
gere, og er der kommet en skolebesty-
relse, som virkelig viser interesse og ta-
ger initiativ. 

”For at lykkes med børnenes læring og 
dannelse skal familierne være indover. Vi 
laver ugeplaner for alle klasser hver evig 
eneste uge, hvor forældrene kan gå ind 
og se, hvad er det børnene skal lave og 
lære i denne her uge i de forskellige fag, 
og hvad er der af sociale og faglige mål. 
Det prøver vi at fastholde er et krav til 
forældrene at følge med i, hvis de vil 
have deres barn her. For det er der, de 
har muligheden for at støtte op omkring 
deres barn”, siger Mette Grønlund.

For at nå forældrene ad nye veje har 
skolen lavet en video, hvor historien om 
skolen og fritidsdelen fortælles, og som er 
lagt ud på alle platforme og spredes der-
fra. Det er sådan noget, som gør, at det 
går bedre, mener de to ledere. For det  
er heldigvis ikke kun de rigere segmenter, 
der har adgang til ny teknologi. Det har 
beboerne i Tingbjerg også. Og det har be-

tydning for de skolevalg, som de nye for-
ældre og deres børn tager.

Også i Københavns nordvestlige kvarte-
rer er der alternative skoletilbud i form 
af fri- og privatskoler. De kan trække de 
mere velfungerende etnisk danske fami-
lier og børn fra ressourcestærke indvan-
drerfamilier, og sådan har det også væ-
ret. Men de seneste år er udviklingen ved 
at vende – der er som nævnt flere, der 
vælger Tingbjerg Skole til, og samtidig er 
frafaldet i udskolingen faldet.

”Det har været sådan, at nogle af vores 
ressourcestærke børn i udskolingen med 
mor og far tager en beslutning, når det 
spidser til op mod afgangseksamen, at  
nu vælger vi en anden skole, hvor der er 
en anden sammensætning af børn, fx en 
privatskole. Det arbejder vi på at undgå”, 
siger Marco Damgaard. 

Selv om resultaterne er OK, når man 
tager højde for socioøkonomiske forhold, 
erkender skolen, at den skal blive endnu 
bedre til at løfte det faglige. Og selv om 
stort set alle fortsætter i en ungdomsud-
dannelse, er det langt fra alle, der mag-

ter at holde ved. Desuden nævner Sous-
chef Mette Grønlund, at skolen bakser 
med at optage elever, som har gået på 
privatskole, hvor de simpelthen bliver 
smidt ud, fordi de ikke kan stå distancen. 

Men overordnet set ventes succesraten 
at stige med de kommende årgange, hvor 
der også er større forældreopbakning. In-
teressant er det også, at opleve, at de for-
ældre og børn, der vælger skolen til, har 
store forventninger. Skolen skal dermed 
ikke kun begå sig i konkurrencen om at 
være det naturlige førstevalg, men vise,  
at den fortjener at få et øget optag …  

”Mange af vores elevers mor og far har 
selv gået i skole og er uddannet i Danmark. 
De ved, hvad de kan forvente af os, og 
de stiller krav til os. De ønsker en lokal 
skole, hvor deres børn er glade for at gå 
og bliver så dygtige, de kan. Fx siger en 
far denne mandag morgen til en lærer:  
I fredags skulle I da sende ugeplanen ud, 
men der var ikke nogen – hvordan kan 
det være …?”, slutter Marco Damgaard. 

Af Michael Diepeveen er redaktør

”Vi prøver at favne 
mangfoldigheden  

og vise, at den er en styrke,  
og at det, vi bl.a. har til  
fælles, er, at vi respekterer  
hinandens forskellighed.
Mette Grønlund, souschef, Tingberg Skole
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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.



 Hvis I taber kartoflen, er  
det tilbage igen ... en af de store elever er  
i gang med at sætte de små kommende 
skolebørn ind i reglerne for OL-discipli-
nen ”Kartoffelløb”. Børn fra områdets 
børnehaver er til det årlige OL på Elle-
bjerg Skole i Københavns sydvestkvarter, 
der også står på gummistøvlekast, tov-
trækning og kolbøtter. 

Når forældrene kommer for at hente 
deres poder, bliver de inviteret på en 
café latte fra kaffeknallerten og en snak 
med skolens lærere og en gruppe foræl-
dre fra skolen, der er en del af forældre-
foreningen Brug Folkeskolen. Det er en 
af mange indsatser for at tiltrække om-
rådets forældre til den lokale folkeskole, 
der ligger i et af de mest socialt belastede 
områder i København. Og det virker.

”Jeg har talt med mange forældre, der 
siger at arrangementerne har været med-
virkende til, at de har valgt skolen til de-
res børn. De har måske en forestilling 
om, at det ikke er en skole for dem, men 
det ændrer sig, når de kommer og ser 

skolen og møder forældre, der er glade 
for at have deres børn her,” siger Hans 
Præstbro. Han er far til en pige på skolen, 
skolebestyrelsesformand og talsperson 
for Brug Folkeskolen.

Forældreindsats gør en forskel
Brug Folkeskolen blev oprettet i 2003  
af en gruppe forældre til børn i folkesko-
lerne på Nørrebro i København. 

På det tidspunkt var der på nogle sko-
ler over 80 procent tosprogede elever og 
flere og flere etnisk danske middelklasse-
forældre fravalgte den lokale folkeskole til 
fordel for privatskoler. På Indre Nørrebro 
blev næsten hvert andet barn sendt på 
privatskole. Brug Folkeskolen besøgte 
blandt andet områdets børneinstitutioner 
for at fortælle om folkeskolens kvaliteter 
og vigtigheden af at fastholde den fælles 
folkeskole for alle. Det viste sig at være ef-
fektivt, når forældre taler med forældre. 
Skolerne på Nørrebro er nu langt mere 
blandede end de var dengang – blandt  
andet på grund af forældrenes indsats.  

    På Brug Folkeskolens indsatsskoler på 
Nørrebro er der i løbet af de sidste fem  
år sket en stigning i indskrivningen af  
distriktets børn på henholdsvis 12 og 30 
procentpoint. Brug Folkeskolen har nu 
spredt sig og har aktive forældre i flere 
bydele.

Indsatsen ser også ud til at virke i Syd-
havnen. I løbet af de sidste fem år har 
flere etnisk danske middelklasseforældre 
valgt den lokale folkeskole til – fremfor 
at sende deres børn på fri- eller privat-
skoler, eller andre folkeskoler. Tidligere 
var 80 procent af eleverne tosprogede, 
men nu er der så mange etnisk danske 
nye skolebørn, at der er elever nok til  
en ekstra klasse på hvert klassetrin i ind-
skolingen, og sammensætningen af ele-
verne har ændret sig, så omkring 40 
procent er tosprogede i de små klasser. 
En god blanding, der nogenlunde svarer 
til befolkningssammensætningen i om-
rådet. Der er sket mange ændringer på 
skolen, men uden de gode fortællinger 
fra forældre til forældre, var de nok ikke 
nået så langt, mener skoleleder Anne 
Graah.

Forestillinger udfordres
Mens de kommende skolebørn er i fuld 
gang med at indtage skolens legeplads, 
får Ana Fugl Laursen sig en snak med 
skolelederen og forældrene fra skolen. 
Hun havde egentlig skrevet sin datter  
op på en friskole, men har netop fået at 
vide, at der ikke er plads.

FORÆLDREFORENINGEN BRUG FOLKESKOLEN ARBEJDER FOR, AT DEN 

LOKALE FOLKESKOLE SKAL VÆRE ALLE FORÆLDRES FØRSTEVALG.  

PÅ FORENINGENS INDSATSKOLER ER UDVIKLINGEN VENDT, SÅ FLERE  

ETNISK DANSKE MIDDELKLASSE-FORÆLDRE VÆLGER FOLKESKOLEN 

FREM FOR PRIVATSKOLER.

Tekst og foto Maj Carboni

FORÆLDRE
INDFANGER 
FORÆLDRE
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Forældreforeningen Brug 
Folkeskolen arbejder for, at 
elevsammensætningen på 
folkeskolerne afspejler den 
lokale befolkning.

Forældre, der ellers har 
skrevet sit barn op på en 
friskole, bliver ofte positivt 
overrasket over, at den 
lokale folkeskole, lægger 
vægt på kreativitet, ude-
skole og bevægelse.
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”Det jeg godt kunne lide ved friskolen er, 
at den er kreativ og har aldersintegrerede 
klasser, så den enkelte elev bliver under-
vist ud fra, hvad de har behov for netop 
nu, fremfor at gå frem efter et rigidt 
skema,” forklarer Ana. Hendes mand har 
derimod hele tiden talt for, at de skulle 
vælge den lokale folkeskole, så Ana tog til 
rundvisning på skolen i sidste uge med re-
præsentanterne fra Brug Folkeskolen og 
skole lederen.

”Jeg blev positivt overrasket over sko-
len. Hvis jeg ikke havde set den først, ville 
jeg have været grædefærdig over afslaget 
fra friskolen,” fortæller hun. Efter nu for 
anden gang at have været på besøg på  
Ellebjerg Skole og talt med forældrene,  
er hendes forestilling om en stor rigid  
folkeskole blevet udfordret. 

”Børnehaveklasserne ser meget inspi-
rerende og kreative ud, og der er en be-
vidsthed om, at eleverne ikke bare skal 
sidde ned hele dagen, men lege læringen 
ind,” siger hun. Anas datter er dog stadig 
skrevet op på venteliste til friskolen. 
 ”Hvis hun får en plads på et tidspunkt, 
vil vi helt sikker overveje det. Hvis ikke, 
vælger vi folkeskolen, men jeg vil stadig 
være skeptisk og stille spørgsmål til, hvor-
dan de gør tingene her,” siger hun.

En af de andre forældre, der er kom-
met for at hente sit barn, er også positivt 
overrasket. Debbie Stieper har selv gået 
på skolen som barn, men har ikke været 
der siden.

”Det kom bag på mig, hvordan der nu 
ser ud bag skolen med så meget grønt og 
idrætsfaciliteter. Det er flot, men jeg havde 
ikke nogle gode år, da jeg selv gik her, så 
det trækker ned. Derfor ville jeg nok ikke 
vælge skolen til mit barn. Det er jo ærger-
ligt, men sådan er det,” siger hun. På trods 
af de mange nye positive historier, er de 
gamle svære at slippe helt af med. 

Artiklen er fra Skole og Forældres magasin, 
Skolebørn – se mere på www.skoleborn.dk. 

Mai Carboni er redaktør af Skolebørn

Se mere om Brug Folkeskolen på www.
brugfolkeskolen.dk, hvor der er masser  
af inspirationsmateriale til rekruttering  
og forældresamarbejde, som andre skoler 
frit kan benytte.

Regina Birkemosegård: ”Jeg har skrevet mit barn op til 
en tysk privatskole. Det tyske er vigtigt for mig, fordi jeg 
selv kommer fra Østrig. Min mand synes dog, at vi skal 
vælge den lokale folkeskole, så vi ikke skal køre vores 
børn i skole og rundt til legeaftaler. Jeg kan godt se forde-
len i, at ens klassekammerater bor i nærheden. Jeg har 
tjekket målingerne på den lokale folkeskole og de ligger 
ret godt på faglighed og trivsel. Jeg kan også lide, at der er 
mere mangfoldighed i folkeskolen end i den tyske privat-
skole, hvor vi forældre ligner hinanden meget.”

Louise Schaldemose: ”Vi har kun hørt godt om de lo-
kale folkeskoler fra de andre forældre, så vi synes ikke 
der er grund til at bruge krudt på at køre væk fra lokal-
området for at aflevere vores børn i privatskole. Det er 
vigtigt for os, at skolen er tæt på, så det giver mening i 
hverdagen. Derudover er det vigtigt, at skolen har gode 
faciliteter og gode lærere.”

Claus Fugl Laursen: ”Jeg gik selv på en multietnisk skole 
som barn, hvilket har gjort, at jeg har venner i dag med 
alle mulige forskellige baggrunde. Det giver noget mang-
foldighed, at man ikke kun går i skole med folk, der ligner 
en selv. Derfor synes jeg, at vi skal vælge folkeskolen til 
vores børn. Fordelen ved friskoler er måske, at de er 
mere involverende, så forældrene er mere med til at styre 
det. Det er nok mere vores måde at gå til det på, mens vo-
res forældre overlod det hele til lærerne.”

Debbie Stieper: ”Jeg har valgt den folkeskole, der ligger 
tæt på vores hjem, for det er vigtigt for mig, at min søn 
let kan rende over til kammeraterne. Jeg har kun hørt 
godt om den og har set et sted på nettet, at den har fået 9 
ud af 10 stjerner. Min søn behøver ikke at få topkarakte-
rer. Bare han følger med – det er meget vigtigere med 
trivslen. At han har det godt.”

Miriam Grønhøj: ”Jeg er selv lærer og arbejdede på en 
stor folkeskole i København, men da mine børn snart skal 
begynde i skole er jeg flyttet til Vendsyssel, hvor jeg selv 
er opvokset. Jeg vil nemlig gerne have, at mine børn skal 
gå på en lille skole, hvor der er mindre klasser, mere ro 
og mere tid til den enkelte elev. Vi valgte Lønstrup, fordi 
der er en lille lokal skole. Det er så en friskole. Egentlig 
går jeg ind for folkeskolen politisk og værdimæssigt, men 
når de små folkeskoler er blevet lukket, er der kun frisko-
lerne tilbage, hvis man ønsker en lille skole til sine børn.”

Forældre til kommende 
skolebørn: ”Det tænker vi 
på, når vi vælger skole”
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Valg til LB Foreningens 
Generalforsamling

LB Foreningen varetager ejerskabet af Lærerstandens Brandforsikring - en del af LB Forsikring A/S.

LB Foreningen udskriver valg af delegerede i tre valg områder. 
De delegerede skal have tilknytning til to medlemsgrupper:

• 1: Folkeskoleområdet

• 2: Undervisningsområdet uden for folkeskolen og andre 
medlemmer jf. § 3 i vedtægterne.

Der skal i alt vælges 13 delegerede. 

De delegerede vælges for en periode af fire år fra den 1. maj 
2018. Anmeldelse af kandidatur skal ske senest den  
20. november 2017.

Læs mere om stemmeberettigelse, valgbarhed og -procedure 
på vores hjemmeside.

Valgområde 7 
(Lolland-Falster)  

Postnr.: 4800 - 4990

Valgområde 9  
(Vest- & Sønderjylland)  
Postnr.: 6000 - 6990

Der udskrives hermed valg i følgende tre valgområder:

Valgområde 8  
(Fyn)  

Postnr.: 5000 - 5599



Vallensbæk Skole



Troldtekt ventilationsloftet holdt den målte CO
2
-koncentration 

sig under 900 ppm. 

Lavt tryk sikrer perfekt blanding 
Søren Terkildsen, påpeger de store fordele ved, at  Troldtekt 

ventilation fungerer ved lavt tryk. 

 – Luften blæses ind langsomt og fordeles jævnt. Det sikrer 

en perfekt blanding af frisk og brugt luft, som man ikke opnår, 

når luften blæses ind ved et højere tryk fra nogle få armaturer. 

Samtidig er der hverken træk eller støj forbundet med denne 

løsning, siger han. 

 Forsøget i Vallensbæk dokumenterer en yderligere mærkbar 

gevinst ved Troldtekt ventilation: Løsningen kan bruge op til 70 

procent mindre energi end nye konventionelle ventilationsanlæg.  

Bidrager med ny viden
DTU Bygs test på Vallensbæk Skole foregik i regi af Plan C – et 

strategisk partnerskab mellem Københavns- og Vestegnens 

Kommuner samt en lang række virksomheder inden for energi, 

cleantech, byggeri og rådgivning. Formålet er at skabe viden 

og rammer, som øger og fremtidssikrer energirenoveringen i 

hovedstadsområdets kommuner og boligselskaber. 

  

Der er bedre læring i luften på Vallensbæk Skole – bogstavelig 

talt. Et forsøg, udført af Søren Terkildsen, ph.d. fra DTU Byg, 

viser, at god luftkvalitet øger elevernes indlæring markant. 

 To 6. klasser deltog i forsøget, hvor deres klasselokaler fik 

installeret et ventilationsloft fra Troldtekt. De to klasser blev 

testet i dansk og matematik ad to omgange. En gang i en uge, 

hvor lavtryksventilationen var i drift, og en gang i en uge, hvor 

ventilationen ikke var tændt. 

Flere opgaver med færre fejl
Generelt påviste testene en øget koncentrationsevne hos ele-

verne. I det forbedrede indeklima nåede eleverne fem procent 

flere opgaver og lavede halvt så mange fejl. 

 – Når vi sammenholder de to resultater, når vi frem til, at ele-

verne klarer sig ti procent bedre i den gode luftkvalitet. Set over 

et helt skoleforløb på ti år svarer det jo til et års ekstra læring, 

siger Søren Terkildsen. 

 Han forsvarede sin ph.d. i september 2013 og er i dag ansat 

som vvs- og ventilationsingeniør ved ØLLGAARD Rådgivende 

Ingeniører A/S i Hellerup. 

 Før det nye ventilationsanlæg blev installeret på  Vallensbæk 

Skole, kunne CO
2
-koncentrationen nå over 2.000 ppm i de 

timer, hvor eleverne brugte lokalerne. De 2.000 ppm er dobbelt 

så højt som den anbefalede grænseværdi. Efter installering af 

10% bedre resultater
Eleverne på Vallensbæk Skole nåede 5% flere opgaver og 

lavede halvt så mange fejl i lokalerne med Troldtekt ventilation. 

Samlet set betyder det, at de klarede sig 10% bedre. 

Under 900 ppm CO
2

Efter ventilationslofterne blev installeret, forblev CO
2
-koncen-

trationen i de to klasserum på under 900 parts per million 

(ppm). Før installationen kunne koncentrationen stige til over 

2.000 ppm. 

Troldtekt® ventilation

Frisk luft har effekt  
som et ekstra skoleår

Eleverne klarer sig markant bedre, når luftkvaliteten er i top. Det viser et DTU-forsøg 

fra Vallensbæk Skole, hvor to lokaler fik monteret et ventilationsloft fra Troldtekt. 

Loftet sikrer optimal ventilation samt tilførsel af frisk luft og kan reducere energi-

forbruget mærkbart i forhold til konventionelle løsninger. 

90% mindre energi
I forhold til det eksisterende anlæg i de to lokaler er der skøns-

mæssigt sparet omkring 90% på elforbruget. Dertil kommer en 

besparelse på opvarmning af ventilationsluften på ca. 50%.  

Få mere viden online
Læs mere om forsøget med lavtryksventilation på Vallensbæk 

Skole i Plan C’s produktkatalog på > www.plan-c.dk

Se flere projekter med Troldtekt ventilation og få mere viden om 

løsningen på > www.troldtekt.dk. Her kan du også se en kort 

film, der viser, hvordan Troldtekt ventilation virker i praksis. 



 De kommer godt ud af det med 
hinanden, skoleleder og lokalformand i 
Skolelederforeningen Allan Skriver og 
skolechef Carsten Otte. Det fornemmer 
man hurtigt henover et par stykker højt-
belagt smørrebrød på skolechefens kon-
tor på rådhuset i Brønderslev. De to har 
humoren til fælles og så måske også no-
get andet: det, de refererer til som ”Brøn-
derslevkulturen”.

Brønderslev er en af landets mindre 
kommuner, nabo til den langt større Aal-
borg Kommune, ca. 30 km sydpå. Brøn-
derslevs skolevæsen har som alle andre 
steder i landet undergået mange omvælt-
ninger på kort tid, blandt andet en struk-
turændring, der rokerede rundt på skole-
lederne i kommunen og reducerede 
an tal let af skoler fra 11 selvstændige  
skoler til fire skoledistrikter.  

På denne baggrund er begge glade  
for resultaterne i den vilkårsundersø-
gelse af skoleledernes arbejdsforhold, 
Skolelederforeningen har gennemført. 
Undersøgelsen blev foretaget 10 uger 
inde i skoleåret 2016/17 og ligeledes 10 

uger inde i strukturændringen. Undersø-
gelsen viser en generel tilfredshed med 
arbejdsforholdene blandt skolelederne.

”Den er jo rigtig positiv. Lederne i vores 
kommune har et godt skolelederliv – det 
er der ingen tvivl om. Det er selvfølgelig 
målt i forhold til de gennemsnitstal, der  
er for hele Danmark,” siger Allan Skriver. 
Og det kan Carsten Otte tilslutte sig:

”Jeg synes, lederne er på et kæmpe ar-
bejde, og at de så i den fase er i stand til 
at se, at deres lederliv giver god mening, 
og at de har et rum for at bedrive ledelse, 
det gør mig glad at se i den måling.”

Passende arbejdsmængde
Tallene i Brønderslevundersøgelsen lig-
ger på så godt som alle parametre bedre 
end landsgennemsnittet. F.eks. oplever 
skolelederne i kommunen, at arbejds-
mængden hen over skoleåret er pas-
sende, og at de kan disponere arbejds-
tiden i passende grad.

De fleste skoleledere i kommunen har 
en arbejdsuge på 38-43 timer, hvor fler-
tallet på landsplan i undersøgelsen ligger 

på en arbejdsuge på 44-49 timer. Lige-
ledes finder et flertal af skolelederne, at 
de får god sparring og støtte fra forvalt-
ningen – også på dette punkt ligger de  
et stykke over landsgennemsnittet.  

Både Allan Skriver, der er skoleleder 
på Toftegårdsskolen i Jerslev, og Carsten 
Otte, der kom til stillingen som skolechef 
i Brønderslev fra en skolelederstilling i 
Aalborg for tre år siden, forklarer de po-
sitive resultater i undersøgelsen med, at 
man i kommunen har en tradition for at 
samarbejde om tingene. 

”Det hænger efter min mening sam-
men med, at vi har en kultur for samar-
bejde, som går langt tilbage,” siger Allan 
Skriver. ”Når vi taler samarbejdskultur, 
så findes den jo gennem hele organisatio-
nen. Den kultur, vi har her, starter faktisk 
ved lærere og pædagoger, og så går den 
helt op til kommunaldirektøren. Vi har  
f.eks aldrig set lov 409 i fuldt flor her i 
kommunen, der foreskrev, at lærerne 
skulle arbejde som på det ”normale”  
arbejdsmarked – der skulle være 227 ar-
bejdsdage ligesom hos en isenkræmmer – 
det har vi aldrig oplevet her. For allerede 
i foråret satte vi os sammen mellem læ-
rerkreds, skolelederforening og forvalt-
ning for at høvle de værste uhensigts-
mæssigheder væk.” 

Gensidig tillid
En vigtig faktor i samarbejdet består i, at 
man i kommunen ikke forcerer ændringer 
igennem, men sætter tid af til at indføre 
dem ”stille og roligt”. Skolechefen er dog 
lidt skeptisk over for brugen af det udtryk.

”Jeg tror, man oplever, at man løber 

SAMARBEJDET MELLEM SKOLELEDERE OG DERES KOMMUNALE 

FORVALTNING BLIVER SAT PÅ PRØVE I EN TID MED FOLKESKOLEREFORM, 

SKOLELUKNINGER OG NEDSKÆRINGER. DET ER IKKE ALLE STEDER, 

SAMARBEJDET FUNGERER GNIDNINGSFRIT. ET AF DE STEDER, HVOR 

SKOLELEDERE OG FORVALTNING IMIDLERTID ARBEJDER SAMMEN I 

FORDRAGELIGHED, ER I BRØNDERSLEV I NORDJYLLAND. 

Af  Foto Lars Horn

BRØNDERSLEV-
KULTUREN

tæt på
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Jeg synes, vi får  
udnyttet vores  

størrelse på en konstruktiv 
måde. Man er tættere  
på hinanden, både med 
hensyn til relationer og 
kendskab til hinanden.
Carsten Otte, skolechef, Brønderslev
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Det handler om at tage 
de sikre skridt frem for 

at bruge en hel masse ord, som 
man aldrig får handlet på. Vi 
tager sikre skridt sammen. 
Allan Skriver, lokalformand, skoleleder på Toftegårdsskolen

tæt på
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stærkt. Vi har sat retning på de ting, vi 
gør, og den kultur vi har, går langt tilbage 
og beror jo også på, at man grundlæg-
gende har tillid til hinanden. Man gør det, 
man siger, og siger det, man gør. De lav-
praktiske tillidselementer er på plads, og 
hvis det stille og rolige ligger i, at vi holder 
en del møder og bruger en del tid på at 
tale os ind på hinanden, så vil jeg godt 
være med på det,” siger Carsten Otte.

Her bryder Allan Skriver ind: Nu er  
jeg jyde seks generationer bagud, så ”ro” 
betyder for mig også ”velovervejet”. Ro 
og overblik – man har overblik. Vi er i  
en kultur i dag, hvor man helst skal have 
travlt og høj puls, og det er ikke altid,  
høj puls løser problemerne!”, siger han 
og er enig i Carsten Ottes beskrivelse af 
tillidskulturen som noget, der kendeteg-
ner arbejdsklimaet i Brønderslev. Den er 
en del af det, Carsten Otte og Allan Skri-
ver kalder Brønderslev-DNA’et. 

”Et af de vigtige træk i vilkårsunder-
søgelsen synes jeg er, at man har tillid  
til hinanden og til systemet, og der ingen 
skoleleder er, der ikke ved, hvor man 
skal gå hen med et problem,” siger Allan 
Skriver og understreger betydningen af, 
at enhver leder kan tage telefonen og 
ringe direkte til skolechefen, uden først 
at skulle tage en kommandovej om ad sin 
nærmeste distriktsleder. Og vice versa.

”Det er jo det, der giver den direkte 
kommunikation, og det tror jeg er med 
til at få folk til at føle, at de er en del af 
organisationen. Den er ikke så lagdelt, 
som den sikkert er i andre kommuner.”

Flad struktur
Efter den seneste strukturændring af  
skoleområdet i Brønderslev Kommune, 
fik man en forholdsvis flad struktur for 
skolelederne. Der er to lag – og to titler: 
distriktsledere (4) og mellemledere (22). 

Alle ledere blev inddraget i struktur-
ændringerne, fortæller Allan Skriver: 
”Selv om ikke alle fik deres ønske om pla-
cering opfyldt, følte alle, at de var med til 
at kvalificere byrådets beslutninger.”  

Carsten Otte oplevede også som skole-
chef, at der fra skoleledernes side blev 
vist stor samarbejdsvilje, da strukturre-
formen skulle gennemføres – også selv 
om den havde omkostninger for nogle.

”Folk sagde, at de som udgangspunkt 
gerne ville placeres der, hvor det gav 
mest mening for organisationen. Så der 
er et enormt stærkt blik for fællesskabet. 
Jeg oplever, at folk tænker sig ind i den 
fælles kultur: Hvor kan jeg gøre gavn i 
forhold til den nye struktur? Jeg var no-
get imponeret i samtalerne med skole-
lederne, for jeg tænkte, at her var der  
noget på spil for dem, men det var det 
andet perspektiv, man mødte mig med. 
Det var positivt.”

Omvendt er skolelederne og lærerne 
også med til at levere input til de politi-
ske beslutninger på skoleområdet.

”Vores politikere spørger mig: Hvad  
siger lærerne til det her? Hvad siger  
lederne?”, fortæller Carsten Otte. ”Det  
er rigtigt, som Allan siger, at der ligger  
en kultur her fra det politiske niveau til 
medarbejderne. Det ved man godt som 
politiker – de kan beslutte hvad som 
helst, men hvis det sker hen over ho-
vedet  på nogle andre, bliver det aldrig 
en realitet.”

Mens man i mange år skiftevis har haft 
et Venstre- eller Socialdemokratisk by-
rådsflertal i Brønderslev, så består den 
åbne politiske kultur, uanset hvilken par-
tifarve der sidder i borgmesterstolen.

”Kulturen betyder også, at vi nogle 
gange kan klare opgaver, vi måske ikke 
helt kan se fornuften i, men i og med vi 
har fået lov til at kvalificere den beslut-
ning og den proces, der ligger bag, så ud-
fører vi arbejdet. Og der er ikke nogen, 
der kæmper imod det på de skjulte linjer 
for at komme uden om beslutningsta-
gerne og forvaltningen. Tingene foregår  
i åbenhed her,” siger Allan Skriver. 

Karen Lindegaard er freelancejournalist  

LEDELSESVILKÅR  

Skolelederforeningen har gennemført  
en vilkårsundersøgelse af skoleledernes 
arbejdsforhold på skoler over hele landet 
efter indførelsen af skolereformen. 

Undersøgelsen viser, der er problemer  
på flg. områder:

Manglende tid: 
 Til at levere den ønskede dokumenta-
tion af skolens virksomhed
 Til at samarbejde med personalet om 
skolens progression 
 Til at samarbejde med lokalsamfundet
Til at lave en udviklingsplan for skolen
 Til dokumentationsopgaver, der ikke  
giver mening i forhold til skolens kerne-
opgaver – det er tidsrøvere.

Knappe ressourcer:
 Der er ikke overensstemmelse mellem 
de ressourcer, skolen har til rådighed, 
og de krav lovgivningen, aftaler og 
kommunerne stiller til skolen

Ikke imponerende løn:
 Lønnen modsvarer ikke det ansvar og de 
krav, der er til arbejdet som skoleleder

Brønderslev klarer sig bedre end lands-
gennemsnittet på bl.a. disse punkter:

 Skolelederne får støtte og sparring af 
forvaltningen, når de har brug for det
 De har gode muligheder for at indgå i 
professionelle ledernetværk
 Arbejdsvilkårene modsvarer det ansvar 
og de krav, der er til arbejdet som skole-
leder
 Lønnen modsvarer det ansvar og de 
krav, der er til arbejdet som skoleleder

Kilde: Vilkårsundersøgelse  2016-17

LOKALLØN 

Skolelederne i Brønderslev har været 
gode til at få del i de lokallønsmidler, der 
nu er. Ifølge lokalformand Allan Skriver 
sker det ved, at man holder styr på til-
bageløb af lokallønsmidler. 
 
Gennem årene, siden indførelsen af ny 
løn i 1997, har man aftalt løndele til le-
derne inden for kvalifikation eller funk-
tion, som udbetales oven i den centralt 
aftalte grundløn. Der afsættes ikke læn-
gere OK-penge til lokal forhandling, og i 
mange kommuner forsvinder disse 
penge, når en leder, der har fået del i 
dem, går på pension.

I Brønderslev Kommune holder skole-
lederne imidlertid stadig fast på disse 
penge. Når en leder går på pension, be-
regner man tilbageløbet og forhandler 
herefter disse midler en gang om året i 
en ny forhåndsaftale.
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VI GLÆDER OS MEGET TIL AT SE DIG 
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 OGSÅ

HENTE OPDATERET 

PROGRAM OG ALLE 

INFORMATIONER 

PÅ VORES APP 

SKLmøde17
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Undervisningsminister Merete Riisager (LA)
Borgmester Thomas Kastrup-Larsen (S), Aalborg
Formand Claus Hjortdal
Næstformand Dorte Andreas
Vicedirektør Charlotte Rønhof, DI
Udd. ordfører Carolina Magdalene Maier (Alt)
Kommentator, journalist Michael Kristiansen
Forstander på Askov Højskole Klaus Majgaard
HKH Kronprinsessen, Mary Fonden
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
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:



 Den tekniske udvikling har 
gjort, at alle – foreninger, institutioner og 
enkeltpersoner – lynhurtigt kan sprede 
budskaber af al slags i tekst, lyd og bille-
der via de sociale medier og andre digi-
tale platforme. 

Det er på den ene side udtryk for en 
demokratisering af medierne, da alle så 
at sige kan få en stemme. Men det det  
åbner på den anden side op for et vold-
somt forøget marked for letkøbte hold-
ninger og ytringer. 

I denne nye medievirkelighed kan det 
være svært at skelne mellem sandhed og 
løgn – og informationer og påstande har 
mulighed for at flyde frit rundt. Her et 
eksempel taget fra et Facebook-opslag fra 
en forælder, der var utilfreds med en le-
der på en skole:

”Lederens metoder indebærer trusler, 
afstraffelse af børn og forældresplitting, 
hvor lederen kører forældrene op imod 
hinanden, undertrykkelse af ytringsfri-
hed og bagvaskelse …”

Forælderen havde valgt at oprette en 
hadegruppe på Facebook, hvor medlem-
mer af gruppen frit kunne få afløb for de-
res frustrationer. Og det var der så no-
gen, der valgte at gøre …

Øget digital chikane
Skolelederforeningen får i dag i stigende 
grad henvendelser fra skoleledere, der er 
udsat for krænkelser på de sociale me-

dier i forbindelse med deres arbejde.  
At det er nemmere at give sin mening til 
kende – ufiltreret og udokumenteret – be-
tyder, at skoleledere oplever at blive be-
skyldt for noget, de ikke har gjort. Hvor 
er retssikkerheden henne, når sådant  
noget sker?

Som udgangspunkt kan det ikke kræ-
ves, at den, der giver sin mening til 
kende, kan dokumentere sin påstand. 
Ytringsfriheden er en af grundstenene  
i vores demokratiske samfund, og skole-
ledere må derfor som andre offentlige 
ansatte tolerere andres meninger udtrykt 
på måder, som måske overskrider den 
personlige grænse.

Meningstilkendegivelser kan dog være 
af særlig grov karakter i form af injurie-
rende beskyldninger, som kræver at den 
skal have et grundlag i de faktiske for-
hold. Æreskrænkende påstande, der er 
udokumenteret, er i strid med straffelo-
ven. De kan straffes med bøde eller fæng-
sel i op til fire måneder, jf box. 

Den juridiske vurdering af, om det er i 
strid med straffeloven, er en vurdering af 
ytringens karakter, grovhed samt den der 
fremfører ytringens begrundede gode el-
ler onde tro.

Sandhedsbevis kan fremføres i straffe-
sager, som handler om faktiske forhold. 
Hvis en tiltalt kan føre sandhedsbevis for 
sin udtalelse, kan han eller hun ikke 
idømmes for injurier. 

Hvad kan man gøre?
Som krænket part er der flere veje at gå: 
Orientere ledelsen og få hjælp til at ned-
trappe konflikten. Sørge for at sikre be-
vis, eksempelvis screendumps af kræn-
kelsen. Og få arbejdsgiver til hurtigt at 
tage dialog med krænkeren, bede ved-
kommende om at stoppe og oplyse om 
eventuelle konsekvenser i form af eksem-
pelvis politianmeldelse

Der er imidlertid en række overvejel-
ser, man som krænket part bør gøre sig 
inden anlæggelse af straffesag. Først og 
fremmest skal hensynet til at blive renset 
eller markere en grænse opvejes imod 
det forhold, at en retssag kan være lang-
varig og have store følelsesmæssige og 
personlige konsekvenser.

Den krænkede bør endvidere overveje, 
om det optrapper konflikten at anlægge 
en sag, da det kan medføre endnu mere 
offentlig omtale. Det kan give krænkeren 
endnu flere muligheder for offentligt at 
ytre sig negativt. Skolelederforeningen 
står altid til rådighed med råd og vejled-
ning i sådanne sager. 

Hvem kan rejse en sag
Hvis der er tale om ubegrundet/falsk an-
klage, er det den krænkede selv, der gen-
nem en advokat, skal rejse tiltale ved 
domstolen. Hverken Skolelederforenin-
gen eller kommunen som arbejdsgiver 
kan rejse en sag på den ansattes vegne.

FACEBOOK OG ANDRE SOCIALE MEDIER GIVER MANGE GODE MULIGHEDER FOR SKOLERNE  

TIL AT FORTÆLLE OM DERES ARBEJDE OG AKTIVITETER. MEN DER ER OGSÅ EN BAGSIDE. 

Af Illustration Otto Dickmeiss

kommunalvalg
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LÆS MERE

Straffelovens § 267
Den, som krænker en andens ære 
ved fornærmelige ord eller hand-
linger eller ved at fremsætte eller 
udbrede sigtelser for et forhold, 
der er egnet til at nedsætte den 
fornærmede i medborgeres ag-
telse, straffes med bøde eller 
fængsel indtil 4 måneder.

FTF: Chikane af medarbejdere på 
sociale medier: http://ipaper.ipa-
percms.dk/FTF/Diverse/Brochu-
resocialemedier/

FTF: Undgå chikane af medarbej-
dere på sociale medier. http://ipa-
per.ipapercms.dk/FTF/Diverse/
PixiSocialemedier2014/

Dog har Skolelederforeningen og/eller 
kommunen i visse tilfælde mulighed for 
at yde støtte til den krænkede i form af 
advokatbistand m.m. i forbindelse med 
injuriesagen. 

Der ses en tendens til, at kommuner 
oftere vil yde støtte i sager, hvor ankla-
gen implicit også influerer på borgernes 
tillid til kommunen som helhed. Fx hvis 
en skoleleder som i eksemplet på inter-
nettet anklages for ulovlige handlinger 
(herunder strafbar adfærd) i tilknytning 
til udøvelsen af arbejdet.

I disse tilfælde kan kommunen have 
en relevant kommunal interesse i at imø-
degå de injurierende anklager omkring 
kommunens sagsbehandling og derfor 
hjemmel til at yde støtte til den kræn-
kede medarbejder.

Hvis der er tale om trusler om vold  
eller stalking skal det meldes til politiet!

Andre muligheder
Den krænkede kan kontakte mediet for 
at få fjernet mishagsytringen.

Ved krænkelser på Facebook og de fle-

ste andre sociale medier er der mulighed 
for at anvende deres egne anmeldersy-
stemer. Anmeldersystemet giver mulig-
hed for at anmelde misbrug eller over-
trædelse af vedtagne politikker – her-  
under også hadefuld tale.

Ved videregivelse af private oplysnin-
ger, kan der rettes henvendelse til Data-
tilsynet – igen er det en mulighed at søge 
rådgivning i Skolelederforeningen. 

Helle Rasmussen er konsulent i Skolelederforeningen 
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Drømmer du også om, 
at hver elev bliver og 
forbliver en dygtig, 
glad læser på din skole?

Yes, jeg er 
rykket op i level 
Det har jeg ønsket hele ugen 
og derfor har jeg læst meget!

GameLæsning hjælper 
elever højere op i level ofte. 

Det gør dem til dygtige, 
glade læsere.

Så lær, hvordan GameLæsning kan løfte den enkelte i 
1.-9. klasse op til en glad læser med et højt læseniveau. 
Læs mere på www.gamelæsning.dk 

GameLæsning kan løfte 98 % af eleverne
GameLæsning bygger på en påvirkning, som har løftet op til 98 % af eleverne  
til dygtige læsere i indskolingen og som har bidraget til at de danske elever  
kom i top 5 i PIRL 2011. For denne virkning kan løfte og fortsat løfte op til 98 % af 
eleverne på hver en årgang til og med 9. klasse! 

Kend jeres virkning!  (John Hattie)



I 2016 FYLDTE SKOLE OG FORÆLDRES RÅDGIVNING 10 ÅR, OG ANTALLET AF FORÆLDRE, 

DER RINGER ELLER MAILER, HAR VÆRET STØT STIGENDE. STØRSTEDELEN AF DE FRIVILLIGE 

RÅDGIVERE ER PENSIONEREDE SKOLELEDERE. MØD TO AF DEM HER.

Af Foto Privat

CV:
MARIANNE KYED

 Lærer, Vedbæk Skole, 
1974-89
 Skoleleder, Nygård 
Skole, Helsingør Kom-
mune, 1989-92
 Skoleleder Tommerup 
Skole, Fyn, 1992-2007
 Leder af PPR, Assens 
Kommune, 2007-2012
 På pension i 2012

Hvad var din motivation for at  
blive rådgiver?
Gennem mit arbejde som skoleleder og leder  
af PPR har jeg opbygget en særlig viden, som jeg 
synes, at jeg har en forpligtelse til at give videre. 
Den viden forsvinder jo ikke fra mig, fordi jeg er 
gået på pension. 

Er det ikke svært, når det kan være 
tidligere kollegaer, det handler om?
Vi holder ikke hånden over nogen, fordi de  
er gamle kollegaer. Vi forholder os altid sagligt 
og rådgiver upartisk. Vi fortæller dem, der er i 
knibe, at det ofte handler om ussel mammon. 
Men selvom der skal spares, så skal behandlin-
gen af folk stadig være i orden, og det giver vi  
os god tid til at forklare.

Hvilke henvendelser er der flest af?
Der er utrolig mange forældre, der har svært 
ved at finde ud af, hvor børnene skal gå i skole  
efter en skilsmisse. Den ene af forældrene har 
måske fundet en kæreste langt væk, og så tror 
han eller hun, at man bare kan tage børnene 
med. Det er også sager, hvor den ene forælder 
ønsker privatskole, og det ønsker den anden ikke.

Hvilke sager er sværest at håndtere?
Det kan være en mor, der ringer, fordi hun er ked 
af, at der er blevet lavet underretning på hendes 
barn til socialforvaltningen. Hun tror måske, at 
barnet vil blive tvangsfjernet. Så kan jeg berolige 
hende med, at det meget sjældent er tilfældet, 
da det er alt for dyrt, og fortælle hende, hvilke 
fordele der er ved en underretning – at det både 
er en hjælp til hende og barnet. Det ville helt 
sikkert være det bedste, hvis skolelederne 
kunne berolige omkring dette, så ville der nok 
ikke være samme behov for at ringe til os. Nogle 
gange må vi henvise til statsamtet, men vi giver 
ikke op, før vi har fundet en løsning.

Har du oplevet, at folk er blevet 
ubehagelige over for dig?
Nej, det har jeg faktisk aldrig oplevet. De er ofte 
vrede på en bestemt skole, lærer eller skoleleder – 
eller endog deres ægtefæller, men jeg har al-
drig oplevet, at nogen har skældt mig ud. Det 
er en del af vores job at hjælpe folk, der er ble-
vet frustrerede, vrede eller bange. Derfor er 
det også fint, at de fleste af os er pensionister, 
for så repræsenterer vi ikke systemet.

”En sjov episode jeg har været ude for, var en skolebus-
chauffør, der ringede, fordi han havde regnet ud, at en 
vendeplads kunne forkorte busruten. Jeg rådede ham 
til at drøfte det med skolelederen, og det endte med, 
at de sammen fik taget initiativ til en vendeplads.” 

Marianne Kyed
Frivillig i Forældrerådgivningen siden 2012  
Marianne bruger fem til ti timer om ugen på brevkassespørgsmål og telefonrådgivning.  

FORÆLDRENES LIVLINE 

plenum – okt 2017 43

dialog



 Forældrerådgivningen

Fakta

SÅDAN BLIVER DU RÅDGIVER
Der er ingen officiel ansøgningsformular. 
For at blive rådgiver skal en nuværende 
rådgiver anbefale dig til jobbet. Det er for 
at sikre en høj kvalitet og faglighed 
blandt de frivillige. Tag en snak med en 
fra rådgivningen, hvis du har lyst til at 
være med på holdet. OM RÅDGIVNINGEN

Forældrerådgivningen er en uvildig råd-
givning, hvor forældre og andre har mu-
lighed for at få anonym rådgivning i for-
bindelse med et barns skolegang. 

Telefonrådgivningen er åben alle skole-
dage fra kl. 10.00-14.00. Derudover  
er det muligt at indsende et brevkasse-
spørgsmål via mail. 

Rådgivningen er oprettet af organisatio-
nen Skole og Forældre, der er landsorga-
nisation for forældre i folkeskolen.

Forældrerådgivningens rådgivere er frivil-
lige. De besvarer spørgsmål hjemmefra, 
og mange er pensionerede skoleledere. 

Læs mere på foraeldreraadgivningen.dk.

U RÅDGIVER
nsøgningsformular. 
kal en nuværende
til jobbet. Det er for 
og faglighed

g en snak med en
du har lyst til at

OOOM RÅ
Forældre
givning,
lighed fo
bindelse

Telefonr
dage fra
er det m
spørgsm

Rådgivn
nen Sko
nisation

Forældre
li D

EKSEMPEL
Kære forældrerådgivning 

PRIVATSKOLE - Mine to største børn 
har skiftet til privatskole. Jeg har van-
skeligheder med at dække udgifterne. 
Min eksmand støtter børnene i deres 

ønske, men vil kun bidrage til børnenes 
generelle udgifter med mindre beløb – 
medmindre han bliver bopælsforælder. 

Hvad gør jeg?

EKSEMPEL
Kære forældrerådgivning 

KLASSEKASSE - Hvorfor skal vi betale til 
klassekassen? I min søns klasse samler læ-
rerne penge ind til klassekassen to gange 

årligt, og forældrene bliver rykket for beta-
ling, indtil de punger ud. Er folkeskolen ikke 
gratis, og må lærerne holde styr på, hvem 

der betaler til klassekassen?

25%
Sociale 

problemer 
i skolen

14%
Inklusion af 
elever med 
særlige ...

13%
Faglige  

problemer
12%

Skilsmisse-
relaterede 
problemer

11%
Skoleskift

29%
Kommunikation 
og samarbejde

-

TOP 6
PROBLEMSTILLINGER

I 2016 var der 1454 henvendel-
ser til Forældrerådgivningen, 
hvilket er en stigning på 110  
pct. sammenlignet med 2012. 
Det er mødre, der står for de  
fleste henvendelser.

Tabellen viser, hvilke problem-
stillinger der oftest har givet an-
ledning til at kontakte Forældre-
rådgivningen i 2016.

Kilde: 
Forældre -

rådgivningens 
årsrapport 2016
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TRE GODE RÅD TIL 
NYE RÅDGIVERE

1. Vær indstillet på at 
lytte. Vi har det alle 
med at drage lynhurtige 
konklusioner, og det 
skal man passe på med.

2. Strukturér samtalen. Lyt 
først – derefter kan du 
lede folk ind på, hvad de 
skal gøre nu. Brug for-
ældrenes egne ressour-
cer, som ikke må under-
kendes.

3. Brug lidt humor. Når  
folk ringer ind, er de ofte 
vrede eller kede ad det. 
Lidt humor kan både få 
en samtale i gang og 
være med til at afslutte, 
så forældrene ser mere 
fortrøstningsfuldt på det 
videre forløb.

Kilde: Michael Tillitz

Hvad var din motivation for  
at blive rådgiver?
Da jeg arbejdede som skoleleder, var 
jeg tovholder i et dialogudvalg med  
lærere, andre fagpersoner og ikke 
mindst de involverede forældre. Det til-
talte mig at kunne fortsætte den dialog-
form i Forældrerådgivningen, hvor vi 
ikke bare fortæller, hvad folk skal gøre, 
men inddrager dem. At forældre føler 
sig frustrerede og ikke hørt, er oftest  
en del af problematikken i konflikter.

Hvad er den vigtigste egenskab  
for en rådgiver?
Empati – og at kunne få en god samtale 
i gang er noget af det vigtigste. Mange 
af henvendelserne drejer sig om dårlig 
eller manglende kommunikation. Res-
sourcestærke forældre ringer, fordi de 
vil have at vide, hvad deres ret og pligt 
er. De mindre ressourcestærke føler  
sig kørt ud på et sidespor og aner ikke, 
hvad de skal gøre. Det er ikke alle folk, 
der kan læse og forstå, hvad kommu-
nerne skriver.

Hvordan ved du, at samtalen  
er gået godt?
Vores opgave som rådgivere er ikke 
at skabe mere konflikt, men at finde en 
løsning i fællesskab med den, der rin-
ger. Til sidst i samtalen spørger jeg der-
for altid: ”Ved du, hvad du skal gøre 
nu?” Hvis de kan slutte af med at sige: 
”Så vil jeg gøre sådan”, er vi nået et 
godt stykke vej. Jeg fortæller dem også, 
at de altid kan vende tilbage til os i For-
ældrerådgivningen.

Hvordan håndterer du vanskelige 
henvendelser?
Jeg har få gange oplevet at have en bin-
degal person i røret, der truer alt og alle. 
I sådan et tilfælde er jeg nødt til at sige: 
”Jeg tror ikke, jeg kan hjælpe dig”. Men 
det er heldigvis sjældent. De fleste hen-
vendelser er mindre konflikter om sam-
arbejde. De burde kunne løses på stedet. 
Men skoleledere er ikke nødvendigvis 
uddannet i konfliktløsning, hvilket de 
burde være, og jeg ved, at både KL og 
regeringen har fokus på det. 

Maria Stove er freelancejournalist

CV: 
MICHAEL TILLITZ

 Lærer, Vallensbæk 
kommune, 1978-1991
 Forfattervirksomhed, 
undervisningsmateriale, 
1986-1990
 Viceskoleleder, Solrød 
kommune, 1991
 Skoleleder, Solrød  
kommune, 1991-992
 Skoleleder, Greve  
Kommune,1992-2012
 Eget firma, konsulent 
og rådgivning, 2012-

”Det er et stort plus, at man kan arbejde hjem-
mefra, og det er også en stor fordel for brugerne, 
at det er anonymt. Dog kan jeg godt savne at 
kunne se folk i øjnene, når jeg taler med dem.”

Michael Tillitz
Frivillig i Forældrerådgivningen siden 2013
Michael bruger cirka fire timer om ugen på telefonrådgivning.

plenum – okt 2017 45



PÅ VEJ MOD  
ET FÆLLES 
SKOLEVÆSEN
I RANDERS HAR MAN FORNYET DET FÆLLES GRUNDLAG FOR 

KOMMUNENS SKOLELEDELSE. MÅLET ER STØRRE SAMMENHÆNG 

OG SYSTEMATISK UDNYTTELSE AF EGNE RESSOURCER, OG MIDLET 

ER INDDRAGELSE OG EJERSKAB. FORVENTNINGERNE ER HØJE, MEN 

FLYVEFÆRDIGHEDEN AFHÆNGER AF FORPLIGTELSEN.

Af Foto Frederik Maj
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 Med skolereformen er der 
mere fokus på den sammenhængende le-
delseskæde mellem skolen og kommu-
nens forvaltning. Ønsket er en styrket 
helhedsindsats, en organisk forvaltnings-
form, der både sikrer effektivitet og ind-
dragelse. 

Det forlyder, at Randers på forbilledlig 
vis har sat gang i den øvelse, og derfor 
har Plenum sat skolechef, Henrik Johan-
sen og skoleleder-TR, Carsten Andersen 
fra Assentoftskolen stævne på kommu-
nens kontorer på Laksetorvet tæt på, 
hvor Randers Fjord bliver til Gudenåen. 

På bordet ligger det fysiske bevis: 
”Grundlag for god skoleledelse i Randers 
kommune” lyser overskriften i blåt, og 
derfra gennemgår seks sider indsatsens 
baggrund og formål, anvendelse og ud-
førsel og det hele opsummeres endeligt i 
tre grundprincipper, hver konkretiseret i 
en række pejlemærker. Endnu er papiret 
med Carsten Andersens ord meget frisk 
og stadig i den indledende indkørings-
fase, men alle aktører på ledelsesplan 
har store forventninger, ikke mindst på 
grund af tilblivelsesprocessen. 

”Vi har følt os inddraget, set og hørt 
som samlet gruppe, skoleledere, afde-
lingsledere og SFO-ledere, og vi oplever 
med denne proces, at der skabes mulig-
hed for at arbejde mod større justering i 
værdi-, lærings- og styringskæden, så der 
kan være fokus på elevernes læring på alle 
niveauer. Det er en positiv udvikling. Som 
niveau 1 leder er det også vigtigt for mig at 
sige, at der er god feedback fra de andre 
niveauer også. At der blev skabt et rum 
for hele ledelsesgruppen, der betyder, at 
når vi snakker fælles skole, så er vi også 
samlet,” forklarer Carsten Andersen.

I udarbejdelsen af ledelsesgrundlaget 
var der tilknyttet en følgegruppe, som 
bestod af fem skoleledere, der samtidig 
var tovholdere i de fem netværk, som 
kommunens skolelederne var inddelt i, 
samt to skoleledere, som også sad i pro-
jektgruppen for Randers Kommunes  
forløb med professionelle læringsfælles-
skaber (PLF). Denne følgegruppe deltog i 
arbejdsprocessen tæt på skolechefen om 
formuleringen af ledelsesgrundlaget.  

”Det var vigtigt, at vi havde alle ledelser 
med, så man kunne få ejerskab for pro-
duktet, men vi har også haft konsulenter 
til at facilitere processen. Arbejdet frem og 

RANDERS 
KOMMUNE
 
Antal skoler: 
19 folkeskoler og 
3 specialskoler

Antal elever: 
9094 elever heraf 
283 specialskoleelever

Antal ledere: 
67 ledere

Antal lærere: 
800 fuldtidsstillinger

Partnere:
Skolelederforeningen har  
i samarbejde med Børne-  
og Kulturchefforeningen 
udarbejdet dialogoplægget 
”Kommunalt partnerskab 
for læring – Ledelse i og af 
skolen”. 

Se mere på www.skole-
lederforeningen.org 
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tilbage mellem grupperne har kvalificeret 
produktet,” siger Henrik Johansen.

Bro mellem øer 
Papiret om det gode ledelsesgrundlag  
er den formelle kulmination på en ind-
sats, der har pågået siden Henrik Johan-
sen tiltrådte som skolechef i foråret 2016. 
Forinden havde en skolestrukturændring 
gået hårdt for sig i Randers. Fem skoler 
blev lukket og nye ledelser blev sat sam-
men og placeret på nye skoler i, hvad Car-
sten Andersen kalder en rå proces og en 
hård omgang for mange skoleledere. 

Ifølge Henrik Johansen var der et ud-
præget behov for at kigge fremad. Og 
frem for alt at stå sammen. Startskuddet 
var i Grenå i juni 2016, hvor samtlige  
ledelser blev kaldt til samling i halvandet 
døgn under følgende ambitioner:

At kigge tilbage med henblik på at dele 
erfaringer og fælles historier 
Fremhæve hovedpointer og kompeten-
cer, der skal bringes i spil fremadrettet
At løfte samarbejdet i ét fælles skole-
væsen mellem skolechef og skoleledel-
ser og ledelserne på tværs af skolerne
At dele og udvikle viden og anbefalin-
ger ift. udvikling af god skole i Randers
At få input til og drøftelser af hvad god 
skoleledelse er – et fælles ledelsesbegreb

Da invitationen kom, husker Carsten An-
dersen, at flere tænkte: Manden er gal. 
Det er vores travleste periode, og så vil 
han have os til at bruge 24 timer i Grenå. 
Men efterfølgende fandt vi ud af, at det 
var præcis, hvad vi havde brug for,” siger 
han og begrunder.

”Skolerne var som 22 små øer. Hver 
især havde mange gode ting i gang, men 
der var ingen feltretning. På internatet  
i Grenå blev der samlet op på gruppen  
og på alle de frustrationer, som folk gik 
med. Og vi kunne rent faktisk begynde  
at snakke pædagogisk udvikling.”

For Henrik Johansen var kodeordet 
etableringen af et fælles udgangspunkt: 
”Vi skulle have nytte af hinanden. Langt 
det mest foregår jo decentralt, men vi 
skulle også have noget fælles. Noget vi 
står på. Ledelsesgrundlaget er det skrevne 
produkt af det arbejde, det initiativ,” siger 
skolechefen og lægger pegefingeren på  
de tre sammenhæftede ark foran ham.

Data skal give mening
Et gennemgående begreb i samtalen og i 
papirerne er ”Professionelle læringsfæl-
lesskaber”, hvilket også er titlen på det 
A.P. Møller-finansierede treårige udvik-
lingsforløb, som skolerne i Randers har 
gennemgået med det formål at professio-
nalisere og systematisere samarbejdet på 
og mellem kommunens skoler. 

”Det centrale i PLF er netop systema-
tik. Og at man kan arbejde datainforme-
ret og prøve handlinger af og evaluere på 
tingene. Så hvis vi skal gå fra det glittede 
papir til succes i praksis, så er det den 
vej,” forklarer Carsten Andersen. Henrik 
Johansen supplerer: 

”Det er vigtigt at pointere, at vi ved 
hjælp af data og konkrete informationer 
kan skabe merværdi. Sådan at forstå, at 
når vi stiller viden og data til rådighed, 
også på tværs af skoler og på tværs af for-
valtning og skoler, så kan vi løfte kvalite-
ten. Det handler – igen – om at være et 

fælles skolevæsen og om skabelsen af  
en fælles kultur.”

Data og tal er en stigende efterspurgt 
vare og er ikke mindst yndet politisk  
ammunition, men både skolechefen og 
skolelederen opfordrer til nuanceret  
omgang med informationerne.

”Gennemsnitstal siger i sig selv ingen-
ting om de enkelte og intet om eksempel-
vis elevens trivsel. Man er nødt til at for-
holde sig kritisk og se om bag tallene. Det 
skal handle om både kvantitet og kvali-
tet,” siger Carsten Andersen – og Henrik 
Johansen er enig:

”Data skal give mening. Kerneopgaven 
er jo elevernes læring og trivsel. Det bed-
ste er, når nogen efterspørger et specifikt 
stykke information til et specifikt formål. 
De data, vi får, skal egentlig være en for-
styrrelse, der peger på, hvad vi kan blive 
bedre til.”

Randers har i øvrigt til både skole lede r-
nes og skolechefens udelte tilfredsstil-
lelse fået tildelt et nyt PLF-forløb som 
starter til januar og dermed en ny treårig 
periode med fokus på professionalise-
ring af samarbejdet. 

Zoom er sundt
En af de udviklingsøvelser, skolelederne  
i PLF-forløbet har været igennem, gik  
ud på, at skolelederne skulle optage en 
arbejdssituation på video og derefter vise 
optagelsen for lederkollegaer, der på den 
baggrund interviewede og gav vedkom-
mende struktureret feedback ud fra for-
skellige roller.

Ifølge Henrik Johansen kan sådanne 
øvelser illustrere og udfordre den føl-
somhed, og det kulturbrud, der er ved at 
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stille sig til skue for andre. Og dermed en 
potentiel hindring for ambitionen om vi-
dendeling. Carsten Andersens oplevelser 
bekræfter antagelsen:

”Det var uden tvivl grænseoverskri-
dende for mange. Men jeg har ikke hørt 
nogen sige, at det ikke også har været 
utrolig hjælpsomt og rigtig sundt. Det er 
også en del af, at vi skal professionalisere 
vores mødekultur.”

Sammenhængskædens 
sammenhængskraft
Et andet af de nye tiltag, der har vakt  
begejstring hos Carsten Andersen, er de 
såkaldte TUS-samtaler, hvor skolechefen 
sammen med en konsulent mødes med 
de enkelte skolers ledelsesteam.

”Det er vi glade for. Det har vi ikke prø-
vet før. Det er med til at få os til at føle og 
ville den fælles retning. Vi har manglet en 
forvaltning, der har holdt fast på formule-
ringerne. Det er de her samtaler et ek-
sempel på, at vi har fået nu.” 

Ud over viden om dagligdagen på sko-
lerne og råd om prioriteringer kan TUS-
samtalerne også tjene til at gøre forvaltnin-
gen opmærksom på kompetencer, som 
kan stilles til rådighed for ledelseskollegaer 
på andre skoler, forklarer Henrik Johan-
sen. Og den del af sammenhængskæden 
har skolechefens særlige opmærksomhed.

”Det kan vi blive bedre til endnu. Vi skal 
i endnu højere grad have netværk, der ta-
ger ud og deler deres viden, så vi opbyg-
ger kapacitet lokalt. Ved at styre proces-
serne kan vi få øje på en masse ting, som 
vi kan hjælpe hinanden med. Jeg er meget 
optaget af, at skoleledelserne i de allerede 

eksisterende forpligtende netværk, eller 
uforpligtende på tværs af skoler, kan med-
virke til at dele viden.”

Den opgave kræver tid, og tid er alle 
presset på, siger Henrik Johansen. Drif-
ten er ofte med til at bestemme, hvad der 
bliver lavet, så for at sikre videndelingen 
er det væsentligt, der afsættes tid til det, 
mener han. Så der både kan arbejde med 
drift og udvikling.

Carsten Andersen kigger i papirerne og 
bladrer frem til beskrivelsen af ledelses-
grundlagets pejlemærker. For ham er det 
afgørende i overgangen fra papir til prak-
sis indlejret i den eksemplariske tilbli-
velse, forstået på den måde, at lige så  
inddragende samarbejdet har været, lige 
så forpligtende er det også.

”Det er dér, sårbarheden er. Hvis vi ikke 
får følgeskab på projektet. Hvis nogle sid-
der derude og siger: ”Det der papir: Det 
er ikke os”. Det er der ikke ret mange 
skole ledere, der skal sige, før det bliver 
svært at være skolechef. Betingelsen for, 
at alt det her virker, er, at der opbygges  
viden lokalt og den viden spredes ud.”

”Og det tænker jeg, at jeg har fået legi-
timitet til her,” følger Henrik Johansen  
op og lægger for sidste gang hånden på 
”Grundlaget for god skoleledelse i Ran-
ders kommune”. Carsten Andersen er 
enig: ”Ja. Det har vi nikket til hele vejen 
rundt. Det med de 22 øer i gamle dage. 
Det går ikke længere,” slutter han. 

Peter Rewers er freelancejournalist

RANDERS KOMMUNES 
TRE GRUNDPRINCIP-
PER I ”GRUNDLAG FOR 
GOD SKOLELEDELSE”:

1. Ledelse med fokus på 
elevers læring og trivsel  
Skoleledelsens fokus er 
på handlinger og opfølg-
ning på effekter af ind-
satser til gavn for elevers 
læring og trivsel.

2. Ledelse som professio-
nelt læringsfællesskab 
Ledelsen er opmærksom 
på at håndtere dilem-
maer og paradokser gen-
nem en undersøgende, 
involverende og lærende 
tilgang.

3. Sammenhæng i ledelsen 
af det kommunale skole-
væsen 
Ledelsen indgår sammen 
med medarbejderne i en 
fælles lærings-, værdi- og 
styringskæde.
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“sofusTEACH bygger bro mellem observation og didak tisk 

Micki Sunesen, tidl. lærer, ph.d. i kompetenceudvikling mv.

sofusTEACH er udviklet af tre fagpersoner med forskellig bag-
grund og et fælles ønske om skabe bedre mulighed for at obser-
vere og udvikle kompetencer hos medarbejdere i folkeskolen. 

En af dem er Micki Sunesen, tidligere lærer og ph.d. i organi-
satorisk læring og kompetenceudvikling. Med afsæt i tidligere 
skoleleder Thomas Dræby Kraghs ledererfaringer og inspiration 
fra besøg i Ontario, Canada, har de i samarbejde med IT-virksom-
heden sofus udviklet det digitale værktøj sofusTeach.

Formålet er at skabe en fælles ramme for observationsforløb, 

Ved hjælp af et overskueligt og let anvendeligt IT-program hjælper 
sofusTEACH med at dokumentere skolens faglige kompetencer 
og udvikling. 

sofusTEACH styrker lærings-
fællesskabet på skolen
Det digitale værktøj sofusTEACH skaber overblik over medarbejdernes kompetencer 
og hjælper skoleledelsen med at observere og udvikle skolens faglige potentiale.

Sådan skaber sofusTEACH struktur og overblik
sofusTEACH støtter skoleledelsen i arbejdet 
med at observere og udvikle medarbejderens 
faglige kompetencer. 

Ved observationer i klassen kan skoleledel-
sen kortlægge medarbejderens kompetencer 
inden for 11 anerkendte fokusområder inspi-
reret af Skolelederforeningens pjece 
”Tættere på”.

Derefter sikrer sofusTEACH nem dialog med 
medarbejderen, så man i samarbejde kan 

målsætninger. 

Endelig giver sofusTEACH et visuelt overblik 
over medarbejderens udvikling over tid.

1. Klar strukturering af 
undervisningen

2. En betydelig 
mængde ægte 

læretid

3. Lærings-
fremmende 

arbejds-
klima

4. Indholds-
mæssig 
klarhed

5. Meningsdannende 
kommunikation

6. Metode- 
mangfoldighed

7. 
Individuelle hensyn

8. Intelligent
træning

9. Transparente 
præstations-

forventninger

10. Stimulerende
læringsmiljø 

11. Klasseledelse



Kontakt os for yderligere informationer
www.sofus.dk | 26 28 87 00 | kim@sofus.dk 

På Skole ledernes Årsmøde i Aalborg Kongres- 
og Kulturcenter den 2. og 3. november kan 
du høre mere om, hvordan sofusTEACH kan 
kortlægge medarbejdernes faglige kompe-
tencer – enkelt og systematisk.

Her står Kim, Thomas og Micki klar til at vise 
programmets funktioner. 

Samtidig kan du høre mere om, hvordan pro-
grammet kan anvendes til at sikre dialog og 
godt samarbejde på den enkelte skole. 

KOM OG MØD OS PÅ STAND NR. 100

sofus har 4.098 brugere i 58 kommuner

sofusTEACH er et digitalt værktøj, som 
afdækker faglige kompetencer og udvik-
lingspotentiale hos skolens medarbejdere.

Kursusdag 0                    
Lederintroduktion           

Kursusdag 4 

samarbejde

Kursusdag 3                         
Feedback 

Kursusdag 2            
Observationer  

Kursusdag 1    

introduktion    

Mød sofusTEACH på Skoleledernes Årsmøde

Mød Kim Dam Ernst fra sofus (t.v.) og tidligere skoleleder 
Thomas Dræby Kragh sammen med Micki Sunesen på 
Skoleledernes Årsmøde. 

Kursusdag 5 
Evaluering



NOTER

Skolelederforeningens formand Claus Hjortdal 
er blevet genvalgt som formand for FTF’s Leder-
råd, der repræsenterer ca. 27.000 FTF-ledere i 
den offentlige og private sektor. Han er valgt for 
en toårig periode – i et kampvalg i øvrigt med 
sygeplejerskernes og BUPL-ledernes formænd.

FTF’ lederråd er nedsat som platform for ho-
vedorganisationens ledermedlemmer. Leder-
rådet samler lederne på tværs af FTF’s med-
lemsorganisationer og arbejder på at styrke 
ledelsesforholdene på både det offentlige og 
private arbejdsmarked.

Lederrådets formand mødes også jævnligt med 
FTF’s forretningsudvalg, hvor specifikke leder-
spørgsmål er på dagsordenen og for at udvikle 
lederarbejdet i FTF.

Reformen har givet længere skoledage og krav om 
mere aktivitet om dagen i skoletiden. Men refor-
men beskæftiger sig ikke med, hvordan børnene 
får brændstof til den forlængede skoledag. 

Det råder Roskilde Kommune nu bod på med en 
ny ’Guide for Mad og Måltider’ i folkeskolen med 
ideer til undervisningsforløb med mad som om-
drejningspunkt, kantinernes menuer og sunde 
mellemmåltider samt råd til, hvordan det kan lyk-
kes at få eleverne til at spise deres medbragte 
madpakker. 

Se roskilde.dk > Familie og børn > MADGUIDE

Syv ud af ti folkeskoler har indført 45 mi-
nutters daglig bevægelse. Det viser en ny 
undersøgelse fra Dansk Skoleidræt og Tryg-
Fonden. Så modsat en del medieskriveri  
går det fremad for landets folkeskoler med 
at få indført mere bevægelse i skoledagen, 
hvilket er en central del i reformen.

At det er vigtigt, viste Undervisningsmini-
steriets følgeforskning på reformen dette 
forår, hvor det bl.a. fremgår, at motion og 
bevægelse er det reformelement, der har 

størst sammenhæng til elevernes læring  
og trivsel. Og at bevægelse er det element, 
som mange lærere, pædagoger og elever  
er gladest for i reformen.

Dansk Skoleidræt og TrygFonden oplever 
også en stigende interesse for de kurser og 
materialer, som de udbyder for at inspirere 
skolerne til at indføre mere bevægelse i 
skoledagen. Det sker gennem det fælles 
program ’Sunde Børn Bevæger Skolen’.

Undervisningsministeren og Skolelederforeningens formand har besøgt Brøndby 
Strand Skole for at se, hvordan skolerne er kommet i gang med indsatsen omkring 
den såkaldte skolepulje på ½ mia. kr. TV2 Lorry dækkede begivenheden. 

Her kan skoler med en høj andel af elever, der har fået under karakteren 4 i dansk 
og matematik, få tilført ekstra midler, hvis de ellers får løftet karaktersnittet ved 9. 
kl. afgangseksamen. 

Skolelederforeningen er glad for, at der er afsat ekstra midler til at arbejde med 
fagligt svage børn og unge, men er skeptisk over for udmøntningen af skolepuljen. 
Mest fordi arbejdet med at løfte elevernes læring kræver mere en vedvarende  
pædagogisk indsats end et økonomisk incitament på den korte bane.

Under besøget fortalte skoleleder Per S. Trudslev, hvilke overvejelser skolen har 
gjort sig i forbindelse med, at skolen er med i regeringens skolepulje: 

”Vi benytter lejligheden til at se på den praksis, vi allerede har iværksat. På den 
måde kan vi blive endnu bedre til at fokusere på det, der virker. Vi har ikke fokus på 
pengene, da indsatsen måske eller måske ikke udløser en præmie. Det væsentlige 
for os er at tænke langsigtet, så vi også fremover har ressourcer til at fortsætte 
med de indsatser, som giver mest mening,” sagde han.

På besøg
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PROFESSIONEN 
SKAL I FRONT

 For et par år siden be-
søgte jeg en skole for gennem sam-
taler med ledelse og lærere at få in-
spiration til, hvordan vi kan takle 
nogle af skolernes udfordringer. 
Skolen var velfungerende med et til-
lidsfuldt samarbejde mellem ledelse 
og medarbejdere og en fælles vilje 
til at finde løsninger på skolens ud-
fordringer, der bl.a. bestod i pres-
sede lærerresurser i forhold til de 
mange opgaver, der skulle løses.

I den forbindelse faldt snakken  
på det Visible Learning kursus, som 
kommunen havde besluttet, at alle 
lærere og pædagoger skulle deltage 
i. Alle var enige om, at det lagde be-
slag på uforholdsmæssigt mange re-
surser. På et tidspunkt udbrød en af 
lærerne: ”Vi har da i grunden aldrig 
drøftet, om det kursus overhovedet 
giver mening på vores skole”. Hvil-
ket ledelsen bekræftede, for det var 
jo en kommunal beslutning, der ikke 
stod til diskussion.

I 2015 var hovedtemaet på det  
årlige International Summit on the 
Teaching Profession (ISTP), hvordan 
man kunne styrke lærernes self-effi-
cacy. Self-efficacy var i den forbin-
delse defineret på følgende måde:

”Lærerne føler sig sikre i deres  
evner og muligheder for at give ele-
verne den bedste undervisning, og 
lærerne oplever at have indflydelse 

på udviklingen og organiseringen af 
undervisningen og skolen.”

OECD sætter sammen med Edu-
cation International og værtsnatio-
nen dagsordenen for møderne. Når 
OECD vælger at bruge en stor del af 
denne højt profilerede konference 
på temaet self-efficacy, skyldes det, 
at det er grundigt dokumenteret, at 
styrker man lærernes self-efficacy, 
kan det positivt aflæses på elevernes 
resultater – måske ikke overraskende 
for os, der kender skolens liv.

På den skole, som jeg omtalte i 
indledningen, oplevede jeg en skole-
ledelse, der i den grad havde for-
nemmelse for at styrke lærernes self- 
efficacy (selv om hverken de eller jeg 
kendte begrebet på det tidspunkt). 
Ledelsen opfattede, at de begræn-
sede resurser og tilbagevendende  
besparelser gjorde det svært, og en 
topstyret kommunal skoleudvikling 
gjorde det ikke lettere.

Da Ellen Trane Nørby blev under-
visningsminister fortalte jeg hende, 
at vi i Danmarks Lærerforening 
havde to hovedprioriteter: Der 
skulle skabes rammer, så lærere og 
ledere kunne lykkes med deres op-
gave, og lærernes og skoleledernes 
indflydelse på folkeskolens udvikling 
skulle styrkes. Samme melding fik 
Merete Riisager, da hun overtog mi-
nisterkontoret. Det skal vi, fordi det 

giver dygtigere elever, og det skal vi 
for forsat at kunne tiltrække dygtige 
og engagerede lærere og ledere til 
folkeskolen.

Kommunerne har i løbet af de se-
neste fem år nedlagt intet mindre 
end 14 procent af lærerstillingerne 
og en endnu større andel af leder-
stillingerne. Alligevel er der stigende 
rekrutteringsproblemer i forhold  
til såvel ledere som lærere i folke-
skolen. Også af den grund skal der 
fokus på at styrke self-efficacy hos 
såvel lærere som ledere. 

Vi kan heldigvis glæde os over til-
tag, der peger i den rigtige retning. 
Ellen Trane Nørby tog initiativ til at 
give skolerne bedre mulighed for at 
bruge § 16b og tog initiativ til at re-
ducere antallet af centralt beslut-
tede læringsmål.

Merete Riisager fulgte op, og i 
dette efterår fjernes 3000 mål fra  
listen over obligatoriske mål. Bud-
skabet fra forligspartierne er klart: 
Det skal give de fagprofessionelle 
større frihed – ikke kommunerne. 
Det er et vigtigt politisk signal om  
respekt for de fagprofessionelle – et 
signal om styrket self-efficacy. Og et 
klart signal om, at kommunale dikta-
ter om bestemte modeller for læ-
ringsmålstyret undervisning hører 
fortiden til. Tak for det! 

ANDERS BONDO CHRISTENSEN
FORMAND, DANMARKS LÆRERFORENING

klumme

Foto Sarah Bender
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 Når alt svinger, er det jordens bedste job at 
være leder. Vi lærer hver dag, hvis vi tør sætte os på kan-
ten af vores formåen. Det er netop denne glæde og læring 
ved ledelse vi har forsøgt at gengive i denne fortælling.

Vi har bevidst holdt os væk fra teoretiske referencer 
for at gøre fortællingen mere personlig, mere nærvæ-
rende, mere levende. Vi plæderer – vel at mærke – ikke 
for, at teori om ledelse er værdiløs, snarere tværtimod. 
Teori kan sætte ny retning og nye perspektiver på ens 
job som leder. Men når hverdagen er gået og dagbogen 
skal skrives, så er det i bund og grund erfaringerne, der 
er det værdifulde – dem vi lever videre på. 

Ledelse er en flydende aktivitet
I vores mangeårige arbejde med offentlig ledelse, er der 
en læresætning som står bøjet i neon:  Ledelse er en 
begivenhed, og som alle andre gode begivenheder, så  
indeholder den passion, drømme, sejre og nederlag. 
De ledere der har succes, formår hver eneste dag at 
træde frem i lederrollen, som person og som menne-
ske. De bidrager til, at der skabes mening, retning og 
fællesskab om den opgave, der skal løses.

Praksisledelse er en flydende aktivitet, forstået på den 
måde, at det kan være svært at forudsige og fastlægge 
nøjagtigt, hvordan strategier, visioner og målsætninger 
bliver modtaget, for ikke at sige behandlet og fortolket  
i organisationen. I vores arbejde med ledelse og styring 
viser praksis, at i de organisationer hvor man etablerer 
ledelsesfællesskaber og arbejdsfællesskaber, og tydelig-
gør de forskellige bidrag til opgaveløsningen, fremmer 

I DETTE INDLÆG SÆTTES FOKUS PÅ AT LYKKES 

SOM LEDER. DET KAN BL.A. HANDLE OM AT OM-

SÆTTE VÆRDIREFLEKSIONER FRA PRAKSIS I SIN 

LEDELSESUDØVELSE OG GØRE SINE ERFARINGER 

HÅNDTERBARE – FREM FOR AT LÆNE SIG OP AD 

MERE ELLER MINDRE ABSTRAKTE MANUALER  

OG STYRINGSPARADIGMER … 

 
Af Jan Henriksen og Palle Isbrandt

54 plenum – okt 2017

teori/praksis



man både den enkeltes oplevelse af me-
ningsfuldhed og succes, såvel som organi-
sationens succes. 

 Derfor skal ledere på alle niveauer, ud 
fra vores optik, søge nærhed med sub-
stansen og forstå substansen med afsæt i 
det konkrete område, de leder. I en helt 
almindelig hverdagspraksis handler det 
om at fravælge formel styring og abstrakte 
styringsparadigmer, ganske enkelt fordi 
det gør håndværket mere stift i praksis. 
Uanset arenaen for ens ledelse, så handler 
opgaven om relationer, og styrken og in-
tensiteten i relationerne er det der gør or-
ganisationen fleksibel og agil. Ledere skal 
derfor involvere sig i praksis og turde at 
bruge sig selv i denne praksis. 

At have noget på hjerte
Ledere der lykkes lever af at forfølge de-
res idealer. Det er den gulerod, vi af egen 
drift hænger op foran vores næse hver 
eneste dag – velvidende, at vi højst får 
mulighed for at nyde duften. Det giver  
os til gengæld en retning for vores ledel-
seshåndværk, der tilskynder, at vi står på 
tæer i drømmen om at komme lidt nær-
mere på idealet. I sagens natur er idealer 
uopnåelige, og det er drømmen om den 
perfekte leder også. 

Ledere der lykkes ved dette og gør det 
til en del af deres daglige arbejde at ud-
stille deres uperfekthed og deraf sårbar-
hed. De opsøger aktivt respons, de drøf-
ter muligheder, de justerer på indsatsen 
sammen med medarbejderne, og sidst 
men ikke mindst de evaluerer sig selv 
benhårdt. De bygger, sagt på anden vis, 
på en undersøgelse og udforskning af de 
givne informationer og samskabende 
processer med medarbejderne.

Netop denne proces indeholder en 
selvkritisk forståelse af praksis og der-
med mulighed for andre refleksioner, og 
justering af egen lederadfærd. Lederen 
er ud fra de indhentede informationer og 
evaluering hele tiden på udkig efter nye 
muligheder for at gøre opgaveløsningen 
bedre, og i bund og grund handler det 
om at fastholde en professionel position 
som sin egen hårdeste og mest seriøse 
kritiker for at skabe indsigt og vækst gen-
nem lederrollen.

Strategi er værktøjet, ledelse  
er håndværket
Når vi arbejder med relationer, er stra-
tegi og planer vigtige værktøjer. Her bli-
ver vores tanker, inspirationer og ideer 
synlige. I praksis er strategi og den deraf 
følgende styring, de værktøjer vi ty’r til, 
når vi designer og planlægger processer. 
Vi kalkulerer og forsøger at forudse, hvad 
der kunne ske, og hvad vi gerne vil have 
skal ske. Vi har derfor brug for dynami-
ske værktøjer, der skaber kontakt med 
vores indsamlede informationer og der-
med med den konstant forandrende vir-
kelighed. Et konstant fokus på praksis in-
viterer til, at vi konstant fastholder en 
uærbødighed over for strategiske sand-
heder og forudsigelser.

Det er i denne proces, at organisatio-
nens og lederens “hvorfor” bliver tyde-
lige. Og det er her, vi gør invitationerne 
til de øvrige deltagere eksplicitte og kon-
krete – i hvert fald hvis det er en god stra-

tegi og en god plan. Det interessante og 
lærerige ved at være leder i denne kon-
tekst er, at vi egentlig godt ved, at planer 
ikke bliver lavet for at blive overholdt, 
men vi laver dem for at kunne gøre det 
tydeligt for alle, hvornår vi inddrager 
medarbejderne med deres erfaringer,  
og hvornår vi i den sammenhæng afviger 
helt bevidst fra planen. 

I praksis handler det om, at vi som  
ledere arbejder bevidst med design af 
feedback og lærings-rutiner, hvor der 
sker involvering af såvel ledere som 
medarbejdere i en tilrettelagt feedback 
proces. Hvor diversiteten i medarbejder-
gruppen bidrager til at skabe kvalitet i 
opgaveløsningen og hvor deres professio-
nelle dømmekraft koordineres, justeres 
og bidrager til værdikæderne og det 
bedst mulige resultat. Det betyder også, 
at lederen gennem det strategiske ar-
bejde i praksis forholder sig til de bedst 
mulige løsninger i hverdagens drift og i 

Et konstant fokus på 
praksis inviterer til, at 
vi konstant fastholder 
en uærbødighed over 
for strategiske sand-

heder og forudsigelser.
Jan Henriksen, børne- og kulturdirektørs
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fremtiden – og afskærer forbindelsen til 
dem, man kan se ikke er bæredygtige. 
Kort sagt er strategisk praksis, når lede-
ren skaber retning for fremtidige begi-
venheder, der er med til at gøre opgave-
løsningen håndterbar. 

Den strategiserende praktiker
Gennem vores arbejde med ledelse er det 
vores erfaring, at når strategi og praksis 
aktivt blender sammen i en hverdagsprak-
sis, så træder du som leder ind på en 
arena af refleksioner -  en strategiserende 
praktiker kunne vi kalde det, som en 
måde at udvikle lederrollen. Den strategi-
serende praktiker holder fast i nogle sigte-
punkter som udvikling og konsolidering, 
stabilitet og forandring. De to ’sæt’ går på 
mange måder hånd i hånd: Vores konsoli-
deringer er afsæt for vores udvikling, og 
vores udvikling skal gerne konsolideres 
for at give fornemmelsen af rodfæste.  

Ved at påtage sig ansvar for proces  
såvel som effekt tager vi også ansvar for 
den etik, der er forbundet med at indgå i 
tætte og stærke relationer. Ledelsens etik 
er altid at se sin egen andel i de fejl og 
uhensigtsmæssigheder, der uundgåeligt 
vil opstå i en relationel praksis. Hvis man 
som leder eksporterer ansvaret for fejl, 
så eksporteres også kompleksiteten, og 
grænserne skrider i opgave og relation, 
og enhver leder ved, at en af ledelsesop-
gaverne netop er at reducere kompleksi-
tet. Ledere der lykkes formår at udleve 
denne etik i hverdagen ved at kunne 
tænke med deres medarbejdere i stedet 
for at tænke noget om dem. 

Vi ved som ledere, at alle menneskelige 
aktiviteter, som for eksempel fejl eller lav 
kvalitet i opgaveløsningen eller kritik og 
dårlige relationer, indeholder informatio-
ner om, hvad man i stedet kan gøre for at 
lykkes med opgaven. Man skal blot have 
modet og viljen til at undersøge dem,  
uddrage læring – og udvise lederskab.

Fornægt svaret, genstil spørgsmålet
Nogle korte, banale men meget vigtige 
spørgsmål på tværs af dette indlægs 
tema er: Hvordan kan jeg som leder få 
dig til at lykkes? Hvad kan jeg som leder 
gøre for, at du lykkes med opgaven? Og 
hvad kan du gøre for, at jeg lykkes som 
leder med min opgave?

Svaret kan siges lige så kort: Der er 
brug for aktiv undersøgende nysgerrig-
hed over for hinanden, fordi det er det, 
der skaber relation og følgeskab horison-
talt og vertikalt i organisationen. For os 
handler det om at lede med vågen op-
mærksomhed efter mulige svar fra alle 
parter, og det kræver mod og afklarethed 
om, at realiteterne kan være komplekse, 
paradoksale og uigennemskuelige, og at 
de kan indeholde fejl i besvarelsen. 

Vi må sande, at beslutninger bliver til 
gennem proces og erfaringer, og nysger-
righed bliver således et nøgleord til at 
løse en vigtig og en svær opgave. Det er, 
når vi er nysgerrige over for substansen  
i opgaveløsningen og de samskabende 
processer og deres resultater, at vi kom-
mer nær medarbejderne og mulighe-
derne for at lede og skabe gode resulta-
ter. Dette er centralt, når lederen vælger 
sin strategi og ser den som en dynamisk 
udviklingsproces, der indeholder både 
hverdagens drift og aktiviteter såvel som 
retningen for morgendagens initiativer.  

Som leder vil du sikkert finde det meste 
af det vi har skrevet, som noget ganske 
selvfølgeligt. Måske endda banalt, og godt 

for det. På skrift virker ledelse og begåede 
erfaringer enkelte og lige til, men alle os 
der arbejder med det ved, at det forhol-
der sig helt modsat. Enhver begået erfa-
ring har haft sin pris, nogen gange en høj 
en af slagsen. Vi finder det vigtigt, at vi i 
vores daglige arbejde med ledelse, uan-
set på hvilket niveau vi udfører den på, 
tør være nærværende i den ledelse vi ud-
øver. Vi skylder vores medarbejdere, at vi 
yder vores bedste, at vi bliver bedre i dag, 
end vi var i går. Når vi vælger at skrive 
vore erfaringer fra praksis ned, så er hen-
sigten at ære de mange mennesker, som 
har haft tålmodighed til at oplære os. 

Vi opfordrer med vores fortælling helt 
enkelt til, at du ser dit personlige engage-
ment og ståsted som væsentlig for at ud-
vikle lederrollen og skabe kvalitet i opga-
veløsningen i en kompleks verden. Et kig 
i vores egen dagbog viser, at den sidste 
idealist ikke er død, og ej heller troen på, 
at der er lige så meget læring i praksis 
som i teori. 

Jan Henriksen er børne- og kulturdirektør i Middelfart 
Kommune og formand for Børne- og Kulturchefforeningen

Palle Isbrandt er cand.mag et cand.pæd.psych. og indehaver 
af Isbrandt Erhvervspsykologi, se http: isbrandt.dk

Det er den menneskelige akti-
vitet og ledernes praktiske 

handlinger der skaber orga-
nisationen og dens resultater.

Palle Isbrandt, erhvervspsykolog
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Er du medlem af Skolelederforeningen, 
får du GRATIS adgang til: 

+ Medlemsbladet Plenum 
+ Nyhedsbrevet Plenum+ 
+ Skolelederne på sociale medier
+  Hjemmesiden Skolelederne.org med 

nyheder og opdatering dagligt 

FÅ OVERBLIKKET OVER 
FOLKESKOLEN HOS OS

Tilmeld vores nyhedsbrev 
på Skolelederne.org

Bliv en del af Danmarks 
største lærerunivers på  
folkeskolen.dk/nybruger

Som medlem af DLF får du GRATIS adgang til: 

+ De vigtigste skolepolitiske nyheder, så snart de sker 
+ Viden til at understøtte din pædagogiske ledelse
+ 140 bloggere fra hele skoleverdenen 
+  Fagbladet Folkeskolen 
+  Nyhedsbreve med skolenyt om den kommune,  

eller de fag, DU interesserer dig for



Folkeskoler over hele landet har nu mulighed for at få besøg af rollemo-
deller fra erhvervsskolerne i form af elever, der fortæller om deres uddan-
nelsesvalg. Besøgene skal bidrage til, at flere udskolingselever vælger  
uddannelse på et oplyst grundlag. 

Tilbuddet gælder fra oktober 2017 til maj 2019. Bag rollemodelkorpset 
står Erhvervsskolernes Elevorganisation, som med støtte fra Nordea- 
Fonden sætte fokus på erhvervsuddannelswrne og de muligheder, der  
er i forhold til fag, karriere og videreuddannelse.

Mere info om, hvordan skolen kan få besøg, fås på rollemodel@eeo.dk

Hver ottende chefstilling i kommuner og regioner er nedlagt på fem 
år. Ja, I alt er 4.200 chefer og ledere sparet væk landet over. Det viser 
nye tal fra Kommunerne og Regionernes Løndatakontor.

”Det er udtryk for, at kommunerne har et benhård fokus på kerneop-
gaverne, og at de prioriterer deres ressourcer på det, der har direkte 
betydning for borgerne”, siger Michael Ziegler (K), der er formand for 
Løn- og Personaleudvalget i Kommunernes Landsforening.

Bornholms Regionskommune er et af de steder, hvor hovederne har 
rullet, men hvor man nu har erfaret, at man gik for langt. Der er sparet 
for mange ledere ude på skolerne, daginstitutionerne og plejehjem-
mene, erkender regionsformand Winni Grosbøll.

”Medarbejderne savnede deres leder, forældrene kunne ikke finde ud 
af, hvem der bestemte over skolerne, og skolebestyrelserne manglede 
en leder, der lagde den fulde retning. Så en tydelig leder er vigtig”, si-
ger hun. Så hver skole er nu ved at få sin egen leder igen.

 
CHEFER OG LEDERE SPARET VÆK LANDET OVER

Hvad skal vi med den åbne skole, og hvordan kan skolen forberede 
børnene til fremtiden? Det satte Sølvgades Skole i København til debat 
med et stort skolefolkemøde for et par uger siden. 

Med Anemone Teatret ind over mødte mange politikere, erhvervsfolk 
og kulturpersonligheder op til debatter om, hvordan det omkringlig-
gende samfund kan bidrage til at udvikle folkeskolen, og hvordan man 
kan arbejde med åben skole og understøttende undervisning.

“Vi vil åbne skolen for verden. Sammen kan vi udvikle folkeskolen og 
gøre undervisningen endnu mere virkelighedsnær. Med  folkemødet 
fik vi masser af inspiration til at skabe en spændende skole og fik 
skabt nye, gode relationer”, siger skoleleder Kim Stenholm Paulsen.

Med arrangementet fik Sølvgades Skole også sat fokus på demokrati. 
Elever og medarbejdere har fået skolefolkemødet op at stå med work-
shops og debatter, hvor eleverne var ordstyrere.

Formandsmandskabet har i første halvdel af september været optrådt 
på seks regionale medlemsmøder i landet: Aalborg, Silkeborg, Hillerød, 
Middelfart, Næstved og København. Små 200 medlemmer og lokalt 
aktive deltog, hvor også repræsentanter fra HB på skift var mødt op.

Her blev drøftet så forskellige temaer som ledelsesvilkår, herunder mel-
lemlederne særlige forhold, det nogle gange svindende ledelsesrum, 
folkeskolen økonomi, herunder finansieringen af inklusionsindsatsen, 
en måske øget politisk indblanding i drift og detaljespørgsmål m.m. SKOLEFOLKEMØDE

NOTERER

Dialog
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I KONTAKT MED 
SINE FØLELSER

Jeg kan godt lide at sidde for mig selv en stille eftermiddag og lade tankerne flyde. Denne 
eftermiddag tænker jeg på en oplevelse, jeg har haft på naboskolen. I kommunen arbej-
der skoleledelserne sammen. Strandskolen og vores naboskole er i ledelsesnetværk sam-

men. Det fungerer godt, og vi har en tæt sparring, men det betyder også, at vi bliver inddraget i pro-
blemstillinger, man som naboskole normalt ikke bliver. 

I går var jeg til møde på naboskolen. Ledelsen var samlet, og der var en stemning af, at en storm 
netop havde lagt sig. De var meget ærlige og sagde, at skolelederen og den ene afdelingsleder havde 
haft et større verbalt sammenstød. De smilede af det, og det virkede som om, de var kommet fint  
igennem det. Jeg gik ind sammen med skolelederen, som jeg har det tætteste samarbejde med. 

“Hun kan få mig op i det røde felt”, betroede han mig, “men jeg har jo også et temperament, der  
vil noget! Det er vigtigt at være i kontakt med sine følelser’’. “Er I så OK nu?”, spurgte jeg. “Ja, det  
er fint, vi fik renset luften”. 

Tilbage på kontoret tænkte jeg på, om jeg er nok i kontakt med mine egne følelser i min ledergerning. 
Jeg er aldrig oppe at toppes med de andre ledere. Så kom min vicer ind for at vende en sag med mig. 

“Har vi brug for at få renset luften?”, spurgte jeg helt ude af kontekst. Han kiggede undrende på mig. 
“Giver jeg for hurtigt op, eller trumfer jeg ting igennem?” Han så undersøgende på mig. 
“Har du været på selvhjælpskursus, eller er du fuld, siden du er ramt af umådeholden selvransa-
gelse?”, spurgte han grinende. Jeg fortalte om min oplevelse på naboskolen. “Hvis vi her på kontoret 
kom op og skændes, sådan for alvor, skulle du nok ud og finde dig en ny vicer. Jeg nægter at skændes, 
når jeg er på arbejde. Jeg skændes af princip kun med konen og ungerne derhjemme.”  

Jeg blev helt glad for min vicers udmelding, for jeg har det på samme måde. Samtidig kan jeg konsta-
tere, at min ledelsesstil åbenbart ikke indbyder til stærke verbale modangreb. Om det er fordi, jeg er 
for hård eller blød, det “tør” jeg ikke spørge min vicer om igen.

Han vil bare beskylde mig for, at jeg er ved at udvikle kontoret til et navlepillende selvhjælpskollektiv – så 
jeg tror, jeg spørger en af de andre, der er lidt mere i kontakt med deres følelser, når lejlighed byder sig.

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 om sine tanker, tro og tvivl om stort  
og småt, når man udøver ledelse i folkeskolen ...

OM
HVERDAGSLEDELSE
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Ku’ det ikke være skønt at  
få lidt mere ud af dine penge? 
Som medlem af Skolelederforeningen kan du få en lønkonto  
med hele 5 % i rente. Det er Danmarks højeste rente og betyder,  
at du får mere ud af dine penge. 

LSBprivat®Løn giver dig 5 % i rente på de første 50.000 kr.  
Og ja, så er der 0 % på resten. Du skal ikke betale nogen gebyrer  

for at have en lønkonto i Lån & Spar. 

 
Sådan får du 5 % på din lønkonto – Danmarks højeste rente   

 Du skal være medlem af Skolelederforeningen – og have  
afsluttet din uddannelse.

 Du skal samle hele din privatøkonomi hos os. LSBprivat®Løn er 
en del af en samlet pakke af produkter og services. Og vi skal 
kunne kreditvurdere din økonomi i forhold til den samlede pakke.  

 
realkreditlån, men nye lån og eventuelle ændringer skal  
for midles gennem Lån & Spar og Totalkredit. 

 Rentesatserne er variable og gældende pr. 1. januar 2017.

Ring til Lån & Spar: 3378 1992
eller book møde på:  
lsb.dk/skolelederne

Hos Lån & Spar får du en personlig rådgiver, 
som investerer tid til at høre dine behov og 
ønsker og du får klar besked. 

Hvis det er det du kigger efter, så ring til  
os direkte på 3378 1992 – eller gå på  
lsb.dk/skolelederne og vælg ’book møde’,  
så kontakter vi dig. 

Lån & Spar har eksisteret siden 1880.  
Vi har altid sørget for, at helt almindelige  
mennesker kan gøre bankforretninger på  
ordentlige betingelser. 

Fokus på det, der er vigtigt for dig
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  Fire måneder som konstitueret 
skoleleder på Frederiksberg Skole i Sorø  
fik Helene Bähr til overveje rollen som øver-
ste skoleleder. Hun kom fra en stilling på 
sam me skole som souschef og afdelings-
leder og havde haft lederfunktioner siden 
2007.

”Jeg havde ikke tænkt på, at det var mit 
livs lykke at blive skoleleder, men jeg stor-
trivedes i jobbet. Og efterfølgende havde  
jeg lidt svært ved at lægge det fra mig. Jeg 
fik fornemmelse af, hvad man kan, når  
man sidder i den stol, og det kunne jeg  
godt lide,” fortæller Helene Bähr.

”Da jeg så blev opfordret til at søge stil-
lingen som skoleleder på Pedersborg Skole, 
søgte jeg og fik jobbet.”

Helene Bähr havde i forvejen kendskab  
til sin nye arbejdsplads og en klar fornem-
melse af, hun og skolen ville være et godt 
match.

Når hun nu taler med sine medarbejdere, 
synes hun, deres dedikation er slående. 

”De sidder helt ude på stolekanten, de 
har virkelig deres job på sinde, man fornem-
mer en vilje til at ville alt muligt og en nys-
gerrighed på, hvordan kan vi gøre ting 
bedre. Den dedikation var der selvfølgelig 
også på min gamle skole, men som sous -
chef havde jeg ikke samme mulighed for at 
gribe eventuelle bolde,” siger Helene Bähr.

Hun gider ikke snakke om manglende  
tid og midler. 

”Det er bare en ramme og sådan er det. 
Udfordringen lige nu er, at diskurserne om 
folkeskolen stritter i så mange retninger. Jeg 
savner et samlet blik. Der er nogen, som  
interesserer sig meget for kvantitet, og at  
de bliver ratet. Samtidig kører der et andet 
emne i øjeblikket om dannelse og uddan-
nelse. Det er ikke et spørgsmål om mål eller 
formål. Jeg synes, de to ting hænger sam-
men. De er en fortsættelse af hinanden og 
spiller sammen.” 

Helene Bähr mener, at folkeskolens kom-

pleksitet bliver reduceret, når kassetænk-
ningen sætter ind. Hun synes, at ”vi mister 
handlemulighederne, når vi gør det.”  

Et begreb som co-teaching, der beskæfti-
ger sig med, hvordan forskellige fagligheder 
kan berige hinanden, er for hende et skridt  
i den rigtige retning. 

”Vi bør fokusere på, hvordan dannelse og 
uddannelse kan spille sammen i stedet for 
at se det som to forskellige ting. Når man 
dropper modsætningerne og i stedet for 
vægter, hvordan ting kan spille sammen,  
får vi noget, vi kan arbejde med. Vi får en 
større palette og flere handlemuligheder,” 
pointerer skolelederen.

Helen Bähr har et mål ikke så langt ud i  
fremtiden: At Pedersborg Skole bliver et na-
turligt tilvalg for elever og forældre i distriktet. 

”Der har været nogle år, hvor forældre 
har valgte andre skoletilbud end vores 
skole. Vi skal gøre det mere attraktivt at 
vælge os. Jeg er i gang med samtaler med 
forskellige for at nærme mig årsagen til 
dette fravalg,” siger hun og trækker den  
aktuelle undersøgelse ”Frit Skolevalg” fra 
undervisningsministeriet om, hvad foræl-
drene går efter, når de vælger skole, frem. 

”Selvfølgelig vil vi forbedre de klassiske 
ting som høj faglighed, trivsel og dygtige  
lærere. Og vi har justeringer i støbeskeen 
for at arbejde tættere på praksis. Uagtet 
hvad man kan mene om nationale test, bli-
ver der kigget på dem, og vi er nødt til at 
være med i det spil. Så det er vi en lille 
smule udfordret af, men vi har heldigvis 
mange tilkendegivelser fra meget tilfredse 
forældre. Det er ikke kun sort/hvidt.” 

PEDERSBORG SKOLE har omkring 520 elever 
i 2-3 spor fra 0. til 9. klasse. Sorøs kommunes 
”Supercenter”-tilbud til elever med specifikke 
sproglige vanskeligheder ligger også på skolen. 
Skoleledelsen består ud over skolelederen af to 
afdelingsledere, heraf er en også souschef. Des-
uden er der er en SFO-souschef.

HAR FÅET NYT JOB
Af Foto Privat

HELENE BÄHR
49 år, skoleleder på Pedersborg 
Skole, Sorø, fra 1. juni.

Vi bør  
fokusere 

på, hvordan dan-
nelse og uddan-
nelse kan spille 
sammen i stedet 
for at se det som 
forskellige ting.
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SE ALLE DE LEDIGE JOBS PÅ SKOLELEDERJOB.DK
GRIB DIN SMARTPHONE! 

FIND DIT NYE JOB PÅ 

SKOLELEDERJOB.DK

A. P. Møller-Fonden har done-
ret 12 mio. til en styrket mate-
matikindsats i folkeskolen. 

Med projektet ’Matematikind-
sats til Marginalgrupper’ ar-
bejder 80 skoler i landet sam-
men med Metropol og VIA om 
at øge matematikforståelsen 
på især 8. klasses-niveau.

Projektet var oprindeligt 
iværksat med støtte fra Eg-
mont-fonden på udvalgte 
skoler og har nu mulighed for 
at fortsætte og blive udvidet. 

Se mere på metropol.dk 

MMMMMMAAAATTTEEEMMMMMAAAATTTIIIKKK

Varieret
Hjulene på bussen drejer rundt, rundt, rundt – det 

gjorde de i hvert fald for nylig, da en større flok orga-
nisationspolitikere, heriblandt Skolelederforeningens 
formand, sammen med sekretariatsfolk fra KL, DLF, 

Skole og Forældre m.fl. var på bustur i det sydlige 
Danmark for at besøge skoler.

Turen, der blev til på KL’s initativ, havde til formål 
at se nærmere på skoler, der arbejder med den  

varierede og motiverende skoledag.

Tre skoler blev besøgt: Erritsø Fællesskole i Frederi-
cia, hvor der er fokus på digitalisering, innovation og 
iværksætteri, Anna Trolles Skole i Middelfart, som 
har musik og fællesskab som grundlæggende vær-
dier. Og så var bussen forbi Auraskolen i Esbjerg, 
hvor der bl.a. arbejdes med motion og bevægelse.

FFFFIIINNNNAAAAAANNNSSSSSLLLLOOOVVVVVV
Den endelige afklaring af nations hus-
holdningsbudget for 2018 kan godt 
trække ud…

På skoleområdet er det især regeringens 
ønske om at øge tilskuddet til de frie 
grundskoler ved at hæve den såkaldte 
koblingsprocent fra 75 til 76 % - sva-
rende til ca. 70 millioner kroner årligt – 
der stikker ud.

Her har Socialdemokratiet meldt, at man 
ønsker lige det modsatte: At der sættes 
færre penge til fri- og privatskoler og 
flere til folkeskolerne. Hvor Dansk Folke-
parti, der kan være tungen på vægtskå-
len, står i det spørgsmål, er ikke pt. klart.

Regeringen afsætter 500 mio. kroner 
over de næste tre år til en pulje, der skal 
løfte fagligt svage elever.

Der afsættes ca. 250 millioner kroner i 
perioden 2018-21 til at etablere den nye 
Forberedende Grunduddannelse (FGU). 
Den skal samle seks af de forberedende 
tilbud i ét og målrettes unge op til 25 år, 
der hverken er i gang med en ungdoms-
uddannelse er er i beskæftigelse.

Dansk Skoleskak har udsigt til at få et 
tilskud på to millioner kr. årligt i perioden  
2018-21.

11222.00000000000000000000
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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 D PÅPP

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.: 

 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:
 

7025 1008 eller
 

skolelederne@ 
skolelederne.org
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MODGANG
MODNER

Robuste børn
Giv dit barn ansvar, 

livsmod og tiltro til sig selv
Per Schultz Jørgensen
Kristelig Dagblads Forlag

218 sider, 179 kr. 

 Per Schultz Jør-
gensen giver læseren et godt 
indblik i, hvad behovet for ro-
busthed er, hvad selve begre-
bet indebærer, og hvordan  
familie, daginstitutioner samt 
skoler kan styrker børns ro-
busthed. Ikke som tjeklister, 
men som gavnlig baggrunds-
viden for egne refleksioner  
og videre handling. 

Uanset om læseren har inte-
resse for forståelsen af, hvor-
dan robusthedsbegrebet op-
stod, hvad det indebærer, eller 
hvordan man kan understøtte 
udviklingen af det, så er der 
god viden om emnet i bogen.

Schultz Jørgensen skriver 
på en måde, der er både er 
nem at læse samtidig med, at 
han tilbyder en masse infor-

mation om sit emne. Desuden 
er der mange noter, som giver 
rigelig mulighed for, at læse-
ren selv kan dykke yderligere 
ned i emnet.

Som leder af en folkeskole, 
hvor eleverne har mange for-
skellige sociale baggrunde, 
kan jeg bruge bogen som et 
oplæg til, dels hvordan vi kan 
gå i dialog med forældrene om 
børns robustheds-udvikling, 
og dels hvordan vi selv kan  
understøtte den udvikling.

Det er en bog, jeg har glæ-
det mig til, ikke mindst fordi 
den netop gør op med cur-
lingforældrenes angst for, 
hvad der vil ske, når deres 
børn møder modgang. Netop 
’robuste børn’ styrkes ved 
denne modgang. 

Jeg tror, at bogen vil kunne 
starte nye samtaler om børn 
og unges udvikling, som ikke 
er fokuseret på deres resulta-
ter, men på den proces de na-
turligt gennemgår i de mange 
år, vi har glæden af dem på 
vores skoler. 

Lone Frankel Goul 
Daglig Leder
Skovvejens Skole
Regstrup, Holbæk

ROOM AT
THE TOP

Handlekraft i  
velfærdsledelse

En analyse af handlinger  
i ledelse skildret igennem 
narrative fortællinger 
Klaus Majgaard
Hans Reitzels Forlag

288 sider, 309 kr. 

 Bogen er en ana-
lyse af konkrete ledelseshand-
linger og er bygget op over 
fire narrative fortællinger om 
fire forskellige topledere, Ul-
rik, Helene, Camilla og Arne. 
Den tager sit udgangspunkt i 
deres fortid og hvilken betyd-
ning fortiden har haft for dem 
og deres personlighed og den 
fremtid, de som ledere ønsker 
at skabe.

Helt konkret fortæller den 
om den praksis de skaber ud 
fra en ønsket struktur og be-
stemte handlinger. Men det er 
ikke kun lederens personlig-
hed og fortid, der har betyd-
ning, også den statsform der 
har været, og er, har betyd-
ning og får indflydelse på de 
muligheder som lederne har 
for at handle og skabe de øn-
skede forandringer i praksis. 

Som mennesker krydser vi 
rundt mellem fortid og frem-
tid, og det får ifølge Majgaard 
betydning for den måde vi 
handler på, og den struktur vi 
skaber i praksis i nuet: Selv er 
vi intet uden en interaktion 
med en anden. Vi internalise-
rer os altid med andre og  
udsender alene kun signaler, 
som der skal reageres på af  
en anden for at blive til virke-
lighed. 

Vi er kun nogen i kraft af 
andre – fortællingerne og teo-
rien bag bogen er bygget om 
en systemisk tænkning. Maj-
gaard taler om spændinger og 
paradokser som konstant op-
står i mødet mellem menne-
sker, kulturer og institutioner. 
Dem forsøger vi at løse, men 
der vil hele tiden opstå nye 
paradokser og vi glemmer, 

hvorfor vi havde brug for at 
løse en tidligere spænding/pa-
radoks. 

Forfatteren forholder sig 
nærmest filosofisk til teori-
erne. Det er en nørdet bog, 
og teorierne der anvendes er 
interessante og relevante, 
men ind imellem svære at for-
stå. Det nørdede krydret med 
det narrative i bogen gør dog 
læsningen lettere og mere spi-
selig. 

Forfatteren forholder sig 
konkret til de handlinger, som 
lederne har praktiseret og for-
tællingerne bliver på fornem-
meste vis omsat til en teore-
tisk analyse. Det er befriende, 
at der tages udgangspunkt i 
cases. Det medvirker til at 
skabe mange billeder hos læ-
seren og bløder det teoretiske 
og filosofiske op og er medvir-
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TÆT PÅ 
Borgernær ledelse
Kristian Gylling Olesen  

& Anja Svejgaard Pors (red.)
Akademisk Forlag

304 sider, 349 kr.

 I denne antologi 
tages udgangspunkt i prakti-
ske aktiviteter tæt på borge-
ren. Dér hvor professionel le-
delse indbefatter rollen som 
facilitator eller supervisor. 
Hvor det ikke handler om at 
løse borgerens problemer, 
men at skabe de bedst mulige 
rammer for, at borgeren selv 
kan forebygge eller løse de 
udfordringer, denne står 
med. En forskydning fra bor-
geren som passiv modtager af 
omsorg til en borger, som er 
ekspert i eget liv, og som der-

med skal involveres som lige-
værdig partner.

Antologien har altså fokus 
på borgeren med et øget an-
svar for at være forpligtet på 
at skabe velfærd, frem for blot 
at modtage. Og i den forbin-
delse undersøges det, hvad 
der sker med ledelse, når bor-
geren rykker tættere på. Som 
læser får man indsigt i, og bli-
ver præsenteret for mulighe-
der, udfordringer og dilem-
maer. Man bliver klogere på, 
hvor borgeren igennem relati-
oner, roller og opgaver gøres 
relevant for ledelse. 

I bogen analyseres forskel-
lige udviklingstræk i kontek-
sten på hospitaler, i dagtil-
bud, på sundheds- og ældre - 
området, i folkeskolen samt  
i borgerservice. Fire af de i  
alt 11 kapitler tager udgangs-
punkt i en kontekst i folkesko-
len, hvorfra engageret ledelse 
af læring, elevplaner, evalue-
ring og læringsledelse, de di-
gitale elever og styr på lærin-
gen, bliver foldet ud. 

Dermed ikke sagt, at de an-
dre kapitler ikke kan bruges. 
Man kan i særdeleshed lade 
sig inspirere af de tre forfat-
tere Lise Dam Rasmussen, 
Elvi Weinrich og Benjamin  
Miquel Olivares Bøgeskov i  

kapitel 5 om kliniknær ledel-
 se – inddragelse eller opdra-
gelse af patienten – som be-
skriver, hvordan ledelse tæt 
på borgeren ser ud i en aktuel 
sundhedsfaglig kontekst. 

Her afspejles bredere ten-
denser i den offentlige sektor 
med refleksion over offentlige 
lederes betingelser for øget 
borgerinddragelse. I kapitlet 
gøres op med den type leder-
rolle, som på afstand af ker-
neydelsen motiverer de an-
satte. Her skal man være tæt 
på patient og medarbejders 
dagligdag og betingelser. 

Tre ledelsesfigurer bliver  
beskrevet med fokus på at 
mærke medarbejderen, lytte 
til patienten og handle på kva-
litetsdata. Den balancerer føl-
somhed igennem nærhed til 
medarbejderen over for sty-
ringsteknikker som trivselsmå-
linger og tilfredshedsundersø-
gelser, hvor ledelse handler 
om at skærme og aflaste med-
arbejderen for at understøtte 
medarbejdernes følelsesmæs-
sige stabilitet, hvor blikket er 
rettet mod en grundstemning 
af trivsel og vækst.

Patienter kan med fordel 
skiftes ud med forældre, hvor 
ledelse rettes mod at forvent-
ningskorrigere snarere end at 

forventningsafstemme med 
patienter/forældre. Her er det 
patientklager/forældreklager, 
der er teknikken som styrin-
gen foregår igennem. Ved at 
lytte til patienterne og deres 
pårørende med henblik på at 
udrede misforståelser og fore-
bygge klager og beskytte med-
arbejderne.

Når lederen lytter til patien-
ten/forældre/borgere er det 
ikke for at inddrage eller imø-
dekomme patientens ønsker 
og behov, men for at tilpasse 
patientens forventninger til 
kommende proces igennem 
dialog for, at forventningskor-
rigere og sætte rammerne.

Som læser får man indsigt i, 
samt en øget refleksion over 
forandringerne i velfærdssta-
ten fra en institution med fokus 
på service til borgeren, til en 
velfærdsopgave, som skal løses 
med borgeren som en partner, 
der inddrages igennem opdra-
gelse til at yde noget for sam-
fundet til at skabe sin egen vel-
færd, som i disse år finder sted 
i den offentlige sektor.

Malene Pedersen
Pædagogisk leder
Skovvejens Skole
Ballerup

kende til at give læseren lyst 
til at dykke mere ned i de 
nævnte teorier. 

Det er modigt af de fire le-
delsespersoner, at stille op til 
interviews og lægge navn til 
bogen. Deres sårbarhed vises 
frem sammen med deres styr-

ker og stærke sider. Der udvi-
ses handlekraft, men handle-
kraften møder kompleksiteten 
og paradokserne, og det står 
lidt uforløst om den ønskede 
forandring sker. Det gør bogen 
troværdig – der er ikke noget 
”Kejserens nye klæder” her. 

En spændende bog, der be-
stemt kan anbefales at læses 
af alle med interesse i ledelse. 

Dorte Andreas
Næstformand
Skolelederforeningen 
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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 Mansson (red.)
Dansk Psykologisk Forlag

At lede efter læring
Ledelse og organisering i  
den reformerede skole
Helle Bjerg og Nana Vaaben (red.)
Specialtrykkeriet Viborg 

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

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

Schools that deliver
John Edwards, Bill Martin
Corwin

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

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

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

LÆR!
Effektiv talentudvikling
og innovation
Lene Tanggaard, Tue Juelsbo
Gyldendal

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

Narrativ dokumentation  
i velfærdsprofessionerne
Jane Hedegaard Hansen
Akademisk Forlag

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

Metakognition, selvregulering  
og konsolidering
Fra teori til praksis

Dorthe Geisnæs & Preben  
Olund Kirkegaard
Dafolo

Effektiv planlægning og vurdering
Læring med mål og kriterier i 
skolen
Henning Fjortoft
Dafolo

CO-TEACHING
Samarbejde og undervisning
Andy Højholdt
Hans Reitzels forlag

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

Når professioner samarbejder
Praksis med udsatte børn og unge
Cecilie K. Moesby-Jensen (red.)
Samfundslitteratur

På ulige fod
Etniske minoritetsbørn 
som et skoleeksempel
Christian Horst
Aarhus Universitetsforlag

Samskabelse og capacity  
building i den offentlige sektor
Hanne Kathrine Krogstrup
Hans Reitzels Forlag

Den kritiske leder
Ledelse for læring
Tanja Holmegaard Bjørn,  
David Cooperrider m.fl
Dafolo

Robusthed
En redskabsbog for  
professionelle og forældre
Poul Bundgaard Bak (red.)
Klim

Om karaktergivning
Hvorfor og hvordan (2. udgave)
Signe Holm-Larsen,  
Niels Plischewski
Dafolo

Det skrøbelige ansvar
Lilli Zeuner, Merete Watt Boolsen, 
Rikke Schwartz
Hans Reitzels forlag

Lige ud af hovedet og uden bog
Sådan bliver du verdens bedste 
historiefortæller
Jens Peter Madsen
Forlaget Underskoven

Evaluering
Af læring, undervisning og  
uddannelse
Michael Andersen, Bjarne  
Wahlgren, Jakob Wandall
Hans Reitzels Forlag

Diagnoser og læring
Terje Overland
Dafolo

Læring i praksis
Ole Lauridsen
Aarhus Universitetsforlag

Diversitet i uddannelsen
Hvordan man effektivt når 
ud til eleverne
David Mitchell
Dafolo

Læringscentrets 
forvaltningsledelse
Ledelse for læring
Robert J. Marzano, Timothy Waters

Dafolo

Den blinde vinkel
Lederens største udfordring
Mette Villemoes Ponty
Gyldendal
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Praksisnær ledelse med fokus på elevers læring. 
Styrk dialogen med data fra 
besøg i undervisningen.

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

Analyser og brug data

Viden om læring

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

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

NYT
VÆRKTØJ

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

De indsamlede data kan anvendes til at give et overblik 
over læringsfokus på hele skolen. Med dette overblik 

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


