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Skolelederforeningens julehilsen                     
                            
                                                
                                Julen 2017 

 

Kære lokalforeninger og medlemmer  

Julen nærmer sig og her på kanten af det nye år vil jeg takke alle for et godt samarbejde. På den ene side har det 

været et spændende og tilfredsstillende år, på den anden side udfordrende og slidsomt. Mange opgaver står i kø i 

skolen i dag, og det ser ikke ud til, at årtiers mål om at mindske bureaukratiet har haft den store virkning. 

For at lykkes med de mange udfordringer vi har, er det vigtigt, at vi som ledere står sammen, er i tæt dialog og bakker 

op om folkeskolen. Og det er jeg glad for, at jeg oplevede i forbindelse med vores velbesøgte årsmøde i Aalborg. Det 

var en flot manifestation af sammenholdet i og opbakningen til foreningen. Tak for det! 

 

Skolen under pres 

Turbulensen om folkeskolen og reformen fortsætter med en strøm af forslag om kortere skoledage, færre test, 

lektiecaféerne skal væk - parret med krav om resultater, målstyring, læringsplatforme og med en presset økonomi.  

Opbakningen til folkeskolen og reformen smuldrer desværre. Den store enighed i forligskredsen er blevet afløst af 179 

forskellige meninger og ideer til forandringer… 

Det medvirker til, at folkeskolen taber terræn. For oplever forældrene en skole, der er presset, fravælger de og 

eleverne folkeskolen. Det kan folkeskolen ikke holde til i længden. Ikke mindst, når vi samtidig erfarer, at det er fri- og 

privatskolerne, der bliver prioriteret økonomisk-politisk.  

Således opløftet i julestemning, er der dog heldigvis også mange positive ting at bemærke. Mest af alt, at I hver dag 

arbejder hårdt og målrettet med at gøre en god skole endnu bedre. Det er imponerende, og på trods af alt det 

ovenstående, er der stadig mere og mere der lykkes. 

 

Folkeskolen. Vores. Hele livet 

På positivlisten skal nævnes alliancen ”Folkeskolen. Vores. Hele livet”, hvor Skolelederforeningen har taget initiativ til 

at samle folkeskolens parter om at styrke vores folkeskole. Her står elevernes, forældres, pædagogernes, lærernes, 

ledernes, chefernes organisationer og KL sammen om det, vi har til fælles: At folkeskolen udvikler sig bedst i 

konsensus og ikke i kamp.  

Vi har nu i et års tid bl.a. talt folkeskolens sag i kronikker, debatindlæg og på de sociale medier. Vi har delt videoer 

med forskellige kendisser, der støtter op om folkeskolen. Vi har sat folkeskolen på dagsordenen ved skolestart, på 

folkemødet, på skolernes motionsdag, ved indskrivning af nye elever og ikke mindst her ved kommunalvalget. Alle de 

nævnte organisationer følger også op med omtale i egne medier. 

Indsatsen har flere steder bredt sig ud lokalt og på skoleniveau – eller man har af egen drift taget sagen op. Vi håber, 

at det i øget grad vil ske i 2018, da spørgsmålet om vores fælles folkeskole ikke kun handler om, hvilken skole – men 

hvilket samfund – vi vil have. Gode folkeskoler er et af de vigtigste aktiver, vi har lokalt og i Danmark som helhed.  
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Ledelsesvilkår 

Julen varer lige til påske, siger man. Og på et punkt, som vedrører os alle, er det jo ganske rigtigt. Det gælder de nye 

overenskomster, der skal være klar pr. april næste år, og hvor forhandlingerne nu for alvor er gået i gang. Det bliver en 

spændende, men også en svær tid vi står overfor.  

På det store plan er fronterne trukket hårdt op på ikke mindst LC/KL-området, når det gælder lærernes arbejdsvilkår. 

Skolelederforeningen håber på, at der opnås en aftale – vilkårene for at arbejde i skolen er et overenskomst- og ikke 

et lovspørgsmål, og INGEN har brug for en ny konflikt.  

Når det er sagt, så koncentrerer vi os selvfølgelig om vores egne ledervilkår. Vores fokus er i overordnede vendinger 

centrale lønforbedringer, fornøden ledelseskraft, bedre afskedsbeskyttelse, bedre vilkår i forbindelse med efter- og 

videreuddannelse m.m. I LC-Lederforum fører vi selvstændige forhandlinger med arbejdsgiverparterne, hvor det er 

ledernes vilkår, der er på dagsordenen. 

Ledelseskommissionen har offentliggjort deres analyser. De viser, at der er behov for tættere ledelse og flere ledere i 

det offentlige. Analysen viser også, at skoleledere i gennemsnit er leder for 24 ansatte – og for nogle langt flere. Det 

ledelsesspænd bør mindskes ifølge kommissionen, der i øvrigt opfordrer til mindre styring i det offentlige. Vi venter 

spændt på deres endelige anbefalinger – og på den modernisering af diplomuddannelsen, der er på vej. 

 

Et juleønske 

Jeg vil i år glæde mig over, at opsvinget for alvor har bidt sig fast, og en større del af befolkningen er i arbejde. Det bør 

give flere penge i kommunekassen, som kan komme folkeskolen til gode. Desværre kan jeg også konstatere, at der er 

stadig flere, der mister kontanthjælpen, kommer under fattigdomsgrænsen, må flytte til billigere og dårligere boliger.  

Der findes børn, der lider. Jeg kunne ønske mig, at vi kunne bruge noget af vores rigdom til at holde hånden under de 

trængende. Hjælpe flygtninge, der har mistet alt, til et bedre liv. Sikre at alle børn, der har ophold i Danmark, kan få et 

godt, sikkert og trygt liv med skolegang og uddannelse som en livline til deres voksenliv. 

Med det juleønske vil jeg gerne ønske dig og din familie en god jul og et godt nytår! 

 

 

 

Claus Hjortdal, formand 
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